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CONGRESSO ~NEIRO 
---------------------------------~ 

DA 

Camara dos Deputados 
ACTA DA 1.• SFSSÃO PREPARATOR! A PARA 0 3R. L · SEr.HETAH!O dá conll do seguinte 

A 3.• SESSÃO ORD INARL\ DA ü.• LEGIS-
LATURA, AOS 12 DE .JUNHO DE 1P l3. 

PHESIDENCIA DO SR. Jos1:; ALVES . 
(2. · secrelaTio) 

· Ao ITIPio dia, não se achando presentPs os 
~ rs : PrrsirlPn te, Vice-presiden te e t. • se-
cret:lrio, occupa a cadeira da presiden cia o 
sr. J o~é AlvPs. 2. • secretario, que convida 
para 1.• e 2 .• sPcre tarios, re~pectivam e nt.e , 
os st·s. Ferreira de C;! rvalho e KJt:ar·ct da Cu· 
nha, suppl enteg dos 'ccretarios. 

Abr.rta a ~es~ão e feita a chamada a ell .• 
responrtr.m os srs . Ferreira de Carvalho, Ed-
ga• do da Cunha, Raul de l'ariil , Nelson dr. 
St'nn H, Ped ro Luiz e ArgP miro de Resende. 

O ~R. t.• SECRETARIO ~cie ntífica e a Camara 
fi c<~ inlt-i rada, que os srs. ViPira Marqu es, 
João V PliMo e l\lodestino Gonça lves , coufor-
me communica ram, acham -se promptos p:.tr·a 
os tr·ab,.Jhos, devendo comparecer a H do 
corrPnte. 

Id•·ntica communicação faz com relação ao 
sr . Elias Th Potonio que comparecPrá a 15 . 
fi ca néo a Caruar·a Pgualmente int.Pit·ada. 

Nada m;• is havendo a tr.atar, o SI'. PrPsiden-
te eonvida aos seus collegas para nova ses-
são P' p.paratoria amanhã á hora regimental, e 

L·JVanta-se a sessão. ' 
--·~~*--

ACTA DA 2.• SESSÃO PREJ.lARATORIA PARA 
A 3 .• SESSAU ORD INAR IA DA 6.• LEGIS-
LATURA, AOS i3 DE JUNHO DE 1913. 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 
Ao meio dia, feita a chamada, acham -se 

presentes os srs: ~osé Alves, Ferreira de 
Carvalho, Edgljrdo da Cu nha, R;•ul de Faria, 
Nel ~on de Senna, Pedro Luiz, Argemiro de 
Re~end e e Odilon de Andrade, fiiltando os de-
mais senhores. 

Abr·e-se a sessão: 
Liria a acta da antecedente e não havendo 

qu.em sobre e!Ia faça observações, fica a mes-
. ma sobre ,a m:eza para. ~er ·approvada c1uando 
.. houver nuCQei'O lcg I. . 

EXPEDlENTE 
O(ficio 

Do sr. Campos do Amar::tl, communica ndo 
que , por moli vo de mn l e~ tia. fall <1 rá ás pri-
meiras sessões. lntciradil. 

Diplomas de depntados 
Achando-se sobrfl a mPsa os diplom ~ s de 

dPput.ados confPridos aos ~ rs . dr. Chris-
liano Alves dP. Arau JO Roças. pe la 2.• Clr-
r.umscripção eiPil ornl; dr·. Friln klin BP-njmnin 
de Castro c majo r l\IanM I A l ve~ Cn1deira Ju-
nio r pela 4.• ci rcumscripção e do sr. Paulo 
Pinheiro da Sil va pela 5 •, o sr. Presidente 
m;mrl::t!]ue ~Pja m os mrsmos rf\metlidos á com-
missão de Legisliição e Jus tiça. 

Cumrnttnicação' 
O sR. PEDRO LUiz traz ao conhecimento da 

Camara, ficando psr::t inlPir::tda. que o sr. Mo-
•·eir·a da Rocha acha-se promplo p::tra os tra-
balhos, devendo estar n'esta Capital a i5 do 
corrente. 

· Commissão de Legis lação 
0 Sr. ODILON DE ANDRADE fazPnilo VPT' ~char 

se desf;dcMia a commi!'~ão ci P. Constituição, 
Lr~i s l ação e Ju ~ t.i ça . pede a nomeação de 
mPmbros intPrino-< qu e prP-P nch::tm as vagas. 

O sr . PRESIDENT E, dP.fe ri nrlo PS~e reque-
rimento·, nom P.ia os srs: Raul de Faria, 
Pedro Luiz, N~lson de Senna e Ed ga rdo da 
Cunha. . 

Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente 
convida aos seus coll egas presente~ para nova 
sessão preparatoria, amanhã, á hora regimen-
tal e levanta-se a sessão. 

. . ' 

--·~(·--ACTA DA 3• SESSÃO PREPAR~TI\RlA ÚRA 
1\ 3• SESSt\0 OR DIN o\ R lA OA 6• LE,GIS-
LATURA, AOS i4 DE JUNHO DE 1913. 

P!iEHDENClA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 
Ao meio dia, feita a chamada, ach.am-se 

·pre5entes 0.'>1 Srs.: José AlvPs, · Ferret~a ~e 
Carva:lhé, Edgard da IGunha, Raul . de ~ar1a, 



Nelson rle Senna, Argemiro de Bezende, Pe-
dro Luiz, Odilon de Andrade , José Custo-
dio , Scllumann, Caste llo Branco e l!'irmiano. 
Costa, t'il ltando com causa participada o sr. 
Campos do Amara l e sem ella os demais se-
nhol'es. 

Abre-se a sessão. 
·Lida a ac ta da antecedPnte e não havendo 

quem sobre ella faça observações, fi ca a 
mesma sobre a mesa paJ':l ser itpprovada 
qu ando houver num ero legaL 

0 SR . 1° SECRETARIO dá CO nl a do seguin te 
EXPEDIENTE 

Telegramrnas 
Dos srs. Elias Theoton io, communicando 

chega r hoj e a Capital, prompto para os tra -
balhos . - Inteirado. 

Do ~ r . Fr·ancrsco Valladares, communic~ n
do achar-se pr·ompto para os trabalhos. - Jden· 
tieo de~pacho. 

Do sr. lgna cio l\1urta, communicando que 
por motivo de mo)estia Pm pessoa de sua fa-
mília laltaJá ás primeiras ~essõ es.-ldentico 
despacho. 

Do SI'. Henrique Portuga l, p~ rticipando 
que faltará ás pl'irneiras sessões, por motivo 
de força maior.- ldentico despacho. 

Offi cios 
Do sr. :1° secretario do Senado, communi-

cando não se ter verificado numero lega l de 
senadorPs presen tes para a inst;dlação do Con-
gresso amanhã.- ldentico despacho. 

0 SR. ODILON DE ANDDRADE, por parte da 
Commissão de Constilmção, Legislação e Ju s-
tiç::t lê e manda á mesa os seguintes pare-
ce res: 

Parecer n. H 4 
A Commissão de Constituição, Legislação e 

Justiça a que foram presentes as act<Js da 
eleição a que se procedeu no dia 22 de de-
zembro do anno passddo, na 2• circumscl'ipção 
eleitora l, para prehenchimento de uma vaga 
de deputarlo ao Congresso Mineiro, e o di-
ploma conferido pela junta apuradora, reu-
nida em Leopoldina, ao candid-ato dr . Chris-
tiano Alves ae Araujo Rôçar;, havendo e>.a -
minado attentamente esses documen tos e ve-
rificaçlo que o mesmo condidato obteve 10.448 
votos; que na's actas s~ não encontra vicio 
algum ; e que. nt> nhuma cont•~s tação fo i apre-
senta'd:;t ao referido diploma ; ,é , de parecer 
qu e seja reconhe.cido r. proclamado deputado 
o dr. Christiano Alves de Araujo Rôças. 

Sala d'as Sessões, :14 de junho de 19:1 3 -
Odrlon de Andrade, Raul de Fa r·ia , Pedro 
Luiz; Edgardo da Cunha, Ne lson de Senna. 

Pa1·ecer n . 115 

4 

apuração das mesmas dá ao ca ndid<t to Cal-
deira Junior 13.526 \'O tos e ao candid ato dr. 
Benjamin de Castro 13.350 votos, não havendo 
sido apresentada contes tação ao diploma de 
qu a lqne1· delles; é a com missão de p:irecer 
que sejam reconh ecidos e pr·od amados depu-
tados os srs.: Manoel Alve& Caldeira Junior e 
dr. Benjamin Francklin de Castro. 

~a l a das Sessões, 14 de junho de 1913,-
0d llon de Andrad e, Raul de Faria, Pedro 
Luiz, Edgardo da Cunha, Nelson de Senna . 

Pw·ecer n. H 6 
A' Commissão de Constituição, Legislação 

e Ju stiça, ht1 vendo examinado as actas da elei-
ção realisada a 22 de dezembro do anno findo 
na 5" cirCIJ mscri lJçào eleitora l e o diploma 
exped ido ao candid ato Paulo Pi nheiro da Sil-
va, verificou qur. o referid o c~nd idato obteve 
1L;:n voto:;, e nn da encont1ou qu e affectasse 
a v.didarl e da eleição 011 no diploma, contra 
o qua l nenhuma co nt~sta~áo foi apresentada. 
Em vrsta d1sso a commi, ,:\o é de parecer que 
seja reconh ecido e proclam ad o deputado o 
SJ' . Paulo Pinh eiro da Silva. 

Sala das Sessães, 14 de junho de t9:1 3.-
Oc! ilon de Andrad e, Raul de Fariil, Pedro 
Luiz, EdgarJo da Cunha, Nelson de Senna. 

Ü MEi'~lO SR. DEPUTADO ao passar ás mãos 
do sr. Pre~id ente os referidos pareceres pede 
e ob tem d1spensa de impres~:'io e interstício 
afim de que, sejam os mesmos dados para 
ordem ::t o dia seguin te . 

O sr. Presidente manda qu e se communique 
ao Senado não ter se verificado numero legal 
dos srs. deputados presen LPs para installaçào 
do Congresso e, nada mais havendo a tratar 
da para amonilã discussão dos pareceres ns. 
H4, f1 5 e H6 e 

Levantou-se a sessão. 
--*~~*--

ACTA DA '•·· SES~ÃO PREPARATORlA PARA 
A 3.a SESSÃO ORDlNARIA DA 6.a LE-
GISLATURA, AOS 15 DE JUNHO DE i9i3 . 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

pres('ntes os srs . Viei ra 1\'larqoes, José 
Al ves, Elias Th eotonio, Firmiano Costa, Raul 
de l<aria, José Cus todio, Verreir~ de t::a r-va-
lho, Edgard da Cunha, !'lelson de Senna, 
!'edro Luiz, Argemir·o de 1\esende, Od ilon de 
Andrade, ~chumann, Castello Granco e Sty-

. fita, faltando com ca u~a par ti cipada os srs. 
Campos do Amar ai, lgnacio i\lu ri a e Henrique 
Portugal e, sem ella, os ·mais se-nhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a act::I da antecedente e não haYendo · 

q ueru sobre e lia fa <;a ohse;nações, fi ca sobre 
a mesa para •Pt' approvaoa opportunamente. 

O SR. 1. 0 SECRETARIO d:'t conta do seguin ie 
EX PEDIEN TE • f 

Te legm:mrnas 

A' .Commissão ,qe CQnstituição, Legislação c 
Jl'rstiçá; foram prc·s.el)tes ~s at:l(!S . da eleiç'ão 
proce~~da .n 22, c!'e .de z~mbro do anpo passada 
na 4a' circumst ri pção eleitoral e os diplolnas 
conreridM aos cnudidatos Man oel Alves Cal-
deir·:l 'J'u'nior e dr . Fraficklin Benj amin de Do sr. Alves de Lemos, communi,cando es-
Castro. · . . , . 1 lar de viagem. pr.omplo para os tra balhos·. ' · ~ 

Havtl ndo examinadocuidadosamenle as acta Oo sr:. Tavares .de· Mello , par.ticipando '<f.Ue 
~verifi-cado q~re nenhum vicio contêm ;··que a' · f~ llará ás prim eiras sessões por motivo de 



molestia em pessoa -de sua tamilia.-A Cama-
ra fi ca inteirada . · 

DlSCUSi'ÃO DE PARECERES. 
Pa1·ece1' n. f 14 

Lido e poqo em discus,;ão o parecer n. 114, 
da Commi ssão de Constituição, Legis lação e 
Ju5liça, é o mr.~mo , s ~m deb:Jte, approvado, 
pe-IQ 4ue o s r. Preside nte proclam·t depularlo 
pela ~ • circumscripç:ão r lPiLo ral o sr·. dr . 
Chr·rstrano AIVPS dr. Aranjo Hôças. 

0 ~R. CASTELLO BRANCO, pela ordem, fazen-
do ver achar se na ante-~ala · o .sr. deputado 
que acnba de ser pr·oclamado, pede a nomea-
ção de uma commissão qtte o intr·oduza no 
recinto, afim de presLlr o compr·omis"o rc,;-i-
mentnl. 

O Si'. Pt'eí'o jd en te nomeia para a refet·ida 
commi,;s~o os srs. Castello Branco, Nelson de 
Senna f' Ed~ard da C11nha. 

Introduzido no recitJtO, presta compromis-
so e toma assento ·o sr. dr·o Christiano Rô-
ça~ , 

Parecern. 11 5 
Em S~'guirla, ltdo c posto em dts c· nssão, é 

approvarlo o parecer n. 11::; , tambcm da Cnm-
mi-sào de Constituição, Le~islação e .Ju,; tiça . 
pelo que s:to proclamados dt.ipul1dos pela 40" 
circn mseri reão ele i lor:tl og ' ,.~ . i\Ian oel A I \'P.S 
Cal·IP.ira .Junior e dr. Franklin Benjamin de 
Castro. 

Parecer n. 11 6 

Fjn:1lm cn te, lido e pnsto r>in rliscus~ão, é, 
sem debat••, ap prov:1d o o p •rrcú n . 116 , 
egnalmPnte rl o Commis"ãO rle Constituição, 
Legisl ~çào c .Ttr"ti ça, srnrlo em consequcncra 
pr-oclamad rl deputado pPia 5.• cirr:u m~c ri p ç:'io 
eleitor·al o sr·. Paulo Pinh eiro rla Si lva . 

causa •participada, os sr~. Campos do Amara l, 
Ignacio Murta, Henrique Pot·tugal e 1 a vares 
de Mel lo, e, sem f' li a, o~ mais senhores. 

Abre-se a sessão . 
Lida a ac ta da antecedente• e não bavrndo 

q 11 em sobre e li a faça obsf' rvações, fica sobre 
a mesa pa ra ser· approvada quando houver 
numero no recin to . . 

Não ha exped iente sobre a mesa. 
Compromis.~o de -deptttado 

O sn. ELIAS TnE!i TONIO tr·azen do ;-tO conheci-
inenlo da Cam:1r·a. ar:ha -sé na ante-sala o sr. 
MnnO PI Alves Caldeira Junior, dPpula,rlo eleilo 
pP ia 4 • circum scripção eleitor;; I e já reco-
nh ecirlo, pPde a nomP;lçàb de uma commls-
são qu e o introduza no recinto. 

O SR. PRESlDENTE, dcrr.,·in do ' cs~e rrqueri-
)TI Pnt.n. nom eia para a r·eTe•ida commissão o·s 
sr&o Elias Thcownio, Slylita c Jê• :neu·a de 
Corvalilo. 
· Introduzido no J'eeinlo. ~om :-ts formalid:Jdes 
regil)I en taes, pr·esta o r:om prom isso_ lr>g:tl e to-
mr. : • ~sen ló . em sc~uida, o sr·o l:a ldr·Iro Jun wr. 

Tendo a Mesa con heci men to de qufl ~r. :-tcham 
,na Cnpilíl l d f~ ptlta • 1 os Pm numP.rn legal para a 
jnsla llaçào do Congrrss••, mnndn quP ~esse 
~e u tido :;P façam as dt: vit;l aos communa;açoes c 
i.:on \·oca nuvn sPss,'io prepat'<tli>l'lil para arna-
illr :'\, ,a hQra regimen tal. alim _Q.e receber a ne-
(·essat'i:-t communicaç:io do ~ett<trlo, par<~ po- . 
der ter logar a ins!allação do Congresso, ,• 

Levanta-se a ses!':ã0. : :, 
---*::~~*---

ACTA DA 60• SE::;SÃO P REPAH.ATORIA PARA 
A 3.• SESS.hO . URi:>L~ARlA, DA 6.• L~GlS
LATURA, AOS O OE JCN):-10 DE 1913. 

A r equH rimen to. rlo sr·. Fir·miano CostR, é PRESIDENCIA DO •R. EocARDO oo OA~IA~AI; 
nomeada ttma com missão composta do J'P4 ~~ e -
ren te c dos ~rs. Elias Theotonio e .losé Custo- ' Ao meio dia, feit:1 a chamada, àcham~se · 
diq , para introrluzir· no recinto o deputado 4ue presr,nl.es os srs' Vieint · Marqur,s, ,IÇlt:é i\h, 
acaba dn se r prot:htmado. ves, Ferreira de Carvalho~· Edgé)rd da ,cd~~ 1 lntro ·iuzirlo no recinto, . com as forma lid::t- -nha, Raul de Far·íá, ' Neboh de Senha, _ Pr rp 
des rl'gimenta~s, ç,rc,;ta o comprom isso l e~al Luiz, Argemiro de RPzende, ·. Firmi:1no Ços t_rla, .. 
e toma assento, em seg-uida, o sr. Piwlo Pi- ; ~<:lias Th eotonio, Jo,é Cus(odiQ, Sch'm'n:-t n , 
nh ciro. o · · ,ca~tello Bra neo, St.ylit~ , . Otlilon de Ar)dra~e, 

Nada mais hwe n lo ;-t ti'Jtar, o sr. Presi- .Cinisliano Roças, Paúlo Piflheir'o, ·Joâo'Lls- · 
dente· convida nns seu~ ro ll rgas presentes pa'ra 'hoa. Emílio J ·rdim, Alve;; de ~em,os, Gan.bal -
no v;~ sr,ssão prep:tr .• toria à'manhã, á hoi:a re- rlt de Mello, Antonio i\loura, Caldeira .luntor, 
gimcntal, visto não ter se vr~r:ificado numero . ;Raul Soares·, Mod es tino Gon ça lves w Joêlo·Vel-
lega l para installação do Congresso. loso, faltando r:om ca usa participa da gs osrs. 

· 'C:-tmpos do Amaral , lgnncio i\lort.n. Bennque 
Lcv:-tn ta-se ~ ses~ão . 'Portugal e Tav::tl'es dt:: Mello e sem ell a ·os 

o ---*~~*--- rn a1s senhores. 
ACTA DA 5 .• SESSÃO PHEPARA'i'ORL\. PARA Abre-se a sess-ão. 

A .'1." SESSÃO ORDL'HHI-\, DA 6.• LEG IS- Lida a ac ta da ~ntecedente e não havendo 
LATURA. AOS 16 DE JUN HO DE 19 13° qu em ,obre ella fa ça obser·\·ac:õtos é :l mesma 
PR~SWEN CIA 00 SR. EnUAHD) no Ai-~.RAL dada por appr·ovada e b• ·.m n~stm as das 1.•, 

2.", 30•, 4.• c 5." scsFões o prr par'.11orias, q1te .se 
Ao mPio dia, feita a ch:-t m:; Ja, a.d1:1m-~c at:il;,rn sobre a me>:a, pcndenles dessa lorma-

pres - • nt~ ~ o,; srs . Vi r- ira o :\l:Ir,Jt!C:i, José A.l- J1 dadc . · · ' 
ves, F<'rrr>ir" d t~ Car·valho, Edga rdo da C1t- 0 sn. 1 _o $ECRETAH!O 'dá conta do segui-o te 
nh a. Ranl rle Far·ia, Nelson d" ::ie11nn, Ped ro 
Luiz, ~'irmiano Cosl.a, Eliai'. Th eo tonio . . José 
Cn ,;tnrtio , ::ichumann, t::J~tello Branco. SLylita, 
Odil on dr. And r·ade, •·AJ•ge mi.ro: de Rezende, 
Chri<l.i:-tnn Roças, Pa1Ji u Pinh ~J iro, João Lis 
boa, Emilio 'Jard rm, Alvrs rle Lemos, Gariba l-
dide .\l ello Antonio ~loura, faltando, com 

oi 

EXPE!t!ENTE 

Telegrummas 
1 

Dos srs. Si lv<t Fortes e Senna Jêigueir.edo , . 
communicanclo que por motivo just0 lalt;u:à9 



ás primeiras sessões.-~A Camara; tica in te i· 
rada. 

Sendô o fim da presente sessão receber a 
communicação do Sr.nado relativamente á ve -
rifi cação de num ero legal n<tq uella Casa, 
afim de se poder installar- o Congresso, t:om-
municação esf;a que já foi recebida, u sr. Pre· 
sidente convida. seus co ll egas para a sessão 
solemne de mstallação, hoje, a. i hora da lar-· 
de, devendo os s rs. co ngressbtas comparece -
rem meia hor antPs, atiro de se· proceder ao 
sorteio da com missão de qu e trata o art. 7. · 
do Hegimento Corr.mum .' 

Levanta-se a ~ess.ào. 

--*~::*--

A.CTA DA SESSÃO. SOÜ<:MNE DE lNSTALLA -
ÇÃO 00 CONGRESSO PARA A 3. a SESSÃO 
OROINAR!A DA 6.a LEGI SLATURAAOS i7 
DE JUNHO DE i9i3, 

PRESID ENCIA DO SR . EDUARDO DO Á~IARAL, 

Presidente da Camara 

A uma hora dn tarde, feita a chamada, acham 
se presentes os srs. Edu •,rdo do Amaral. Vi-
eira Marq UPS, Pedro Drummond, Levind• 
Lopes, Camillo i1e Britto, Mello ·Fr·anco, Matt. 
Ma_chado, ·Gnbr·iel Santos, 'Antero Dutra, Ri 
beiro do V .. Ji e, Gaspar Lopes, Josino de Brit· 
to, Olynrpio Mourão, ~unes Mell.o, José Alves, 
Fe~reira de Carvalho, Ed ga rdo da Cunha. 
Raul de ~'aria, Nelson de Senna, Pedro Luiz. 
Argemiro de Rezende, Firmiano Costa ~ Elia~ 
Throtonio, José Custodio, Schumann, Stylita. 
Castello Branco, Odilon de Andrade, Chris-
tiano· Rôçlls, Paulo Pinheiro, João Lisboa, 
Emílio Jardim, Alves de Lemos, Garibaloi 
~el)o, Caldeira Junior, Antonio Moura . 
Raul Soares, Modestino Gonçalves, 'João Vel-
loso e Gomes Freire; faltando, C(lm caw-a 
participada, os srs. F'erreira Alves,- Comr·o;; 
do Amara.!, l gn~cio .Murta, Heni'iqne Portu -
gal, Tavares cte:rvlello, Silvas Fortes e Senna 
Figuereido e, s~m ella, os· mais senhores. 

Abre-se a :sessão. _:_.:; 
O SR.' PRESIDEMTE .diz ~qu e;-na forma do nrl. 

7. · Regimento Comum; se vai p1ocede r ao 
sorteio ét a commissâo l.IUC tem de recebe r o 
sr. Secretario de Estado;. incumbido de ler a 
Mensngem pre~idencia I. 

Par,1 a rcrerida com missão são sorteados os 
srs . ~enador l~abriPI :Santos"e deputados João 
Lisboa e Paulo .Pinh eiro. 
. Suspende-se a sessão até quP. seja annun-

Ciada a chegada do sr. Secretario do Interior. 
A uma. hora da tarde, se ndo annunciada a 

chegada cJa4u ell e illu~tre sr. Secretario, o sr. 
Presid ente r·ca bre a sessão e ·convida a com -

. missão sorteada a cumprir o seu dever . 
lntrod uzido no recinto com as formalidndes 

regimtmtll es, o sr. dr.- Delfim Moreira da Cos-
ta Ribeiro toma assento na Mesa á direita do 
sr . Presid ente e, sendo-lhe dada a palavra 
procede á leitura da seguinte ' 

6 

MENSAGEM 

Senhores .Jy'Cembr~s do [.ongress~ 
f.egisla.tivo do . Estado de Jyl.in.as 
(Êiera.es 

Em cumprimento do dispositivo con-
stitucional passo a dar-vos noticia do 
desenvolvimento dos negocios publicas 
do Estado e dos factos mais impor~an· 
tes occorridos de 15 de junho do ànno 
passado até hoje. 

Congratulo-me com o povo mineiro-
pelo facto sempre auspicioso da reunião 
Jos seus mais directos e immediatos re-
presentantes, que, animados dos melho-
res desejos e inspirados pelo patriotis-
mo e amor que dedicam á causa mi-
neira, proverão com medidas acertadas 
e opportunas ás suas sempre crescentes· 
necessidades e justas aspirações de feli-
cidade e de vrogresso . 

Conservaram-se e mantêm-se as mais 
cordeaes e amistosas nossas relações-
com os poderes publicos da União e com 
os demais Estados da Federação Brasi-· 
!eira 

a --- ill 

Prosegue com a maxima regularida· 
de e boa vontade das altas partes con· 
tractantes a execução dos conveuios-
celebrados com os Estados de S. Paulo 
e Espírito Santo, por meio dos quaes 
serão, em prazo breve, dirimidas as nos· 
sas seculares questões de limites. 

Pela lei n. 594, de 5 de setembro de 
1912, foi apprcvado o convenio celebra· 
do entre o nosso Estado e o do Espirito 
Santo, regulando o modo de serem re-
solvidas antigas questões. 

O Congresso Federal o approvoupela 
lei n. 2. 699, de 26 de dezembro do 
mesmo anno. 

Trata neste momento o Governo de 
entrar em accordo com a outra alta. 
rarte contractante para a constituiçlo 
do Tribunal Arbitral, visto terem fal-
lecido os arbitros nomeados, emeritos e 
pranteados brasileiros Barão do Rio 
Branco e Marquez do Paranaguá. 

Ordem publica 

Mantem-se -inalterada a :o.rdem pu .... 
blica em todo o Estado, embora a de· 
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ficiencia do policiamento se faça sentir 
em alguns pontos do territorio mineiro, 
o que demonstra do modo mais elo-
quente a índole sempre pacifica e ordeira 
dos habitantes do nosso vastíssimo terri-
torio. 

.Justiça 

O poder judiciario, de accordo com 
a Constituição e lei organica n. 375, 
de 1903, organizado e dividido em tri-
bunaes collecti v.os e juizes singulares, 
fnnccionou durante o anno de 1912 
com toda a regularidade . 

A não ser a lei n. 595, de 6 de se-
tembro de 1912, que mandou observar 
no provimento das comarcas de 2 .• e 
3.• entrancias o disposto no art. 12 e 
p~ragraphos da lei n. 375, nenhuma 
outra lei foi votada pelo Congresso re-
ferente a assumpto judiciario. 

Tribunal da Relação 

Em sessão de 7 de janeiro do cor-
rente anno foram reeleitos presidente e 
vice-presidente deste Tribunal, respecti-
vamente, os srs. desembargadores José 
Antonio Saraiva e Edmundo Pereira 
Lins. 

Para preenchimento da vaga que se 
verificou neste Tribunal com o falleci-
mento do desembargador José Jacyn-
tho de Azevedo Baeta, foi nomeado. por 
decreto de 11 de fevereiro ultimo, o 
bacharel Loreto Ribeiro de Abreu, en-
tão juiz de direito . da comarca de Ouro 
Fino. 

E' justo consignar que cada vez mais 
se impõe ao respeito e acatamento do 
povo . mineiro este Tribunal superio.r. 

Auxiliar importante da manutenção 
da ordem jurídica no Estado, a Relação 
de Minas é uma das mais bem consti-
tuídas e conceituadas do Paiz. 

Pr•oeurador Geral e Sub-Procurador 

Continuam no exercício destes Cdrgos 
os bachareis Antonio Rodrigues Coelho 
Junior e Heitor de Souza, respectiva-
mente nomeados por decretos de 18 de 
outubro e 27 de setembro de 1910. In-
terinamente tem exercido as fnncções 
de sub-procurador geral, o bacharel 
..Fraacisco de Assis Barcellos Corrêa. 

.Juizes de direito 

Estão providos os cargos de juizes de 
direito de todas as comarcas do Esta-
do. No periodo decorrente da minha 

ultima Mensagem até esta data foram 
providas as comarcas de Palma, Serro, 
Viçosa, Estrella do Sul, Guanhães e S. 
Rita do Sapucahy. Furam removidos os 
juizes de direito das comarcas: de Bae-
pendy pax:a a de Ouro Fino ; de Caran-
gola para Prados; do Serro para Caran-
gola e de S. Rita do Sapucahy para 
Baependy. Para a comarca de Barba .. 
cena foi removido pot acéesso o juiz de 
direito da comarca de Palma. 

Juizes munlclpaes 

Acham-se providos todos os logares 
de juizes municipaes, excepto nos ter-
mos do Carmo do Parnahyba, Fructal, 
Paracatú e Rio Pardo. 

Promotores de justiç-a 

Só estão vagas as comarcas de Grão 
Mogol e Patos. 

omclos de justiça 

Em obediencia aos .preceitos legaes, 
foram tomadas as nccessarias ·provi-
dencias afim de serem postos em con-
eurso todos os offi.cios de justiça que se 
achavam vagos. Em virtude dessa i pro· 
videncias, foram providas tres escriva-
nias do judicial e notas, cinco lagares 
de partidores-contadores-distribuidores e 
vinte e citico escrivanias de paz. 

A valladores judlclaes 

Dos duzetttos e trinta e oito 1ogares de 
avaliadores judiciaes para inventarias e 
execuções, creados pela lei n. 54 7, de 
::o de agosto do anno passado, acham-
se providos du·zentos e um. 

Custas judlclarlas 

Apesar da rigorosa fiscalização exer-
cida, a des r esa com este serviço cresce 
de anno para anno. Em 1910 despen· 
deu-se a somma · de 302:392$795; em 
1911 3·37:609$115 e em 1912 .... : .. 
340:736$031. Tendo sido de 200 contos 
a verba votada para o exercício de L 912, 
verifica-se um deficit de 140:736$031 o 
qual fica reduzido a 130:119$442, uma 
vez que 10:616$589 foram pagos pela 
verba exercícios findos. Torna-se ne-
cessario, portanto, que o Congresso 
auctorize a abertura de um credito ex-
traordinario na importancia d~. ;. · ..•.. 
~30: 119$442. 



s 

Secretaria da Pollcln 

-A Secre taria da·P(•Ii,Cia, reorganiza~a 
pelo Regul. n. 3 : 407, de 16 de janeiro 
de . ~9~2, para el)a páss;at??o algut;n 'f::1 
epjgraphes da Secretar ia dq Inte_nqr~ 
t eve em vista oobjeçtivo de simplificar 
o expediente e dispensar o eúme de 
papeis já cxaininàdos, e vae obtendo os 
resultados previstos. sa) ie"ntándo-se a 
r~pidez de providencias que por sua 
natureza não adrnittem prázos. 

As modifica•;ões operad as, produzin-
do os mt lhores resultados, não occasio· 
náram grande augmento de despesas, 
porquar.to houve apenas o accrescimo 
de dois logares anteriorimente supri-
midos. · 

D e l egacias renmneradas 

·A lei n. 582, ·de 30 de agosto de 1911, 
to 1nou extensiva ás delegacias das duas 
circumscripções da. Capital e ás dos mu-
nicípios, sédes de Prdeituras, a dispo-
sição da lei n. 55 2, que creou as delega-
cias remuneradas' 

Em ' con·~~q~e~~i.a da l~i .citada e da 
que decretou a divisi).o admini,strativa 
do Estado , passou o corpo de flUCto.ri-
dades policiae~t a ser: de um Chefe de Po- . 
licia, 2 delegados auxiliares, . n delega-
dos bachareis em direito, 98 delegados 
nos municípios, . 797. subdelegados nos 
districtos, além dos respectivos sup· 
plentes. 

Gab.inete m edico-legal . 

·Este departamento dá Jl>oiicia têm to-· 
rilÍ!do •sensível ináemento e vae ·pre-
stàndo reaes serviços; quer t'Ja Capital, 
quer em outros ' pontos do Estado. 

Está regularmente apparelhado com 
os instrume'ntos · indispensaveis aos 
casos mais communs. 

No predio destinado ao _'fupcciona-
mento da deleg-acia da 1 ~ circumscri-
pcão, ~oi inaugurado um necroterio bem 
montado e em condições de .satisfazer 
as necessidades de exames cadavericos 
e . necropsias para verificaçao de causas 
mortis . ·- _ 

.A 2." circumscdpção já dispõe d'e 
egual melhoramento. 

Gablnc.•te de ldcn1.1flcaçiio ·c Estntistien 
•: · : · Crlntinal . 

· Notavel incrementd têm' tido ·'os ser-
viços a cargo do Gabinete de Identifica·~ 
ção e Estaustica Criminal. . Os regis-

tros de identificação do pessoal da força 
publica attingiam a 1. 896 em 31 de de-
zembro do anuo passado e os dos con-
,ductores de vehiculos da Capital a 260, 
elevando-se estes a mais do quadruJ?lO 
,com as inscripções effectuadas no pri-
meiro trimestre do corrente anuo. 

O serviço de estatística criminal teve 
no anno findo resultados jámais alcan-
Çados até agora, havendo · cooperado 
para este exito a actividade desenvolvi-
da pelas auctoridades policiaes e · as in-
strucções claras e terminantes dadas 
pela Chefia de Policia, vivamente in te· 
ressada na solução do problema , 

Continuam a ser muito procuradas as 
carteiras de identidade, cujo valor como 
documento ~ae sendo devidamente aq_ui-
latado. 

Guarda Ch·il 

A Guarda Civil, reorganizada pelo 
regul. n. 3 . 409 de 16 de janeiro d~ 
1910, continúa a prestar bons serviço~ 
no policiamento da Capital. 

Desta corpora.ção foram destacados os 
guardas que fizeram apprendiza rl o no Rio 
de Janeiro par 1, junctamente 1:om uma 
turmà de praças da For-; 1. Publica, que. 
tambem lá estivera com egual objectivo, 
comporem a companhia de bombeiros, 
creada pela lei n. 584, do anuo pas-
sado. 

f 
P e nite nci :u•i:~ c Coloni:t Correc e ion~l 1 

A Penitenciaria de Otuo Preto; que 
funcciona regularmente, t eve no an n<? 
de 1912 uma receita de 269:127$750, re-1 

prcsentada pelo fornecimento df' pe·ças 
de fard .1mento e calç ado para a Força 
Publica e Guarda Civil, vestuai:io para 
presos pobres e carteiras esr.olares . De.! 
duzidas as despesas feitas no mesmo pe-
rioJo verificou-se o saldo de 51:690$000, 
representado por artÍilOS em stock. 

. Para fu.,cciooamento da Peo .tenciaria 
de Uberaba foram organizadas instruc· 
çõ~s, provid.enciando-se quanto á acqui. 
sição de macl:.inas e cabedaes para a 
in::.tallação das officinas. 

Br-evemente será publicado o edital 
cha·mando concorrentes para a coostruc-
ção do edifici~ déstinado á Penite.nciaria 
da Capifal e, uma vez concluída esta 1 
será i niciada· a construcção do destinado'· 
á Colonia Correcionàl. ' 1 
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llyglene Publica 

Aléni do funccionaniento regular da 
Directoric.. de Hygiene, já estão funccio.· 
nando na Capital o Laboratorio Geral 
de f\..nalyses , o Desinfectorio Geral e o · 
Hospital de Isolamento, sendo o serviço 
de Assistencia Publica confiado á Santa 
Casa de Misericordia. 

Si não t emos attingido á perfeição, 
nos preparamos, com tudo, para esse dtsi· 
der atum. 

Estudo Snultarlo 

O alastrim que no começo do anno 
findo parecia declinar sensivelmente, ir-
roU;J.peu em outras zonas do Estado sob 
form <~. epidemica. E' grande a benigni-
dade da molestia, não excedendo de cerca 
de 2 °/. a mortalidade nos fócos onde se 
reveste de mais serio prognostico. 

A não ser esta molestia e o appare-
cimento de infecção do grupo typhico 
erp. localidades onde falta um s ~rviço re-
gular de hygiene, póde-se affirmar qu ~ 
foram ·e conttnuam a ser lisonj eiras as 
condições sanitarias co Estado. 

A.!;slstencla e Soccorros Publicos 

E' notavel o desenvolvimento que vai 
tendo a Ass1stencia Publica aos desam-
parados e infelizes, como se póde verifi-
car dos dados colleccionados na Secreta-
•tia do Interior. 

P6de-se affi.rmar que a Assistencia 
Publica se organiza sob todas as fórmas, 
attestando o desenvolvimento moral e 
da sentimentalidade affectiva do povo 
mineiro. 

No caminho do pogresso moral e in-
tellectual de um povo-esta é uma das 
suas manifestações mais consoladoras, 
pois que, no seio de povos atra~ados, não 
pôde haver logar para a religião do 
amor ao-proximo e da fraternidade. 

Conhecedor dos bons serviços que esse 
estabelecimento tem prestado aos infe-
lizes dementes, notada·mente áquelles cu-
jas condições de fortuna lhes não ·permit-
tem prov'er, por seus proprios recursos, 
ao necessario tratamento, o Governt> tem 
cuidado com especial interesse de me-
lhoral-o. 

Para. tal fim acaba de ser determina-" 
, da a .execução de ampliação,.· ·quer no 
.Asylo Central, quer na Colonia. de Alie 
.nados, de sorte a tornar mais confor-
táveis as. acommódações e augmentar 
á. .capacidade dos pavilhões . . 

Em regulamento. expedido em 12 de 
·abril des~e anno, sob n. 3.881, foram 
consolidadas as disposições relativas á ' 
Assistencia a Alienados, melhor se de-
finindo ·as attribuições dos respectivos 
funccionarios. 

A Colonia vai produzindo satisfacto· 
rios resultados, .quer quanto aos traba-
lhos agrícolas que têm sido feitos em 
uma área de terrenos Je cerca de oito 
alqueires, quer quanto ás pequenas in-
dustrias, dentre as quaes cumpre dest'a-
car o fabrico de tijo los, para o que fo-
ram alli estabelecidos machinismos apro· 
priados. 

A producção já attinge a valor bem 
consideravel, para se não mencionar o 
principal beneficio da instituição que é o 
de suavisar por meio de trabalho, extre-
me de qualquer coacção, os padecimen-
tos dos míseros privados de uzo da razão. 

·No Asylo Central pensei o Governo em 
estabelecer offi.cinas para trabalhos ma-
nuaes, já tendo siáo installada uma des · 
tinada a aprüveitar, no preparo de cos-
turas, o serviço das mulheres asyladas. 

Durante o anno de 1912, o movimento 
de enfermos na Assistencia, inclusive o 
dacolonia annexa foi o seguinte: 
Passaram de 1911 para 1912 ....... .. .. .. 
Entraram durante o anno .... . .......... .. 

301 
213 

Total.. .. ............. ........ . . ... . .. 514 
Por causas diversas . ........... .. . .. . • .. . 172 
Para 1913 passaram. ......... . ............ 3t2 
A verba de 100:000$000, votada para as 
despesas da Assistencia, torna-se cada 
vez mais insufficiente, á vista do desen-
volvimento do serviço , e das despesas 
com a colonia annexa. 

Pe.lo de c. n. 3854 ,de 1. 0 de abril do cor-
rente anno· foi aberto á verba--:Assis-
tencia a Alienad~s - p.m credito s,upple-
mentar de 78:331$273, up1a vez que .as 
despesas attingiram a 190:230$454, ten· 
do-se levado em conta .a ' renda alli pro-
duzida, na importancia de 11:898$181. 

Casns de Caridade 

A lei or,çamentaria. n. 5,10 • . de 19 de 
setembro de 1~11, COJ?signou par~ .au-

,xilios ás caqas, de ca,ridad~ "d9 Es~do , 
a: im po.rtaq~ia ,de, 1 ?6: QOQ~OQO, çm ~f1j.~ m 
29:00 J$000 a mais, <lo que em 1911. . 

Taes estabelecimentos de caridade 'ele~ 
varam-se éfu '191'2 a 8"4,'' tecebendo todos 
o auxilio de 2:000$000 ,com. e~cepqão do 
dat·Capital .que é cQntemplado çom . . .. 
24:000$000." , I ',, 
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Apenas 23 d'aquelles estabelecimen-
. tos ainda não receber·am· o auxilio do 
. ex é r cicio de 1912'. 

Subvenciona ainda o Estado diversos 
asylos e recolhimentos de orpbãos e ou-
tras associações taes como : a Assisten-
cia á Pobreza~ da Capital; Collegio "M;a~ 
ria Auxiliadora, dé Ponte Nov a; Asso-
ciação Amante da Instrucção e Traba -
lho, da Capitale EscolaLivre de Musica, 
tam,bem da CapitaL 

e corrigido em alguns pontos por 
posteriores,- entrou numa phase"de 
m alidade progr~ssi v a_ 

Sente-se que o município mineiro 
te, tem vida autonoma, e que um 
de vida nova agita as municipa 
no caminho dos melhoramentos 

Ha uma eruulação sadia e fecunda. a 
percorrer todas as cidaC:es e a crear iai· 
ciativas uteis, tendo sido collocada em 
plano inferior a polit icagem es terili,!l• 
dora. 

Todos esses auxilios que montam 
em . . •.....••..... . • . ..••. . 64 :2008000 A lei n. 546. de 27 de setembro de 

1910, que auctorizou os em prestimos mU• 

196:0008000 nicipaes para os se rviços de installaçõ! 
de força e luz, canalização d'ag-ua .pota• 

Sommados com os que sãc con-
cedidos ás casas de caridade, 
na impoJ•tancia de ......... ; . . 

dão o total de.................... 260 .0008000 vel e rêde de r •gotos , vae produzindo 
De conformidade com 0 art. 21 da lei já os seus beneficos effeitos que cres~.:e• 

n. 570, de 1911, foram pagos 56: 000$000 rão muito mais dentro de cinco annos. 
a diversas casas de caridade. importao- Devem ser assignalados como princi· 
cia esta jà cabida em exercício findo. paes effeitos dessa lei : 

A actual lei orçamentaria tambem an- 1. 0 As installações electriras,. cana• 
.ctoriza um ragamento naquellas cou- lizações de agua em diversas cidades; 
dições, o qual attinge a 59:000$000. 2. 0 A regularid ct de nos lança mentos 

Durante o exercício de 1912 as despe- e cobranças dos impostos municipaes ; 
sas feitas por conta da verba «Soccorros 3 ·o A reducção das despesas de arre• 
Publicas-. attingiram a 422:041$070, ex- cadacção i 
c.-dendo ás r eferentes ao anuo de 1911 4. 0 O augmento das renda_s munici· 
em 81: 783$~05. 

1 paes ; 
Tendo a lei n. 542, de 27 de setembro 5." O crescimento progressivo da vida 

de1911, auctorizadoacreaçãonasimme· local; · 
diações desta Gapíta~, d'e um Instituto de 6. 0 A industria, que surge nas lo-
In validos, · sob a . denominação- Asylo calidades receiosa ainda, mas que to• 
A. Penna-foi adquirido para esse fim mará certamente grande incremento 110 
da Santa Casa de Bello Horizonte um futuro. 
predio pela mesma construido, pela quan-
tia de 58:388$430. 

A arrecadação dos impostos m 
paes pelo Estado, nos municípios 
contrahiram emprestimos, vaesendo 
pela Secretaria das Finanças 
maior regularidade possi vel. 

,, 

Em 12 de junho de 1912, foi lavrado 
et:Itre o Estado e a . Santa Casa da Capi-
tal, um co~tracto p~,ra o serviço de-At~
sistencia Publica-contribuindo o Estado 
men:>almenÜ~ com a quantia de 500$000 . 

·, A duração do contracto é de um anno, 
podendo ser prorogado. 

No decurso do anno findo apenas aeil 
municípios, pelos seus presidentes, se 
dirigiram a esta Secretaria, propondo o 
levantamento do emprestimo a qne sere-

___ fere a citada lei n. 546:--Villa Nepoo 
A' verba cSoccorros Publicos» do · muceno, S. Domingos do Prata, Villa 

·- · exercício de 1912, a qual foi de .... _ . . Mercês, Lima Duarte, Prados e Mar de 
27:000$000, abriu-se 'um credito supple· Hespanha. 
mentar de 395:641$010, em 12 de abril Além dos contractos de emprer.tim01 
do cbrrente anno. ' assignados no decurso do anno de 1911 

Negoclos •nunlclpaes 

O regimen municipal,. creado pela lei 
organica das municipalidades (lei n. 2, 
de 14 de setembro de 1891), alterado 

e constantes do ultimo relatorio, .foram 
assignados mais os 9 seguintes com as 
municipalidades de. Caldas, ltabira do 
Matto Dentro, Man·huassú, Mar de Bea-
panha, Prados, S. Francisco, S. Qomill• 



li 

gos do Prata, Theophilo Ottoni : e Q~e-
luz. , . , ., ., 
• Em virtudé da ultima divisão admi-

nistrativa; que foi levada a effeito pela 
lei n. 556, pe;30 de agosto de 1911, 
alguns districtds foram desmembrado;; 
ros mut'icipios . a que pre.tenciam até 
então, constituindo-8e em .novos muni· 
éipiós. 

Afim de ser deliniitáda 'á i:e'sponsabili-
dade desses novos municípios cóm rela-
ção aos em prestimos contrahidos pelos 
antigos municipios, a lei n. 596, de 19 
de setembro de 1912, em seu· a-rt. 19, 
auctorizou o Governo · do Estado a en-
trar em accordo· com esses mesmos mu-
J!icipios. 

dcio as Camaras que funccionaram no , 
triet?-nio ,anterior, por decr-etq de , lO P.e · 
julho. , , . , 
_ A 17, de conformidade com a' z.a 

.parte do ,_ tpesmo · pa'ragrapbo e ·F~igo, 
foram . taes recursos remettidos ao Con-
'gresso Estadoal, para decisão d~ fiditiva. 
l!:sse ramo do ,poder publico, tomando 
conhecimento do assumpto, terminou a 
pendeo'da, COm a p'n?m\l]gação das re• 
s ; luçõ~s legislativas de n. 8, de 20 .de 
agosto; 44, de 30; 9, de 2!; 17,de 23; 

·40 e 39,,de 30, Gada qual referente a cada 
um dos municipios acima enumerados. 

' '. 

Divisão admlnistrallnL 

A 1." de junho do anno passado, de 
accord<,> com o paragrapho unico do 
artigo 1 da!>· disposições transitarias do 
dec. n. 3.331, de 19ll, foram installa-
das as Camaras dos antigos m uriicipiàs 
e mais das dos creadus pelo art. i da 
lei n. 556. 

De accordo, pois, com . a dispo.sição 
citada, e tambem de conformidade com 
o· art. 75, n. 14, da Consti tuição do 
Estado e art. 51 da lei n. 2, de 14 de 
setembro de 1891, foi lanado t~rmo de 
accordo entre os municípios de Sde L a-

Dos novos municip:os cr .:ados , só falta 
celebra- ser installado o de Guaraoy. 

gôas e o de Villa Paraupeba. 
Foram, no mesmo sentido, 

dos accordos· entre : 
Lavras e villa de Perdões. 
Lavras e viila Nepomuceno. 
Estão em andamento os accordos en-

tre os municípios de Ponte Nova e Rio 
Casca e entre Sacramento e Conquista. 

Até ag ora os emprestimos feitos attin-
gem a 16 .739·:057$026, sendo: 
Para melhoramentos locaes . . ..... 9. 850:7595733 
Para conver ·ào de divida passiYa 6.888: 2975293 

Somma . . .......... ..... : ... 16.739 :0575026 

Dualidades de Camnras 

··Nos termos da lei, realizaram-se, a 31 
de março do anno passado, as eleições 
geraes de vereadores; membros dos 
Conselhos Ddiberativos e. juizes de paz, 
adiadas pela lei n. 525, de 1910. 
. ·Correram as mesmas sem incidente 

. digno de nota. 
Por occasião, porém, das respectivas 

apurações, surgiram, nos municípios de 
Queluz, Sabará, ·Bom S.uccesso, Con· 
ceição do Serro .e Rio das Velha.s, .. du-
plicatas de C amaras. 
Interpostos ~ pelos· interessados, os 

necessarios recursos de acco.rdo ·com o§ 
3°i ·do art. 1. ", da lei n. 5.58, foram elles 
recebid.os pela Presi.dencia do Estado, 
que, . valetidQ-se . do • disposto . no § ·4." do 
m.esmo · ar~igo, decidiu chamar a exer-

A . C. - 2 

EJeJ~,õcs 

Pelo dec. n. 3.734, de 2:4 de outubro 
do anno passad·o, foi marcado o dia 22 
d.e dezembro do mesmo anuo para a 
eleição d~ um senador e c e putados ao 
Congresso Mineiro,- para preenchimen-
to das vagas verificadas com a renun-
cia que de seus mandatos fizeram o se· 
nador Joaquim Baptista de Mello, de-
putados dr. Antonio da S ilveira Brum 
e Jayme Gomes de Souza L emos, Fran· 
cisco .Paoliello e d -. Ant>nio do Prado' 
Lopes Pereira, os quaes foram eleitos 
e reconhecidos deputados ao Congresso 
Federal. O pleito correu na melhor 
ordem , tendo sid..> diplomados p~ l as 
'respectivas Juntas apuradoras o dr. u ria 
de Mello Botelho. senad.:, r, dr . Christia7 

rio Roças. dr . Fran1din· Benj a min de 
Castro, Manoe: Alves Caldeira J·unior 
e Paulo Pinheiro da Silva, deputados. 

Usando da faculdade contida no· pa-
ragrapho unico ; art. 2~L d i~po:s~ç?,es 
transitarias, do dec. n. 3.331, de 1-911, 
o . governo designou o-; dias para se 
procederem ás eleiçõ<!s, de vereadores e 
juizes de paz nos municip'iâs e districtos, 
creados pelos arts. 7 e 2 'da lei n. 556. 

IJ•strncção (Jublicn 

O Governo de Minas- Ge ~aes cont inúa 
a empregar· ·o maximo esforço para: 



desenvdlver e ·incrementar o ensino pu-
b'lico do E stado. Né!'.t-c propositb tem 
sido poderosamen~e auxiliado pela·s Ca-
maras . Municipacs· ·e pela iniciativa par-
ticulàr' r t cebendo ' constantemente ge-
ne'rosos offérecifneJ?.tos de ·quantia·s em 
dinheiro e t errenos destinados· á' cons-
trucção 'de predios para ·grupos' escolares, 
escolas isoladas em cidades, villas, 'dis-
"tri c.tós e fazendas. · 

. A . par de.sse t rabal Q.o incessan te , no 
que diz respe ito á instrucÇão pr imaria, 
observa-se nas cidades mais importan -
tes do E stado a f undação de institu-
tos se cundarias e ~upe ri ores de ~n s in o, 
d evidos a esforços da in iciativ a pa rti-
cular . · · · · 

.o ensino official. p~ i mario no Estarlo. 
é miQistrado em gru pq~'< escolares, es -
colas agrupadas , escolas isoladas e es-
co,las noct urnas, fu ncc ionando na' Ca-
pital a E scola Infantil, que fo r?ece en-
sino espe-:ial á::; creanças. . · . 

Além dos 11'0 gru'pos fXÍstentes e de 
que dei noticia na minh a ult ima Men-
sagem, foram creados os sPguintes: do 
.l,?atrocinio, ·Pomba, S . . Se.bastião do 
Paraizo., $.-bbadia, S. Matheus, Bom 
D espacho., Cataguazcs, U bá, C:tmbuqu i-
r:a, Car,mo do R io Claro , L~ma Duarte , 
S . J oão Baptista, P onte N ova, Nlercês, 
R io-E sper a, P ará e Bamouh y-. Até 31 
de março fi n,lo existia m no Estado 132 
g~·t,t p n s creados , estaTJ do_organi zados 100 
~ e.m t rab.alpo d e organi zação 3 .~. A quel 
les com cerca . de. 500 classes ou q -
ctéiras . · · 

E stabelecidas em ctdades , villas , .dis-
trktos, pvvoados e colonias , exist em no 
Esta do as seguintes escolas singulares : 
UI;'banas • .. . ..• .• ; , .. . . . . . . .. .. .. . . 389 
Di stri ct-aes ... ; .. . ... . ... ~. .. .. .. . fi!S 
Ruraes ... .... .. . .. ... .. .. . .... .... . 283 
Coloniacs .. . , .. . . .......... , .. .• • . 19 

Som ma ... .... , . • . • . .. .. . . .. 1 ~.609 

. ·Distribuídas pelos sexos,. pertencem : 
Ao · masculino ...... . ... .. . . . , .... . 564 
Ao Feminin o . ............ , ........ 419 
Mh"tas: ....... . ....... · ............ · · 626 

;' ,, . ... . 
Som ma .... . ......... .. .. .... ~. G09 

PROVIMENTO 

URBANAS : 
P or professores normali stas . . ... .. . 
P'or pro fessores não normalis't'as .. 
DISTR ICTAES : ., 
Por 'professo res normalistas . .' . . ..• 
P or professores não normali stas , 

. 360 
101 . "461 

391 
451 842 

RUR~ES : 
I' 

Por professores normalistas ... .. 76 
Por profe)Ssores não normalf. tas ' .. 155 
COLONIAES : · . · • ' 
Por professor·es normali stas·.'. : . . : . ' · 6 
Por professores não normalistas . 10 

Somma . .' ........ .' ......... . 
EscoJ.as vagas . .. . . ... . ..... ~ · . . . • 

Somma ......... .. .... . . .. . . 

D os 1. 449 profe ssor es que occupam 
-as ·escolas acima m encionadas, são : 

Homens ....... . .. . .. . ..... . .. .. , .... ..... OOJ 
'Mulher·es . .. .... ....... . · . .. .. . .. : . . .. .. .. i.oes 

Som ma... ... .. . . . . .. . .. .. . . ........ 1,4411 

llcsumo da cstat i s lic a escola o•- I 91 2·1'913 

Foi de- 138.719 a lumnos ·o movi-
me~ w dos grupo;> e escolas publicas 
e staduaes er.:1· 1912 , ·contra 122 .976 em 
191 1, havendo um saldo de 15 . 748 ~lu
muos em favo r de 1912. 

A esse nu rnero de 138 . 719 alumnos 
devemos addicionJr o · .mo.vimentó. das 
escolas pri marias municipacs e particu-
la res espalhadas pelo E stado , e, feita 
essa operação - td emos : 

Mc-vi.mento elos grupos c escolas estaeloaes 138 . ~ 1 !1 
i\1 o , .. nento elas esco las municipaes... .. .. 16.22.7 
Movim ento das cst:o las particulares .. .... ~5._102 

l7G. OtS 

Só 75 inu nicipios, dos 176 existen· 
t es , envia ram dados estatísticos sobre 
o mov imento das escolas municipaes 
e particulares; 100 m unic ipic-" deixa· 
ram de mandar os informes insist en-
t ementt pedidos pel a: S ecretaTia . 

Nestes 100 mu nicípios , que d eixaram 
de · remetter os dado:> · estat ísticos -
exist em com certeza pelo meno ~ ·OS 
mesmos 3 1. 3~9 alumnos dos 75 · muni-
cípios q ue m andara'll ; de sorte que 'o 
movi·mento escolar total de Minas·attln· 

'g iu j á a 200 mil a lumnos, que recebem · 
e Q.sino primaria no Estado . 

O ens ino priinario municipal e parti· 
cular cresceu muito no anno de ·t912; 
31 .329 a lumnos contra 15. 890 em 1911. 

I . 
Fre •tn c n c fn t'sc o lnr 

Tiveram frequencia leg al nos grupos 
e escolas isoladas do Estado - ~3 .'30& 
alumnos - ou .62,87 ·por cento sobr'e a 
matri c:;ula de 138.719 contra cerca de 
63.000 alumnos frequentes no an-n o ~· 
t erior 
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·Ü,3 arts. 237 .e __ 238 do Regulamento n. 1 ciJo com proprioa de solidez perfeita · e 
'3.191-de- ,9 d!!jutiho dt; 19.p-só mau- elegatite-construcção. 
dí'-m apura.r éorno ·. t~.ndC:l ' frequencia ,le- Ficaram concluídos predios para gru~ 
g~l .os alumnos. que fOmpare'ceram, no • pos· escolares n:>s seguintes Jogares -: 
mtmmo . a 15 ltcções n'o mez ' ou 75 no v·n · d B D h · s · t · A semestre. .'a e orn ·espac . . ?•. an? ·n-
. . . . ' . ton10 . do Amparo (mumctpto de Bom 
.... O~ dados esta~u~tlc?s_ pubhcados obe- Successó) cidades' 'de Carmo do Ri'o Clá-
.dec.em a estas .dtspos1çoes t;egqlament<l.· ro Catao-uazes ·Lima Duarte Pará 
r_es e, (j.Ssi~, ~enipos de 40 licções no · P~nte No"va e Pouso Aleg re; 'S.' Se~ 
s~~est re nao figuram nos quadros esta- bastião· dos Corrente~ (muni.cipio do 
~ ~~ttcos. • Serro); S. Miguel do 'verissímo (mu.'ni-
; . Computados os alumnos que não t ê m cipio de Uberaba) e villa de Cambu-
:a .. frequencia .l egal o tota.l, da frequen- · quifa . . ' · 
-cia se elevará a um numero maior e a E stão em construcção os pre.clios dos 
um_a porcentagem tambe.m maior. grupos escolares de Bambuhy .· Caxam-

P•·edi.os escoJ:u·c s 
bú, Passa 're.mpo, Pomba, Rio Bran-
co e Uberabinha. · 

O melhoramento das condições ma- Foram tomadas providencias para a 
1eriacs dos estabelecimentos de ensino construcção de predio es.cobr em Abba-
<lo Estado tem 'sido para a S ecrebúia dia do Bom Successo (villaY; Faria 
uma preoccúpação 'constante no intu ito Lemos; Carmo do Fructal; Curvello; 
<le · pruporcionar o pos<>ivel c~nfo rto aos Dores da Boa E -perança; Monte Ale-

, professores e ás creanças cs colare~. gre; P almim (pr.::dio proprio); · Peça-
O m ovimen::o que se tem op erado nha; Piumhy; S. Gothardo (muóicipio 

ultimamente e m torno desta questão, do H.io Pa1 anahyba ); S. Francisco; S. 
mais . considera:vel de anuo para a.Ui. O, João d' El-Rei; (predio' proprio) e 'ri-
evidencia bem claramente que o povo radentes. 
se indentificou, por tal fôrma com os Além-destes, estão sendo co nstruidos 
négocios da instrucção, que não ser ia outros predios para gru-pos em ·Mont'e 
mais admissivel 0 retrocesso no longo Santo, San~.a Barbara·, Villa '-Nepomu-
<:aminho percorrido. c e no e Villa de Virgi:ttia .' 

Ultimamente foi cotrtractacla a cotts-
0 grupo escolar, estabelecimento que., trucção do predió para grupo escolar ~e 

pela sua perfeita organização interna, Viço'sa;1 • : • • 
produz maiores resultados praticas, tem-
'se. multiplicaçlo por toda a parte , devido, Aié'm ·destes, varios · ot,ttros predios 
ora á intervé'nção beneficíl de . varias para escolas isolada's têm ·sido construi.: 
·camaras níunidpaes,: ora á acção con- dos no Estado e di versos melhoramen -
juncta dessas e dos particulares'. ,. tos foram introduzidos em predios . já 

Os dados qu~, com _m ::~ is desenvolvi- ex-istentes. 
ment9, s~ gncontram expostos na parte Nesta;...' Capi'ta1, á praç·a ' Aleximdré 
propria do relataria do Secretario do Stockler;· conti'núa ainda ·em co nstril-
lnterior., dem'opsti.-am cabal~eute ·o i t: - cção, . que ficará termidada certa~en'te 
~rerpen~o qi.te, nesíes",.ult.mos tempos, em fins ' deste anuo, o pred.io destinado 
tem tomado a .construcção de pred ios á E scola Io.fantil, bem como out,ro, : no 
escolares e o melhoramento dos exis- me:imo lagar e fronteiro ao .citado, qt'le 
tentes. se destina á installáção de mais um gru~ 

. De 1.0 de <}bril de 1912 a 31 de março po es.:.ol~r ·. E ssas c?nstr_uci;ões :siã~ 
-do cor.rente anuo. a Se~retq.ri~ do . Lote- · send.O. :t'cttas_ sob a dtrecça? t;c~.ntC(!. e 
.r;ior . p:o~()veu, por ·intermedio (;la cj.e • admtmst~atlv.a do sr . dr. Jo::e Da?t~s~ 
,f;'inarrças e .da sub-procur<\doria geral do : ~ngenheuo do Esta~u. em . co.mr~llssao 
~stado, recebimento de. 48 escripturas ·JUnto a esta _Secreta na, o ql..!al_ ·fot tam-
.d~ .. doação de imm0 veis ao g 0 verno,· • bem o o~gan1 zador Jas respectn·as p~an-
.e-ntre p,redios e.terrenos, sendo~ aqudles 1 tas: : . 

I . •· 
~m nunre-ro. d,e ,·50. Augme nta-~e. p9r ~OV.ElS ESCOL:"RES.--:-;- .Alem_ dos m,o-
.essa .íórmª, · ,_.di.arÍ<) . .mente, -o patrhnGHIÍo veis necessaç,ios á .;ínstq}lação . d!=! t]O';{Ç>s· 

·-Pl:l!>l.ico, qu.e~, ,. si é t:erto possuir, alguns· g rupos es~ol~res. ·a sabê r, xnesas, arma· 
bens de pouca vaJi,a. ~ t~davia, .. ~ é enrique,-: rios, porta.~chapéo~ .• s9fás_, c~.de.i~a.,:., :<; <).-; 
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bidés, e outros múitos de .inteira neces ·, 
sidade em as salas· de aulas; a Secretaria 

.manteve. dutante o perioao ·a que se rc · 
fere ·o relatorio do -dr: .. secretario do' In-
~erior, o fornecimçnto de ,carteiras du-
plas aos estabelecimento~ - de ensino pri-
_mariu e alguns de ~· nsin,o . sec1,1ndario e 
profissional, t endo sido requisitada das 
.fabricas fornecedoras a remessa de 3.47') 
.desses moveis. 
, Actualmente, ha dois unicos contra-
ctos 'para o fabrico de carteiraR ·escola-
res : um firmado com a U r, ina Wigg. de 
Mjguel Burnier, para a feitura de has-
te ~ de ferro (pés) varões e parafusos ; 
putr.o, firmado com os srs . Corrêa & 
Corrêa , in dus triaes reside,tes em Juiz 
de Fora. ?ara a feitura das peçl.s de 
n:adeira, adaptaveis áquelles pés. 

A · P eni tencia ria da cidade de O nro 
Preto está t ambem fornecendo ainda 
carteiras duplas, fabricadas pelos de-
tent<O!:', até exgottar-se o stock de pés 
de ferro lá existente. 

Não é para admirar que não estejam 
?Ctualm ente providas de . carteiras todas 
as escolas prima rias do Estado. V arias 
são as éausa3 desse facto. A Secretaria 
do Interior, vendo-se .obrigaQ.a a restrin -
gi,r as !'Uas operações ás verba~ orça-
m entarias. que, mesmo applicadas com 
parcimonia, .são ás vezes exceflidas, não 
poderia absolutamente impn tar de uma 
só vez o mob:líario preciso para toda,s 
as escolas exi:;tentes no Estado ou ad -
quiril-o em varias fabricas do paiz ao 
mesmo t empo. · 

escolar ás escolas e grupos ' do Estado, 
consistiu tlo seguinte : 4b . 5'23:.. li vrÓs 'd\-
dacticos· para alumnos dos diversos án-
nos_ do surso prima rio ; 1. 67 5 livros 
para escripturação escolar (ponto di~rio, 
livro para matricula, e para adas e ter· 
mos) ; 2. I 68 ma p pas parietaes (de Minas 
e do Brasil) ; 435 hymnos escolares, de 
varios auctorcs ; 34.550 lapis ; 222 por· 
ta-la pis ; 833 caixa!" de giz ; 7 4. 319 ta· 
dernos de calligraphia e desenho; 3!J6 
collecções de traslados de letra vertical; 
27 colle:.Jções de pesos e medidas ; 140 
bandeiras nacionaes; 772 caixas de pen-
nas ; 13 .760 canetas; 3. 268 louzas qua· 
driculadas ; 34 estojos de desenho; 135 
reguas; 3.000 colleéçõe·s o\e cartões de 
«Alinha vos » (trabalhos manuaes); · 60 
collecções de solidos geometr.icos ; 186 
contadores mechanicos; 1 . 16 1 folhas de 
papel para cartographia ; 944 frascos de 
t inta ; 293,50 de t e la ardosiada; 165 
tympanos de rr:etal. para mesa; 150 la· 
tas de creolina; 71 capachos ; · ~6t. fo-
lhas de mata- borrão; 20 espanadores 
grandes .,; 12 rc logios de parede .; 64 ces-
tas de vime ; 44 collecções de Quadros 
de H. Natural e Anatomia Humana; 
21 globos geographicos ; 29 pares de es-
quadros ; 32 compassos de madeira; 65 
escrivania'has ; e 13 s inetas de bronze. 

Foi a uctor izada a feitura de 1á1 qha-
dros n egros a varios professores do Es-
tado. · ' 
· Com esse fornecimento, fo i despendi-

do o seguinte : livros e material dida-
ctico 103:955$280 ; moveis a grüpos e 
escolas 15: ! 65$ 384 ; quadros negros fei-
tos 980$'400. · 

O fornecimento acima especificado 
foi o que · sahiu do almoxarifado da Se· 
c reta ria. V a rios grti pos escolares, po· 
rém, obtiveram certos objectos dessE's, 
adquirindo -os no ·lócal, para que . mais 
pro~pto fosse o expediente. 

Caixas escolares 

~lém .d.isto, funccionando uma parte 
d'essas escolas em predios particulares, 
alugados pelos professores, muitos dos 
quaes não tem as necessarias condi-
Ções de hygiene, sendo alguns destitui-
dos dos mais elementares requisitos de 
segurança, é evidente que não seria jus-
to collocar -se nelles mobihario caro, 
para ~er estragado em brev~ á acção do 
tempo ou por. falta do necessarip zelo. 
Finalmente , di .fficuldade ainda maior é A experiencia quotidiana tem demons• 
a de meios de tran sporte, pois, ainda trado que a acção isolada dos poderes 
não está devidamentE servida de estra· . publicos não produz OS resultadOS COM• 
das de ferro e de rodagem grande por- pletos que eràm de se esperar. Tem ~se 
Ção do territcrio mineiro, o que acarre- tornado nece&sario e imprescindível á 
ta d'espesas cxtracrdinarias com a expe- bôa e real diffusão · do ensinó ·o· con-
dição de objectos ás escolas, além da cur:;o patriotico e espontaneo dos par-
co·nsideravel demora por caminhos qu~si ticulares na obra da remodelação ~oeial 
intransitavt:is em certas épocas. iniciada sob tão bons auspícios 'e tra· 
· LivRos E MATI!RIAL ESCOl:.AR.~ O for· balhada ·com a maior tenacida'de' de cur-

ttecimento de livros e objectos de nso to t emp o a esta ?arte. 



15 

Foi assim entendendo que o vi[ ente 
Regulamento de Instr,ucção dado. com 
'o dec. n . . 3.~'Jl, dé ,9 dejunbo. de ,1911, 
instituiu as ccaixas e:>colares •., de orga-
nização obrigatoria nm'i grupos l! facul-' 
tativa nas escolas isoladas. . 
' O fim . principal dessas associações é 
auxpiar o e~sino publ,i'éo primado em· 
todos os lçgares onde fossem creadas, 
fomentando é impulsionando a frequen-
cia e~colar, conf01:me d'eclaram as «in-
strucções » publicadas- pela Secreta ria 
em 26 de dezembro d~ 1911 e que vão 
em aánexo. 

Essas «instrucções» foram organiza -
das pàra, se r vindq de modelo, facilitar 
a elaboração dos est:itutos daquellas ins-. 

·tituições, tornando-as tanto quanto pos-
sível homogeneas e uniformes. 

De accordo cóm os <iispositiv os da 'lei' 
federal n. J i 3, de 1 O de setembro de• 
18Y3, as caixas escola res deve m ter seus. 
estatutos inscriptos no registro civil do 
logar em qu e tôr estabelecida sua séde, 

a,fim •cte poderem gosar das prerogativas 
conferidas ás associa ções que revestem a 
fórma de pe~soa jurídica. 

Ha actualmente no Estado um nume-
ro consideravel de caixas escolares fun . 
dadas e installadas e algumas já con~ 

• • I vementemente regtstradas de accordo 
com o preceito da citada lei n . 173. 

O movimento que se verifica em torn~ 
qa idéa consagrada no Regulamento ae 
Instrucção bem revela o conforto de que 
se acham possuídos os responsaveis di-
rectos pela educação do povo mineiro. 
E' bastante um exame superficial da 
longa lista das caixas · escolares annexas 
aos diversos estabelecimentos de ensino 
do Estado, com os esclarecimentos a 

.respeito de cada uma dellas, para se· ava-
Har da grandeza da instituição tão aus-
piciosamente inaugurada no apparelho 
escolar de Minas. Muitas dellas se 
acham em uma phase de inilludivel pros-

-peridade e em condições capazes de se-
cundar efficazmente a· acção düs poderes 
-pul>licos na sua luta tenacíssima contra 
o analphabetisnio. 
. , O esforço emp·regado : pela . ad .. :ninis~ 
tração- ·é necessario fazel•o lealmente 
sentir - não tem sido em pura perda :' 
a adhesão franca dos particulares â sua 
,attitudc tem .sido um incitamento vivo 
ao seu estimulo. 

, Inutil seria o sacrificio dos cofres es-
tadoaes com o ·custeio dá instrucção, si, 
ao menos nos grupos não se ·tornasse 
effectiva a instituição das caixas escola-
res, devidamente ·a pparelhadas para a·u-
xiliar as creanças pobres que recebem o 
pão . do espiritd. · 
· Existem caixas escolares n·os grupos 

das seguintes localidades : 
Aguas Virtuosas, Além Parahyba, 

Alfena s. Antonio Dias Abaixo, Aragua-
ry, Arassuahy, Araxá, Aventureiro, 
Ayruoca, B el lo Horizonte. (1. 0 , 2. 0 , 3. 0 

e 4." grupos), Cabo Verde, Cambuhy, 
Campanha, Cam po B ello, Cape lia Nova, 
Cara tinga , Catagu azes, Christina, -Dia-
mantina, Dores de Cam pos, Dyonisio, 
Entre Rios , F eri-os , Guarat:esia, Guara-
rá, . I tabira, Itaúna, J acutinga, . L agoa 
Dourada, L.avras 1Leopoldina, Marianna, 
Mar de H espan ha. Mathias Barbosa , 
Montes Claros, Muriahé, Oliveira, Ouro 
Fino, Ouro Preto, Palmyra, Paracatú, 
Paraguassú , P a trocínio de Guanhães, 
P-ts~a Quatr o, Passos, P edra Branca, 
P edro . L topoldo, P eq uy, P erdões , Pi-

.ranga, Pitanguy. Platina, Pouso Alegre, 
Prado~, Prata, Rio Novo, Rio Preto, 
Sant'Anna do Jacaré, S. Quiteria, S. 
Hi ta do S apucahy, S. Antonio do Ampa-
ro , S . G onçalo do Sapucahy, S. J oão 
Eva11gelista. S. J oão Nepomuceno, s·. 
José da Lagôa , S. José dos Bote lhos. 
S. J osé do ·Paraíso, S . Manoel, Salinas, 
S erro, Sete Lagôas, Silvestre F erraz, 
T ombos· de Carangola, Tres Cora-ções, 
Uberaba, Villa Braz e Villa Nova de 
Lima . 

Além dest as, existem muitas outras 
Caixas em lagares onde não ha Gru-
pos. 

A inspecção tecpnica ou' especic;tl do 
ensino exercida por 25 inspectores, ·de 
accordo com a divisão estabelecida p~la 
lein. 5S6,de30 ele agosto del'1ll, 
continúa modelada pelos dispositivos do 
R egulamento que baixou com o de c. n. 
3 .1 '11, de l'H l . 

Esta inspecção tem dado resultados 
apreciaveis, não só no que respeita ao 
regular funccionamento das .escolas e-re-
gular applicação dos methodos de ensino, 
mas.t!imbe!ll . no que concerne á hyg:iene 
escolar . e ,augmento ,da, ,tt;~atricul.<.l e fre-
quencia.. .. , . , . , 

Infelizmente, devido. ás grandes.dis-
tal;ldas e . <hfficuldàdes de vias de ;l rans-
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portes, : ·a:> insp_ei::ção ·não· se pratica aom . Eushao .Supc.riQr ·· . · 
a .desejav.el.e0ntinuidade nos pontos mais· Ha no Estado diversos institutos d~ 
a:fastaoos .. · :< : ' · · · ensino .superior e' profissionál~ de direi!-
- AJé.m da .i.nspecção technica ha ainda to, engenharia, medicina', pha"rmaci~, 

a inspecção administrativa, creada .na le- odontologia e electro-teéhnica, nas ci-
tra a, art. 46 do Regulamentll appro- dades de Bello Horisonte. Juiz de Fórá, 
vado pelo dec. n. 3.19.1, de 9 de junho ou;~ Preto, ltajubá e Villa· 1e Sylve~
de· -!911, a cargo dos promotoreg de jus- tre Ferraz. todos funccionando com re'· 
tiça, nomeados inspectores escolares mu- . gul:uicade, .bem dirigidos ·e d9tad!)s de 
nunpaes . pessoal docente habilitado . . 

· E~tes zelosos auxiliares da adminis- · A Escola de Pharmacia de Ouro Pre'-
tração , concorrem effi.cazmente para o to, mantida pefo Estado, foi ultimaptente 
grandioso trabalho de combate ao a.nal- 'reorganizada pelo dec. · n. 3. -t9ti, de 1~ 
phabetisino, ~;ecundados pelos antigos de março de 1912. 
itÍspeGtores ·escolares e respectivos sup-
plentes. 

r· 
Ensino i'\'ormal 

Funcciona regularmente e com gran-. 
de ·e· animadora frequencia, a E scola 
Normal Modelo, da Capital. 

Tão grande foram 'a matricula e a 
frequencia que ·$e tornou n ecessario o 
desdobramento de algumas cadeiras em 
duas e mais secções. 
·Existem1 aÍnda no Estado vinte es ta-

belecimentos de ensino t>quiparados á 
Escola Normal da Capitâl, sendo a quasi . ' ~. . . . . . 
·totahdade delles para o sexo . femmmo. 

. Por motivos de ordem diver~á não. 
foram ,ainda inst alladas as duas ·escolas 
i:iormaes iegioÓaes ·dotadas com as · res-· 
pecti v as verbas orÇamentarias para o 
seti funccíonamento. ' 

·J<;xteruatÔ do Gyninnsio llincil'o 

Congresso B•·nsilc iro de Instl'ueção e 
· Ensino , 

Reuniu-se nesta Capital, no dia ·28 
de setem bro do anno passado o 2. ° Con-
l!'resso Brasileiro de . Instrucção e En-
sino, tendo a cidade, nessa 0ccasião, a 
honra de hospedar di versos professo-
res, directores de estabelecimentos de 
ensino e representantes oflici aes do Go· 
verno Fed~ral e de Estados. 

Foi uma Assembléa notavel que aqqi 
trabalhou durante mais de 8 dias, em 
bem da causa empolgante que deu moti-
vo á sua reunião . 

Serão publicados os annaes do Con-
gresso e ·nelles se encontrarão mais aar-
plos esclarecim:::ntos e informações so-
bre o que se passou naquelles memora· 
veis dias das suas proveitosas sessõe.s. 

Arcbivo Publico llinciro 

O Archivo Publico Mineiro con.tinúa 
Até o fim do uhimo anno lectivo 0 sob a direéção do dr.·Francisco .Soares 

Externato do Gymnasio Minei , Q, func· Peixoto de Moura. , 
cionou sob ,0 regimen do Reg-ula men"' A Revista do Archivo tem sido publi-
to ex pedido pelo dec. n. 3.321, de 22 cada 'com regularidade. . • 
de setembro de 19_1_1, para execução do • . , 
di~pOStO Y;IO § 4. o, art. 19 da l ~i 533,: ltfonnmcnlo do "l' JIÍI':mga 

1 
de24 de setembro. de '1910, ,que au·cto ~ Datado de 1L de novt'mbro ultimQ, 
rizou o Governo a r eorganizar o ensinO; recebi um· officio do Pr-esidente do Es-
secundario, de accordo com ·a reforma_. tado de·;:-: Paul<-, solic.itando o apoio e p 

·féderal. . · ' conc•!rso de Minas para a-_real.ização do 
A matric\].la total attiogiu o numero' grandioso emprehendimr nto de l;le eri-

de · 99 alumnos. gir na Col lina do ·Ypiranga, no loçél-1 
Existem ainda1 em Niinas, para ma1~ onde se proclamou a nossa independen.-

de ·cem collegios,. internatos e ex1.erqa-' cia . política, .um mopumento . qu.e · . p~-
. tus para. o -ensino de lipguas, sciencias e! petue a memoria do imperador D, P ,e-· 
lettras. · ,. < . , . · ! dro l, e a dos benerneritos patriotas .. que 
; r Não •teoios .a-inda . est.ttistica organiza-[ o. auxilia:a~ n~ f\mdação .da .nacionali-

·dã dest~s estabeleci-mentos•, mas é pa-; : dacle .br~stleua · . . -"' 
te ate ·,qú·e ·o · seu numero ~resce; tend.~ . E .m !esposta, :a 1 O do_ <m~z . segáint~, 

· a:lgutJs 'de1lés - antes merectd0' a el}ut-t : dedaret qu <! o· .pov<O· mmetro applaudta 
·parà(;ão ; á E)'scola · ·Modelo ' da Càpitat. : tão alevantada idéa e .qu.e•; .opportana;.. 



17· 

tpente, o C.ongress·o le.gisL tivo, ao qual 
Ç_aiiil conh~citt~en~o qo a,ssumptQ, r~s.ol
yeria em d~,fi.ni~iva, cer.tamente aqncrm~ 
4Í> ,~ :bella, inciativa. pa_rtida · dil,qJ.l elle 
glorioso ~sta:do. . . . . . · 

·DHTercnça d"e vcncJmc~tos· a fidzes de 
direito · · · ' 

recidq .particular :atté.nção. ; · Excepto .. o 
do·. 3·. 0 ·batalhão que, pelas ·condições: d<1. 
seu velho e acanhado · edificio, mal .: sa~ 
tisfa~ ó· fim a ·· que é·. ·destinado, todos os 
demais foram . consideravelmente· .·.me-' 

' Jhorados. 
P~ra . o transporte rapido de praças e 

o serviço de · incendios nesta Capital, 
foram· importados .tres poss·antes auto· 
moveis, que entrarão a funccionar ape,.. 
nas se concluam os reparos ' por que 

68 j'uizes de direito, qne· se achavam em ' vai passar a Avenida Florianó Peix;oto. 
i'dentica"s condíções", ao juiz dé ?ireitv ., o armamento e equipamento adqui-' 
de Ouro Preto, não só qnanto a . ID. ( ! - ridos ha mais de 18 annos .e ·lem parte· 
dificação da tabellà annexa . lei n. 18 já imprestaveis, vão ser em breve .. su~
de !891, .como tambem quanto ao re- . ~ti tu idos por outros de !>ystema m~us 
baixamen:to das comarcas em q ..:e exer- moderno e recentemente importad.os da 
dámjurisdicção ·Austria. -' 

Usando daattribuição contida no .art. 
iS da lei n ·. 596 do anno passado, o go-
verno acceitou: à accÓrdo pr.oposto por 

A despesa com o respectivo pagamen- Tendo-se verificado a impossipitjdade 
to aÜiogi~ á som ma de 199:6 · 8$585 · dos officiaes e praças doent~s continua-

Força Publica 

Po~tó que insufficiente pa ra attender 
aos multiplos encarg.os que lhe são a~
tribuidos,. continúa a força' -publica a de -
sempenhar com patriotico ll<'votamento' 
a sua elevada missão de guarda da or-
dem e dos interesses individuaes . A.lei 
n. 584, do anno pa~sado. que eleYou o 
seu effectivo a .3.01)0 praças de pret e 
llS officiaes não foi ainda posta em vi-
gor, e.m consequencia de s_e. não te: até 
agora concluído pormotivos t mp ;evtstos 
o alojamento que o governo mandou con· 
stnir no quartel do 1." batalhão e que, 
sobre completar o plano geral do mes · 
mo quart el, ~e destina ao aug_mento do 
pes~oal dessa ,unidade . E' ~ossivel: po-
rém, que es ' a obra esteja termt,nada 
dentro de dois mezes, mais ou menos, e 
p~ssa . então ter execução a referida lei. 

No intuito de tornar a força cada vez; 
mais apta a cumprir os seus ardu_os d._e-
veres, o governo, usa.ndo de auctonzaçao 
que ·lhe conferistes, contractou -~m pro-
fissional, de provada competenc1a tech· 
nica, para lhe ministrar a inst'ruc_ção 
militar necessaria:. Os salutares effettos 
dessa medid~ já se estão fazendo sentir 
e, dado o zelo e a:dor com que a offi-
cialidade e praças se entregam aos exer-
cidos diados no 1.0 batalhão, é de pre-
su~ir que o e~copo da administração 
será . plenamente attingido. 

O go~erno não se tem descurado das 
condições mate.riaes. da força. · . . 
. A hygiene e -o conforto. dos quarte1s 

dos corpos, principalmente, têm~llre me~ 

. rem a ser tratados na Sq.nta- Casa de· Mi· 
sericordia, de accordo com o r espe,ctivo 

. contracto·, o goveow resc;>lveu a ·constru-
CÇã0 de !lm hpspital m.ilitar, ct,tjas qbras 
e~tão a concluir-se·. ) . ' 

E' u'm confortavel edi,ficio, compre-
hende ndo tres enfermarias' ·com:· capací -

, dade paFa cerca de 60 e nfermo:', s a~as 
·de administração, operações, antlsepst.a, 
gabinete odontologico e pharma"cia, e 
que vai ser provido de todos os appa· 
relhos necessarios aos estàbelecimeafos 
dessa natureza. 

A caixa beneticentf, cujos hum ani-
. ta rios fins o seu titulo tão bem resume , 
~omeça de prestaras serviços que presi-. 
diram á sua instituiçfw. . "1 • . • 

Uma das famílias dos contnbutl}tes 
fal lecidos o ·ann"b passado, já pe!cebe 
uma pensão mensal que lhe garante a 
subsistencia e'm quanto vivé'r. o fundo 
da caixa, que tem apenas 17 w:~ze.s de 
existencia, sóbe a cerca.de 150:000$00,0 
em · ap~li~es .da divida publica mineira e 
dinheiro em deposito nó Thesouro do 
Estado. 

Ensino p••:o.Uco oJ c :lg••icnltn••:.t 

Durante o anno findo, foi o ensino 
pr..,.tico de agricultura ministrado pe~as 
fazendas-modelo, fazendas · subvencw-
nadas e mestres de ' culturà. ambulantes, 
de accordo com o que dispõe o regula-
mento appJ;ovat;lo pelo ,dec. ,_n,. 3.35~, de 
11 de novembro .qe -1911 , '! ~.···· 

. Naquelles estabeleqimentos x;e.cebenp~t!;, 
durante o anno, o e.nsinÇ> pratico ~~f agn-
cultura 170 aprendizes . . ,. -·; 



18 

Pelos mestres de 'c.ultuta ambulantes 
foram·;' nas diversas zonas . do Estado, 
visitadas muitàs fazeni:las, tendo aJé·m 
disso . os mesmos .resi10ndJdo . a di versas 
consultas . qúe ·lhl!s. foram feitas por fa-
Zelideiros. 

Fazendas-modelo. 

E' de cinco o numero .de fazendas mo· 
delo que o Estado mantem: «Gamellei-
ra», no município de Bello Horizonte; 
«Retiro do Recreio », no de S. Bar-
bar::t; «Fabrica•, no do Serro; «Dinin, 
no de Itapecerica e «Bairro-Alto» , no 
da Campanha. 

Mantém o Estado, além disso, um 
Campo de Demonstração, em Ayuruoca. 

Nesses estabelecimc!ltos toda a cul-
tura é feita em teHeno arado, empre-
gando-se para esse fim e para o seu 
tratamento machinas das mais aperfei-
çoadas. 

No anno findo, a área lavrada, pre-
parada e plantada n~sses estabelecimen-
tos, elevou-se a 1. 672 . lOo, mzoo . 

Fazendas sub~·encionadns 

Durante o anno passado, o Estado 
su ovenciono.u 8 fazendas particulares 
para, de accordo com o art. 71 do re-
g ulamento approvado pelo de c . n· .... 
3 .·356, de 11 .de novembro de 1911, 
ministrarem tambem o ensino pratico 
de agricultura. 

Acham-se todas providas das machi-
nas agrícolas indispensaveis . e minis-
traram, naquelle periodó de tempo, o 
ensino pratico de agricultura a 127 
aprendizes. 

Preparo do ftuuo mu . folhas. 

Continúa o Estado a faz er propagan-
da do preparo do fumo em folhas, no 
que já tem conseguido algum resul-
tado. 

Nos municipios de ltajubá, ·Cainpo 
Bello e. S. Miguel de Guanhães, .·a pro-
ducção attingiu a 51.110 kilogrammas, 
tendo alcançado o preço medio de : . . , . 
11$000, .por arroba. 

. Machinas i\grlcolas 

· Para uso dos estabelecimentos manti-
dos e custeados· pelo Estado e para a 
cessão aos agricultores mineiros conti-
núa a ser mantido na Directoria de 
Agri'cultnra um · stock de machinas 
agrícolas, adubos, etc . 

No •ann6 passado· elevou-se ' à :.~·Hr 
o numero de machirras agricólas cóm1 

. seus accessorios 'e peças com'ple~e'nta: 
res, chviadas áqúelles esta:belecimen'tos' 

·e cedidas a lavradores do Estado. · 
~lém disso, com o fim de favorecer os 

. agricultores do Estado, o Governo con-

. cede á estes transporte gratuito ferro-
via'rio para as machin as que desejám 
adquirir, directamente, nas casas forne-
cedoras. Foram, para esse fim, forne-

. cidas requisições pàra o transporte gra-
tuito de 54 machinas. A ·ldicionando 
(ste numero ao das macbinas cedidas· a 
agricultores e eu viadas aos estabele-
cimentos custeados· pelo E stado, verifi; 
ca-se que por intermedio do Governo,, 
foram introduzidas em Minas, no auno 
prox.irrio findo, 1. 294 machinas agric~las 
e acces:-orios. 

Da data da creação da Directoria de 
Agricultura (8 de junho de 1907). até 31 
de dezembro de 1912, entraram para o 
Estado, e, por i11termedio da mesma, 
9. 216 machinas agrícolas. 

O augmento da producção de cereaes, 
batatas e feijão, etc., nos ultimos an-
nos, é devida , sem duvida, á introduc-
ção das machinas agrícolas nos proces-
sos da lavoura. 

Distrilmição d e sementes 

Para propagar e melhorar certas cul-
turas, o Governo continúa a fazer dis-
tribuição pelos agr:cultores de semen· 
tese mudas . 

A quantidade de sementes de diver-
. sas qualidades distribuídas a ttingiu a 
6. t\33 litros e 24. 296,l;gs6SO grammas 
e a de mudas e bacellos ao nume10 de 
79.638. 

l'oços tubulares ; 

O ~erviço de per furação de poços tu-
bulares teve pouco desenvolvimet;tto, 
achan·lo-se actualmente só d uas tu rma:.s 
em trabalho : uma no mumc1p1o âe 
Dôres do Indayá e outra no de Montes 
Claros. 

Serviços tecbnic os 

Pelo Chefe da Secção Technica 'da Di-
rectoria de Agricultura fora m dadas aos 
lav radores mineiros. como nos atinos an-
teriores, diversas informações sobre ma-
chio as agrícolas, adubação de terras,·mo-
lestias de animaes e plantas, motores e 
machinas para differente~ industrias. 



N_,a mesma secção foram ~inda confeccio-
nad~s !fiver!'lo.s pro.jectos r~ferentes a 
~bràs qqe são fejtas pe.la Direc.toria .de 
Agricultura, taes como: casas pe e.scola 
nas colonlas, . pavilhões no.s ivstitutos, 
postos zootechnicos e execut.adps varios 
trabalhos,topographicos. referentes á me-
diçã l e dem.arcaçãp de lotes para nu-
cle,os coloniaes. 

Devido a não ter o Observatorio As-
tronomico do Rio de Janeiro fornecido 
os apparelho;; meteorologicos em numero 
sufficiente para a montagem de todas as 
estações que constitue·m a rêde meteoro lo· 
gica do Estado, só poude fi r.ar concluído 
o ·trabalho relativo a quatro dessas es -
tações, installadas respectivamente em 
Pirapora, S . Francisco, Januaria e Cur-
vello, despendendo-se com isso . .... 
1:006$640 . 

L ogo que se tenham installado 10 
estações , o serviço meteorologico será 
feito de accorJo com o dec. f t> deral n. 
iJ.082, de 3 de .novembro de 1911, que 
dispõe sobre os a·uxilios concedidos aos 
Estad'os para esse serviço. 

Clima de · Bel/o Horizonte. -- De ac-
cordo com as observações até aqui fei-
tas, na estação montada .no parque desta 
Capital, os factores meteorologicos mais 
importantes que caracterizam o clima de 
Bello· Horizonte podem ser indicados 
pelos seguintes numeros : temperatura 
média ano ual, 20°,1 ; pressão barometri-
ca a 0", média annual, · 69o,mm3 ; altura 
da chuva, média ·annual, 1,429 millime-
tros. 

Se•·•-Jço de ·estat.istica 

O governo no intuito de obter da-
dos mais exactos sobre. a producção agro-
pecuaria do Estado, resolveu promover 
uma estatistica directa, encarregando 
d'ella, mediante modica retribuição, em 
cada município, a um funccionario da 
respectiva Camara, o qual é auxiliado 
nos districtos por pessoa de sua confi-
anÇa, tambem remunerada pelo Estado. 

Por esse meio já se conseguir.tm bole· 
tin~ de. 141 districtos, comprehendendo 
29.municipios. 

Esses dados estão sendo agora apu-
rados ·e serão publicados -opportuna-
mente ~ 

A. C . .,-3 

Immlgração .. '' 

Continuando, de accordó coto o ·ne.: 
ereto Federal ·n. 6.455, dé 19 de àbrit 
de 1907, a cargo da União d serviço de 
1.:nmigração, o governo tem-se-· limitado 
apenas a transmittir á - Repartição· do 
Povoamento .do Solo os , requerimentos 
pedindo passagem I?aritima para colo-
nos destinados a fazendas ou. de paren-
tes dos já localiz<J.dos em nucleos do Es~ 
tado . . 

Em 1912, foram introduzidas em Mi-
nas, ficando localizadas nos nucleos fe~ 
deraes e estadoaes e em fazendas parti-
culares, 218 famílias com 2.024 indiví-
duos de diversas nacionalidades. · 

Com esse serviço, o Est;tdo despendeu 
apenas a gratificação ao pessoa~ incum-
bido de escolher, na · Hospedaria da 
Ilha das Flores, immig-rantes agriculto-
res para os nucleos estadoaes . 

Para attender ás necessidades .da la;-; 
voura e das industrias, traduzidas em 
constantes reclamos dos fazendeiros e 
dos proprietarios de fabricas e tambem, 
para povoar os nucleos coloniaes do 
Estado , o governo, em 3 t de outubro ul-
timo, contractou a introducção tio Esta-
do de 4. 000 famílias de agricuHores das 
nacionalidades italiana, allemã, austrià~ 
ca, suissa , hollandeza, diuamarqueza , 
russa e polaca e tamb em de operarios 
praticas nos diversos officios das artes 
mechanicas e industriaes. 

Por esse contracto ficou ainda o ton-
tractante obrigado a fazer pelos meios 
mais adequados e, em particular, por 
distribuição de folhetos contendo a des..1 
cripção do Estado, suas r iquezas, vias 
de communicação, industrias, artes, 
etc ., uma propaganda efficaz em que se 
patentêem as vantagens e garantias que 
as leis mineiras offerecem áquelles que 
aqui se localizam. ·" 

Como remuneração desse serviço, aa 
contractante ficou garantido o auxilio de 
5:000$000, por grupo de 50 famílias, 
pagos depois de verificado que estas 
permaneceram pelo menos 60 aias no lo~ 
cal por ellas escolhido, sendo essa tam-
bem a remuneração quant,) ás famílias 
de operarios praticos; no caso, porém, 
de virem estes isoladamente, o contracto 
consigna o auxilio de 25$000 correspc>n"-
dente a cada um. 

O transporte marítimo desses immi-
grantes será feito pela União que já au• 
ctorizou a «lnternationale See TratJ.s-
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port Compagnie-Hayén & Cie:., de IIam-
b_urgo, a Q.ar nel)te exerçiçio, de .191'3 e 
nqs portos de Bre,ll;len., e .Hawburgo pas-
sagem a 1.000 famílias de ·immigrantes 
que lhe f<;>rem apresentados pelo referi-
do contracta~te. 

Em virtude de pedidos ae fazendeiros 
e de industriaes, . já foi actctorizadá a 
introducção de 289 famílias, sendo 265 
italianas, 19 .austríacas, 4 1•olacas e 1 al-
lemã, c de 17 operados praticas das na-
cionalidaqes seguintes : italianas 9, alle-
mã 5, polacas 2 e sem nacionalidade de · 
t ermi nada 1. . 
· Para facilitar na Europa o embar-
que iiLn: t< diato de immigra-ntes expoilta-
neos com · 'desti •:l• (I este Estado~ o go-
verno da União, attendendo (' pEdido 
que o Estado lhe fiz era, já auctorizou a 
mesma «lnternationa le See Transport 
Compagnie Hayen & Cie» a dar passa-
gem de 3~ classe, de An vers ao Brazil, 
aos immigrantes qu e lhe forem zpresen-
tados pelo Age nte Geral das Cooperati -
vas Mineiras na Europa. 
_ No intu ito de facilitar aos immig ra n -
~es qt:e pretendam loca lizar-se nas colo · 
nias do E stado. o conhecimento das 
vantagens e obrigações impostas pelo rc-
g-n lan1cnfo colonial vig-ente, foi este vct-
-fido para o italiano, allemão é h es panhol 
e convenit:.Hc mente disseminado nos 
principaes cen tros europ:•~ s de immigra· 
ç2o. 

Colonizaçiio 

· Até j unho de 1912, existiam no Esta· 
do 11 nucleos estadoaes denominados 
«Affonso P cnna», c t.:-s subprbios da Ca-
pital, « Vargem Grande», no cistr icto de 
B ell o Horizonte, "Rodrigo Silva», no dis -
t t ir! o de Barbacena, «Constança», no 
districto de Lcopoldina , «Barão de Ayu -
ruoca» , no mu11icipio ur.: Mar de Hes -
panha, «Santa Maria» e «Major Vieira• 
no município de Cataguazes, ((Rio 
Doce», na ,:a Ponte Nova, •ltajubá», 
no do mesmo n(;tne, «Fr;1 ncisco Salles», 
no districto da cidade de Pousu _/1, " gre 
e «Nova Baden» no município Agur,s , 
Virtuosas. 

Com a acquis ição, por 25:000$000, 
das te 1: .1 s e bem feitorias da fazenda 
Primavera, cnde f0i fur dada a colonia 
«Wenceslau Braz», sita nomu11icipio• de 
Sete Lagoas, e que assim passou defiui-
t :v.;niente para ·o Estado, com a creação, 
pdos decs . ü. ' 3.5:3, e 3.810, de 31 de 

juiho·e 1,0 de ·fe,'ere:!o ul6imos, das • 
lonias dénominadas ·.«Pedro ·TÓledt)·, 1l 
município de Carangolá . -. e «Guiiiovab 
no Je S. Domingos .do Prata, eleva•aé-
a 14 o numeto .le colonias custeada 
pelo ~stado, sendo que éstas il<"s· ultimd 
ainda: se acham no periodo de fundaçlc, 

Dur-ante o anuo p. passado o Estad~ 
despe11 dC11 com os serviços de' fnndaçlia 
dos 5 n ucleos «Ma jür :Vieira,., cRio 
Doce», ~Pedro Toledo >.-; « Wencc.::lnll 
Braz»; e «Guidoval», inclusiv ~ as com· 
pras das propried<\-des agrícolas em q~Ut 
os dois ultimas e~! - ~o sendo fundado• 
143:438$027 e com o custeio dos· 11 
restantes, iaclusi v e «Major Vieira,-, na, 
pari<:> i:1 fundada, 137:213$l4l. 

Excluídos os nucleos «Pedro de To-
ledo • €' «Guidoval», recentemente crea-
dos e em inicio de fundação, os res· 
tantes, em numero de 12, t êm localiza-
dos 4.725 indiv íduos, assim distribui. 
dos: 
.Affonso Penn a...... . ... .. .. .. .. . .. .. .. . .. . ll8 
Va1·gem Grande . _. _ ... ... . .... . ... -· •• ;. .. 237 
\Vences lau Braz .....• . . . • ••...• ,... . .. . .. 136 
Ba1·ào de Ayuruoc a .. . . _....... . . ........ 3Ç8 
Constança. .. • • • . • . • .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. 426 
Santa Maria ...... . ....... . ... _... ......... '719 
I tajuiJá . ..... . ... •. . . . . . . ... .. . .... ........ 220 
Franc isco Sal! es... • • . • . . • . • • . . . . . . . • . . • • . ill7 
Nova Baden ........... . . •. . . . . . . .. . . . .. . .. A22 
Rodrigo Silva .... . .... ...... .. ........... 1. 6<17 
Major Vieira .... ... .............. -... . .. 109 
Rio Doce..... .. . .. ..................... ... , 71 

A producção propriamente colonial 
destes nucleos elevo u-se a 820:693$027, 
assim descrimi ll r(Í,l : 

Affonso P enn a . .. ..... . . ........ .. 
Vargem ürande • . • .. , . .......... . 
\Venceslau Braz . ... _ ....... . .. .. . 
Rodrigo Silva ........... .... .... . . 
Rio Doce .... .. . . ....... . ...... . . . . 
Barão de Ayuruoca ....... ....... .. 
Com<tança .... ......... .... . ..... .. 
:'viajar Vi eira .. . ..... ... .... .. .... . 
Sanla Ma1'ia ...... ... · ... .. ... .•. . .. 
Itajubá ...... _ ............. ... .. ... . 
Francisco Sallcs .. . ..... ..... _ ... 
Nova-Bade n . ......... . ...... .... . . 

65 :7675900 
26 :730SB<N 
6:779$200 

276: l-46$100 
7:307SI6ã 

29 :2548290 
82:759S20o 
5G :832S382 

180:526$490 
8:536S500 

31: 942!;500 
48: uossoo 

As fazendas adquiridas para a: funda-
ção das :.'t' lonias <,Guidova];t e «Pedro 
T oledo » e para o.::~ m ento da área da 
.:Maj or Vieira » produziram rara o Es-
tado no anuo p. findo a -renda de: ....• 
27:262$015 proveniente das culturas de 
café que nas me~:rJ;t s ]á -existiam. r 

o v alo r das p ropriedá.des ex~s tt ntes 
n0s referidos nucleos, não incluidi>s 
cGuidoval» e 4Pedro Toledo:., é. Q.e ••.. 
960:850$869, tendo sido arreçc.déidos nes· 
ses e nas colooias emancipadas cBias 
Fortes ... , cAdalberto Ferraz»-,- _«Carlos 
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Je ~Matia C . tstodia~ 68:185$132i• 'que se ach~, já.· pe pro 1.: idendou soare 
prest~ç.élSes para . pàgamento1 de lo - a medição re demarçação de um:\ área de · 

r)J "' ' ,J · . 1,000-hectares para .augmento da mes,- ·~ 
O t.otal das. despesàs . feitas em ,1912 ma. · . ... 

com os serviços de immigração e coloni · 
ação, inclusivê .. . i cqu :sição .de terras 
para os novo3 .nucleos, elevou-se a. , .• 
320:847$150. . \ 

Além dos 14 nucleos estadoaes já 
ful!:l . J t .. !' e .em fundação, existem no 
Estado perfeitamente organizádos dois 
fedetaes «João Pinheiro:., em· Sete La-
goas, · e o «<nconfidentes», :em Ouro-
Fino nos q1Jaes em 1912 se achavam.lo -
calizadas 237 famílias, sendo 93 no pri · 
meiro e 144 no segundo, com o total de 
1.487 indivíduoS.. 
- Assim o Estado contará dentro em 
p0t1 CO 16 nucleos coloniaes organizados, 
sendo 14 estadoaes •! 2 federaes. 

Catecllesc 

Os índios puros· ainda existentes no 
Estado e em numero já bastante reduzi-
do se acham nos valles dos rios M ucury , 
Doce, Manhuassú e Suassuhy . 
. Os serviços de catechese dos índios 

existentes no Mucury e par1 e do Rio 
Doce continuam a cargo do director e do 
vice-director da colonia indígena do 
Itambacury, que não poupam esforços 
para chamal-os á vida civilizada . 

A tribu dos Pojichás, unica que alli 
eviste e composta de cerca cie 50 indiví-
duos, visita c e vez em quando a colonia 
onde recebe roupa e generos alimen i-
cios . Após curta estada alli, volta CC' 
novo para as florestas de S . Mat}1eus, 
ondf €3 1 f, sendo localizada definitiva-
mente pela Inspectoria de protecção aos 
indios. 

No exercício proximo findo despen-
deu-3c com o serviço de catechese o to 
tal de · 12:384$000 . dos quaes 536$500 
com acquisição de generos alimentícios, 
medicamento e tratamento de índios d " . 
..::ados de varíola e 11:847$500 com o 
custeio da colonia indígena do Itamba-
cury . 

N esse prospero nucleo encontram-se 
loqllizadqs 978 indivíduos, sendo 789 
nacionaes ·civilizados, ·129 índios puros 
e 56 mestiços e 4 italiG. dG'> . · ' 1 

!'A: sua , producção no exerc_icio proxi-
mol fl :t,l, )J oi de 1.649:649$000.· 
,f :Achando-se occupados· todds· os' -lotes 
dl!màrÇados desta colonia que tantos be::. 
nEdicios tem pr~~tado ào muliicipio· em· 

Medição e de mareaÇãq · de tet•ras d c , •;,Iuta!ól1 

I j '• ! } O f" 

Cóntinuam vigqrando,.para a execução : 
dos serviços d;e terra_s devolutqs do Es · . 
tado, os dispositivos constan~es das leis 
ns. ?7-,· de 25 de ju r.h :,' de 1892; 171, 
de 4 d~ setembro de, 1896; 263, de 21 
de agqsto de 1899 : 269 , de 27 de agosto 
de 1899; 37!:!, de H de agosto de 1904; 
455, de 11 ele ~etembro de 1909, e o 
reg'ulamento promdgado pelo de c. n. 
2.680, de 3 ' de dezembro de 190'J. 

Durante o a nno passado ·foi medida a 
á.rea de 591 . 4Y7 . '123 ,m200 de t errenos 
devo! utos, sendo 349. 50~. 313, m200 para 
compra directa ; 232 .603,8tQm200 para 
legitimação; 7 .20U.üO :: m2QO para patri -
monio e 2.191.8úO,m2QQ para conceso;ão 
gratuita. 

A ret1.da proveniente da área de . . · . 
34 9.502.313, ?ü'OO~ medida para venda di, 
recta. deverá attingir á . ~mpo rtancia 
de 122:325$807, na média de 3$590 por 
hectare, não incl~ida a importancia 
proveniente de selios dos títulos e dos 
processos. 

Comparando-se essa renda com a pro-
veniente de vendas feitas no anno de 
1911, que foi c).e 84:269$629, verifica-se 
o augmento, o ;tnno pass.ado , de . . . .. .• 
38:056$178. A quantia arrecadada du-
rante o anno passado, relativa á venda 
de terras, neste e nos annos anteriores, 
foi de38:038$617, sendo 14:125$855 no 
anno passado e 13:912$762 de presta · 
ções pagas de terr~nos concedidos a 
prazo em annos anteriores. 

No anno passado foram approvadas 
161 medições, sendo 158 para compl'a 
directa, com a área de. . . . . . . . .• . 
266 . 139.018,m2 ,00; uma para legitima-
ção, com a de 9 .. 290.ooom200 e duas p.ara 
patrimonio, com a de 2.250.500,2moo , 
perfazendo um total de 277 .679.51S,m200. 

A renda. •líquida, parte arrecadada. e 
parte a ser arrecadada, xelativa a essas 
medições, montará a 78:44~$134. 

Contraetos 
'. 

O anno passado o Governo firmou com 
particulares mais tres contractos · relati · 
vos á cotrcessão·.~ de te,rras : para· colo di~ 
zaçã.o e ·dése.nv>olvimen.J;o: da .. industda.. 
agro#pecuaria. . . .,, .;:;.' . , , ·,~··;., 



~- Nesses · con'tractos, -pará ,garantir O$ · 'quasF 'concluido, ·o Pavilbão Central 
interesses do EstaQ.o, · estabelecenim~se destinàdo á . residencia do di'rector, ·se 
clausulas · parata .effectividade .da execi.t- cretaria, bibliotheca e almoxarifado, fi 
ção dos serviços a que se propuzeram dOis 'pequenos· pavilhf>es destinâdos a 
qs concessiotrari,os, de maneira a .fica- officinas. . '· 
rem inicíados ou feitos dentro dos pra- Com o .custeio e obras. desses institu-
zos. nelles· estipulados, ' sob · pena de ca- tos 1 despettdeu ·o ' Estado a importattcil\ 
ducidade, voltando as terras ao domínio de 121:724$212. ~ 
do Estado. :As terras concedidas rios A despesa média diaria: de cada pes-
dois primeiros contractos estão em zona soa, nesse instituto ; foi de 301 réis. 
ag rícola, oô valié do Rio Doce, e, por A renda do estabelecimento ·foi de 
isso, nas clausulas nelles estatuídas 30 :046$910, ·inclusive .21:821$425 de 
tê m -se em vista, principalmente; o ap- quotas de loterias nacionaes que lhe {a-
proveitamento daquella fertil região por ram distribuídas. · 
meio de nucleos coloniaes regularmente Durante o anno houve, nos pavilhões, 
estabelecidos. 4 vagas, que foram logo preenchidas por 

No. terceiro contracto, fo i feita a con- menores, cujos nomes já figuravam na 
cessão de terre nos em zona de campo. lista de inscripÇJ.O dos candidatos á in-
Ahi o fim principal é o desenvolvimento ternação. · 
da criação, tendo sido, por isso, fixado 
o numero minimo de cabeças de gado 
que deverá ser nelle collocad:u e mantido, 
bem como o de famílias de colonos que 
ficarão como proprietarios dos lotes em 
que estiverem localizados, depois de 
curto prazo, e preenchidas certas con-
dições. 

Exigiram-se aindá , para o aperfeiçoa-
m.ento da criaÇão, postos zootechnico>; 
nas colonias pastoris, pla:J.tação de for-
ragem e fundação de escolas onde se 
ministrem noções exactas sobre criação 
de gado e seu tratamento . 

Ensino tn•ofissional 

ASS!STENC!A A' !NFANC!A DESVA LIDA 

Para acolher a infancia desvalida e 
dai;-lhe a educação pbysica, moral, cí-
vica, intellectual e prolissional, existem 
actualinente, no Estado, tres institutos, 
perfeitamente organizados de accordo 
com ') de c. n. 2. 41 6, de 9 tle fevereiro 
de 1909 ; são élles os seguintes: Yóão 
Pinlteirq , nesta Capital ; D om Bosco, no 
município de Itajubá e Bueno Brandão, 
no âe Mar de Hespanha. 

Instituto << D, Bosco » 

Fundado de accordo com o dec. n. 2.826, 
de 14 de maio de 1901J, possue · este in· 
stituto apenas um pavilhão, com acco• 
modações para 45 educandos. 

Despendeu o Estado com este estabele-
ci meu to, no anno proximo findo, ... 
28:697$640. N <:s te esta belecimento es· 
tão internados actualmente 31 alumnos. 

Institu to «Bueno llrandã o » 

E ste, o terceiro fundado no Estado, de 
accordo com o dec. n . 3 .261,. de 1.0 de 
agosto de 1911, e modelado pelo Insti-
tuto «J oão Pinheiro» , te~ um uníco pa-
vilhão , com lotação para 45 educandos. 

Acha-se installado em um dos pre-
dios do E stado, existeutes na ~9lonia 
«Barão de Ayuruoca» . Com adaptação 
desse predio e os que servem de resi· 
dencia ao direc tor e estabelecimento do 
posto zootechnico annexo , despetideu o 
Estado. 29:005$896, e com o pes!)oal e 
demais despesas dé cü~teio 2l: 1 Y.6$049. 

A despesa diaria para cada p'êssoa do 
estabelecimento, correspondente 'sómen-
te á alimentação, foi de 271 réis. 

Iusti tiito «•loão Piuh.eil•o» Grande numero de candidatos aguaTdam 
Creado pelo dec. n. 2.416, de 9 de a existenda de vagas para serem inter-

fevereiro de 1909_; tem o Instituto cJ oão nados. · 
Pinheiro», produzido optimos resulta- EsTABELECIMENTOs suBVENCIONADÓs . . 
dos, diffundindo pela infancia desprote- . . . . . . 
gida da sorte, os principfos de moral e . O Estado subvenciona os seguintes é.:>·. 
iristru:c:ção. · tabelecimento, onde é ministradq · ~ .~n· 

O estabelecimento possue dois pavi- 1sino tbeodco-pFatico dí.l . a.gricultura) Es-: 
lhões- denominados Bueno Btandão e. ;cola · Agrícola de «D. Bosco• i · Es®la 
M endes Pime.nte.l, .onde se . acham inter, · .Agrícola d~ Lavras, l.ns_tituto Polyt~ch· 
nádos 75 educandos, um 3? Pa·v~lbão, :nico de _Juiz de Fqra, Apre~<tiza.dp :Agri•. 



,, _Colle~io «S. Luiz~ eçla .de Itambacury , ,,Col~egio «S , !iuiz• 
e Aprendizado Agrip~la de S. Jq~é de 
SaP.licaia. 

Situado nas proximidades· dà estação 
cJ oão Pinheiro•; gosa· este collegio da 

''. sub:venção de 300$000 . tilensaes, recé:-
bendo 5 al'umnos gratuitos, mandados 

' . ' 
Escola Agrieola de <.<D. Bos'c_o» 

.. • Este es·tabelecimento·, sito em Ca-
choeira .do Campo, é ·subr encionado com 
a quantia de 10:000$000 annuaes pelo 
Estado,- tendo este o direito ·de n' elle 
manter 20 alumnos. 
· Acha-se o estabelecimento bem appa· 
rélhado para preencher os seus fins, 
porquanto, além de excellente campl) 
pratico de agricultura, Ínàchinas·agrí:co-
las modérnas, officinas de ferraria e car-
pintaria, possue as maGhinas indispen-
save'is~ para o beneficiamento dos pro· 
duetos agrícolas. 

Escola AgricoJa de Lavra!!i 

Montada de accordo com o exigido 
no ensino aR"ricola, possue esta Escola 
todos os machinismos necessarios, a~ 
de um posto zootechnico, onde" são mi-
nistrados aos alumnos conhecimentos 
praticos de zootechriia. 
• O Estado que póde · envia~ para essa 
escola 10 alumnos, subvenciona-a com 
10:000$000. 

r lnstitnto PoJytec hnlco de Juiz de Fóra 

Instalhdo na cid;J.de que lhe dá o 
n'ome. é este estabelecimento mantido 
pela Congregaçã·o do Verbo Divino. 

E' subvencionado, annualmente, com 
à"importancia de 5:000$000, obrigando -se 
a admittir 5 alum nos mandados pelo Go-
verno. 

A1u·endizado Agricola d e Ita.mbaçut•y 

Subordinado á Cólonia do mesmo no-
me foi este aprendizado creado pelo 
Governo em fevereiro . de 1911 e inaugu-
rado em março do mesmo anno, ipro· 
veitando-se para ·esse fim, o predio e 
campo pratico alli existentes e perten-
centes ao Estado. 

E' suovencionado . com a quantia de 
300$000 mensaes, mantendo o Governo, 
junto ao mesmo, um: mestre de cultura 
ê 11m auxiliar àeste. 

Possue um campo de cultura de 26 
hectares e · é servido de aperfeiçoadas 
Jllachinas agr.~colas, . . . 

Estão internados n' este. estabelecitnen-
ta 30.- educan~os. 

pelo Governo. ' 
Dispõe o estabelecimento de um cam-

po pratico e de todas as machinas agri-
colas neceõsarias ao serviço rural. 
· Âprendizado Âgricola de S . .José da Sa-

pneaià 

~oi ~ste aprendizado fundado em 
1908 ·pelo iliustrad~ _prelado D~ Silverio 
Gomes Pimenta, arcebispo . de M'!--
rianna. 

E' subvencionado este estabelecimen-
to com a quantip. de 300$000 mensáes. 
Achqm~se intern~dos 15 alumnos. 

Pecunria 

Os esforços empregados pelo Gover-
no no sentido 'de desenvolvimento da 
industria partoril . no Estado ' têm _sido 
correspondidos com a ,boa vontade dos 
criadores mineiros. 

Assim é que," por inteimedio do Go-
verno, u ns têm adquirido rep roductores 
de pur as raças europeas, outros os têm 
impo~tado por, _çonta propria, outros, 
emfim , têm constrqido tat}ques carrapa · 
ticidàs , factos e,st~s, por certo, denun· 
dadores dum auspicioso movimento em 
favor da pecuaria em Minas. 

Por intermedio da repartição compe-
t ente, os criadores mineiros continuam 
a fazer acquisição de grande numero de 
dozes de vaccina anti-carbunculosa. 

O governo continúa a manter o con-
trá.cto feito com o Instituto «Oswaldo 
Cruz» 'para o fornecimento de vaccina 
a nti-carbunculosa, preventivo efficaz con-
tra a peste da manqúeira. 

Aos criadores do Estado · foram cedi-
das, durant~ o anno passado 259.740' do· 
zes. 

Importaç-ão de nnimaes 

Na lei vigente do orçamento da União, 
está incluído· o credito de 433:638$315, 
para o pag:at:t;~en~o aind~ devido ao Es-
tado e referente ás despesas de trans-
porte pela im,po,;tação re)l~zada , até 
maio de 19.11, de 1.409 reproductOr!!s 
de diversas J<J-Ç~s .. , . 
, No anno pa!:\sado, · fora.~ import~dos 
da Eu~Qpa, . p;1ra diverses C!idd0res ~e 
postos zo-otechn i c os do Es.tado, _104 .. a-11~ 



maes reprodiÚ:tÓres ·de · 'divi'rsas raças se· 
!ec<;ion.ada~. ·- .- 1 . ;., • · ,. , ( . 
.. Despende~:;s.e , com _ essa-.impprtação,, a · 
qua~tia .9-.e 100:H3$(00., parte da_ qQ.al 
já estava r~colhi,d<\ ao_s cofres do Esta· 
do pelos criadores que fi;;:eram encom-
Il.le.nda. · . · 
• , A 'C nião ter~ ainda d~ concorrer para 
essa !mpottação _de accordo coJP o. de-
creto federal n. 8.537 de 25 de janeir:o, 
cõm o auxilio de ~.9:500$000, que cor ~es
ponde approximadamente ás despesas 
de transporte e tratamento a 'bordo. 
· A não ser a compra de animaes pa:ra 
os Postos Zootechnicos, 'a dotação des-
tinada ao custeio desse serviço só ficou 
onerada etn 3:996$000, despendidos com 
a traducção de docum entos que já for am 
apresentados para o recebimento elo au-
xilio acima referido. 

Parecendo ao Governo que ainda e 
opportuno e de grande vantagem para a 
industria pastoril, a importação de re-
productores de raças europeas , fez este 
anno nova encommenda de 84 animaes 
destinados a particulares e para os Pos-
tos Zootecbnicos do Estado. 
Fazenda de c•·iação e selec\~ão de gado 

Manifestando o sr. Ministro da Agri-
cultura desejos de fu·ndar uma fazenda 
de criação e selecção de gado vaccum 
no Triangulo Mineiro, o Governo adqui-
riu no município de Uberaba ' uma ex-
cellente fazenda com 1.000 alqueires 
geométricos, pela import:wcia de ..... . 
180:000$000 e doou á União para o fim 
acima alludido. 
- Este estabeleciment0 já foi insta11ado 
e dentro em pouco terá aquella zona um 
poderoso elemento para o progresso de 
sua principal fonte de producção. 

Ext,osição Ag••o-Pect•arla 

Em virtude do disposto no art. 21 
da lei n 596, de 19 de setembro da 1912, 
foi expedido,, pelo de c. n. 3 . 736' o re-
gulamento para execução da lei .n. 4.5·~-. 
d~ 6 de setembro de 1907, ficando no 
mesmo mal'c.ada ~ abertura da Exposição 
para o dia 15 de j11nho do corre~te 
ànno. · · 
' Nesse sentido foi pnbticado, em 15 de 
novembro 'do aono proxi~Ó findo, o 
edital, C()m instrucções minuciosas, con-
IVidando os agricultores a · apresentaá~m 
-es seus .requerimentos até 5, de .maio do 
iorrente an'no·:~ · · . · · · ·: :.. • 

' . . ,. t ~ r ,. 
Cumprindo...:se: o·-diS.posto no •art. [4 .-0 

do : ci(adó decl'eto; foi· nome'ada ,Úmai 
Commissa:o Central composta dé 5 
membros, encarregada de di ·igir os 
trabalhos da E~·f>õ's'ição: 

Para o bo'm exito desse certamen, (ii. 
rigiram-se aos- presidentes, agentes exe-' 
cutivos e prefei'tos municipaes, .circula· 
res, pcdindo ·lhes se em·penhassem afim 
de que os lavradores. e criadores man-< 
dassem. á Exposição os melhores produ-
ctos de sua lavoura e criação. r 

Motivos diversos fizeram com que, o 
Governo, pesando-os convenientemente, 
adiasse para 21 de al;>ril do anno proxi-
mo a abertura desse util certamen, 
para o quefoi expedido o de c. n. 3. 908. 

Tanques carrapaticidas 

Continúa o Governo a auxiliar a con-
strucção de tanques carrapaticidas, que, 
como se sabe, são de real utilidade á 
iudustria pastoril. · 
'Este auxilio consiste no paga mento 

da metade das despesas feitas com a 
construcção do tanque, mediante a apre-
sentação de planta, orçamento e attes-
tados, passado~ pelos presidentes das 
camaras dos respectivos municípios. 

A ' disposição do Governo do E stado 
poz a União um especialista incumbido 
de dar instrucções sobre o fabrico de la· 
cticinios, tendo esse funccionario presta-
do excellentes serviços aos fabricantes 
que desejam aperfeiçoar-se nessa ren-
dosa industria. 

Em virtude de solicitação, foi, tam-
bem, posto á disposição do Governo do 
Estado um veterinario, com permanencia 
em Barbacena, o qual se tem dirigido 
com solicitude a todos os pontos onde se 
torna necessaria a sua presença, afim de 
t"xaminar .e ministrar ensinamentos ge 
sua especialidade. 

Durante o anno proximo findo, o go-
verno concedeu grande numero de requi-
sições de transporte em estradas de fer~ 
ro para reproductores de raça, attell· 
dendo ás solicitações que lhe forarrí di-· 
rígidas. 

Aprendizes no extrangeiro ,r . 
O governo, dando cumprimento · ao 

dec . . n ,' 3~. 348, de ·n de noveinbro.'~de 
1911, subvencionou a 6 aprendizes qu~ 



já sç acp.am np e~tra11geiro e tê~ apre- ~ litar · a · iniciativa partit:ular, de m_oao 
sent'~d:o á,. repartição c~mpetente atte.sta,.. i que' essa in.dpstda ven·ha .. a ter ainda ··a 
d~s. que demonstram a sua ._appljçação. mesma ~mmação • de · outr'o'ra, ·quando 

r .. h ·· 1 • • · ' conqqistou tão justo renome a,o nosso, · rostos zootee u eos , . . 
. · • · palz. 

O Estado continúa a m~nter e auxiliar ~ A meu ver, a .principal ' acção dos 
pequenos postos zootechnicos regionaes, r Poderes Publicos em tal sentido deve 
(J_ne extra,ordioariamente têm concorri· · cansistir no estabelecimento de uma boa 
~o para o melhoramento da criação nos • legislação mineira, que contenha norma 
seguintes municipios, e~ qlle estão si- ·segura db·S direitos e deveres , dos q.ue 
hiados: Bello Horizonte, B'arbacen·a, La- :se entregam a esse ramo . de industria .. 
~ras, Juiz de F?ra,, Leopo.ldina, Mar ~e 1 Por emquanto no que compete ao ·Es-· 
Hesp_anha, ltaJU?a, Santa Barbara, Rw tado legislar, parece que satisfaz ·a lei 
Branco e Ouro . Ftr.o. . 'n . 574, para execução da qual mandei 

· Em todos esses poncos foram manh· r expedir o r r gulamento approvado pelo 
dos reproductores de ra ça, t endo-sedes- idec. n . 3.732, 'de l Y de outubro do anuo 
pendido com os mesmos, no anno proxi- •passado. 
~o findo, a importancia de 57:172$713. Siderut•gia 

lndustria exlra etiva 

Sendo esta uma das mais interessan-
tes indu strias d0 nosso Estauo, não pôde 
deixar de me recer sempre a devida at-
tenção dos poderes publicas . 

Si a mineração de ouro e diamantes 
·não apre se nta attualmente a mesma 
p ujança de outr ' ora, em que o só1o opu-
lento de Minas G eraes COI:1tribtiiu com 
milhares de ;;trrobas para a circulação 
univ ersal, não está todavia abandonada . 

Muitos são ac tualm ent e os productos 
dessa industria que merecem r eferenda 
especial. E ntre elles citarei o q:taaga-
nez, o ferro. o aço, a p ata, as aguas 
marinhas , a cal, a areia de moldar, o 
crystal , o kaolim, a mica e os ocres di-
versos, cuja ex portação é digna de me:l-
ção. 

Com relação ao ouro, acham-se em 
franca exploração, que já vê m desde 
muitos annos , as minas do Morro V elho , 
P assagem de Marianna, São Bento, H o-
n orio Bicalho e outras , cujas e~ppresas, 
quasi t odas extrangeiras, vão colhendo 
o mais seguro r esultado do emprego de 
seus capitaes . 

Outras minas com o mesmo teor au-
rífero_, ou talvez superior, encontram-se 
erp differentes zonas do Estado. Nes-
tas, como ás margens de muitos rios, 
faz-se actualmente um serviço isolado de 
col lecta de ouro por processos empiri· 
cos que, mesmo assim, deixam resulta-
dos compensadores aos que trabalham . 

A- exploração de mineraes não con-
vindo: ser feita 9irectamente. pelo go-
verno, compete, entretanto, aos Pod.e· 
res Publicas promover os meios de faci-

Cumprindo disposições da lei n. 572, 
de 19 de setembro de 1911, este gover-

. no contractou com os srs. Carlos G . da 
' Costa Wigg e Trajano S. V. de Medei_-
ros, a fundação, no Estado, da Usina 
Siderurgica a que se refere o dec . n. 
8.579, do governo Federal. 

Os logares escolhidos para o estabe-
lecimento das duas primeiras secções des-
sa Usina, - uma para a f usão do mine-
rio e fu ndição de trilhos, e outra desti-

. nada á producção de aços de qualidade , 
m;;.terial bellico , etc.-foram as cidades 
de Juiz de Fóra e Bello Horizonte . · 

Sendo em Minas onde se encontra a 
gránde massa do <:i melhores minerios de 
ferro do Brasil , a loca.lização aqui das 

. primeiras usinas destinadas á fusão 
desse minerio, impunha-se ~or todas 'as 
razões de conveniencia. Mas, queren-
do o governo do Estado, por sua vez , 
tambem contribuir com os meios ao seu·. 
.alcance para a creação dessa importan-
·te industria , concedeu aos contractantes 
todos os-favores da mencionada lei. 

Iudustda mauufae turci.rn 

A exportação de manufacturas diver-
sas põe em evidencia o grande incre-
mento que t em tido a industria de· ge-
neros manufacturados no E stado. De 
lado os productos lacticinios, que são 
:bem conhecidos. em. todo o Paiz e 
:cuja importancia cresce de· ann9 paréj. 
ianno com o çlesé'nvo1vi.mento da indus-
. tria pecuaria, conta presentemente o 
! nosso Estado : 51 fabricas de tecidos de 
·algodão, Iam, seda etc., além das que 
. estão em fundação e en;1 vias de funé• 



cionamento · 145 de bebidas alcOólicas ·;· ; vernistas do Estado, as teiras de gad'O. 
J85 entre f~bricas e officinas de calça- :de Tré;:> ·Corações, · Bem.fica e· Sitio. ' · · 
dos; 83 fabricas áe fumo ·em corda e . A exportação e negoe16s de gado rea-
desfiado, cigarros e charutos; 29 de lizados nessas· feiras, _durante o anno de 
productos pharmaceuticos; 6 de perfu- ; 1912, deram os segumtes resultado.s :, 
marias; 2 ·de' phosphoros, etc. De Tres Corações, foram expo.rtadas, 

Para garantir o desenvolvimento da 137.188 rezes, vendidas pelo preço d.~. 
industria ·manufactureira, ogoverno não 17. 195:751$500; de Bemfica, foram ex. 
se tem esquecido de estimular a produ- portadas 45.277 rezes, vendidas por. 
cção da ma teria prima, em cujo nume- . 4. 863:932$000; de Sitio, foram tambem 
ro figura em primeira linha a cultura do exportadas ::\3.703 rezes, ;vendidas pelo 
algodão. Sem esta, a prosperidade da preço de 4. 230:278$260 . 
industria de tecidos será ephemera e Acham-se creadas diversa:; outras 
transitaria. feiras de gado, algumas já. contractadas, 

Aguas Juluera -es 

A exploração das fontes de aguas 
mineraes do Estado, vai sendo feita com 
desenvolv imento notavel. 

E stão arrendadas, por contractos as 
fontes de Poços de Caldas, Caxambú, 
Lambary, Cambuquira e Contendas, cu-
jas aguas gosam da melhor acceitação 
publica pela sua excellente composição 
chimica e consequentes virtudes the-
rapeuticas. 

Durante o anuo passado houve gran-
de consumo de aguas mineraes do Esta-
do, sendo exportadas : 
De Caxambú .................. . 
» Lambary ................. .. 
" Cambuquira ...... . . . .. . .. . . 
» S. Lourenço ..... ... ..... . .. 
:o Samari tana .. . . . ... ... ... .. . 
:o Agua Formosa .. . ......... . 
,. Poços de Caldas . ..... . . . .. 
" Rio Verde .. .............. . . 

6'1. 303 caixas 
8 .276 " 
5.569 " 

18.000 
1.053 

500 " 244 
32 

97.977 

Tambem cresceu muito a frequencia 
de veranistas . devido em grande parte 
á melhoria das condições locaes, onde 
já se vae encontrando relativo ccnforto. 

Competentemente auctorizado pela lei 
n. 510, de 22 de setembro de 1909, o 
governo está realizando diversos melho-
ramentos nas sédes das Prefeituras, 
creadas nas referidas fontes de aguas 
mineraes, tendo sido despendida, por 
intermedio dos respectivos Prefeitos, 
até 31 de dezembro de 1912, a somma 
de 4. 955:597$397, sendo : 
em Aguas Virtuosas do Lam-

bary:: ....... · ................... . 
em Caxambú . . ................. . 
em Poços de Caldas .. ........... . 
em Cambuquira ................. .. 

F~h:as !Je gado 

2. 703: 120$267 
988: 784SOOJ 
981 :OOJSOOJ 
282:693$130 

Continuam · a fuuccionar, com reco-
nhecidas v:antag:ens aos criadores e in-

mas não installadas ainda. 
As Cooperativas Agricolas 

Ha justamente cinco annos e cinco 
mezes, decorridos da inaugumção, em 
1908, do in::.tituto das cooperativas agri-
colas em nosso E stado . 

Durante esse curtíssimo tracto de' 
tempo, o cooperativismo mineiro cami-
nhou , é certo, com tal ou ·qual lentidão, 
propria das novas idéas, quando inocu- . 
ladas em um meio social carecedor de 
preparo. para as receber e assimilar. 

Aliás, não foi sómente entre nós que 
esse phenomeno se verificou; tambem 
no velho mundo o systema teve que lu-
t ar muito, antes que fosse implantado 
e acceito definitivamente. 

Examinado nnm golpe de vista ge-
ral, numa percepção ampla do seu con-
junto, o nosso cooperativismo agrícola 
tem progredido, a ponto de podermos 
os mineiros andar justamente orgulho· 
sos, porque ahi estão os alicerces soli-
dissimos, em que se assentará o futuro 
edificio da cooperação nacional, que, 
pelos vindouros será construido e per-
durará. · 

Estudado, porém, em suas minuden-
cias, nos detalhes de sua vida e funccio-
namento, com pesar o dizemos, ingentes 
esforços, ininterruptos serviços são ainda 
necessarios (do governo e da lavoura 
identificados) para que as associaçõe'> ' 
cooperativas, organizadas sob os opt~
mos auspícios da protecção governa-· 
mental, se encontrem perfeitamente ré-' 
gulares em suas funcções cooperativis- ' 
·tas, escoimadas dos naturaes desvio~ 
daquelles que se iniciam inexp'ertos ' e' 
bison~os. Algumas ha, no e~tanto, ~tte 
já podem servir de modelo, por sua',ôr-

. ganização e· funccionamento regu~~r 1 ~ 
legal . 



, o. governo, como se .vê do dec ... n. 
~. 252, ;<:\e 22 de jtJlho de 1911, dilatou 
a espher?- de acção da· lavoura . mineira, 
estabelecendo as .. bases .em que se fun· 
dam as s pciedades cooperativas, não só-
mente de caf.é mas tambem de Jactici-
nios, de fumo , de algodão e de todas as 
culturas. e industrias capazes de prospe-
rar em t er ri to rio do E stado, dada a va-
riedade das nossas zonas oroductivas e 
ao im pu lso desse povo activo e ~mpre
hendedor . · 

Sob o u tros e multiplos a spectos tem 
o governo encarado e estudado com ca-
rinho, essa inagna quest ão ecouom ica, 
que t;ão é simplesmente do interesse re-
gional de Minas, porém, e immediata-
men1e , do paiz inteiro 

· A ssim é que senti u a necessidade de 
regulamentar o serviço sempre crescente 
da agencia o fficial das cooperativas, no 
Rio de Jan eiro , e o fez com o dec n. 
3. 494 , de 13 de março ·de 1912. 

Com a publicação de taes medidas 
ahi contidas, o governo teve em vista 
descriminar as attribuições e com pet en-
cias daquella repartição , afim de cercear 
usos e extinguir abusos qu e se ve ri fica-
vam constantemente, devido a não esta-
rem delimitados , s inão tacitamente, os 
domínios de sua acção, qu er funccioua-
ria, quer commerci al . : 

Foi por isso que la mentavelmente 
para todos, ·OÓ<> que somos mineiros e 
que amamos esta g rande terra, sedes· 
dobraram os deprimentes factos, de que 
tivestes já noticia circumstanciada pelos 
orgãos da grande e da pequena i mpren-
sa do paiz: 

~fim de que possa dar-vos ?Oticia de-
talhada ~ esclarecimentos completos, ~ 
o farei em mensagem especial, de todos 
<is factos irregulares e criminosos que se 
d'eram n,aquella reparH~ião, pr6cede- se a 
um 'rigoroso exame em toda escriptu-
ração dà ag encia, desde a sua fundação, 
para se conhecer a im portancia exacta dos 
desvios dos dinheiros do Estzdo. 

Isto feito, procederá o governo com 
t0do rigor contra o responsavel ou res-
ponsa..veis pelos reprovaveis factos que 
alli se deram, e que, para .honra de Mi· 
nas, constituem excepção na no.s<:a vida 
administra~iva. 

Felizmente para o presente· • e para o' 
futuro de Minas Geraes, posso afiirmar. 
que, já agora, para novo norte se enca-

A. C.-4 

minhám · os nego dos da agencia, sendo 
bern nitidamente comprehendidos os in.' 
tuítos para que· foi· 'creadà e sendo pos-
tos em pratica os princípios de um re- ' 
gulamento, cujos hns.' são:-protccção á 
agricultura, · instrucção technica, com-
mercial e industria l ao lavrador, para 
conseguir que, mais dia menos dia, a 
lavoura miueira se emancipe, .ab roque-. 
lada da fortaleza itiexpugnavel da coo-
peração . 

A cam panha tem s ido ardua, porém 
alg uma cdusa já existe realizada , que 
nos con forta e anima . 

i : qui assig ua lo a lg uns dados positi-
vos, afi.n J e vos dar conta do de8en vol-
vimento das cooperati vas nesse u ltimo 
períod o annuo. 

A s despesas do exercício, pagas por 
iutermed io da lJ irectoria do Commercio 
e Expansão E co nomica , que supe rinten· 
de o·scrviço dessas associações , m·ontá-
ram em 451: 000$000, estando incluída 
ne ~ sa importátlcia a · quantia de 
67 :500$000, que representam premios' 
para machinas, concedidos pelo gover-
no a dive rsas coorcrativas, em 1912, 
cuja discriminação podere is verifica r no 
relatorio da Secretaria . Cumpre notar 
que ilaquella somma estão ' tambem in-
..::luidas ve rbas de pro paganda agr ícola, 
favores e auxílios á agricultur'a e á in-
dust ri a em n os5o Estado. 

F o·ram organizadas apen as mais qua-
tro cooperativas , quraute o a nno. passa-' 
do ,' subindo o numero total dessas asso-
ciações , approvadas e reconhecidas pelo 
governo, a 36. '· 
· Não foram muitas 'e isso pouco impor-' 
t a , pois que ao governo mais convém, 
assim cpmo ás proprias cooperativas, ' 
que as já existentes furtcciónem com · a 
necessaria regularidade. O empenho do 
g-overno está em movimentar regular e 
effi.cazmente as que existem e pará isso 
não tem poupado esforçog, · orientando' 
nesse sentido o trabalho de ptopaganda 
e fiscalizaç!io no interior, · ' 

Apenas duas cooperativas, a de Rio, 
Branco e a de Santa Luzia do Caran-· 
g-ola . cont~ahiram · emprestimos coríl o 
B~nco Hypothecario e Agricola, dii•ecta-· 
mente. · · 

O governo acha' que todas as coope~ 
rativas devem negod:ír séus empresti.:. 
mos directos com 1 os ··batiéós, sem in:.. · 
terferencia do · poder, publico ; · par-a se 
irem emancipando da tutela officiaL •ll· .. 
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. · ~~~re ·t.Qd_éls. ~sls ._ t:ll-J?ri!3l\S, assim 
S?-JP~ ~ re~p ~H> ~cr O!Jtr~~ q1~,~. pos!lam 
i~~e,re~~<~;t;, ~n~.o.ntrar~i~ mi;ljlinctiPs?s ~
<!os, exphçt,tt.v,os no, reMt,tÇ>,yg d;a sr. Se-
cre,tt rio da A~riç:ulhtt;a. 

.lunta Commerelal 

· Essa <f.epe!ldenda. d~ D:Y;~ctoda, do 
CoiJ;lmercio e Exp,an~~o ~conp~ic.a, 
f~~ç1cionop · re~ularmentç d~;trante o a~no 1 
de 1912, proxtmo findo, real•zando 48 
s~~-~.ões oxdinarias e uma ~~traordinaria. 
Esta foi effectuada por occasião do falle-
éiihento do grande brazil,eiro, Barão do 
Rio Branco, tend,o 'sido p~esta.das ju,stas 
hRI:!lenag;ens á su,a memm:ia qu,ex;ida. 
N~s sessões ordi?qrías a ~u.n,t,a Com-

mercial tratou de dar solu,ção a 418, re-
querimen~os diversos, senq.o: contraçtos 
139, distract,9s 50, alt.e~ações de c~ntrq~ 
ctos 1<}, estatutos e actas. 20, e carta de 
auc~9~izaçãq, Pflt;a com~Rercia,~,' utpa . . 

1 Por ultimo, devo consignar que oa. 
lemo.lumento.s cobrados pela nossa Junta 
Çommercial são excessivamente reduzi-
dos., comparados com os que se exigem 

1 
nas juntas co.mm,erciae.s de S. Paulo e 
da Capital Federal. Esses emolumen· 
tos são os, mesmos, que eram exigidos 

. ha quasi vinte a.nnos, em 1894. 

Obras pubJ~<"as 

A importancia de a11ctorizações para 
obras no exercício de 1912 , ad'dicionada 
á de comprotpissos que vieram de exer-
cícios anteriores, elevou-se a . ......• , 
3. 919:048$960, pela fórma assim discri-

tminada: . 
Cadeias ••.. . .. .. . .. ...•...•. . ..• 
gdiflc i os di versos. . . . . . . . . . • • . . 
Pontes ............ . ... .. ••.•••.. 
Estradas de rodage lll . ......• . •. 
Obras dive rsas ... ..... .... . . .. •• 

896 :4531400 
I. 37,7:364Sl00 
1.003:066$460 

507:237Sl00 
134:927$900 

3,9Í9 :048S009-
· ~o.t:afl registr~d~~· 115: liv;ros com-
mei ciaes, 49 firmas e 27 tJ?P,rcas de. fa- E', como se vê, a maior cifra até 
b · s ho~e registr.,d,a nes.te departamento, •~1 n .ca • J "' ~ 

O. movimento de capitaes ascendeu a o desenvolvim~n~o que o governo teQJ, 
II.67ç· ~u$u4 . dado aos serviços de obras p,ublicas no, 

:i• 0 1 esse lapso , d~ doz!! m,ezes , o em Est~dp. · ' · 
q~l'! m~is se ;.taba,lbqu na,... Juq.tft Com- Deu cau§a a esse aqg;QJ~nto, não s6 111 
ni_ercial, , o qut; significa (;Lle cqwmer.cio execução de diversas obras importantes .. 
e iP,pustrias do Estado aug:mentam. e ha muito reclamada~ e que se tor.navam 
Pf,<?S,Pe.ra~ sef!si,velmente. . inadiaveis, como t~wbem a circutnstan· 

A renda de sellos e impostos estado· cia d,e ter tido o governo que recon-
aes, nesse perio4o, foi de IJ:I8f,$8oo e str.uir di~ersa,s ponte~ destruídas pelas 
a d'e sellos federal'is foi dt7 I6:6,23$64.4. u}tim~~ enchentes. 
Os emolumento:;> d~s{ip.p~os, a9S, Itffi~l>ros, As despesas pagas durante o exercício· 
d~.Junt<!- subir~Jll a,2:427-$/f.§,O.· attingiram a importancia de .. . ..•.... 

Faz-se mistér notar qtJ~. o de<:. n. 1. 405:680$500. 
2(/q, de 2~, de. agps,tp1 de! 18~9-, tem pro- Addi.cionando-se a esta importancia a 
dH~idf? . ef;T~;itps , contn~ pro!.\pç§~t!:l a., . por· de 930:199$460, de pagamentos effectua-
qp~, daq~o , c.om.p~~e.ncia aps, SI/S• jujzes. dos em e-xercícios anteriores, fica reduzi. 
:rpqpic}p'rl!~s, d~in~erior, do , Est<\GO, par~ . da a 1.58'3:169$000 a importancia de 
r"'p~iç,ar livros, c9mlllJl t c,i~e_s, abrjr, n.ur auctorjz·aç~es aipda por. s_e pa~ar e qu~ 
U:~~Úre orde.pa;li · o., regis:trp,~ de. fir.mas, pass~ a affectar o ·exerctclo de· 1913. 
n;o{ tem, be~ sç_.nddo a.o . coll;)mer.c.iante I Est~:. impp,rt~ncia, ficará b.em. red\lzi-
4~~ fór~. d~ Ca,p:i~al. Ida coai as anÍ:mll~ç.ões de. diver~as de~p~ .. 
Te~ accontecido ,qpe nem sempre se 1 _ 1 . • • 

exigem os doc}lmen~P~ i~d,isp.e;nsayeis , 1sas, nao r~~lt~,'>~~ nos .e.x,«rrctcws em que 
pr.Q ando o ar(fbiv.amento . d91 1 contr<\cto !foram auctonza as .. 
I!~ f J.u9 t·~. o qu~ red~n41l em prejuízo '11endo .sieo insufficiente o credito de: 
q~ssj! departap1 ç.nto1 comltle:rc.ial, como . 160Q:OOO$fl00, consignado .. no • n. XIXi~ 
tl\~ben;t- em.prejuizodas , re,ndases,tado- § ,3.0 , art . hS•, da· lei .q , 5í0, de· 19 d 
aes, que só podem auferir os provt: nto.s; setembro .de . l9lll, , te;ve.-se. de .lançaD m~o. 
G.~ , CÇ>~ra_~S~1 do~ no v.mhe , velhos direi- ~~ara pagamento de excessos , de compro-> 
t~ • não, deix~:qdo·: de1 s~r nociva tambem 

1

missos, doscreditos ns . XIII,. X:IV, XVI 
á_ â '!lr;e.s, . pQ~qpe,., ficam., CQill suas fir- e. Xt~~· da: ci~a,da , lei, ;e do aberto pelo 
JB~S e livro,s n,~p . P.e,rfei~arnente legall-. [de.c. n:.- 3. 728; de H . de 04tu~o. d~ 
zados : i.. · .· .1912. · · 
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(;a~el~s 

, A 'despesa fe-ita ém 19U; cdm dbras 
d~ construcção, re'cô'lis~rutção·, concertns 
e .melhorament0s de oà.deias do Rslado, 
elev-ou -se a 252:1:24$~00 . · 

_F oram constr·U:itlas as seguint es ca-
deias : de S . ~rancisco, pof 2'3:564$20.0; 
de Caeté, por 39:815$3·00 ;· ' 1de Àbaeté, 
por 84:0&6$40 .1 ; de Uberaba (Pen íteh-
ciaria) por 230:774$200 . 

Acham-se em construcção as seg uin-
tes ~ de P ouso Alto , :por 32:00'9$100; de 
Salinas, por 23:189$100; de Estrella do 
S'Ul, por 15 :099$400; de Campo Bd lo, 
por 62:491$800; de Diamantina, por .. _ 
53:003$300; do Pomba , por 26:032$000; 
de Abre Campo, por 10:400$000 ; de 
Santo Antonio dos Patos , por . . . . . .. 
54:760$000; de Peçanha, por . , . . , . 
4~: 643$000; de Muzambinho por . .. . . 
63:893$500; de Varginha, por .... . .. . . . 
48 :176$700; de Guaranezia , por . . . . . . . 
19:205$700 . 

Acham-se em teconstrueção as · cadei-
as: de Campanha, por 19:624$000 '; de· 
~aldas, por 6:629$900, de Conceição do 
Serro, por 7:497$100, e de Bom Successo, 
por 16:038$900. · 
' Soffreram obras de serviços sanitarios 

as cadeias de Barbacena, Tres Pontás, 
Baependy, S . Paulo do Muriahé e Santa 
Rita do Sapucahy, na importanda total 
de 4:111$800 . 
, Foram feitas obras de melhoramento<; 

e concertos nas caldeias d(i ' Leopoldina, 
Theophilo Ottoni, Salinas, Par-á, S. João 
Nepomuceno, Ubá, ·Pitang uy, Diaman-
tina, Carangola, Bello Horizonte, Mon-
tes Claros, Formiga, Caratinga, S . Gon. 
çalo do Sapucahy , Palma,· Alto R io 
Doce, Marianna, ,Tanuaria, Tres Cora-
ções do Rio Verde e Santa Barba ra, 
tendo sido despendido, com esses servi-
ços, o total de 22:3-17$~00. 

Em concertos, que -montam ao total 
de 75:683$700, se acham as cadeias de 
Itapecerica . Ouro Preto, Queluz, Ouro 
Fino, Villa Nova: de Lima, Cabo Verde, 
Sete Lagôas, Piumhy, !::la:balrá P assos, 
Poúl:o ·A legre, Rio· Branco ,. Monte Santo, 
Lill;la Duarte, Serro, Boa: Vista do Tre-
med~ l, Cambuy, e Jac ~1hy. 

,-Para; as obras· de' constl'ucção 1d'ós pre-· 
di.:>s destinados á .cadt:ia ·ê fotum de Leo-
p<:~h1i·na, foi conc~dido-, pelo Estádo, uai 
auxilio•de 80:000$000, já tendo· sido paga 
á Garoara Municipal, por coftta do mes-
m.o, a imporlancia de 70:000$000. 

Edlftclos~ Publleo·s 

·o ·t'otal das despesá-§ có_in· edificios . pu~ 
blicos durante o exercido de 1912, â.t. 
tin-giú a 578:271$900. . . 

Edl:flc los 1mbltcos da Capital 

Com obras de melhoramentos e servi-
Ços de conservação dos edificios publicas 
da Capital, despendeu-se em 1912a fm· 
portancia de 282:773$700. 

Forums 

As despesas feitas no exercício de que 
se trata, com obras em edificios de fo· 
rums do Estado, elevaram-se a . . .... . . 
71:012$600, incluídos 21:194$800, ré-
tantes das ob'ras do edificio destinado ao 
forum de Itajubá e 20:000$000, pagos 
por conta do auxilio de 40 :000$000, con-
cedido á Camara Municipal de S . Jolio 
Nepomuceno, como indemnização das 
despesas teitas com a construcção do 
predh · 

Quarteis 

Com as obras de adaptação e concer · 
tos nos quarteis policiaes de l:> uarará, 
Juiz de Fóra, S. Gonçalo do Saputahy 
e Pal ma, · unicos que soffrerain obras 
em 1912, despendeu o Estado a impor-' 
1.ancia de 33 :085$100. 

Estabelecimento~ 'de Úastru~çiio 

Com esta epigraphe despendeu-se no 
exercício apenas a importancia de . . .... · 
·25:579$100, sendo : 22: 609$100, com a 
conclusão das obras; de consttucção do· 
edificio destinado .ao grupo escolar de 
P equy e 2:970$000, c.:> m· a construcção 
de um muro de arrimo ·na Escola de 
Pharmacia de Ouro Preto . 

Pontos l~lscaes 

Foram feitas obras de reparos no!? 
prédios dos pontos fiscae s de· Serraria 
c Chiador, tendo-se, com esses serviços, 
despendido a importancia de 2:972$100. 

Pe nltén'clarla da Cnpltul 

A compra da fazenda Boa Vista , para• 
construcç~o .<;la Penitenciaria da Capital,, 
custou ,a,o Estado 35':0Õ0$000, pagos no 
cxercici'o. 

A:rmazem de càfé i.o· Porto dfi ~io' 
d-e~ .Janetro 

, .Ars obras de construaç-ã: do edilfi·ció . 
destinado á ar·m·a-zeffi. de cdfé1'úlQ · ffi.oE 
de Já-neiro, ficítratíl pctr'á! 6 •·Es tad'ó' e fr1 · 



378:966$300·, tendo sido ·págas no exer-
cido as ultimas despesas, na i,mportan-
cia de 124:962$200. 

Assistencia . n Alienados em Barbacena 

Em 1912) .foram feitas obras de me-
lhoramentos neste estabelecimenh.•, na 
importancia de 2 :20S$6tt0 . 

Pontes 

3'0 

de, em Cachoeira Grande, por: ....... , ...• 
5:050$000; do rio Carangola, ~ m Tom-
bos, por 4:196$000; do rio Suassuhy 
Grande, denominadaBonito, por ......... ~ . 
12:473$000; do rio Tijuco, no município 
do p, ata, por 12:61 0$000; do rio Py-
ranga, em Guaraciaba, por 16:742$200; .. 
do rio Cuithé, em Caratinga, por . ...... . 
7:0i0$500; do rio Preto, em S. Sebas-
ti ão da Barra, por 4: 407$700; do rio 

Elevou-se a 256:449$600 a importan- Sant' Anna, . em Ponte N,ova, por ..... . . . 
cia das despesas feitas no exercido com 8:7 50$000; do rio P erdi z e~ , em Monte 
as obras desta natureza . Carmello, por 2:500$000; do ribeirão> 

F oram construídas as seguintes pon- N ovato, em Minas Novas, per 5:600$000;. 
tes: do ribeirão Aguas Claras , em Bom- do rio Casca, em Cachoeira Aleg re, por 
fim, por 2:942$000; dó rio PyrangaJ 5:568$900; do rio Pará, denominada 
Çenominada «Camillo Dias», por.... . . «Bento Lopes», po:- 18:685$ 1 00; do rio 
7:716$400; do rio Verde, err• Soledade Bamb_uhy, denominada .Caianna)), por 
_(metallica), por 67:358$700; do carrego 11:434$700; do rio Areado t m S. Gon--
dos Ttixeiras , em Viçosa, por........ çalo, por 4:413$100; do rio Manhuassú, 
2:158$100; . do rio J acaré, em Oliveira, em Veadinho, por 17 :000$000; dos rios 
por 7:185$500; do rio Pomba, em Ca· Almaceg-as e dos Antas, por 2:800$000;: 
choeira Alta, por 24:227$500; do rio do rio Lambary, denominad a .. Creoulos», 
Capivary, em Min as Novas, por ..... .. . . por 4:000$000; do rio Passa Quatro, em 

7 :74 8$400; do ribeirão Arrudas, na Ca - Passa Quatro, por 2:121$900; do rio 
pita!, por 27:800$500; do rio Sarzeda~, Itinga, em Arassuahy, por 14:264$400;. 
em Cape11a Nova do Bdim, por... ..... do rio Carmo, em Jurumirim, por ....• 
3:636$000: do rio Casca , em S. Sebas- 10:108$500; do rio Caratinga, em Cara-
tião do Herval, por 4:580$000; do rio tinga, por 6:248$600; do rio Grande, em 
Pirapetinga, tm Pyranga, por. . . . . . . . Livramento, por 16:500$000; do rio Pom-· 
3:24 1$000; do ribeirão Chiqueiro, em ba, em Cataguazes (metallica), por . .. . 
Ouro Preto, por 1 :000$000; do rio Novo, 71:939$400. 
de11ominada «Creoulos» , por 11: 459$400 ; Foram feitas obras de concertos uas, 
do -rio das Pedras, 'em Passa Quatro, por seguin tes : do rio Preto, em Porto das 
5:122$4 00; do carrego do L eitão, na Ca- Flores, por 12:633$4 00; do rio Itapece-
pital , por 3:000$000;do rio Manso, em rica, em Henrique Galvão, por . .. . .. . 
Bt\Jmadinho, por 8:487$600. 3:734$000; do rio Jacaré, em Canna Ver-

Acham-se em construcção as seguin - de, por 1:003$400; do ribeirão do In-
tes: do rio das Velh as , na fazenda Dru- fcrno, em Diamantina, por 393$300; do 
m ond , (0r 23 :'l3/$200, do rio J aguary , rio Chopotó, denominada «Novaes,)) por 
em Santa Rita da Extrema, p or.. ..... . 'j95$000; do rio Parahybuna, na estação 
10:134$100; do rio P ará, em Maninho do mesmo nome, por 700$000; do rio Pa-
Campo~, por 30:80:$500; do rio Doce, na rahybuna, denominada ·«Joãu Carlos:.,. 
faz end a do R aso (metallica), por..... . por 226$800; do rio Parahyba, em Por-
69:842$900; do rio Gl oria, em Santa Rita to Novo, ror 193$000; do rio Sapucaby,. 
do Gloria, por 8:224 $000; do rio Tanque , em Santa Rita, por 1:950$000; do rio Sa-
denominada «Raiz», por 7:0 27$400; do pucahy, em Olegario Maciel, por .. · .... "' 
rio .das Velhas, em Santa Luzi:~, por.... 483$000; do rio Cachoeira, em Hargre~ 
57:500$000; do rio Pará, em Alberto aves, por 800$000; diversas pontes no-· 
Isaacson, por 43 :215$000; do tio Preto, mu.nicipio de Pitanguy, por 3 :500$000. 
em Barreado. por 23:980$000; do rio Ex· Acham . se em concertos as seguintes 
tfem a, em Grão Mogol, por 2:500$000; pontes: do rio Lambary, em Christina, 
do rio Bagre, em Curvello, por..... . ... por 825$400·; do rio Cipó, em Rio da~ -
3:360$300; do rio Kagado, na fazenda Velhas, por 1:651$200; do rio Preto, ná 
da Cachoeira , por 12:357$500; do rio Sa- cidade do mesmo nome, por 649$000; 
p,ucahy, em Poço F eio, (metallica), por do rio Pyranga, d(momiÍlada «PauGran-
1.52:160$060;dorio:Bandeirinhas,emSi-· lle», por 7:134$800; do rio Pyraoga, ·na 
tio, por 5:603$100; do rio Sua~snhy Gran- cidade do' mês mo nome, por 4: 168$400;~' 
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do rio das .Mortes, tm Prad.os, por .... 
4:000$000; do rioCasca, na villa do rnes· 
mo nome, por 6:960$000; do rio Girau, 
em Carmo da Onça, por .4:251$200; do 
rio Muríahé, denominaãa Ponte Alta, 
por 5:800$000; do rio Mandú, em Pouso 
Alegre, por 16:807$800; do rio Ingahy, 
em Lavras, por 2:-147$200; do ribeirão 
Santa Cruz, em Escalvado, por ..... .. . 
1:042$000. 

Estradas de rodngt'nt 

A importancia despendida em 1912 
com obras de construcção, rcconstrucção 
e concertos de estradas de rodagem ele-
vou-se a 228:157$300. 

Foram no exercício construídas as se-
J{UÍntes estradas: de Bello Horizonte á 
Vend.1 Nova, p0r 14:126$500; de Venda 
Nova a Vespasiano, por 57:358$800; de 
S. Miguel de. Guanhães á estação de 
Nack. por 1 :500$000; de Sa nté• Luzia do 
Rio da'> Velhas á Conceição do Serro, 
por 24:91 2$ 211 0; de Carangola ao Divino, 
por 13:000$000; de Bello H orizonte á 
colonia Affo nso Penna, por 23:787$500; 
de Bom Retiro á Sant' Anna do Capi vary, 
por 4:642$700. 

Acham-se em consttucção as seg-uin-
tes : de S. Romão á Formosa, Estado 
de Goyaz , por 34 :327$400 ; de Abre 
Campo a Bicudos , por 14:447$0 u0; de 
Lavras á ponte Metallica do Funil, por 
10:469$400; diversas no município de Vi-
çosa, por 8:000$000. · 

Foram concertadas as seguintes : de 
Ouro Preto á Passagem, por 8:709$000; 
de Antonio Pereira a Bento Rodrigues, 
por 60$000 ; de Ouro Pretc> a AntoniJ 
Pereira, por 2:693$300; de Queluz á Py· 
ranga , por 26:38&$500 ; de B ~llo Hori-
zonte a Bomfim, por 7:195$500; de 
Barra Longa a Chopotó, por 8:442$800; 
de Itabi ra do Campo a S. J osé dó Parao-
peba, por 10:555$700, do carrego do Ti-
juco, na Capit«l, por 953$300 ; do dis-
tricto de S. Vicente· do Gramma, por 
2:000$000, ·e diversas no município de 
Santo Antonio do Rio José Pedro, por ... 
5:000~000. 

Acham-se em concertos as seguintes: 
de Ouro Preto á Cachoeira do Campo e 
outras localidades, por 18:129$100; de 
Lagoa Dourada a · Carandahy, por . ... . · 
9:21 3$000 ; de Bemfica a Piáu e Coro-
nel Pacheco, por 111:000$000 ; de Ouro 
Fino.a· Caldas, por 39:250$000; de· Ouró 
Preto· a Cattas Altas de Noruega, por 

6:488$200 ; de Bello Horizonte á Ven-
da Nova (encascalhamento), por .. ..•. ~ . · 
15:268$400 ; de Abre Cdmpo aS. João 
do Matipoó, por 10:000$000 ; de Ma-· 
nhuassu ao districto de Sacramento, por 
5:500$000 ; de Bicas á Fazenda do 
Sant' Anna, por 10:000$000; de Cuithé 
á estação de Lajão, por 14:960$000 ; Q.e 
Barbacena a Alto Rio Doce, por .. . .. . 
4:00J$000; de Barreiros á Serra do Rola 
Moças, por 9:420$900 ; de Urucú a :::{. 
Miguel do Jequitinhonha, por .. . · ..•.. 
4:000$000; de Capella Nova das Dores 
a Carandaby, por 12:876$600 e de Santa 
Quiteria á estação do mesmo nome, 
por 9:221$500. 

Com os estudos .para as estradas de 
automoveis de Cabo Verde á estação 
de Monte Christo e de Sit io á Santa 
Rita, despenderam-se, no exercício, ... 
10: 09 !$8GO, sendo : com os da primeira, 
5:242$300 e com os da segunda , .. .... . 
4: 849~500. 

Oln•as clivet•sus 

As despesas feitas no exercício de 
1912 com obras diversas elevaram-se a 
90:676$900. 

Commissão ele •nelhoramentos municitl:tes 

A Commissão de Melhora mentos Mu-
nicipaes foi creada na Secretaria da 
Agricultura pelo dec. n. 3. 195, de 17 
de junho de 1911, para tratar dos estu-
dos, processos e fiscalização, por parte 
do goveruo, das obras de sar.eamento e 
das installações electricas .q~e se reali-
zarem nos município" .com o producto 
de emp restimos nos termos da lei n. 
546, de 27 de ~etembro de 1910. 

Ittstallada provisoriamente a 29 de 
julho de 1911, ·com reduzido pessoal, 
para iniciar os serviços que lhe fossem 
affectos, teve essa repartição technica, 
de caracter temporario, a organização 
dos seus se rviços estabele : ida pelo· dec. 
n . . 3 .669, de 17 de agosto de 1912, 
compondo-se de uin engenheiro chefe.; 
um primeiro engenheiro, um consultot 
de electro-technica, um engenheiro tis~ 
cal de obras; ·e engenheiros auxiliares 
em oumer'o ne essario ao andamento re-
gular : dos serviços, (actualmente é!Ii. 
numero de tresJ, um desenhista, um· 
secretario e um · continuo-servente. ! 
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... ,Dps tres ~ngenheiros au~iliar.es ··ne- . mas technicas aconselhaveis, tendo de re:. 
nhum t e m dfectiv.amente trabjtlhado no ceber proj.e;tos de melhoramentos 01rga·· 
e~criptorio t echnico· da Commissão, es- nieados fóra, nm.a vez que não lhe er,a 
tand.o todps eUes e):lcarugados de .se r- possível cuid.ar por si m esma de <taes 
v;iç.o~ fóra , ·para diversas Camaras Mu- . estudos. 
nicipaes, em estudos de ob ras de me- Guiando-se pelas norma<> geraes de 
lhoramentos munieíp.aes . Esses fu nccio - t ra balho, estabelecidas no paiz , com 
Q;J.rios , entretant o, devendo em breve in teiro successo, pelo notavel espec ia-
terruinar as suas eo.m missões, voltarão lista dr. Francisco Salurnino Rodri-
a.o serviço ger.al da Commissão, não se gues de Brito, a Commissão de Melho-
ii:lcumbindo mais senão .da fiscaliz ação : ramentos Municipaes tem elaborada in-
d~s obras em execução nos .municípios, st rucções de grande valor para o es-
sem se encarregarem de novos proje- , tudo de projectos e execução de obras 

' I • ' ctos, uma .vez que não convem ao go- de abastec1mento d agua e exgottos e 
verno faze r . por ,engr-nheiros officiaes de serviços de electricidade nos munici-
esses trabalhos , qu e exigiriam um gran- : pios , as quaes, approvadas pela Secre-
de pessoal, acarretando o'nus p.ara o E s- ; taria da Agricultura, têm sido publíca-
tado. Sob a nova o'rganização da Com- das sob forma::; de cadernetas, publi-
miss~o taes s~rviços têm sido confiados cações essas que têm facilitado cxt re-
a engenheiros expressamente contracta- mamen te os novos estudos de melho ra· 
dos para cada caso , correndQ as des· mentos contractados pelas municipali-
pesas com os mesmos por conta das Ca- dades por conta de emprestimos com o 
maras interessadas , reservando-se á Com- Estado e com os proprios recursos fi-
missão official a orientação geral e a nanceiros dos municípios 
fiscalização dos estudos que ficam de - Foram tambem organizados typos de 
pendendo de~ seu exame e da approva- obras economicas de applicação corrente 
ção do Governo . em serviços de ::..guas e exgottos e , as· 

Com o seu pessoal ampliavel segun do sim, a Commissão está apparelhada 
as necessidades do serviço, a Commis- para dar conta do serviço que lhe in · 
são desempenha-se dos seus deveres, tra- cun_be com a presteza compatível com a 
balhando nas horas normaes de expe- delicada natureza e complexidade do 
diente e das 7 ás 10 horas da manhã. mesmo; ella· só precisará mais alguns 

A direcção techinica dessa importao - engenh eiros auxiliares pa ra attender ao 
te .repartição está confiada ao engenhei- natur.al desenvolvimento dos seus traba-
ro Lourenço Baeta Neves, especialista lhos , dia a · d ia accrescidos, com o nu-
em engenharia sanitaria, tendo como mero de Camaras que têm contractado 
consultor technico . dos serviços de ele- emprestimos , deixando ao g overno a in~ 
ctDi!Qidade o engenheiro José F elippe de cumbencia de promover o estudo e a 
Santa Cecilia, lente de · E lectro-technica execu{eã:O das obr .:~ s dos seus melhora-
da, E scola 

1 
de Minas de· O uro Preto , me ntos. 

posto á disposição do G.G>verno do Es- Oescriptorio technico da Commissão, 
tado.pelo Ministerio da Agricultura. depois da sua nova O • g anização, de um 

A Commissão ;vae prestando ao E s- an no a esta parte, t eve um movimento 
tq.do e . aos Mt,JOicipios. r,elevantes servi· de 1. 67l papeis relativos á melhora-
çes com a systemalização q.ue está con ·. mentos municipaes, examinou, re formou 
!)fguin4o d~ trabalhos tão imp.ortantes , e organizou, dando promptos para exe• 
p,ela primei,ra vez feitos no paiz, sob cução, cerca- de 6.0 proj ectos differen-
F,lapo tão vasto e simultaneamente al- tes, contando . separadamente os serv·i-
q.nçando tantos munic ípios. ços de agua·,. exgottos e installaqões ele-
· .. C(p,mo . e rq natural, tratando-s~ de ser- ctricas, nas sedes de MunicípioS: e. nes-
vjçp~ novos, , ent um meio qu~, por bem pectivos districtos; deu cerca de 100 pa· 
4.i~~.r • . tinha tqdo aor se fazer em Qla- receres e informações technicas differen-
~çr,i a, . ~~ et;tgenh,a,~;ia Eanitad_a, q.uanto tes; . e:lf;pediu 134 officios assigna4os 
<!9 - ~qneap,:len,to das cidades, e.m g er111, pelo S,e.cre.t~rio da· Agricultura· e 416 
~~yê e,s;;a Cotqtnissã:o que luctar cQm assigpé\dos . Relo engenheiro: ~.ohefe; o.l!• 
Cf tOS, emqarfiÇ,O.& para co,n;;eg,uir pôr, OS gall:ÍilOU• 3~~- fol:lw.s de desenhos dive r-

~IJ,S triib~)ho.s no I?·é ,de fr.anco ' anda~en- sos.com ty1no.s de obras., plantas, , perfis 
to em que. .ora. :s~ (\C}W,!Jl, d~n.trQ · de, n.or· e. respectivas COJ\Ías; publico.u, mais à! 
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ttiu-ta folhetos com contraotos,. de obms nliaTem ·os : serviÇos r .de; aacordoi com ds 
e . de f0rnedm.ent<i e· bastas• publicas di!- fi~aes: do ·governo. 
V.Q.rsas-; distribuindo tambem· as caden:íJ .Nos r serviÇ.os mais: itfrportantés, e!P 
etas n, 1 de trabalhos de eng.EJnharia .tretanto, o govertíó teni. promôvido 'à 
s.anitaria,. n. 2 de serviços de electricida- hil'sta publü::a e feitor directamente · os 
de, e n. 3 de forne€imentb de mate- contractos pelas' f propostas mais vantajól: 
daes e e:xe.cução de ob'tns. de ·engenhroria sas· de fornedn1e·n1!o· de ·materiaes e c·on 
sanita.rta. strucção de obras por preços de uniaa .. 

Gomo trabalho de orien.tação dos ser- des, .ficando 0s serviços sob a• fisca.)iza-
v;iços municipaes pelos emprestimos ou ção combinada··da Cama;rat e do Estado, 
fót"ru delles, foram tamb.em organizadas; por meio de 'prep0&tos de' ambas as pat;· 
pelo engenheiro ' chefe, insbiu·cções so- tes·, que asseguram• a •pefeita: • execução 
bre a· hygiene geral das cidades sob o do plano approvado. 
ponto de v·ista da engenharia sanitaria, E' este o meio mais segur-o para a 
apresentadas, em memo•11ia á· Academia rea.J.ização dos melhoramentos dentro 
Naci0J11arl de Medicina do R:io de · .Tanei- dos respectivos pla-nos, sendo o que_, 
ro, ppi' convite especial desta douta geralmente,. preferem. as municipalida-
·COrporação, as qua:es foram divulgadas des. Por elle · as- camar.as deixam acom-
·pela imprensa do paiz e cOtiijid'ella&as1, pa-nhando- os set:viços um preposto de 
pel0s techn·icos•, de grancilte vruf<i>if· para o sua immed-iata confiança que trabalha 
fi:tnJ ar que S '! destinam!. de accordo com os :fis-aaes, du• g~overng, 
• Essa Comrmissão. tem evitada' pelo sob a orientação da Commissão de Me-
-seu consttlho tech<ttie0 consi:detaveis pt~e· lhorámentos, Mu.n.icipaes. 
Juizos po;r parte de Camaras, que, na Os resultadós que vão tendo os trã-
justa anciedade de realizarem os; seus balhos em- execução, e já' terminaaõs, 
melhoramentos, fo1'àm. menos fehzei:i- na ' correspondem ás esperanças q-ue o g-o"-
escolhai dos• eouarregados ou áos e:xe'- verno manifestára quando aceriadamenlê 
cutores• dos rseus- p:rojectos, resolvidos ás ' tratou de promover os melhoramento 
pressas , sem· o tempo necessario ao• exa- municip·àes pel'a le-i n. 546, de' 27J de 
me d:e sua propriedade technico econo· setembto de 19f0 
mÍQ.a . pa,ta or caso tratado. Ainda ha pouco, o governd assistiu á 

A todo1esse tvabalho conside.ravel de- inaugt'írâ.ção das ·atiras d'e ab1lstecim~n't. 
v.e.se juntar o auxilio que tem prestado to d'agua da cidade· de Sete Lagoás, sob 
a (i)ommissão• 31 ' diversas municipalida- o reg,ime·n - des-sa lei, tendo opportuni-
de.s emr conselhos .praticas e na. organi- dlide· devved:ficar cotil'c:> nessa futurosá 
za~ão · de serviços de electricidade, res'- cidade foi· conf propriedade e ecónomià 
pondendo ás consultas technicas e es- realhado tão itrlportante melhorámetité>; 
tudando contractos para serrviços a· se· feito por contractb directb d'a• Camara~ 
·rem realizados directament·e pelas• Ca- estutlà.do na Co'nimis·sãó de Mélh:ora!. 
maras, com os seus proprios recursos ·~ menttis•M:\.lniôipaes e fi!>calizadi:r pet en• 

.. financeiros; independentemente dos · fa- genheiros desfu:·repar-tição . 
-vores da lei dos t!mprestimus·, Os traba:lhos-da :eommissão ou papeis 
:. Conforme se pratica nas . Obras· Pu. pot ellà procéssâdos ' OU' ' ent ...: prbcesso· re~ 
blica·s· do. Esta·do, as obras de melhora. fe-r'em-se' aos s~guirltés.,.niutíidpios ; a!l 
mentosmunicipaes têm• sido promovidas guns dos·qitàes <'ainâtá!1setit't emprestiml) j 
.ou r executadas por diversos systemas, que · submetteram• os ' seu"B projectos• a 
.segundo · a conveniencia de cada caso . exame technico · da• referid·a repartiçãd ·: 

Para não difficultar ·o andamento · dos Araxá, Oaeté, Gãtnr pâ. nha; Catfíp'é 
serviços nos municipi01;;, depois do exa• Bello, Caldas•, •Gat·agdazes1 Ii>iamantina, 
me er approvação ·dos projectos respl!cti- Itabira do Mfattó Dentro; Itapac:eri'ca,Uà-
vos' ' o governo. tem auctorizadÕi vatias jubá, Jaguary, . Jacuhy, Leopoldiuá', 
camaras a fazerem por- administnaição Montes Claros;• MabbuassiÚ,, . Mariatiaa--, 
o.u ,a; con1ractarem. os seus proprios sen Ouro Fina, . Ouroi Preto, • .'Pomba; Pont~ 
viços, . segundo as prescrípções . getraes Nova, · Passa g,uatroj;~ P.á.rrá ( PabociniiO<, 
das obTas publicas· do Estad(l)l sob la fiS'· Prada Palmyca~ Rouso • Adegre,, Q.ue~ 
.calização da Commissão· officia1; •nome l.uz, .Rio Nt>v:o S. Pa-ulo· do Muriàhé,, 
ando as camaras profissionaes· de ·pratica S. ·Joãa Nepolliuce-no.,o. s• ·.~~ J óâdl'd' El-
..:;omprovada . para . dirigirem. r pu acompa- Rey•, .. Sete Lagda'S)' Sylveshe11 Ferram 



Santa Ri·ta · do Sapucahy, Sacramento, 
Santa. Luzia do Rio das Velhas, S. 
Gonçalo de Sapucahy. s: Miguel de 
Gu·anhães, Sabará, S. Manoel, S: J osé 
d' Além Parahyba-, S. Francisco, S. 
Domingos do Prata ;. Thcohi.lo Ottoni, 
Ubá, Uberabinha, Villa Platina , Viçosa 
e Villa Era~. 
· Os melh (< ramentos de que tratam os 
municípios acima, com projectos em or-
ganização, ' obras projectadas, em exe· 
cuçào e já realizadas, são os se~uin
tes: 

Alto Rió Dôce · O município não t em 
'ainda emprestimo, · ma·s ó 'Estado pro-
mov eu a organização do projecto dos 
seus melhor<1mentos, acabando de ser 
org·anizada por um engenheiro da Com-
missão a planta da cidade e o pr~jecto 
de aba!-t ecimento d'agua orçado em cer-
éa de 60:000$000,. 

Araxá- Do seu emp restimo de ... . . . 
250:000$000 de.stinou 205:000$000 a me-
'lhoram•: ntos , tendo· directamentc con-
tractado os serviÇos de electriddade por 
189 :375$000; tráta tambem dos servi-
Ços d'agua. ' 
. . Caeté Cum o seu empréstimo de . . . 
100: \), 0$000 para melhoramentos, trata 
o município de amplia r os serviçc.s d'a -
gua da séde e de uma installação de 
forçà e luz . electrica. · ~ 
' Caldas - Tráta de r~sciridir o con-
trac;tÓ de e,mp~e.súc~o de 13U :OOO$UOO, 
insufficiente para 'os melhoramentos de-
'sêjacfJs . A . Commmissão examinou e 
'emittiu par'ecer sobre o projecto de 
!ns:~allasão electjica para força e lu ~-

. Campa?Zh~ - T~m 150:00!)$000 de 
emprestimo par~ ampliaç~o de abasteci-
;IIlento d'agua e exgottos na séde, já 
com esses s~rviç_os _a se ~niciarem, por 
qQ,ntractos ·fe,;tos na CoD;lmissão de Me-
lhpramentos Municipaes, ,precedidos de 
basta publica, depois da verificação dos 
p.rojectos 1 · directamente , contractados 
por css~ repartição. 

. Campo .Bello- Do seu e.mprestimo de 
200 :000$00Q destinou 144:400$000 a me- · 
)boramentos. t~ndo ' em execuÇão a in-
stallação electrica da . s~de do munici. 
pio contractaca directamente pela Com-
.missão. ae Melhoramentos Municipaes, 
que exam.inára e m.ídificára o réspectivo 
projecto. Esse , serviço ficará em. cerca · 
de · 100:000$0uo, sendo o. restante .do 
·empre·stimo empregado no serviço . de 

abastecimento d'agua, já quasi conclui-
do, sob fiscalização official, pela prO'pria 
Camara, com contracto de material ac-
ceito pe-la Commissão e .. approvado pelo 
governo. E' de 70 cavallbs a capaci-
dad-e da i nstallaçã o. 

Cataguazes- Do seu emprestimo de 
500:000$0CO, destinou 225:000$000 a 
serviços de melhoramentos na séde do 
município e nos districtos. A" obra" es-
tão por ·conta da Camara, sob fiscaliza-
ção do governo . A commissão promo-
veu os estudos de ampliação do abas teci-
mento d'agua, já quasi finaliz:~dos, ·•na 
séde do município. 

Diamanti1ta - Rescindiu o SE U' pr.i· 
meiro con tracto de em prestimo , pas-
sando a dever ao Estado sómente .... 
100 :000$000, dos q1;1aes destinou cerca 
de 12:000$0 UO, á or~a nização da plan-
ta a séde do município e dos projectos 
de agua e exg-ottos promovidos e entre-
gues á Camara depois do n~ce~sario 
exa me pela Commissão de Melhoramen-
tos Municipaes. 

Itabira do Matto De1ttro -Contractou 
um emprestimo de 200 :000$000 para 
melho ra mentos e, como tem capacidade 
t ributaria para mais vae ampliai -o para 
pagamento das obras já contractad .ts e 
em execução . de abastecimento d'agua, 
orç '!das em cerca ·de 80: <~ 00$000 ·e de 
uma installação hydro-el <>ct rica, que 
ficará em cerca d e2 .!5:000$000, com a 
acquisição da cachoeira. realizada por 
10:000$000. O projecto de abastecimen-
to d'agua em execução foi · reformado na 
Commissão e o de installação electrica, 
embora organizado fóta, o foi de r·ac-
cordo com as instrucções da mesma. re• 
partição . . Itabira tem, assim, uma• das . 
melhores installações do Estado. Actu· 
almente, trata-se do assentamento de 
uma turbina para 180 cavallos, ficando 
reservados Jogares para mais duas uni-
dades. Os contractos desses ·melhora-
mentos foram directamente feitos pelo 
Governo, por iotermedio da . Commis· 
são. 

Itapecerica- Do seu emprestimo -de 
l30:000$000 ·destinou 118:000$000.0 a · 
melhoramentos. A Commissão .-estudou 
-uma proposta e o respectivo projecto de 
installação electrica orçada,em. ~ .... \ •' .. 
85:692$000 que se elevará a cerca de 
100:000$000 com transporte de :materi· 
aes, clireitos, etc., etc . , e outras pe-
quenas despesas. A Camara .trJ.ta de ce-
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.aolv..er-so®iret ,ess.e rserviço e·.tem·attatori · 
&ação .para exe·outa.r . directamen te ;.u1 
proJecto de apas.tecimertto . d'agua rqu 
<;ustará. cen:a de , 30:000$000. 

.[tajubá,-I)o seu ~mprestimo de ... 
230:000$000 destinou aos seus melhorar 
pten,tos 119:~91$394. ·O projecto fo~ 
organizado e rrevisJo·1 na · Com missão e 
a , execução das obras está, sendo feita 
por administração da Cat;n,ara. 

Jaculty-Tem .. um emprestimo ,de .. : 
60:000$000 para abastecimento , d'agua 
C!lj P ,·projectÇ>, organizado ·pela Com ~ 
!Uiss;íp, já foi em hasta publica •e v a~ 
s.er em breve executado. 
Jaguary-Te~ um emprestimo de . . 

1 60:000$000' destinado aos seus melho: 
ramentos. A Camara executa actual.:. 
;m~ote o serviço de ele .:trkidade· naséde 
1dq municip:o, orçaQ.o em 60:280$000 . 
, Leopoldina-Do seu emprestimo de 
400:0U0$0uO, des tina 22l·:536$000 ·a 

1 melhor.am.entos na séd e do município e 
nos dist rictos, os quaes vão sendo exe-
cp~ados pela Camara com fiscalização 
,do Governo . 
, Montes Claros - Rescindiu o seu con-
tracto de empr~stimo. A Cc·mmissão 
emittiu parecer sobre um contracto ·de 

_ ·íorça e luz electrica. 
Manlwasszi-Do emprestimo que con-

1rtrahiu de 200:000$000 destinou ... .. . . 
. 141:813$247 á ampliação dos seus servi-
. ços de agua, exgottos e luz na séde. A 

Commissão promoveu· a org'aniz .tção dos 
,projectos. 

Mar de Hespanlta - Do seu empres-
•timo de ·400:000$000 o município' des-
•rtinou 221:654$811) a divei!sos melhora-
.lmentos · na séde · e nos ·district:os. A 

<ilommissão promoveu a reorganização 
uos projeotos já: apresentados pela Ca-

·•mara. Já se acha em e:x;e·cução Ó' abas-
;J;i;ecimento dlagua1 de .Aventureiro, eom 

projecto organizado na Oommissão. 
Marianna - O munioipio · tem ..... . 

oll!60:000$DOO para ·melhoramentos diver-
" 'S0S. Trata da organização de proJectos 
para a amplia.ção ,do ahastecimento 'd'a-

'Jgua •e rêde de exg:ottos na séde acban~ 
- do·se .esses ·trabalhos e.m exame · na 

Commissão . 
Ouro .Fino - Do .seu ·emp'restimo de 

mo, :v.ae u:amplial-'o .. para1 éxeclttar as 
obras >~jáJ ·Oontra:ctadas 1da ' ampliação1 do 
abasteoimettto!dlá!gua e 'de uma 1rêde de 
exgottoscsadi-tà:rios1 na ·séde 1 e do' ábll's-
teciinento d'·àgua nos districtos ' de 
Oà!mpo i>My:stieo ·e .Monte Sião. ' Os ser· 
viços< s'érão iniciados ' dentro Íie pouç€>s 
dias e foram~orçad·os em cerca · de : ... . . 
450:000$. Os projectos desses m.·lbora-
mentos fo'ram prom .;vidos verific dos 
e, em I parte, I refb'rmàdospela Commis-
são; que está· tratâi:idol-'da ~>xectição dás 
obra-. , já e-'m ·a ndamento. 

A Gommissão procedeu a um comple-
to e :<tudo da insta:ilação eiectrica reali· 
zada na s-é de do m .,nicipio, apres~nta~
do sobre o mesmo minucioso relàtorio. 

Ouro Preto- Do seu . emprestlmo de 
658:0 rO$ •destinou 23:829$290' a 'iíiblho-
ramentos na rêde de ag1;1a e e'!'gottos da 
séde do município, os qtiaes· estio sendo 
executados por adminJstração 'da prqpda 
Cama ra. 

:Pomba- :Não fez ainJa etfi~restimo, 
ma'i a Comrn.issão prom'oveu por Çbnta 
da Camara a 'organ'ização do projecto, 
qu E. t~.nba de lhe se r éntrtg11e ·e. está 
em exa cne; para obras de aba»teámen-
to d'ag'u a '•na Séde dO I olU·nicipiO e tiO 
districto de Guarany ;' rssas ·obras fo-
ram orçadas em 11:8:000$ . ' 

Pitanguy :_Não tem em 'prestim.~; ,,a 
CI)UJ mis -ão promo veu o estu'do de me· 
lhoramentos por con •a da Ça ma.ra .: , 

Ponte Nova - 'Do seu em prestihlo <le 
500:000$ de~tinou 41~:87S$490 1 a · 'iii.e . 
lhoramentos diversós : Está em élÚ~cU
ção 'O -projecto d'a itistállação ' da for4a ' e 
luz electri~a di'rectamente corttd~ctada 
pela. Camara. ·' 

•l ' ' '1. ~/ Passa Quatro-Do seu empre.,ttmo ,de 
130:ooo$ooo' destinou 16:143$.9.29 á ~m
pliação da rêde de exg-oúos ~ · a'~ui na 
séde do· município. A C11mara· ini.:llmpiu-

. se dos _serv'i ços. 
Pará-Do seu em~rest~II).p d~ , ... .. 

1 SO:ó0q$OOO . d~stjnou 67,:389$524 á ,_ re-
forma da uzina de electricidade e melho-
ramentos diver~os na rêd.e de 9-gua. e 
ex.gottos~ P;.. Camilra , já .termino.u esses 
serviços, já. ~endo.,inaugurado . q u.asi to-
do;> elles· . . A Com missão tem al!l~iliado a · 

ASO:OOO$ deMiinou C!'H :131'1$210 ·a di-
. ,-ver~Qs melh0rarqent0s . .na ·~éàe . do. mu-: 
. :t;~ icipio e nos . districtos. Tendo .. capa~ 
_cidad~ .trib,utaria .. para -maior· .em!>resti-' 

.Camara '· •· · · ' ' 
.PatroçúJio,-.D,e seu empresümo de ..• 

tt50:0@,0.$000 ·,!destinou , 1.30;.5~,@$000 . •.a 
!llelboramêntos ~ dj.y,ersos. Os ~. proJéttos 

, de jaba>S~ecime~to)dJ'Jaog~ua)e éxgott-Gs;.p~q-A. C. -5 



movidos pela C..9mmissão acab.am de sei 
~ rganizados e já for.am eJ!<ami..n,ados. 

~' .;.. . Prados.- Do seu .emBrestimo ·de ...... • 
70:000$000 dE;stinou 57:160$765 a di, 
versos m elhoramentos na séd.e e di~tri

' c~os. 'A Camar;;~. foi ~yctorjzada a des~ 
pender 1 i :065$000 para , o ,serviço, de 

' abastecimento d'ag.u4 na 1 séLie .e distri · 
ctos . 

Palmyra - 0 município -contrahiu um 
r empre~tiTllo de 200:,000$000, dos quaes 

destinou 112:000$000 a diversos melho· 
ramentos na séd·! e dis trictos . A Com~ 
mbsão promoveu ~ organização., sob as 
suas bases, e contractou a execução do 
p.rojecto de ampliação c o .abastecimen-
to d'agua e .das obras de exgottos d a 
séde do município, orçados em cerca de 
230:00\:$0-·0. ,O município, tendo capa-
cidade tributaria para maior empresti-
mo, vae ampliai o para o pagamento 
dessas obras. 

Puuso Alegre-Não tem ainda contra-
cto_ de ,emprest.imo com o Estado, mas a 
Commi~são promoveu por c.onta da Ca~ 
wa1 a a org••nização do projecto de abas· 
tecimento d'agua e exgottos da séde. O 
projecto foi examinado e reformado de 
acCOJ,'do com o prog ramma da Commis-
sllo,, estando prompto para a execução. 
As obras orçadas para as necessidades 
actuaes da cidade com certa previsão 
de futuro, impC'rta m em cerca d e ...• . 
280: v00$000. 

Queluz--:- Dp seu e,mpresti mo de . . ... . 
300:t JOt .$000 o município destipou . ... . . 
203:736$916 a divers.os melhoramentos 

. na sua séqe,' A Commissão p-romoveu a 
organização do , projecto das obras de 
~ rrpliaÇão do abastecimento d'agua e 
exgottos da ~éde, sob o programma 
official e em breve ser.ão terminados 
essé's estudos. -

Rt'o Ná~o--D~ seu emprestimo de .. . 
2oo:ooO$OOO o município de~tinou .. . . . 
161:674$000 a diversos melhoramentos 
na sua s_éd<>. O projecto de aguas e 
exgottos foi promovido pela Cómmissão 
-e foi ' pela 'mesma verificado: ' Acha-se 
em pé de execução o serviço de aguas, 
devendo' as obras ·ser iniciadas dentro 
de poucos diàs ··por administração dire-
cta da Camara ~ fiscaiização do Gov(!·r-
no . Esse serviço de aguas que a Ca-

, mara preferiu executar·: a-dia·ndo os -de-
mais, impórfa ·em cerca de 160:0'008000 . 

Sã"' PauZõ do Mur:ialti.-Do seu -em· 
·prestimo· .de · 600:000$0GO · o município· 

:desti11o\:l cerca de 465:000$BÓO aos set'· 
v1ços ·d'agua e exgotto!! na ' éde' e ào 
districto de · Patrócinio e da :ímpli~tçlo 
da i nstallação electrica deste d.istricto. 
A Camara executa direct!amente essas 
obras . ti• 1 

São João Nepom:,tdm. - ·Do e\i em-
prt> stimo de 500:000$000 destin~i , , ..... 
413: 658$2-tO aos servi<;os de aba ·teci-
mento d'ag\4;~ é: • e-x·gottos da 'cidaCle . A 
Commissão promoveu es~ :-, s obras, re· 
fundtndo o projecto existente com'gtan• 
dcs vantagens para o município e a ex-
ecução ,)]g obr2S . directam~nte contra• 
ctadas pelo l.J overn .> proscgue regu!Jr-
mente. A economia realizada pel· Com-
rr:.i ssfw nesse projecto é consideraveJ.. O 
primeiro proj ec lo qu e ficaria em cerca 
de 600:000$000 foi reduzido con1 iptei-
ra propriedade a cerca de 450:000$000. 

São João d' El-Rei. -· T em um · em· 
prestimo de 1 .670:000$000. A Com-
missão promoveu a organização de um 
projecto de abastecimento d'agua. e' ex-
gottos na f·(<ic- do município o qual, :de· 
pois de revisto, foi app•ovado peló Go-
verno e posto em hasta publica. 'EsSls 
obras .estão orçadas em cerca de .. ... 
900: 000$00(!. 

Sete Lagôas.-Com t.• seu empresti~ 
mo de 200:000$000 accrescido de ...••. 
19:500$000, o município executou, sob 
fiscalização do Governo, por interme-
dio da Commissão, n m projecto de abas-
t ccimentod'agua na séde de Sete LagÔas,. 
tendo o Governo assist ido ha pouco tem~ 
po á inauguração d esse importante me· 
lhoramento. 'I'ambem com o producto 
do t:> mprestimo a Camara · encampou os 
serviços de luz ('1ectrica por H0:478$850, 
ten 1o as obras ,ie abastecimento d'agua 
cusladt: cerca de 103:000$000. 
. Sylvestre Fe.ttraz-0 mc nicipio tem um 

. empres timo de 120: ;00$000 e já indóu 
as obra,s de.aba stccim en o d'agua e exg~t· 

. tos da séde, projectadas pela C•,mmis-
são e orçadas t:m <:erca de 1 07•:000$000· 
A C amara füi auctorizada a f., zer esses 
se r viços por administracção, sob ·a -dir~ · 
c.;fw de um engenheiro do Estado ;que 
trabalhará st•h o·rientação da Commis-
são. •·· 

Santr:t Rita de Sapzlcalty J.......; Do seu c:m~ 
pre.>timo de ' 250:0U0$000, o mu'di ipio 
destinou 225:000$000 a diversos ni~lhó· · 
ramentC:IS·, ·jil tendo executado e 'inaugu~ 

-rado, ·depois de ·rigorosa mente inspec~io
nada a sua installação dectrica. Estão~ 



ue uçã,o , os servi<;os de" cvbasteo'i· 1S. 1Mtgúel àe''Gúàt lití'és ' ·DÓ séu" ~ínS.. 
d' 'd d - • • • ,A • ' { o 1\$ • r, .' I h JJ"'' ' ·agna na s~ e ·, o muntctpt por prest!mo üe '1.20: 0\:1 000, destmou .. . .. 1 

fiMJ!I!IA'u•" ão' direcla, •tia Oamara -e' fisca: : • ! t' l :000$000 a diversos meÜwrarrt~n os.'' ' 
rAo govero,d,•,~· Este , proje· to •foi• 1 A .Oommissãc!> r'p tomb veu a '' 'ÜrganiiaÇão 

organizado Ui\ GQrn_misl'ão e. orrçad!o• em rlo project/" de-r•a·baste'cimento 'd'agiiâ.' rí~? 
cen'l;l de 100:000$000,. · séde cio muni:::ipio~ e 111, ": ., r :t de s'ua '~x~- 1 

SfJcramento...,.....O muoi tt i pio tem um, em- dução depoi•ot · da ' nece sa:riá 'vé'rifica..;·:Io e 
prestirno de- 600 :00<i)$000·-e ·o desti P.'ott a hasta publioa J·O se·rV.iço, ampliavi!l para 
diversos melhorameltft;ós'; já'' tem o !r seus 'o fu turo, está orçado em cerca de. '.' .'! 1.1'· 

serviço .~ de elrc\ri idade , tendo a Com· 60 :000$000 . ru •Jr•! '' · · v r"') J, 
missão auxiliado a "camar;_ na regula- Scf.Ô ,Fra11lt;Úco-R.e:o:cind.tlll o· seu coà.~ -~ 
rização ,dos / mesmos ; prdcedcn'do á < ~i- tra;ctç.o de· emprestim0, tendo um ·.a ntê:O )J 
nudosá ,~ist da •nos se·rviço~ é 'a um· project·1 de a bá ' tecimen to d' ·agua. 'já<} 
exame dl'1 . .Jt"espectivô ' plano. 1 examina•! o pela c~.(i:o rmmissão . ,• 'J I 

Santa Luzia do Rio tYtlS Velltas _ Do S :jq Do.miflgOs do i/)NJta-Do ·seu e ~m-•J 
· d 100 000$000. d · · prestimo de Í50:000$0.!0J• oie ... ttnoH . . . . !•' seu empre..,ttmo. e : , · · estl-

nou 71 /905$1:37 a diversos mel horamen- 12Q)97~01U a di ~er os .,w ;;.lh.or,unento 
u.i sé de e .nos dist ric tos. A Oamara na sé i e, c ,Liis.trictos, A Commissão· pro q 

directati t'c nte a installaÇão 'move u a orga,niz '} ç~of< .l o s e-s,tu<Ws e pro, n 
, act'ualmenl:e·, ria 'éi:Y;tc\e de San· 1j ec,tos , de ~ya,.rec' mento d'agu ta,. 1á ·GÍm r 

ia, senuo ;tgora auxiliada pela dad , . ~O~fraç.~ados ,svb i\ '; instrucçõeS ,•) 
omissão , nes~e t T'ab :.tlho. ·· Joffi.ciaes; ~~~e.S ~stpd,os , :;erão ern b.r;ove f• 

São Gonçalo do Sajllíc•rlty-- Do seu , concluidq~ . 1 • J " ' • 1 A 
prestimo ·de 270':CiOO$bOO ·destinou Tlteophilq9,tlqtzi .. -- O 1nuni ;.:.~pi o con-;'l 

2S0:000$000 para diversos ~clhoramen- tractou tp:p , etqpic~ imo d,e J.60 :000$000 
tos na séde (' i.li strictos . . o· proj ~cto ue para o _abastecim en o q'agua Lle sua séde .. lJ 

agua e cxgotto <> na cidade de S. Gonça.lo O projecto f!)! orgaqiz~qo 'P~ la . Com-
foi promovido pela Commissão e esjú or· missão segundo dados, eoroeciu s pela " 
ganizado e em exame na mes ma re pa rti- Cam'!r~, de ~ccqnl~ comu,a ·, Lnstrucções 

of n. ciaes e i á .se acha , e çn exe_G\lçâo .. · Qs .. 1· ção. ' A Camara tra tou d irectamcnte ~ 
dos serviços de elect,~;icidade. materiae ~ forar~ .cq.t;ttractad.Q.:; pe~o Go? ,,. 

verno por has,ta. guplH;a e a <' ~ecução esta tr 
Sabará-Do seu empre<.timo de······ sendo feita p~ r a,dmi'uil)t ração dire,cta ~a u 

130:000SOOO destinou 119:152$667 para Camara.,co,m ,um.,encr nheiro fi <;Cii l á ~e t)a ' 
O'> ,.;erviços de diversos· melhorame n~os. d · d · · · os_ s~.rvtços, por <;q!lta,, ,o mu.n. tçtpt,o. , t 
O munic íp io procura renovar o seu con- 0 ·, · d d d, lh 
tracto e r econstruir as ou: as da installa· a ;:~~o:i1n~::eqnJ~ fo~~~sp~~J~cta~~·s: •' 
ção elec trica na sua séde, as quaes ~.e provaru ,a vantagem éias camaras segp!-./1 
acham paralizadas. A Commissão tem rem as seguras in ~ trucçõe.s offi,cia~s Çl!.-

11 procurado auxiliar a Camara, que dire, ganizadas pela ç ,Hnmissã.o. ~. •f "~ 1 ctamente cuidou do;;; seug melhoramen- Turvo-Aiqda sem empresti~o. tetp o m 
tos, d~ modo que esta venha .'1 ier um município, já organiza.to e ,e,xaminado')b 
serviço perfeito, com o aproveitamento pel~ Cammiss~o os pt:•d ~ c.tos d' .1 g_u~ •. e : 
do qne for pos.sivel, daf.> obras já ini• luz na se1'~e . , E '~rs estudos .~ o ratt?- pro- li 
ciadas e 'suspem;as por questões de con ~ · · · · · d movtdos pela Commtssão po,r . SP·'?~a, ' a I 
trac.to ??,m, <!. !ir ma ,fonstr~tctqra. . C amara. · 

S. Manoel-:-D.o sçu .empresti~o .de Ubá - Ainda" sem em'prestimo, suje\-
15U:000$000 destinou 14 ·1:933$980, a tou os s~u,s proii~c~~s. .~:agu t .~ ·~,x'góMbsJ 1 , 
diversos melhoramentÓs, cuj<? projet~ tu ao exame da Commtssão, quê acaf>a · 
trata de organizar. de os )exam'Ínar ~niit'ti ndo 'sob te \ os' 1m~s-(l j 

Sâo José d' Além Para!tyba-Do' seu mos o seu· parecer. '' · '' · · '' 1 
' 

emprestimo de 70o:000$000 destiuou . .. Uber..zbinlta-Do s~ u empre'lt imo de 
200:000$000 a diversos melhoramentos; 180:000$000 o munÍCÍtJiO de'l tiuou ...... 
tenrlo já a Camara directamente pro mo- ! 2:53'5$120 'á a i'rq)liação do ·ab'<Í..:;t~ ~irnén~ • . . ' . d' oi • 'd ' d ·JI \ ', •I • . J f } vtdo as obras r :; .. . t~ctivasna reformados tu agua '"se e <' munts tpto, esra!l-

.._""" ,. t • ,I ft ".Jl) exgottos e na ampliação ·1(, "'"'" abaste- do a 'Camara atrctonzada a l' !r ··culal-a. 
f I .. . {'• >( r} 'l 

cimento d'agua na c.idade e nos se; vi- A Commi;;são ' pr~· móveu ,a , pro-ai~! Zfl~.''o h 
-:os d'agua dos districtos. de uru novo p roJecto de aõastectmento 



d'a~ua ~ exgpttos.r por C(\nta \da.p;rma:ril 
•i , 9 til b c ll~- ., . -A •• , 

e es.e W 1 <'· rS?~. J~ ~íl?H~~p,e~ta , sen 
do v e ificad : 1, , 

: ',, ~~ • 1 r ' • 
Vfl_l~ . I P.~~ti"'' r- . o) ' lllJUnicipio temi 

a ~P.Íl11jDep1e , um, 1 ,empr~sUmo, de.. ...... . 
IOq:p00$.000,. A .C a marra. fez , por admi- , 
ni~tração, auçtoriza.qa·.·pelol·go;v.erno, os 
seps1 . ~erv.içç>,s pq; a gu;ls,é estando 1a con .. 
cluil-os 

A Commissão estudou um . an·~e-~pro
jecrto de installação clectrica;-· o plano 
consistia, em fazer ra .captação da força 
tot~l da; queda a aproveita•r, represen-
tando uma força ,bruta ' de,. l,066 caval-
losl, io ~tallando maohi:nas;• porém', para 
160 cavaUos apenas~\ 

Potr motivos de ordem economrc'a, foi -
proposto reJm~ir a capacidatle da· instal-
Jação , de ac'cQ'rdo com\" os recursos d'l 
mwóic-i-palidade. Fbi assim ·organhado 
edita·!- de concurrencia em que a capaci-
daue da installação era' ·reduzida a 100 
kw. Não tendo apparecido concurrentes, 
devido provavelmente ás di1i.culdades de 
e 'et!ução, motivadas pela • distancia de 
transpürte de matériaes, foi o prazo 
prorogado. Mesmo &ssim não foi apre-
sentélda proposta alguma . 

ViÇvsa---0 municipio tem um empr~s
timo de 250:000$0CO destinado a div.;::--
"-0!? mel.horamentos na séde d~ mun1ci-
piÓ' e tlishicto. A Com missão examinou 
o proj <?cto de installação de luz cta cida-
de" de'Viçbsa e estud0u o respectivo con-
tracto que o mttnicipip lavrou por si 
mesmo dap.do privilegio a uma Cqmpa-
ni:'Ji.a pat'o. a execuçã,o e ;' ex ploração dos 
in.l!smo:-: . Fora·m estudados e directa-
mente organi~ad6ir os projéct:óscde ,abas-
tecimento d'agúa é exg ~' ttos d a: séde' do 
mÚ'nidpiO' e' do distiicto de .. Teixeir'!ls , 
de\lentld~l> obras projec.tadas ser já, ,i ui. 
ciatla's sob a ímmediata dir,e.cção .da refe-
riãá' rerartiçãó e ·por cont4', do empresti-
m<f 1daJ Ca'mara. 

Vi~lq Braz -D9 seu empx:e-stimq de 
3S:oo0$000 o mu,nici'pio appliCçni cerca 
de ', 32_:0fl0$00U nã. ampliação ;e refor.ma , 
do· tabastecimento 1 d"agua da· sua . séde, 
tendo' já ' ina~gur;o~do esses set;viçós. · 

·Os p~gamento~ das obra,S ,.de, melho·. 
rame~to:s tém·. sido realizado~ pela'~ Se-
erê ~~r~as- · do·: Interior e da .. AgJiç:uUttrà, , 
se~dc ·qu·e, por: es~a, . se .ele,varam ;aceraa 
de 1.060:Óu,o$QdO. • _ . - . 

t I I 

AsJJdet>"pesas . d~ r Comm•issãé>t desde &! 
utat ·lliS I!<J.~la;~ão fo:ra-m'; ileu 1 7!8 ;0-36$00~ 

acban:do,sa .nesta imt>'OFtanci~ induid.W 
~a!IDb~m .. muitas• parcellasJ ad~~nÜtda'S rÜ 
<Çama11as •pará . pagamentel de seus 'pr~; 
jectos de melhorame!Ditos'J' ·contractados 
por sua co:~ ta ,co.m >iptofissionaes extra· 
nhos á Commiss.ftax_lr' poném1• ~S.obl fiS<Jali -
sação~ de,stp. . rep,arli~rãQ.,.. .. . . 

VIação .. r J..rrea '., 

A!é ·31 de d ·:em.bro ,Je . 19l~ •. a exten-: , 
são, das linL 1s ferce a!:i , em, tr~fegq,,. 1no , 
terri to rio mineiro, _ er,a, , de , S. :-24.1-.533,1 
as~ón discriminada : 

E. F : Oésterde (M Jnas : 

De Sitio a Rih eirão Verme-
lho ... ... .... · . . •.. .•. . • .. .•• 

De Aurel!ano. Mourão a Pa-
raopei.' :J. .......... : . .. .. . 

De Gonçalves Ferrei r a à 
Itapecerica. . .. .. • . • . •••. 

De Gonçalves Ferreira a 
Claudio . . ................ . 

De Mal'linho Campos a Pi-
tanguy . . .... . .. . . . ........ , 

De Henrique Gá!vito •· ( DN i ~ ' 
nopolist a BeHo Horizonte 

De Soledáde ' a Pará ... .... . 
• Rib ei rão Vermelho á 
Form1ga ....... .. ... .. ... . 

De Ribeirão Vermelho a 
S. Vicente Fer rer . . . ... .. . 

De S. J oão d 'EJ l-Rey a Aguas 
Santas ..... .. ... .. . .. . . .. . 

E. F. de V te lo ria a M i.! 
nas : 
Da d ivisa, do, Estado, kilom. 

205.300, .a Nack ........ .. 
De Nack á Escura, inaugu-

rada a 20 de dezembro .. 

Linha ,de .. CwTalinho :i 
Diamantina• : 
De Cul'l'alin ho a 

Rodeadó1'l •• . . . 
De ... Rodeador a 

Ria.cho das Va-
ras •....•...• , •• 

68. 100 

16.496 

ks • . 

250.628 

399.692 

35. 458 

26:19t 

4 865 

155 .810}, 
27 .515 

142.ll0 

138.864 

12.000 -

217 . 886 

19. 976 

84. 596. 

237.862 

_,_... ....... _ 
E st-tl Lultim~ estaçâ0' 1 foi ·linaugunda' 

a 12 de'· ot:, tu!:tro ': .. ' ' 1 

Ach~-se · concluida a constrb.cç_ão até 
Diaman-t!: a, faltandcr apenas o assen.: 
tamento 'd c trilhos. 1 

• ' 

K. F. ·Mogyana : 
(Linha de Catalão) 

De J aguara a Aragu,a ry .. . ,. 
(Ramal de Poços d e Cald 's j 
De Cascata .a Po:ços ...... . 
Ramal de Gua XUJié ...... :. 
De Guaxupé a. 'I uguassú . ·,· 

L eopnldi1za Railway : 

28l. o00 

H:S . OOO I 
.15.900 . 
34.100 

: o e - Pol'l.o N<H:0 á. Sa úde ,' .. 3G ;946 · » YoltaG rande à l'il'ape; 



,. . 
Dt~ri~~ -~·l~g~~. i"'i:~~p~·~~ j 

dina .. .. . . : . . · . . : .. L . . :: .. 
Da ~~ c1•eio á Sant.l). .~uúa. 
,; .Cysneiros a Paraokena _ 

Rãmat d'e Poço l<'uncfd . . .•••. 
D rPatrocinio .a ,S.. Pa:ulo i 

de Mur~ahé ... ........ . .. . 
De Travessão á Ligat,·ào . .• 
• ,I Ouarany JaO' Pomba .. -. •• ·· 
• ~ UI' ~IJ.do de .. Campos. a 
Rió 'Nóvo .... .... .. . .. .. . . 

De Ca:taguazes a Mirahy, .. . 
" Ser<)no a João Pmheii'O 
R~ mal de Mar de Hespanha . 
De C'arangola ,á E~pera Fe' 

liz ·~ no. JH'olongamento pa· 
ra Manhulj.~sú . ... . .... . . . 

De ·Ptmte Kova a Rio Case 
ca, no pro longamento pa, 
ra Manhuassú . . . ..... . .. 

E. F. ] ttiz de Fóra a 
P iatt : 
De 'Juiz de Fétr!i a Rio •NoYO 

E." l i'. , Bahila e Minas ·: 

31.150 

12 :4'19 
149.-1.!19 , 
18 ,000 

1.857 

l7 . 7l2 
156.032 ; 
21 .297 . 

6. 964 
35.350 . 
12.780 
25.403 

38 . 72() 

50.969 

58 .101 

De AymovéS''Iit Tb eophilo ( 
Ottoni~.... ... . ... .. .. .. . . •. 23.'3 . 870 

F:. F. GO!Ja; : 
De Catal ão a AraguaPy .... :)3 , {)()() 
" Formiga 11. Urubú.... ... 174 ,000 

Rêde S u l-Jf:?tei7·a : 
(I!.inha do Cruzeiro) 

Dor tunel" (kilom. 24,920) a 
Tr;es Cora<;ões •. ...... ...• . 

So!edade a Sap uc-ahy ....... 
D \j ) Soledáde ' ás c\ i vi~as do 

Estado ·do · R~o • ..... • •. • . • . 
De F r ei ta a Campanha . .. .. 
R.'ámal dé Alfenas .. . .... . . 

Ramal de S. Jo sé do P à:'-
raiso .: 
De Piranguinhb á Vild.a 

Braz ... . .. . ....... . ...... . 

E . F. Cen tral . 
D'e Senaria a Pirap o1·a ... . 
rua tnal de Porto Novo .. . . . 

• , d-e Ou1·o P1·eto .. . . . . 
. " Sabará á Santa Bar· 
bara, t recho inaugurado 
até a est.ação" 'de·s : Bento1 

Ramal de Bell o Hor.izonte 
De Pá lmyra a Livrainénto .•. 

Total •• , .. .. . . . .. . . : . 

335.515 
269. 529 

204. 134 . 
85 . 970 
7.567 

21. 640 

793 . "158' 
:38 .000 
•l2 .446 

72•000· 
15 .037 
26. 564 1 

3 

952.808 

Pela Co~Jlt M~g . .x na:" 
De Montfil; Bellot a Mlllam-

bmho .. ... ......... ... . . .. 
De MÚzambinhc a Onawp.é • 
• . Itiguassú ~ ,Mo~te SanJo . 
" Monte Santo a S. Sé· 

· bastião do Parais.o .• • .. . 
Na· L eop'olliina ~· • · • ' ' 

De Espera • Feliz. a · Manhu~·. • 
as,sú, l) <'> Í. prolo{lg.amento 
de Carangola .... .. ..... · .. 

De Es'Pera F e'liz ás divisa!lL· 
do EsJli.rito Santo •.•.•••. • , 

De Rio Casca a S. Seba_s~ . 
t iào, no prolongamento de 
Ponte Nova.· e ['I ·dir.eoç;lo 
a Man.huassú.. , . ....... .... . 
1'\a Goya; 

Da Estação de Urubú q t ·';< . 
:'edro de Alc.antara ...... 

De S. PWro a Patrooi,. ,c. ; . 
Na Pàr·acatú: ·' 

, .. 

' 81.380 

1 ~. 8<X)! 

' I 

40 .. 1326 

66,000 .. 
301000 l 

,I 

.. ~ 

I!. :: 

58{101 be Martinlío Carnpos ·a Blí.m 
Despa<ihb ..... .. . ....... , •• , 

., 

233. 870 

217.000 

'Na Ce-nt1·al": 
Prolongamento do 'ramal de 

Ouro Préto :i cid:v1e o dtJ 
Maria\}na .... ... ........ .. 

De 1\l :u·:·:~,::. :~ ,:, , ontc. 'ova 
Ramal de Palmyf·a : · 

. r. 
e Liyrarnento a, Merc~s • •• 
Ramal de Sabard : 

. • • I 

60 .000.·' 

18.000 
82 .000 

32.
1000 

e S. Bento á ,Santa Bar- - .• 
baTa ..... ... .. ..... ... .t... 6.00' 

. • , ' • I ,. j • .! • 
. Acham-se t ámbem elll ,· const;uc~~o 
1nesta estrada o ramal para Montes Cla· 
;ros'·e ·o · p·roloJr$'am~nto'" da,Jbit(J)}al• larga 
1p_ara e.s~a C~p_ttal., .1 ·: , • 

E(JF. B:ibl!V e · M-I nas 

924 •355 Sobwa'S negp ciaçpes ~n~~bq)ada,~. cc;x~ 
.os go;vetrnos fe;d~r,al. e do Es~I!P. c}a .Ba 
1
b,ia e com a «Nova C~lllP~nhia ,Bahi~ e 
Minas» para a enc~,r,npaç,ã,o p~s\éj. , ~ta,, 

9817 . 805 

';rerrea pela. Uni~o e , sua . inc?re?raçã_q 
á rêde de via.çil,o federal da Bahta , tnt 
,n.uciosa s ini,orm a.ções ,fora !Jl, ip~ni~tra4.,as 
.Q.a.. ul.tima mensagem. r, , 

Tem ,se ' hoj ê a acqr~sçep;tílr ,· qu.e ,· a1 
5. 247 .533 · re8pecti v a, esm:i pt11ra UI\\ traQ:s.fe.r~l1-PÍ~ .d,_ 

Aoham-~e em construcqã0 os seguin-
tes trecrbos : 

mesm-a estrada á Uniãq .foi \avraqa, a 14, 
de· dez.embro u ltim.0,. ten4o ·,sid9. este ,E;:;• . 
t ad-o represep1t~do , nagpeHf! ac;to pe,Lo , 

Na 'O~sl'e de Min as · : 
Dé Inhaúma a Porto Real.. ' 
•· llhéos a. Harbaeena ••• ·I· , 
• Turvo Pequeno . a i>assa 
Vinte .. .. .... .... ... : ... . . 
Na Réde Su l-Mi neira: 

,. • ' I.. I~ 

Pe);~. po mp. E. F. Fedçraes 
:Brà'tileil·a3 : · .. ' 

63 .000 
10.000 

36.000 

De· T1·es Co: açôes a Lavras 92 :000 
» ·.Vi li a Bl'az a S • . ;José' dOI r.' 
,. :par~iso •. • •.. .•• •.•.• , .... , . · :i<t •. 360 ·. 

. sr . coronel .. J.Qaqui~ ~ibf.ii~~? .. 9-pil}~~ r 
T eixeirat,. director da ;JX,ac,e.J:>ed,or.ta .dç ~,1-

' nas na Capital , Federal. . . . 
A este ,Est'?-d.o. f?i , p~g? ,. ,IJ~lor gÁy~r~9 

.• 1 da União, em apoltces federae~ ,, a quflll · 
·: ·tia de ' 12.000 to'ntos J.e réi~ : pteÇó ' aju~., , ta4~ ti-c,>, a,.cco rdo d'é ' 31 d.e dezénibfo . dlr 
.. : 19l l: ~ :de q~~ - tra~a·'.a me~~à~~~~~r~
:, , ~~ tlta,da, ~D at:t.~o . prpxuno• pass~dÇ ; ." ,.. 



Des<;a importancia 7 ." SOO:Op0$000 fi-
caram p e rte9~endo·. a . e st~ ... ~sta citJ p,elq 
cessão do trecho mineiro, Aymorés a • 
Th ('oph ílo Ottoni, com a ex ten são de 
233kms,800 ; furam .enú.e.gues ao governo 
da Bahia ~ . 323.000$000 pel a desi ste ncia 
do di rei to de revc rsão ,Ç.o trecho ele con-
cessão do m CSJTIO governo, d'e Cara vel-
las a Ayrno rés. co nfor:'nie 6 accor::do Je ll 
de março do a n no fin do c os restante·;; 
1 .177:000$000 ficaraút p (' rt,.nccndo .. á ' 
N ova Companhia Bahia e Min as pa ra 
pagam ento dê materiacs por el la ad-
qu iri dos e despesa-. feitas com os me· 
l h o r ;~ menta~ introtluzidqs_. na estr ;; d;l. 
bem como pela desistenda de seus di -, 
reitos sobre a m es mavia- ferrea, re .; ul -
tan tes do contracto de 11 de outubro ,çle 
1910 e termo. de 6 de abril de t '9.11. " 
· Penso que foi essa um a op~r :•ç.ão fe-
l iz e muito vantajoS1. para o nos"o i s-
tado . Com e li a ficaram resolvidas a~ 
questões referentes aos melhoramentos 
urgentes ri e que necessitava a estrada 
de ferro Bah~a e Minas , com o fi co u 
egualmente resolvido o problema da via-
ção ft:rrea e·m grande parte da zo:m 

• • }f .. 
norte mlllelfa, c )m .. o~ pr<_:Jl o_ngar~e nto<; 
qu e são feitos e cujos trab alhos já fo-
ra r.Ü' !:O in ~<;á:d s. . '' 

4" 'l "I) ,I f; !· I f l J i 

.b,POftol !U m ú Rail way; ·Co••wau,y ,• Limi tcd 

Com esta Companhi~ 1 acàba o Y:;:o ver-
no de celebra-r .o ter.m~ ,Çe açcordo de 3 
de junho corrent e pelo qual foram mo-
d'ifkad'os os r•contract:os dê 22dc feve-
reiT fi ' 1908 -é 10 de ju1bo de 1909 . 

~, f ;t .. -, ..ç • .. • ' , 

P or esse acco rl::lo i o1 t ran sfenda a 
Conipanliiá, 'd:Hi forníe as auctorizações' 
das lds ns. 465, de 14 d~ setembro de ' 
1 :1Jq~ ~ 553, 

1
de . '22 de _agosto. d1e l'Y ll , 

i. 'propriedade perpetua sobre o ramal 
por ella construido, 'dá estação el e s·: 
P ed-ro á ·· cidade de Mar de Hespaoh a, 
cuja cbncesS'ã'o 't0i feita pelo citado con-
trado de lO de julho de l909, desistiu· 
do la 1llesma Compa nhia do pag amen• 
t'o, por este Ést~do, de quaesquer qna n· 
tià:s•;' por ' élla despendidas com a co n-
s trucçã:o desse1ramal e · ob rigando-se : 

a) prolonga r o r·amal do Pomba, de 
sua actual e S'ta~ã·o t erminal , á i: idade j 

~. b) ''r~ ~ti ~Üi~ ;·: a6 ~E~ ta,do, em ,·p ~e sta-. 
ç9es se.rqej>'tÍ'aes .<q>JL rti r de 1? dé juph'o 
d~ 1923, com a deau~~ . J de 200': 00~1$, 

• - • • • l ~ . ~ • • ; 
a 1 mpqr!anct~ po~ este despenâtda . com 
os pagamentos já effectuados á Compa· 

nhia e aos proprieta,riqs de t errenos 
atravessados pelo .<li o r j'i mal ; ... 

c) construir, ' sem· o nus para o Es· 
tadu, uma Unha pa'r~a c.id;;tde de Cé!: ~a
tinga, partindo de S. S ebastião, no 
prolongamen to de P otttc)'fovil. em di- , 
recção ao município do. Ma ohuas ;,ú, 
dent ro ('o prazo de 5 anoos , cootp:dos 
da data do a,ccordo ; ; : · · . 1 

d) mudar, tambem sem onus al·g- um 
,. ' I para o E$tado , e dentro do , J' rilZÇl J.e um 

anu o, o traçJdo de sua li nha ferrea 
comprehendido entre a~ <~c tuaes esta-
~õcs de Cajury , Viçosa e TeixR iras, p <~. ra 
fdzel -a pass;t r pela cidade de V içosa e 
povoado denominado «Fabrica de S. 
Si l vestre:. . · ~ 

Pelo mes mo accordo, consçntiu ta rn-
bem o Governo na i ncorpora ção di E . 
F. J u iz de Fóra e Piau á rê .ie min eira 
pertencente á Lcopol.lin a R" ilw.ty. desis-
t indo esta, :J. rarti r de J. " rie j ilneÍF) ' do 
c o rrent~ anuo. dos juro,; ga rantidos pelo 
Estado á d ita estrada do Ptau. 

Como compensação dos •onus as~umi

Jos pela Companhia. re::.ult:tntes de:;te 
;1ccordo, fora m proro~a, los por 2 annos 

. os prazos fi xado,; no co ntrac to de 1 90 ~ 
para a construcção do s prtl longame rtos 
de Santa Luzia do Carangol-t ao Mà .' 
nhuassú e de P onte Nova eni direcção 
a este ultimo munici !JÍO, bem como pará 
a linha de ligação corh ' o E -tado do Es· 1 

pi ito Santo, desistincl·> ta~bem ,este 
Estado da porcentag-em sobre a ren da 
bruta do r ~. mal de M ar ue H espan ha, a 
que se refere a cl au~Ul l 7'.' do contrado 
de 10 de j ulhode l''J09. e darest 1tuição 
d.i quantia de 200:0005000 a que acima 
me ref~ri, que se destina á const rucção 
do prolong..t.mento do ramal do P omba. 

Co n cessócs e contl'acto.s 

Conforme as aucto~izáçõ es contidas 
nas leis ns. 148, de 26 de julho de 18q5, 
·165 e 467, de ' 4 de S t!tl~ mbro de 1907, 
e 553 de 22 de agostG de 1911, e respecti-
vos r gulamentos approvados pelos d , c: 
ns . 1.018, de 30 de m ar ço de 1897, , e 
3 .357, de llde novembro de 1911,fo. 
ram feitas· as segu.i.nt~s coneessões ·para 
a construq;ão de estradas de ferro : u 1 ., 

P , Jo dec. n. 3.43i',· de 22 de jan,eiro, 
foi auctoriz :!da a nov ação dos contractos 
de 10 d ·~ janeiro IJe 1882 e 30 taml)~m 
de janeiro de 1891 para a construcção 
das estradas de Pitanguy .a Pato'. e 1de 
Curvello á Serra das Araras·,· nas divisas 
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deste' Estado com Q. de G,oypz, .de qu·e 
eram J cpncessionarios ;..a Empr•esa. , d-e 
Obras Publicas no · B rasil , t: o coronel 
José 1,\.ntonio de Almei.dil, . a . fim de se-
rem substituídos os respectivo~ traçados 
por. outro que, partindo de. Inhauma, 
ou outro ponto mais conveniente, vá ás 
divisas dest,e E~tado com o de Goyaz, 
em direcção á cidade de Formosa . O no · 
vo contracto foi as~ignado a 31 do refe- ' 
rid b mez de janeir•J e pelo dec. n. 
3 782, de 28 dt! dezembro foram appro-
vados os estudos definitivos dos pri -
meiros 60 kilómetros· a 'partir da estaÇão 
de Martinho Campos, da E. F . Oés te 
âe M'tnas, , fixada para' pon to iriidal da 
estrada. Já foi iniciad a a construcção 
desse trecho, achando-se os trabalhos em 
franco andamento. 
· E' hoj e conce~sionaria da estra,da a 
«Companhia N orte de MinaS>>, CoiJ.l sé-
de na ·capital F ede ral . 

Por contracto de 1' • de fevereiro, ce · 
1ebrad~ co m a N ova Cçmpnnh1a E. F. 
Bahia e Minas, foi concedido o nrivile-

, gio para construcção, uso e gozo .Ue uma 
linha ferrea que, partindo do .ponto 
mais conveniente da E. F. Bahia e 
Minas e passa~do por S . José do Pam-
pan .e Rubim, vá terminar nas divisas 
deste Estado com o da Bahia, em dire-
cção ~ á cidade de Conquista . 

A 8 de março foi celebrado com o ci-
dadão Arthur Monteiro de .Queiroz o 
contracto para construcção, uso e goso 
de uma linha de bondes ligando Cam~ 
buquira á cidade de Tres Corações , ten-
do sido approvados pelo dec. n. 3 . ~ 15. 

r ·de 8 tie ft!vereiro ultimo, os estudos de-
finitivos. 

A 9 do r efe rido mez de março foi ceie-
' brado com a Brasilian Iroil and Steel 

Compan y contracto para a construcção . 
• de uma linha ferrea, partindo da Fazen-

da da Alegria, districto de Santa Rita 
Durão, ·município de Marianna, a S. 
José da Lagôa, município rle ltabira de 
Matto •Dentro. 

Pelo dec. ·n. 3 . 5f!7, de 25 .d.e maio foi 
concedida permissão 1 á ~Societé · Anony-
me des Mines élé -Mà)1,g~n~s~ ·· de ' Ouro 
Preto:. para a constru'cção, uso e goso 
de ''u IDa linha ferre a, · <le l:Ht ola de 0"' ~60, 
partindo de Christiano, n~ -Oent~al do 
Brazil e termioando no dio;tricto de San-
to Amaro n'unicipio de Queluz-. 

Pelo de n. 3.662, de 10 de agosto, 
foi c·oncedido aóscidcdãos·Araujo, Mou-
ra & Comp. privilegio pua uma estra-
da de ·ferro, de · Antonio Dias· A baixo, 
na E. F. Victoria a Minas, á ' Serra tlo 
Cacunda no município de Satli' :Anna de 
Ferros. 

Por contracto de 11 de outubro foi 
concedido á «S. John d'El Rey Mining 
Compay Limited» privilegio, por 50 an-
nos , para a const rucção uso e goso de 
uma linha feri:-ea, de bitola de om,66, 
movida a electricídade,' 'entre Morro Ve-
lho e a estação de R a posos, da Central 
do Brazil. Esta linha já se acha con-
struída e em traft'go. 

P elo d ..:c. n. 3.74'J, de ':l de nov~mbro 
foi concedido ao cidadão Arthur Mon-
t eiro de Queiroz, privilegio para a con-
strucção de uma linha teleph onica que 
ligue a cidade de Tres Corações do Rio 
Verde á 'de Lavras e a esta Capitál. 

A 27 do mesmo mez de novembro foi 
celebrado contracto com o coronel José 
Caetano Pimentel,· para a ~onstrucÇão 
de uma estrada de f <.! rro partindo da rqar-
gem esquerda ,do .rio Do.:e, na,s proximi-
dades da Colonia «Julio Buen à~. e li-
gando-se á E. F. Bahia e ·Minas na es-
t ~ção de Urucú. · 

. Garantia tle jitros e outras d es&Jesas 
• I ~ I ( , " 

As despesas :effectuadas no anno findo 
com o pagamento da . garantia de juros 
ás estradas ·que gosam desse favor .. pelo 
Estado elevaram-se a l_ 328:93 t$<J14, 
sendo:· 

A' 1 Companhia 'E. F. Fede.ni.es ' Bra-: 
sileiras Rêde Sul ' M:itlei'ras : · ·. 
Juros vencidos no 

Por contracto de 15 de maio foi ·con- segundo semes ll'e 
cedido aos Engenheiro' Carlos de Fi- , de 1910 . ......... -- 388 :0008000 

, n .6 ;~sooo . R ' Al . d L 11. F Idem em 1911. ... gue1redo 1 mes e ceu e e ts · e r- A ' Nova Compa-
re ira privilegio para a construcção·; uso nhia.IJ:. F . . Juiz . 

_, - . d d f de Fora a Piau : e goso ·u uma estra a • e · erro que, par.- , . . . . _ O . Jlll os- vencidos no tllldo da estaçao de .P edra ornda , da anno 'àe 1911.., .. 
~~~ Victoria a, Minas, vá· ligar-se á .E . . F. ~'?.e n1 no 1.0 semes, 
J ... Bahia e Minas, na . cidade de Arassu a - ·ti e de 1912 .. ...... ·, 

.e •by. • · Somma ... ,. , ... 

l06:089Sl87l . 

'5'8 :' '128727 

. 1.328 :_.9 lS!JI-1 



'<.Além li \J.e'stas • parcéH'ás foi ' 10 
1 ai·!)dª p,a:gá Já ;;compalil)l ia ·~E . , , 

. , F Feder.aes .Bras ileir as pela 
l bÓnstruc.;Ao ' do'·ra rrla l de' P i-

! de 400 •metros e · o segu rfdo d ,:j(i)O ) P11ra 

I
Laquellé foi construi da · ma 1répresa eom 
todos os accessórios neces<:at ios e .pira 

. •r.angui rth o a{S. J.osé d9 Pa- · 
, r í!<iso a q~an ti!L d e .. .. ...... . 

\ Ei ey:mdo-s·c os ''pàgame ntos ''to-
• 366;0898611 i ' est~ •tima sim-ples itomada d~ agua. 

· No 1logar 1 da ' capta·ção ' está •tambem 
aes · effeotuadll's ( •no mes n\o · 

;l.ll l\ 0, ~· · : ····· · · ; •••• • . • , •• . .• 
· · cO'nst ruida•· uma casa para re, id l' nciado 

' ' • ; • 'r ·) bG95 :021S525 
. I 

:A de,sp ~~a effec.t ivarneQte reali zada 
, re.duziu,-&e , po ré m, .a1 LS .H :l0,8$2 2 ~, vis· 
~0 t.e rew.s~do descon.tadas. da,quell.c: s pa.-

,gamen tos as seguintt s parcellas : 
!Quota i:lés t.in ad a á fi scal ização da 

E . F . Sa pu cah,y no 2.• se mes-
tre d e 1910 e e m l9 l l. . ... .. : . 

PresWi~ões d e llO: OOOSOOO oada· 
um o. pela- de ·iste nc ia da rever -
são da mesma estrada ao I~s ta

. do, na fórrn a do cont rac to cl.tJ 21 
d e nov(l mbro de 1910, a pa .ti l' 
d € 1911 . .. ..... .. ..... ... . . . .. . 

P or centage m ~o bre a rend a bru-
,, ta d o J'ama l de Pi1·anguinho no 

2 .• seme>·•.ie de 1911 . . . . . . ... . 

So m ma . . . .. . . . .. ... : .. . 
Quota dest i nr~ da á fl scali za\àO 
d a E . F . Ju iz de Fór·a e P ia u no 

a nno de l 9ll <:> L • se mestre 
d e 1912 . . . . . - . . . . .. . . .. . . . . . . . -

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

30:00:l50QO 

1 2() ; 000~000 

4 :913$303 

15<t:913S303 

9 :0008000 

163 :91 3$303 

Devo accrescentar, co m referenda ·a 
este ponto, que , em 'vi rtude dos con t ra-
d os ultim a mente 'c el'ebrados, desappa -· 
1écém os onus 'proven ientes das g aran -
.'ti:as ·de juros acima metidon:ldos , sendo 
os1'da E. ·F ; Ju i·z de' F 'ánr·a P iau ; a par-
-tir <fe l fJ 13 , e ''os da Con,i panhia E . F . 

.rF ederaes 'Brasil&iras , a começa de 1 914 . ' 
~ovo,s .. e rv i\:os d e •ag11as e . exgoUos da 

· ' 'CapHal · 

In iciados em ou tubro de 1 ?10 os 
novos serviços de abastecimento (l'agu:l. 
e . exg otos da Capital , para ca ptação 

· •1cle. mana n ciaes na fe:;:enda do Bar reiro . 
. que· fo1necerão agua potav.el a uma po-
rpulaçfLO mi ni m:1. de 50 mil habitant es , e 
para reconstrucção do r e:1ervatorio do 
~erc;id inho, que t erá capaddade d e 
a rmazen:u 12'.000:.000 de litros , ;~ c b am · 
se uns conclu idos e outros bastante 
a deantados . 

... ()-~tação 

Acham-se coÍnpleta:men•te conc.luidos 
os serviços de captação . na 'fatetttla do 
Barreiro, consistentes em uma caixa de 
a reia com U'tn'"Pa:Vilh ão .de aer.a ~ão e·para: 
m,anobras, no l,ogar onde vêm' jull.tanse 

-Os d'ois canaes 'da «Posse »· e do ~Ole
:, ~~!'1'-te •, o primeiro ·OGm .u-ma ·ex ten Sião 

g ua'rda. 
I:luha ndduc tora 

P arte. a linha adductora da c~ i xa de 
areia na Fazenda do Barrei'ro , CO!ll ·um 
cl iametro ue "' .60. em uma e xt c n sã~ de 
8.0070 metros , até o po nto _em que se 
enco ntra rá com a linba dupla,, do Cerca-
dinho, que act ualm entt!· ab :ts tece a cida• 
.de ; desse .ponto em dea p.te seg,ue,, em 
canos de 111 .40 , por u ma li nha parall cl a 
ás duas outras existentes , a té o rese r· 
vatorio na cidade , co m o percur o de 
3 .420 met. , te ndo at r a ~~'essado , em ca-
minho, um tunnel quasi todo cavado 
em· rocha , em um a exte nsão 'de 400 
mct . E ste pri meiro trecho ,' de 111 .60 ' cte 
diattietro, acha-se assenta'do , comple ta-
mente prompto e c xpe ri in~nLldo ;l 'e lll 
uma extensã o de 5 k ilowetros , à ' p~rlir 
db Barreiro ; mais dois k ilometrds já 
concl uído ~ , a inda serh .'ex perienc i a: ~ e o 
rest ante co m os canos já cheg ados· ás val-
Ias, á es pera da turma de ass~n tam nto. 
Ü' trecho da ·canalização ' deumeno'r dia-
metro, de "' .40, coni as valias a bertas•ha 
tempos, acha- se com os respect ivós ca-
nos quasi que completamente esp alha· 
dos ao longo dellas . tendo·sido já itrida-
do o serv iço propriam ente d e a!>senta-
mento . Os· ser viços de alarg·amanto do 
t unnel, quet actualmente atr .• vessa. a lil!lha 
do CeFcadinho á cidade, alaJ1ga:mentooe-
cessario para da r passagem a:o terceiro 
cano de 01 .40 , prosegue m com ·ctlg itma 
morosidade, devido á propria natureza 
desses tra balhos, que não pe r~n ~tte, 
pelas. ci-rcumstancias lo c aes , especi<j:es, o 
desen volv~mento des<"j ado ; entról ta•nto, 
acha -se' a~ argado. em urna , ex t ~ nsão de 
240 metro.s , 'p rosej!ui ndo activameute a 
conclusão do restant~ , cuja ex te osãp fi. 
cou diminu ída com a necessidade d~l[ ser 
fe ito o serviço a céo aberto , e m Ú.ma ' ex-

, tensão ma ior do qu e se previra, ,facili-
ta ndo de certo nw do a execução' do ser-
viço. 1 i, 

lteserv~tlorio • do Cor·e:"dl uho , 

· Jíni'Ciada a réi o rrs t rucção desse ' reser-
v•atorio aqui ·na Capit al, •ao mesmo tempo 
que os ou'tros sé<rviços , t emJ·a Comlfn Í slo 
encontrado toda a sorte de difficul.d'ad.:s, 
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taes as que appare.cem em um serviço de ços de . transportes, tem sido directamen-
aprbveitamettto~ em geraL mais diffic.\1 te administrados pela Commissão. 
e· onde os imprevistos são maiores do Com a regularidade c~m que. a.ctual- , 
qlfe- em um trabalho. começado i:le prin- mente vão marchando os serviços a Com-
cipio. · · missão tem fundadas esperanças de po-
. Reconsfruido internamente de dm~n · der. até o fim desta estação sej:ca, éon-

tõ armado, devendo perder-se 0 menos cluir os serviços de adducção e, do ·reser-
possivel de Ciipacidade com esse traba- vatorio Ç-o· Cercadinho, deixando muito 
lbo, sem ci:>mtudo serem despr~zadas as adeantados os da linha do reservatorió 
condições de segurança, a CommÍs\)ão da Flore~ta, para em seguida dirigir toda 
ajnov:eitou as alvenarias. de ha muitQ a actividade para o problema dos exgot-
existentes •. constituídas pelas paredes ex- to:;, que apenas está esboçado no escri-
têrnas e ' internas, beni como 0 tecto em ptorio da Commissão. 
abobadas e pilastras. Acha~se pre\')en· 
temente terminado o .primeiro dos dois 
c?mpartimentos_, capaz de armazenar 6 
milhões de litros em 24 horas, estando 
j~ ligado á rêde de ·distribuição qa cida-
de, já perfeitamente experimentado, 
quan to ao dreno e carga estatica, com 
o~ melhores resultados possíveis; não 
está sendo, ainda, effectivamente utili-
.zado por faltarem pequenos ac~essar.ios· 
indispensaveis á protecção da agu~, . que 
em parte desce em canal aberto, acc.es-
sorios que ainda não foram ei).tregues, 
apesar da urgencia pedida. 

O segundo compartimento, com as 
mesmas condições do primeiro, acha-se 
já recebendo a ferragem para o cimento 
armado, proseguindo o serviço com t oda 
a actividade, conjunctamente com os 
outros trabalhos. 

Está a Commissão tratando, · e acti-
vamente, do proj e.::to de ·um reservato-
rio independente para os bairros altos 
da Floresta, Alagoinha e Bomfim, cujo 
abastecimento ficará completo e perfei-
tamente assegurado. 

A maioria dos serviços da 'Commissão 
tem sido fdtos por empreitadas, com 
os projectos do Escriptorio, fis~alizados 
pela Commissão . e, pessoalmente, em 
todos os seus detalhes pelo seu Enge-
nheiro-Chefe. · · · 

Foram empreitados os serviços de ca-
ptação, no Barreiro, Ós de valias, obras 
d'arte etc, da lin.ha de · .60, bem c.omo 
o seu assentamento e os da abertura de 
vallas e alargamento do tunnel para a 
linha de AO. · 
. ü serviço de reconstrucção do reser-

vatorio do Cercadinho e o assentamento 
, <{a linha de m.40, e, em geral, os servi-

A .• Q. -6 

Despesas 

As despesas feitas e pagas até então 
pelos novos Rerviços de aguas e exgottos 
da Capital, importam em 1.869:827$842, 
dos quaes 1:338:733$206 pela Commis-
são e o restante directamente pelo Es-
tado ou Prefeitura. 

lrrefellura da CnpJtal 

A Prefeitura da Capital arrecadou no 
exerciciode1912 a ímportancia de . ... 
1.173:443$3i4 ou mais 38:510$963, sen-
do de notar-se que desappareceu do orça-
mento a renda correspundente ao servi-
ço de electricidade desde 21 de março do 
anno passado, época em que foi o mes-
mo arrendado a Sampaio Corrêa & 
Comp. 

Apezar do crescimento embüra lento, 
porém progressivo das rendas munici-
paes e de t er sido aliviada a administra-
ção municipal do onus correspo.n,dente 
ao serviço de viação, luz e telephones, 
as rendas arrecadadas foram insuficien-
tes para attender a t odos os serviços a 
cargo da Prefeitura, alguns de natureza 
urgente e inadiaveis, taes como: a re-
modelação do Matadouro Municipal, 
construcção ·de pontés d'efinitivas, boei-
ros para aguas pluviaes, rêde de exgot-
tos e outros que serão minuciosamente 
descriptos no relatorio do dr. Prefeito. 

A cidade cresce de modo consideravel 
e por mais ingentes que sejam os seus 
esforços, a Prefeitura, não consegue 
acompanhar o seu crescente desenvç>lvi-
mento, não dispensaado por isso o · au· 
xilio e protecção dos poderes estaduaes. 

Constitue objecto de reclamação, por 
parte dos funccionarios ·da Prefeitura, 
que se lhes estendam os favores da lei 
n. 588, de 6 de setembro de 191~, .que 
instituiu a Caixa Beneficente dos func·· 

· cionàrios pttblicos. · . 



Parecendo ao Governo ser de toda a 
justiça 'essa pretenção, submetto-à ao 
vosso ' esclarecidq cri te rio e decisão. 

Situação economic~ 

E' cada vez mais·confortador o impul-
so de·que, visivelmente, se·vão animando 
nossas forças productoras, reveladó pelo 
vigoroso movimento eco~omico observa-
do no exercido de 1912, symptoma este 
que ·exprime a fructific ação das medidas 
cofn que os poderes publicas hão estimu-
lado, patrioticamente, a actividade agrí-
cola e industrial do E stado. 
· Os dados estatísticos . da exportaçiio 
mineira , em 1912, consignam o elevado 
a lgarismo àe 237.443 :957$553 para o 
valor commercial da sahida de nossos 
generos, ou mais 40.347 :270$485 sobre 
o preço alcançado nos mercadcs de co i1 
sumo pela expo rtação mineira· no anno 
anter ior, n o qual, entretanto, já tamb em 
se observara, em relação ao valor offi -
cia l, o sensível augmento de ... . . .. . . . 
41.847:873$960 .sobre o exercício de 
1910. 

Este facto dá-nos a agradavel impres-
são de qu ~ a nossà expan são economica 
continúa caminhan do firm emente para 
um grande desenvolvimento, de que é 
súsc:eptivel em tempo que não vem longe . 

O imposto de exportação, que incide 
no valor commercial desta, acompanh a-
cort'espondentemente, coni o mais signi, 
ficativo resulbdo, a progressão ascen-

fo~ha, ; 27.70l; cacau, 13.931; ~mendoim 
com casca, 1.168; amendoim sem casca, 
11.434; favas, 8.590; · macellas, 2.315; 
mel . çle abelhas; 2.118; poaia, 2.645, 
etc. 

No quadro da indu.stria pecuaria, .apre-
sentam augmento: gado vaccum, 31.811 
cabeças; suíno, 30 .852 cabeças; cavallar 
e muar, 1 . 9~1 cabeças; aves domesticas, 
320.503 kílogrs.; carnes de porco, 
374.646 'kilogrs.; toucinho, '426.987 ki, 
logrs.; ovos, 163.425 kilogrs.; sola, 
41.218, etc. 

No quadro dos proc1uctos manufactu-
rados en contram-se as seguintes diffe-
renças em favor de 1912 : a aguardente, 
1. 610.091· kilogrammas, aguas gasosas 
artificiaes, 1H. Y99; algodão em ·fios, 
38 .215; artefa;: tos de aço e de ferro, 
14.2ó4; assucar g rosso, 2. 696 . 455; azei· 
tes de copahy ba e mamona, 1.015; CÍ· 
g arros, <J. 0~5 ; chapas de ferro para fo-
gão, 256; fa rinhas , 78.1S3; estopas , 
55.158; manilhas, 351.670; polvilho, 
3-J.0 .47 8; rodas para machinas, 27 .506; 
rapaduras, 190 .800; sabão grosso, .. : . 
13 .67(1; tecidos de algodão, j 67 . 643; de 
lã, c.905 . 

No quadro da íudustria extractiva 
()ffecerem augmento : 

P edras preciosas, 192.766 grammas; 
amiantho, 14.674 kilogrammas ; cal , 
4 . 805 . 961 ; crystal, 46.530 ; fer ro, 
562.128 ; mine rios diversos, 256. 882; 
ocres, 107.361 ; 

dente que notam os . · · 
. Compar~ da . a cifra orçamentaria de Houve decrescimos : 

9.00U:OOOSOOO, estabelecida para o refe· no 1." ql.).adro : de algodão em rama, 
rido imposto, com o producto da arreca- 84. 272 kilogrammas ; alhos, 5. 851 ; 
dação effectuada, no valor de ......... bagas de mamona, 3.841 ; batatas, 
13'.471:592$0'46 , observa-se o notavel ac- 2 . 461.749; borracha , 36 .909; canoa de 
crescimo de 4.471 :'592$046, expresso assucar, 22.295; cascas medicinaes, 
pêlos Jados definitivos , do balanço· do 211; castanhas , 3.792; carvão, 15 . 141; 
exercício de 19 a2. cêra, 4. 231 ; cinza, 17.389 ; crina ve -
. No relatorio do sr . Secretario das Fi- ge tal,· 3 .475; feijão 16 126 415; h orta-

nanças encontrareis, minudentemente líças, 31 . 968 ; lenha , 394 (toneladas); 
feita, a nomenclatura das estações em milho, 4. 369. 979 kilogrammas ; paína 
que foi verificada maior ou menor arre- 1. 260 ; plantas, 3 . 427 ; resinas , 3. 832 ; 
cadação da renda de exportação no de- sementes, 305.498; 
curso do anno passado. no 2. 0 quadro : de banha, 121 . 203; 

Distribuídos pelas differentes tabellas carne de vacca, 19 .396 ; chifres, .. .... 
os productos exp')rtádos em 191'2, tere- 18 .766; couros seccos, 41.432; lin'gt\Í· 
mos: ças, 24. 623 ; manteiga, 432.000 ; pel-
. i' o:; generos de producção os· seguin- les curtidas, 35 .440 ; 

tes a~gmentos : em · kilogrs. -café,. no 3~ quadro: de assucar refinado, 
30 .' 447 .117; arroz, 957. 340; cascas, 547.985; cerveja, 13 .718; café.- to'fi-ado, 
3.053. 969; madeiras em geral, ...... . . . ~· 11. 184 ; canôas 28. 550; fârinha de mi. 
7.802.055; fructas, 167.522; . furuo em lho, 37.232; fubá de milho, 42.830.;fu. 
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mo em rôlo, 210.049 ; , tecidos d.e j,uta,, 
118 í012 ; • . f 

no 4~ - q~àdro : de . ou~ o em pó, ...• 
3~8. ~04 grammas ; areias de moldar,. 
81 000; aço, 136.717 ; kaolim, 148. 802; 

• I ~j., ~ '1 mtca, 10. tOO_; prata, ,238 .. 085 gram-
mas ; pedras de amollar. 1 O. 789 . kilo-
grammas ; manganez, 54.122 tonela-
das. 

EXJIOrlação isenta de lmJIOSlos 
' ' 

A' semelhança dos generos mineiros, 
que se consomem com as necessidades 
locaes e são inaccessiveis pelas nossas 
esta.tistica,.s da producção e do imposto 
de exportação, uma outra parte de pro-
duetos, em escala já bem significativa, 
deixa de contribuir para a ·renda dessa 
provenien~ia,.. São os generos exporta-
dos, livres de tributação, e em ·cuja 
nomenclatura verificaram-se, o anno 
passado, varias differenças para mais, 
como abaixo se vê : aguas mineraes na-
turaes , 1 . 179. 626 kilogram mas; arma ~ 
rinhos, 90.354 ; arame fa,rpado, 26.982; 
comestíveis diversos, 50. 819 ; chá,. . . 
10.628 ; carros, carroças, etc., 15. 034; 
drogas, 27.765; ferragens, etc., 25.715; 
garrafas vasias, 306. 413; machinas agrí-
colas, 73.127; pregos, 20 . 074; vinho 
mineiro, 209.507 ; xarques, 13.401 ; 
machinas índustriaes, 21.855 ; telhas de 
amiantho, 7. 938. 

O quadro respectivo registra o movi-
mento das feiras de gado em 1912, ven-
do-se por elle que o total das transa-
cções nellas effectuadas foi de 217 . 614 
cabeças de gado no valor de .•....... 
26.289:962$260, na média de 120$810 
por cabeça. 

Situação flnnncelrn 

O exercido de 1912 teve uma re-
ceita sensivelmente augmentada e pro-
vinda quasi só Je impostos e contribui-
ções normaes, como o deixa demon-
strado em seu relatorio o Secretario das 
Finanças. 

Basta dizer-se que o movimento da 
renda foi bastante lisongeiro nesse exer-
cício, nella se tendo constatado l.lm 
açcrescimo, de 5. 890:296$495 sobre a 
arrecadada no anno anterior . . 

Or9ada. .em 25.919:950$000 pela lei n. 
570, de I~ çle s~temQro d!! 1911, (ou em 
mais 2.278:247$804 do que a arrecada-
ção naqueÚe anno), a receita effecti,-
vamente arrecadada em 1 <)12 subiu, 

ainda a,.ssim, á cifra de 36.761:998$691, 
in,clusive , a· rendé!- ,event'ual de. r : ... 
7. 500:000$000 representada pelo pre-
;ç<. da venda, á União, , da Estrada de 
'Ferro Bahia e Minas. 

Descoiltando-se, 'porém, da receita glo-
bal aqitelle preço, ainda a receita, sen-
sivelmente · augmentada, "'se man ~festa 
na elevada somma de 29.261:988$691. 
Esta procede tão .sómente das fontes 
normaes e permanentes de que dispõe o 
Estado, aqnualmente, para o custeio 
de suas despesas. 

Tendo s ido de 25.649:950$000 a re· 
ceita orçada, e de 29.261:998$691 a 
effectivamente arrecadada, houve, a 
maior, em 1912, uma arrecadasão de 
3. 612:048$691 sobre a previsão do le-
gislador. 

Para resultado . tão animador con-
tribuíram, além de outros impostos e 
contribuições, o de exportação com o 
accrescimode 4. 471:592$046, ode tran-
smissão inter-vivos tom o de b01 :941$437, 
o de sello com o de 322:552$476, e o 
de industrias e profissões com o de 
290:452$988, e de novos e velhos direi-
tos com o de 223:1118565, a cobrança 
da divida activa com o de 142:633$175, 
a de juros de dinheiros em bancos com 
o de 94:056$281, o de aguas mineraes 
e feiras de gado com o de 58:059$334, a 
taxa addicional com o de 44:299$014, 
etc. 

O Estado ainda não arrecadou renda 
egual á de 29.261:998$691, do anno de 
1912. . 

Confrontada com a de 1911, que foi 
de 23.3i1:702$196, a de 1912a excede em 
5.890:296$495, que :::epresentam o aug-
mento verificado em 1912. 

Comparada com as de 1910 e 1909, 
que foram, respectivamente, de •.... 
20.0~5:165$903e 19.78Z:855$803, a do 
exercício encerrado .as ultrapassa em 
9. 226:832$788 e 9.479:142$888. 

Em outras palavras: nos dois pri-
meiros annos,já transcorrido ~ , do actual 
período de Governo, as re.ndas publicas 
apresentam um accrescimo de •..•... 
9:226:832$788 : . 

Si considerarmos que a renda ordina-
ria do Estado· oscillou sempre entr'e som-
mas eguaes ou inferiores a 20· piil con-
tos, a de 1912, que- attingiu a .... ·- . 
29. ~61:9~8~$691, _ mt>re,çe se.~ , q.po~tada 
como indicio de prqgresso realizado ep:1 
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nossa vida ecatiomico-fnanceira e tam-
bem como facta altame.ate significativo 
do e~penho .que tenho posto na fiscali-
zação e arrecadação de nossas rendas. 
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DESPESA 

A despesa ordinaria fi cou orçada, pela 
re ferida lei n . 570, em 25 .633:489$618; 
mas a realizada, pelas tres Secretarias 
elevou-se. a 29 .340 :42 ~$Ll 8 , em razão 
da ínsufficiencia das dotações orçamen-
tarias e consequente necessidade de 
aber turas de creditos supplementares e 
especiaes . 

Tambem influiu pa ra aquelle excesso 
a circumstancia de ter o exer::icio de 
1912 r eupido, com recursos proprios , 
encarg-os de exercicws anteriores. 

Mesmo assim , a receita ordinaria ar-
recadada, no valor de 29 . :::61:998$691 , 
póde-se dizer su:fficiente para cobrir toda 
a despesa estrictamentc orçamentaria, 
de vez que apenas resulta, da compa-
r~ção .de uma e outra, a insignificant.e 
dt:fferença de 78:422$447 , a qual expn-
miria o defi.ât do ultimo exercício en-
cerrado, si, com.o vos disse, este não 
houvesse ·resgatado compromissos de 

anteriores exercícios. 
Não h_a, pois, exaggero em· se asse-

-verar' que, entre a receita e a despesa 

previstas na~ tabell~·s · 'da lei n . 570, 
houve equilibrio orçamentario no exer-
cício de 1912, sendo de desejar-se que-
o Congresso Legislativo não amplie 
despesas que possam comprometter a 
melhoria financeira que vamos conquis-
tando • 

Em virtude, porém, de outros encar-
gos, para cuja satisfacção o poder legis-
lativo não fez dotações orçamentari a~. 
limitando-se a conferir auctorizaç.ões, 
outros dispendios foram realizados no 
exercício encerrado. Assim, de accordo 
com a lei n. 510, art . 14, foram feitos 
adeantamentos ás Prefeituras da Ca-
pital, na SOIIJ.ma de 1.243:516$7:1, de 
Poços de Caldas, na de 365:000$000, de ' 
Caxambú, na de 228:849$675, de Cam-
buquira, na .de 91:633$000 , de Lam-
b ary, na de 150:272$400 . 

Garantias de juros foram tambem . 
pagas, de accordo com o n. III, art. 16 , 
da citada lei n . 570, ás Estradas de 
Ferro Juiz de Fóra a Piau e Rede Sul-. 
Mineira. sendo áquella na importancia 
de 113:881$308 e a esta na de . . . .. . 
1. 569 .020$891 (incluída ahi parte do 
ramal de Piranguinh o) e ao Banco 
Hypotbecario e Agrícola do Estado de 
Minas Geraes , na de 544:688$109. 

Devem a inda, entre .estas, ser com -
pu tadas as seguintes despesas 

Quota com que concorre o Estado 
par-a o resgate da divida da Ca-
mara Municipal de Ouro Preto 
(lei n. 533, art . 20, Jettra g) . • .. 

Rescisão definitiva do ccntracto 
para a extracção da Loteria Pro-
tectora da Pobreza (lei n. 596) . . 

Installação do Co ngresso Brazilei-
ro de Medicina c Cirurgia (lei n. 
533, ar t . 29, lettra g) • . . ; .. . . .. . 

Auxilios a estabel ecimentos de a:s-
siste'ncia publica . ... ...... .. . .. 

Móbili ar io para a Camara dos De-
putados . ...... . .... .. ... . .. . . . . .. 

. :i0:057SOll 

150 :OOOSOOO 

40:000SOCO 

4:ooosooo 
5 :0008000 

Como vedes, melhorou de algum modo 
a situação ' financeira tal como vol-a 
a presenta o exercício encerrado, em vir-
tude do accrescimo verificado na recei-
ta . Mas nem por isso nos devemos dei• 
xar dominar por optimismos quasi sem-
pre prejudiciaes- ás gestões financeiras ; 
nem nos esquec·er de que o mesmo severo 
regimen de economias continúa a ' im-
por.:.se ao Congrésso e ao Governo, para 
que 'possamvs melhorar a · situação que 
vamos atting.indo em niateria de receita 
e despesa .' 



Q~adro das despesas ordlnarla, extraordlnarla e t extra-or9amentarla pagas no exer-
ci elo de ~9~2, com o producto das :rendas_ ~rdln~r'~ e, extraor.dJnarJa 

'. 

Secretaria do Interior : Creditos 

Desgesa orçada •.•. . ••.•.••••.•..• ll.471:401S500 
Cre itos supplementares .. . •.•• .•• 628:8045179 

Creditos especíaes .•.......••...•• 
12.100:2058679 

115:9298196 
12.216:1348875 

Seereta'rla das Finanças: 

Desgesa orçada •• . ..•.. .••.... . •• ,. 10. 703 :1~511 8 
Cre i tos supplementares . ... . ...•• 347:6128999 

ll. 05U.:_S01Sll71 Despesa extra-orçamentar ía .•••. 
11.050:80181171 

Secretaria da r\.grleultura: 

Des~_esà orçada •. . ... . . . .. ~ • .•• .•. 
Cre Jtos supplementares .. . . ..... , 

3. <158: 9008000 
' 402:820Sll67 
3.861:7208867 

Creditos especiaes ........ .. .. . . . . 2·13:933$018 
Despesa extra-orçamentaria· ...•• ." -

4 105:6538885 

Dh•ld:~ fundada externa 

' Com a pontualidade de todos os tem· 
pos, continuam a ser satisfeitos os com-
promissos de Minas pelo serviço de sua 
divida externa. · 

Importou em francós 5 . 428.058,60 ou 
em 3.228:224$948, moeda nacional, a 
despesa com a 5~ e 6~ prestações de ju-
ros do «Emprestimo Conversão», de 120 
milhões de francos, de accordo com o 
contracto de 11 de maio de 1910. 

Para as prest~ções 3~ e 4~ do «Em-
prb~timo das Municipalidades», de 50 mi-
lhões de francos, dispendemos francos 
2. 262. 250 ou sejam, em moeda brasilei-
ra, 1 . 345:426$130. 

Foi, portanto, de 4. 573:651$078 o en-
·cargo da nossa divida externa em o anno 
findo, calculado :o franco a 594,729 • 

o'e accord~ co~ o contracto ·«Empres-
timo Conversão», os banqueiros Perier 
& Comp. assumiram o encargo dos ser-
viços de juros e opportuno resgate dos. 
_titulos dos tres emprestimos anteriore~, 
sendo qu~ do de 65. 000. 000 de francos 
já foram retirados da circulação- 126.978 
- títulos, dependendo apenas de pou-

Despendido Maior despesa I Mono' ' "P'M 
~I 

J ' 
'13 .202 :4025434 1.102: 1965755 ' 

3:7988100 - ll2: 1311J096 
13.206:2008534 1.102 : 1968755 112: 1318096 

I 

' 

ll. 730: 140$888 
100il208138 

679:3398771 
100:1205138 

n. 83CI!261 8026 7_7~: 4595909 

'· 

4.162:153$337 300:4328470 
110:0508250 - 133:8825768 
31:755$991 31:7558991 

4.303:\J598[>7tl 332 :1888461 1~ : 882876!:! 

co mais de 3. 000 o desapparecimento 
completo de toda essa antiga emissão. 

Em relação aos dois outros empresti-
mo3, isto é, o de22 ) .000 libras(da Pre · 
feitura de Bello Horizonte) e o de ..... 
25.000.000 de francos, 'de 1907, contra· 
hido ·com a ·càsa Loste, a retirada dos 
respectivos títulos n~ circulação. deverá 
accentuar-se ·quando seus portaÇlores pu· 
derem ser chamados a resgate ou occor-
rer a opport-unidade de ·sorteios,· na fó r-
ma contractual. 

Divida fundada Interna 

Mantéve-se inalterada, até dezembro 
de 1912, a cifra de 50.141:200$000, re~ 
presentativa do · valor nominal da nos~a 
divida fundada interna, em circulação. 

Tendo, em janeiro do corrente anno, 
accorrido a nec~ssidade de dar execução 
a estipulação do contracto firmado co~ 
á Companhia «Melhoramentos de :f>oços 
de Caldas, o governo decretou, de . f!.C-
cordo com o art. 23 da lei n. 596 , a 
em-issão de 2. 500 apolices nominativas., 
·de 1:000$000 cada uma. · 

Em consequencia; teremos a ' desp~·sa 
ordinaria, do corrente exercício em dian'-
te, augmentada de 1~5:000$060 ~nn it,aes 
para o · 'cnsteio dos juros éorresponden-
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tes · á tal em1ssa0; torna:ndo-se assim• in-
dispensavel o preciso supprimento á ver-
ba do n. III, lettra a, § 2. 0 da nossa 
rei - oi'çamentafiã. · · 

E' tambetrl conveniente renoveis a au-
ctorização cqntida no art. i6; n. V da 
lei n. 533, de 24 de setembro de 1910-
para concluir-se a substituiÇão, por no-
minativas, d~s apolices da divida interna, 
ao portador, <i]_Ue res~arem e~ circulação. 

sido r_ealizadas nesse longo decurso, che 
gando mesmo à sobrepujar os calculo& 
da nossa lei de meios, os quaes, pre· 
vendo uma coutribuiçãó de 1. 000:000$ 
dessa proveniencia, foram excedidos em 
2:837$483, differença •de alta significa-
ção, em face dos grandes e permanen-
tes d~sfalques apresentados por essa fi. 
gura tributaria, instituída no npsso or• 

! • • ' " o I gantsmo :financetro em 1901 . 
. .l)h·ida Ouctuunte 

A divida fl.uctuante do Estado regis-
tra-se no passivo do balanço geral do ul-
timo exercício encerrado com o algaris-
mo de 11. 272:740$5'75. assim consti-
tuído : · 
Emprestimo á Caixa ~conomica. 
Deposito de orphàos .. , ........ .. 
Idem de ausentes ..... .. ....... . 
Idem para fian ças (em dinheiro) 
Idem para cauções ......... .... . 

ProprJos do Estudo 

6.265 :199$050 
2.588 :2121)831 

113: 1521)937 
1.809:0361)610 

497; 139$147 

Esta epigraphe do «Patrimonio doEs-
tado:. offereceu, em 1912, as seguintes 
mo-dificações : · 

no- activo foi reCebido um gran-
- de numero de Ínscripçõe~ novas, CU· 

j os valores se elevaram a ..... . . . . 
3. 264:8:!2$766j 

no passivo deu-se a reducça:o de 
16.439:033$597, em consequencia 
das seguintes baixas occorridas : .. 

Venda da Estrada de Ferro Bahia 
e Minas .... ............... ... .. 

Demolição da antiga cadeia de La-
vras •••.•.• · · .. •· · ··• • · · ·· ·• • •• Venda d E> um sitio em Caxamuú .. 

Doação do predio do Cl ub -.Flo-
. ri ano P eixoto» em Bel! o Hori-
zonte ...... . .. .. . ...... .. ........ . 

Idem do predio para o Curso Fun-
damental, idem .... . ............. ' 
Anirnaes vendidos ....... . ..... .. . 

16.191:867$788 

1:'12:044$725 
72:425$550 

20:043$000 

18:000$000 
4:6525534 

Em consequencia das alterações aci-
ma, os proprios estadoaes passaram a 
figúrar na conta do patrimonio com o 
valor de 58.503:154$314. 

Imposto territorial 

Como sabeis, a expectativa orçamen-
taria', e'm relaçãô ao imposto territorial, 
tem falhado sempre, ha onze annos, e as 
differenças desfavoraveis hão ·oscillado 
entre os extremos ·de oitenta a duzen-
tos contos, em· al~arismos redondos; an-
nualmente, em prejuízo . da r~ceita está-
doai. · · 1 

' 

: 'R.egisÚ<!-mos; por~m, no exercido pas-
sado . a .JII.'aior collecta d~ quat;ttas · tÇm 

Banco Jlypotheca••io e .<\gl'icola 

Este estabelecimento de credito vae 
correspondendo da maneira mais satis-
factoria aos intuitos de sua creaç'ão. 

O progressh o desenvolvimento que têm 
tido suas operações, tanto na matriz 
como nas duas agencias de Guaxupé e 
de Muriahé, auctorizam a previsão de 
que em 1914 a responsabilidade doEs· 
tado pela garantia de juro., será nlilla. 

O relatorio do Banco, relativo ao se· 
gundo semestre de 1912, publicado no 
Orgam Official, e os quadros relativos 
aos cinco primeiros mezes do semestre 
corrente evidenciam os bons serviços 
que elle vae prestando á lavoura, ao 
commercio e á industria d,o Estado, es· 
timulando-lhes o desenvolvimento sem 
nenhum risco dos capitaes que lhes pro-
porciona, graças ao seguro criterio com 
que são feitas todas as operações. 

Dá disto o melhor testemt:nho o facto 
de, até esta data, não ha,ver em atJ.:azo 
nenhuma prestação dos emprestimos hy· 
pothecario11. 

Feitas com a maior reg1,1laridade as 
reservas determinadas nos estatutos para 
amortização do capital acções e do capi· 
tal obrigações, já tem sido resgatado 
grande numero de obrigações de ~00 
francos, das quaes vão ser agora · inci-
neradas 191 no valor de 95.500 francos. 
. Banco de Credito:neal de Minns Gerae& -

Em virtude da lei n. 596, de 1912, 
art. 32, realizou o governo a ·operação, 
pela quai o Estado adquiriu do Banco 
Hypothecarío e Agrícola do Estado de 
Minas Geraes avultado numero de ac-
ções do Banco dE> Credito Real de Minas 
Geraes, no valor de 4~006:980$000, 
transacção esta pertencente ao actual . . . 
exerc1c1o. 

' Por haver-se empossado no cargo d~ 
director do Banco do ·Brasil, para o qual 
fôra eleito, .o dr. • .Antonio Gomes ~il:!l~ 
obteve exoneração .do de Presiden~~ .do 



Banco de Credito Real de. Minas Geraes, 
em o .qual prestou ao. Estado valiosos 
serviços, ' 
. Et;n sua substituição· foi nomeado o 

dr. A me rico Gomes Ribeiro da Luz, 
que .assumiu o exercício recentement e. 
·Caixa he~•erlcentc dos fnnccionarios «lo 

Estado 

Com a expedição da circular de io de 
outubro do anno findo, installou-se a 
Caixa Beneficente dos Funccionarios do 
Estado , c reada pela lei n . 5~8, de 6 de 
setembro do mesmo anno . sob a fiscali-
zação e aJ.ministração da Secretaria das 
Fina~ça's: 

At é fim de janeiro do corrente anuo, 
terminado o período de um tri mestre . 
designado na lei, para as r r cusas ou 
adhesões, h aviarn res pondido á circular, 
acceitando a inscripção, 2. 224 fnn ccio-
narios e recus.a ·d·> insc rever-se 306. 

Por varios motivus , porém , rel ativa-
mente pequenn foi o numero dos fu nc -
cionarios que , a partir do receoimento 
da circular, n o ano o passado , concorre-
ram desde logo com suas contribuições 
para formação dos fundos da Caixa : uns 
porque se aproveitaram até os u ltimos 
momentos do prazo de 90 dias e out ros 
porqu e os agentes receb ~ dores entraram 
em duvida8 e reluctan,cias que só oppor-
tunamente foram dissipadas. 

Desta fórma , ao encerra r-se o exer-
cicio de 19 !::! , a e~cripturação da Caixa 
accusa apenas a receita de 41:557$973, 
sem duvida muito inferior á qu e deve-
ria se r recolhida, !'i não occorressem os 
factos já apontados e aind.~ outr;:ts diffi· 
culdades que deram Jogar ao aviso que 
sobre. o assu rn pto expediu o sr. ·s ecreta-
r io das Finanças, em d~, ta d ~ 10 de maio 
ultimo. 

Nos cinco mezes do çorr.ente anno, en-
trou mais ·a quanti a de 51:902$661, se -
gundo apuração ainda provisoria, a qual, 
add icionada á receita de 19 l2, se eleva 
a 93: 160$634, como fundo actual , dispo-
nível 

Instituição recentíssima e completa-
mente nova no nosso meio , está mere-
cendo, no seu período de organização , 
como é natural., todos os cu idados da ob-
serv ..~ ção administrativa, no que diz res-
peito ás possibi lidades da r eceita e em 
relação aos compromissos da despesa. ' 

'Ao vosso alto conhecimento o g over-
no· levará opportuuamente a impressão 

do seu estudo e a lembrança de ligei:ros 
additám'enfós por ventura convenientes' 
a maio:-· segurança do futuro da Caixa 
Beneficente, cujos elevados intuitos não 
precisam dé encareciménto por visarem 
o amparo das familia.s dos honrados ser ... 
vidores do Estado. ' 

Emprestimos mnniclpaes 

Até ao fim de dezembro do anno p. 
passado, ascendia a 15.515:755$612 a 
somma dos e mprestimos com o E stado 
contrahidos por varias municipalidades,-
de accordo com o de c. n. 2. 977, de• 
15 de outubro de .1910. 

Novos cont ractos já foram recente-
me nte firmados no corrente anno, no 
valor total de 1 . 639:500$000 . 

Os municípios de Montes Claros e 
Santa Rita do Sapucahy reduziram os 
emprestimo!'> que baviam contrahido , 
mediante modrficações dos respectivos 
contrac tos , e o município de S. Fran-
cisco rescindiLl o. que fizera. 

A Cam ara de S .. José d' Além Para· 
hyb~r modificou seu antigo contracto, an-
ter io r a 1910, adaptando-o aos mo!des 
do novo r ."gimen <los emprestimos muni-
cipaes . -

A arrecadação dos illipostos munici · 
paes , realizada p <> lo Estado, nos munid-
pios devet.!ores de emprestimos, t em sido 
feita sem incidente apreciavel , apezar de 
constituir serviço novo. 

D e bitos das Pr·cfc itu.-as 

Os debitas das Prefeituras, attribui-
dos a títulos diversos dos emprestimos 
contractados, fecharam com os ·seguin-
tes algarismos : · 
Bello · ·Horizonte • . . •• • •• . . . •. • . .• 
Cambuql}-ira • . •• . •• .••• •• . • .•. •• •. 
Caxambu • .. .••. . • .•• •• .• .• •..• .• •• 
Lambary ••• . . •• . •• • · . .. .. .. .... . . 
Poqos de Caldas . ................. . 

Collecto.-ias 

4. 821:701$962 
380 :787$900 

l. O 19 : 6G5S\J8'1 
2. 700 :3658000 
1.503:346$405 

A cento e setenta e seis se eleva pre-
sentemente o numero de collect or ias do 
Estado, em consequencia da divisão 
administrativ a operada p ela lei n. 556, 
de 30 de agosto de 1911 . 

Intuitivo é o grande ~ugmento de 
trabalho que á administração trouxe t ão· 
,amplo desenvolvimento dado "'a essas 
:agencias de arrecadação; ás ·qu'aes ca .. : 
bem ' arduos deve res e obrigaçõ<"S mul-
tiplas, tornando dignos de louvores seu.s , 
dedicàdos serventuarios. . 



.~ arrecad!lçãQ ~ealizada pelas colle. 
ctori a!>, em J 912, _foi de 9 . 043:943$517 
c:>U mais 1.121:275$012 do que no anno 
de 1911. 

Para essa receita contribuíram princi-
palmente as rendas do imposto do sello, 
novos e velhos dire~tos, transmissão 
inter-vivos·, addicionaes, multas e divi-
da activa·. 

.O sensível augmento constatado na 
arrecadação das collectorias estadoaes 
bem mais saliente ainda se poderia tor-
nar, si a contribuição das novas colle-
ctorias não attingisse apenas á impor-
tancia de 132:341$:!70, em razão de ha-
ver sido a respectiva arrecadação ini-
ciada nos ultimas mezes do exercido e 
de haverem innumeros contribuintes, 
deslocados das antigas sédes fiscaes -dei-
xado de pagar seus debitos por não te-
rem ficado concluídos os respectivos 
lançamentos e outras c a usas. Entre-
tanto, o que deixou de ser então rece-
bido, sel-o-á no. decurso do corrente 
exercício, em que apparecerá a devida 
compensação. 

Secretarin dus Finanças 

A 21 de novembro do anno p. findo, 
fiz publicar novo regulamento da Se-
cretaria das Finanças, em reforma do que 
fôra expedido a 17 de maio de 1909. 

Nessa época, uma transformação ra-
dical se operára na orientação dos ser-
viços desse importante departamento da 
alta administração estadual com o in-
tuito de imprimir-se ao regimen até en-
tão seguido na execução da escripta do 
Thezouro a verdadeira technica da con-
tabilidade publica, que a evolução im-
punha não mais se adiasse por tempo 
algum. 

Dada a extensão das modificações e 
os processos alli introduzidos, havia 
mais de tres annos, só esse espaço de 
tempo de pratica de serviços tão com· 
plexos e detalhados bastaria para mos-
trar a conveniencia de uma revisão ge-
ral e minudente sobre o funccionamento 
de todo o apparelho da escripta pu-
blica. 

.Occorreram, entretanto, posteriormen-
te a essa data, differentes actos legislati~ 
v0s de relevancia, os quaes, attribuiram 
á- Secretaria das Finanças .novos e pesa-
dos encargos, taes como . os resultantes 
dos empres.timos munjcipaes, da creação 
de collectorias em os novos municípios, 
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das caixas beneficentes militar e dos func-: 
cionarios civis, etc., cuja . e!}cripturação 
fôra naturalmente confiada ao Thezouro. 

Era, pois, impre&,cindivel agir e agir 
de modo a evitar inconvenientes futuros 
que a imprevidencia de serviços mal 
co!Deçados occasioqaria. por certo a esses 
assumptos de grande responsabilidade 
para o Estado. 

Taes foram os motivos inspiradores 
da expedição do actual regulamento, 
que procurou attender aos reclamos das 
all udidas creações legisla ti v as, consti-
tuindo ao mesmo tempo uma revisão ge· 
ral dos dispositivos anteriores com o ad-
ditamento de multiplos preceitos, varias 
medidas e salutares modificações, a bem 
d.o interesse publico, sem o menor au-
gmento de despesa para o Thezouro. 

Flscullzal\~ão 1le rendas 

A pratica do regulamento n . 3 .118, 
de 21 de fevereiro de 1911, que am-
plamente desenvolveu o de n. 2 . 485, 
de 26 de março de 1909 , está corres-
pondendo satisfactoriamente ao interesse 
especial com que me tenho preoccupado 
om o capital assumpto da fiscalização 
das rendas do Estado. 

Dada a situação central de Minas, com 
fronteiras extensíssimas, comprehenden-
do zonas longínquas e algumas vezes 
inhospitas, não pequenas são as diffi-
culdades a vencer para assegurar uma 
vigilancia desenvolvida e assídua ao 
complexo e penoso mechanismo da ar-
recadação das rendas entre nós. 

Contam-se por centenares os postos 
fiscaes disseminados por nossas linhas 
fronteiriças, além dos serviços de arre-
cadação ora contractados com ás estra-
das de ferro, que têm percursos em nos-
so territorio, ora realiza .Jos por meio de 
accordo com Estados visinhos. · 

Aléin do enorme trabalho advindo da 
assistencia fiscal, que cumpre ser a 
mais permanente possível por parte dos · 
encarregados de n exercerem, quanto 'á 
sabida Ja nossa producção, releva não 
esquecer que as collectorias estadoaes, 
cuja funcção delicada e complexa vae 
assumindo importancia cada vez maior 
na percepção da receita publica, exigem 
tambem correspondentemente mais dili-
gente acção fiscalizadora. 

Os factos até agora observados têm 
felizmente reflectido o acerto da . orga-
nização que tenho procurado dar a: esse 
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f q !\'P.ccJ9nalismo p_qbli~Q ., do :&sta.d:o) 
-em geral operqso, , 4~f~do 1 h.one~to. e 
CUD;l,Pridor de deveres~ reclaflla com in-
sistencia a ' melhoria ae ~~us vénéimen-
tos, "que allega ''não ba~tar ~para occór, 
rei- ás· necessidades J,tlais "urgentes d~ 
vid'a ~ · ' ~ .. ~ · J 

'Por mais justas que sejam estas recla2 
ma~ões, o poder legisla!tivo para atten-
del-as, ,.ainda que gradativamente, não 
deve p~rder de vista a nossa situaçao 
fin-anceira, r se bem que · em caminho de 
prosperidade, mas ainila não folgada, e 
os compromissos já existentes. 

Si podemos hoje ~presentar um ba-
lan~o lisonjeiro para o Est'ado, , regis-..,. . . • íl ' 
trando · constdera .. el augmento da recei· 

·' 1 .. 1 11 
~ • t .JJ J, ) 

Finda a leitura, r!) tira se 11. ex:c. com as 
mesmas formalidad es coro q le" fói' rd:'ebido. 

'Em seguida, 'o sr. Présídimte', pohito-se 
de , pó. no que é •aeotnpanhltrto • ~or todosl os 
presentes, declara e•n a~ta voz:r ~ Estã installa· 
cl.a a ~ ' a .sessão da ,6 .• l ~ gtsl f,~\l ra ~o Con"'rCS• 
so Mme1ro . 

. i' t(,i J • o ' • I ·O fí 
S. exc. manda que se extra1a uma copia da 

Mensagem para ser J'f'lliHttida··ao Senado, sen-
do, na fórma do Regimentn, hda ê1 approva-
daa presente acta e. ,lt;lv.tnl(l.-se a,se:;;;-i'). 

--*~~*--

L • SESSÃO ORDINARIA, AOS i8 DE JUNHO 
' I • DE 19 13 ( ,. 

PRESI~~NCIA n9 ~R. EDUAR~O DO AMARAL 

SUMMARlO: - ·Acta.-R:leiçllo da Mesa. ·- Agrade-
cimento.-Eleição d1u CommiasOee Permanen-
tes. Ordem do dia. · · ta, ~ue ' ultr1;1passou as previsões orça-

mehtarias, é certo que, devido á insta-
biliililde. do nos,so r.egi'men 'tributéirio, Ao •meio . dia, feita a >ehamarta, acham-se 

. , ·' . . presentes os srs. Vieira Mar·ques, Jo~é Alves 
bossa rece1ta e SUJetta a bruscas oscllla · t<'em~ira 'de Carvalho, Edgardo da r.u'ntia, Raul 
ÇÕt' S, consoantes as boas ou más colhei- rte Faria, Pedr,o Luiz, . Fir·mümo Costa, >Eiiat 
tas dos generos d~ 'maior ~xportação, á . Theotonio, José Cu!\todio, Scliumann. C.astello 
alta ou baixa dos respectívos preÇos nos B~anco, Styhta .. Orli_lon de _!\nrtrade, Chl'istia.no 

. . • Roças\ Paulo Pwhetro, Joao Ltsboa, <3aldetra 
mercados de consumo. , 1 Juuior; )Etpilio Jo~rdim •. Aives de Lemos,. Gari-

. . baldi .l\lello, Antonio Mou~a. Modestino l,lon • 
Qualquer medtda q?e houverdes · por çalves',' João Yelloso. Morefr·a (la Rocha 'e Raul 

be~ decretar nG senttdo de attender ás ::icoarPs, faltando, com caus& par'licipada. os 
reclamações I! os funccionarios mineiros, srs. Campos do ~ma n I, lgn~cio Mu~_ta, (-H_ell<l 
CUJ·a procedencia não desconhe"o prin- nqu e, p.ortu~al, ~a vares dP. MeUo, ~tlvarr for~ 

· · · ' " ' tes scrrna lil'' Uetrt>do e Xavter Rohm e s~m. 
cipalmente em re~ação aos que tem re- e fl~·. os ctemais senhorét. '' 
sidencia forçada na Capital, deve ser de 
molde a não embaraçar modificações fu-
turàs e que as circumstancias obriguem 
pa'ra manter o 'equilíbrio o'rÇanlentario: 

•. I 

· .81'S·.' Membros do Cougresso Legis-
lativo do Estado de Mitias Geraes. 

I' 

, Minuciosas, quanto possivel, são es-
tas tnformações que julg,uei dever tra-
zer ao vosso conhecimento, rela'iivamen-
te aos assumptos de maior • importancia• 
trataqos peJa, . aqminist:ração no ,decor-
rer d,o CJ,nno findo. _.· • ; 

Abre-se a ses~ão . . , , 1 
Lida n acta da ultima ~e~sãó prrparatoria é 

a: 'mesma, sem debl/t , a'pprov da e' bem as-
sim :Js de 29, 30 e 31 do ••gosto do annd proo 
ximo passado, qne. se ;1chavom sobre a mesa 
pend~n.tes ,dessa. furrrmlirlad • l 

Não ha ç;<-pediente ob re a mesa. 

Éleicãà cfct ~lesa -
f '1 1 '" r '.t 1 • • 

Na fot·ma do RPgimentQ, o sr. Pr~si unte 
ann ~ mcia a elei<jão ~a ~!esa. , , 1 

Para prP.sjdente são 1 rec~bidas , 12Q 1ccd ulaa 
n ut;l',l l':i PIJ 'a das; dão o' "sliguinte rrsultado., 

. EdUaFdo•dô Amaral , 25 vo-to'sl e Ülstello 'IJrHh ... 
ro, I \' OtO. A 



' 0 ·sr. P-í!esideóte'ldeikij làf&úá lca'd~i'rá ue é ' Li~;boa .e Valla'(Íarés,• i6 votos ( Íl' cada um; 
occupada pelo sl'.1wiéé-presidente que pro· Emilio ·Jardim e ~e na Figueiredo . !i VQ ~ a 
clama PresjdPnte d Camara (,reeleito no r 25 Cili:ia Üm Y 111.;• J. fí • ~w • /: 1 ' l , ~. 1• . 
votost oJsr;• Ed-üâri:Jo 'dtr .. A1íiaTàf ;;ü., d'ir novo -' -~. â ~rocla\n~ o ; ·trJ~~t6 ' 'd ~· cnbt'Wa ~!lo 

,j · ' 'i úT; 'I '.l r 'J. L I li ' !.1 '() h I '-' !1, >J r'l'<J 
AA<;up~ ~Ull lii\,.1;~~· 3 .llb• _ •• 1 AV·It 1 -! ·oll cml<o sep,u r~s v.., u ~ . , 11 · 1111 ~F;nj se.~ntitli\, rect:f tlllli.e ·2§ cedu·a!i, para ~uo_' <~f. 11'!. > 2 ·;'H> .~ • m. · 01 1 ~. 
vi~e-pre>Jdrnte e, st-ndo apuradas, dão10 se- or,..;:r m\,'QommAssaQ rkcffurça ~Pablu:a1 • ,.,.. 
~tnte resullado~ Cal-ltello Branco, 26 votos, 1 . . !'.üh · l' t:'•rv ' -: . !li ..: 
'Gitristlàno·RôÇ ~ l' vólo.HH'I , r; ti Ol'l!ll "' P:1ra. a co~m'íssão de orç~ uhh~a sã,O 

'E/ ' m 111 I " ''. 'J . ~; Ji "'I ''r.<>''' 1• recollj.i:ft n,l; j26 cedula~ IHle,s~ndo apUf•ldas,dão 
,. ~roc ~ ·~i . ~Ice- .r ,~}.d,!] u.~ .!i,a ,. w.II\al I o seguinte r-esultado: St:humann, iS votos; 

(re~ m~r. ) . ~ ,r: ~- s~ RiBrJ!iml. illli 'li I í · Edgllf\Q~d):t l fiunha· !tll'votos .e!.MOdesbili(HGOn-
Pali) L~ ~cretano, sã ,. r,f\Cq.~td,ll~ 1 .2~ cedu- · ai v e~ •,i·5 Yátos, . tentlo ,_.oblilil<ll ut voto ' .ol i. 

lasl que, apm;l}da~11 dão,otseg41ntelr, sulta{i.o: Ferretl'itJie Gar~alho;,,[JL;tul u • d Ih"'' •· 
Vieir~ M4f.QUe)jn~ . V\),\~ . I· 11l]:!ll~'Mr.\lul NQior, : l\ã0, •f'l'O'Cintnados .. ~~marosdda commissão 
i yolo .. anPud: ,,t.flo'tlll ,P 1 1•, ~ , 1 ... , .t,J'· o 1 .os,.trest;S:enholies, m111s NotadoS'. • 111110hl•;" 

E' •proclamado ·U se(t.Jietario (reeleito),a sv· m''éolilmis1'no •de"'Ji;H e}ll. ídçõ,ei 'e' Pe tçoti , Vieira.; Ma~fluesa>lll/ .~.od~iJ •êl I .. ,'1tlll1 I i' I) I;!~)-. ~ ,'~'\ . ) ,l'il,j I uiJ I l I .1 

tComparece OI Sr ~ N:elsoni·d'e .Sen,mr. -o'bl Pora a c'ommissão dr. Represenlnções e•Pe-
Receb m~~e 'pará\ ~ ! Ô •· ,eé;,. ' l!ari '1127 c~~tJ.las, tiçêeS. !''ii'O .recebid&s ·2.6 · í>dulasl due, apúra-

qufi, \:l~boi ·(I 11 1Wa1J ,, ,éV'ó s'e"llitt~e' r sillt ,dH:." dãn o •seguinte resultado:: ' Silva• FortAs, 
to~ J ~é- .AlVes 261~ t , 'Paulo Piâftliiro ·i1 vol Stylita e Campos do Ama ra l .. t vot&. a oada 
ta. · t • m·~~ : ·~ 111i 1 '1')1'11 J ••·1 •11-41'1 um; Fir·mi~no Costa e Martins da Silva, i5 

E' proclamado 2.• sccretarid (r 'e\.ho ô ~r . V(dO!Pa .cli1da ~ un1 Ji 111 I(( 11 1 lf>JII, 11 
José Alves. . · OI'"'· •• 1: ') ,·' l· l São proclamados mPmbros da commissão 
IParll•. upplel\tés' He' f\eCP'P1\J'i são' ret·'êbiáas os cinco senhores votádbs : ''"' 

27 fcei:Jur·as qu l>.., ápuradas·,•dão lb se uinle ré- Commissão de toomaras Munü!ipaes · 
sultado: ~'en e i 1 ·a de Ca1·valho, 26 ;' 0110~. •1 1 • , r 1 • , 1 
~gar~~~ d·t · ~~~~lJ ?m,t ~ ,,Y, 1f;tt,ul de .Ftnia . Para a cotnnií são11 1:1e Cafhàr'as Nip~\Cipa-
3 votos. · . · , es recebem-se ·26 cedulas que. apuradas' dão 

São proclamadosJ'Stl~· 'Plel'ltes de secretarios ~ o ~;eguint~ resulta!do: I<Jiills neo~onio;• 18 vo-
os srg. Fel'l'eir·a de . , (l.r,( •alho e Edgardo da I t;9.s, ~ ~8!. · r~ ~d~ . ~91~ b_1, 11 7b,. e( ~Pdr1s P, S ~~:1 _ • 
Cunha. "'1 W , · S'ão ·on):/m<:ídos w i 'l ros a omhl1 S'lO 
J ·~· .).'' '' 'E'd J1 r , •. ,.. , tJ u.., . ,., ·• M · os trés serl.tiortls" vótai(I·Õs . · '1 (•t''• • w ,.,, 1

1 .. ,.r. uaruo do ~uaaral: eus no- ' ., } 11 I " 'I •••• j 

brh r, (_li.J ~.ga's ~ J 1Af';1 :~~! ~'ço . "'~~ ní;~-'~ n\Jtn;e e ·e~n 01 Co.mm'i~~qo. de, ~'M içu.l(.1~ra e JydustrW. 
nomP. nos nwus·dtgflp comb:auhlmos de IM.e~a . . 1 , ,, , , 1 ,,. i , tt'J 
a ree lt-ição co qlie 'à aba!>~ ' de nos !disfin l.. · P.ara a commtssi1? ,de )\17 r'tcü1Lu, n-
gnfd t•l' ·: • .,, n·, 'In/ •h 'I• '' t , ,., 1 , duslna recf'bf'm1.!se 26 eedu la:;, que apu1rádas 

Ri3éébendo a' renqv'açiõ •l:fe no:sa i~estidu- · dão o sf'guinte. ,rf SIJII qo; .Jo~é çu-todio 
ra · tH>1 app'rov~çàü d'à''con'ti ucta' qu e" temos i~ votos; ArgPmlro de Rezende e .Joao Porfi-
tido na di • ec('ão dos tr·abalhos d~ Camara, , rw, i. ~ votos a ead~ um. , , . 1 i 'I • _ 
sen.limo-nos immrn~am~n~e.'sati'~feitosrr• e alni- ' .tiao proclamado~ mewb l'os da comm1s ao 
m'.l dlo sl o~ melhon,s •deseJ·o: lde ·cori'6S•ponder •os tres 'senhdres 'qur. "réceb'er~m votos! ~ ' 

•. ,. ' I ,. I f " t'• ) I L'l í ' I ' I .... á honra UJ Ue mais· umwtvezm s fazeis. tu ·I · ' '' .· 1- · ' • ' • :" 
t•Cent~mo~ .. que k!onlinuareis a riJOS dispensar Conm~ssao de Obras .PtublzC'lS . _Et• 

asuvOi'S<ts lm.••s e· o•rrvosso1.precíoso I()OiiJCurso ' ~ Para' a commissã de Obras ,Publica!> re~ 
para o bom dcsA m·pen.ho da :missão a •que de . '<ie,nem:.:se 26 ' cedulas (\Ú'e:' 'pllríúlos· tfão o se-
novo nos e ntre ga moS'J~ Muito bem! Muito .bem, guinle resultado: AbPihtrd fls ' votos; Gàri~ 

, . _ . _ baldi de Mello e lgnacio M;urta t7 •votps·.a ca-
Elelçao das ·€ommZ$.soes Permanentes . - da 1 um. ,,.. . . 1• ,. tr" .. , , 11 ·••b l'J;.- ot. 

, E.! anrrunbiada ,a :eleição das Co'mqlissões , •": São proclamados mP-mhros,J da}·referida 
Fer.l1lan'eutes .t ·J ... 1• 111 , ., , , • , , t•' , c.ommissão os•<tues cnhe.ves . ot11dos~ • •I ,-. 11• 

lI, I 1(10 .. J (,11\il O''lUfJ 
Commissãp ~ Constün.~çt{q 1 'l.ejislação ;e · {~- •I Coinmipsão de nstruc<:õo 1 u_hltca r, 11 

tzça · Para a commi·são dP. lnFtrucção Ptltiliêa 
(I •J • ' '" 1 receb'em-S'e 26 .cedul~s ·que, a~ur·adas : •'dão o 

··~ara ' a c'ommi"-sãb d;e ''Conflliluição; ' L'e~is- seguinte r esulladot Rlaul 1dé Haria, cNd~on ' dé 
hlÇâ o' e Ju~(ti a' rfleeoe./n!.se 26 ceàúlas, ríiiihe- Senna,e,Joãa V.elloso1! 16 tvotos .. !a . cada , um; 
ro conespo1Ufe'n'te '1\os' 'sP'nhores 1 deputados Fenei ra de Carvalho e .XI3.vier Ralim, i5·• \lO-
presentP!; no recinto e, senl:lo' ellas •apuradas, tofi a ea.da um. , , H • 1 · , . t•~ · • o. 1 
dã'O':o seguinte .resultadd: Ortilon .de Andrade>, , São proclamados ml'lmbros cl. lrefer.idruCom-
Mirànda Junie•r -e Olympio Tt~ixeil'a, l.6 ·votos , mis~ ão os - in f,;o senhores votados1 1 , , 1 a cada um; Raul Soares e Valrl.omiro de Ma- l ·, . 'I ' . . 1 1 •• 'r 
galhães, 15 votos·a ·cada uni. ·~-~ i i · Corrtinissao ' tJ:e ' S'aúdç/!ublic,a ~ , t 

Sãooroclamadosmembros rli1referida com- ' 1
' 

1 
')J '·' . · _ ' .::; ' • ·'- ' ·, 

ml.ssão!:os <;inco erihores votados> I I I . f P~ ra !a r.ommJssadlrle ·Sa-ude Pubhca Sao r~-
- , 1 •.., 1 , t , •. ·,, ", 1 .... ,, 1 cebldas• 26 t éPdula~ tque.~ ~fmclo apuradas, dae 

CommissãtJl der·OrçatnentiJ 'e 'Crintás .. 11)<' o seguinte resu.ltado: Henrlqúe Portugal; t8 
, . , , . . , votos; P~drÇ>, Lq}~ e, Javares ,~e \\lei!~, ii7 .. Y9· 

'P'àr{l a 1co~r,nis ão 1
,
1d O ç rtient 1ç Contas tos a cada· um. , , . . ,1 1 ·• 

rec~~em'é se ' :t6 ' cedula .' ' que a(mradas dão b · São proclamados memtiros da ~omm,issão 
se'gi.uHt'ê''ré urtlutd: 1Al es de . Lemos, ~oão os tres senhores volad'os; I I : 'I, . 
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:wer,1~~-~uante fep:~do, <~que ~a de esmagar de ,de 9.ue era capaz ,no serviço · publico, no 
P.o~ s P!~~ p rii se 'àv.ei ~il!rà tor. ft'lluitó pro'positô de ·,sé r• utiJI.' áó'ftfléU Estado ê &&' 
bem; ui~b btm! -'O ~rí:iWr IJ éli~P!í~r 'Hit paiz. . . 1!, 1111:1')'11 •! Ou .... I 'I I., . J< 'I"J . . 
por todos osdeputadns. ).(',/ 1 '' .w, ... 1 r,,,r 'j 1 • t_..:)'''• .•t.r.:c -- ;;.o.l s:.; i•rr.• , O'i~ln: 
· o ·si(. PR:il:~i'tiiN1-E ' i:le'<illlra que ~efá,attendillo "' Em·quahto rite1t!oube1a •iresnohsítMJidadc''ml 
o nobre deputado. • , , ,1 •1 .ge tãa d;t pástll'll~'r Fazenda. procu'rei' 'corres .. • 

• •1 • 1•· ,, · ponder ã' confiànç.ií'do' i'Sr .• P'i'esiilente d; ) R~!: 
Gor,ta qo AX-IIi'!l-'i.~t1i.o 4a< lj'aze.n«~ fffrigj4a a 1P.t:il'llica!1lrabal'fi'ã·ndóleoili 3' maw-r 'd,uicaçA&, 

redacçào ao •<O Imparc·tal" ,,{ 1 . que Jiia !foi pósstvel; ·à 'serviço dó- 'meu paiz"! ' 
· ' 'CO'mpréf/ende'ndo qne, no' 'àctlial lrt:!ídmen,·• 

. ~'Sr teda' .tor ·'d'"O 1lmpar-éial»~ meu i- 'a responsabilid'á(fe"góvernamenlà'l é ~ t6da dó! 
lentio sob-re ' a opera\;ãu ··da -cunhagem•r'da, Presil:lente 'nun'cà' mé de~viei' da sua! ofienta- ' 
p~a.tà não' 1 ~ign.ifica 1Uin_ desc!ISO pll,la opi_~t/~~ . çi<>-ad'mini~tl'lltiva e• de suas ·instru'cções:" na • 
da ImJ?rema. Apenas eU'agu~rdava !O i m<?men- . solução dos negocios' publicos. 1 . · 

tô •mal!i1oppo':_tuno - ~q-uê se f1ze~stJ mais c~l- • .'l'endo 'o po'deli :legi!!lativo. rt•conhecido a ne-
ma ~as ' queslo~-'S . pohticas; •para que estas,nao cessidade· de augmentar·a circulação da moe.-
mtlutssem• ar•a.Ixonarlat:n~nle na•apremaçAo de da divisfonaria ·do .paiz. •auctorizou o f,{Overno 
.ac.tos •da : publica ~ admunst_rilção;. que 'de':ein· a Gunhar moeda de .prí\li\ ate .t5 o /o do P•IJ?el 
:ser examwapos c om ~e r~ Isenção de ·ammo moeda em circulação, e ,rpais doi.- mil contO!\ 
1para t.e ·po1Hr ~azer JUStlç~. . , oyr(!, para cunh~gem desLin11da · Q rt"sgate d~ 
. , Co~rq, . porém, ~ rli s<; tmao desse ca,so· •pela papel moe~a, perfaze I} do a; !'OQ;liDll r11:196 m~l 
imp'reh~>a tem descambatlo para o . dôesto' e contos, mau~ 01,1 menps, a , lotahd~tde da cu-. 
par;t"O desdouro rle meu norpe. que zéfo·com nhag~m auctorizada, ;: , , 
caiJ nho e com ardor: pó,rqué' ten~o·: f)Jh·os ' a Tendo o !o{OVel'nO de usar di-'SSa auctoriza-. 
que '!I devo IPg~r llltlicta. u~:t tr~qn;ão de çãp, procu1·ou y~;~riflca~\ .si, plira , (WI.isfaz,en a 
~entJmen;tos rlc honra, gue Já v.t'!m de a.r~t~ pas- essa nQcésaidq(le sentida pelo commerc,io de 
Sbd!J~; ;,p,resso-m,e :J vtr· e;:_darecer ~ ~s~um- au~mento de }lloeda de p~ata p(lra, tro'cos, .po-
pto, afim d(l que qs bt·m mten1;ronados for- dr.ria recorrer exclusivamente , á Casn da 
1,11_em 1 ~eu .. \n~:~.d. CO )TI_ algu,~ e7ph-iro, de"jul:ti-. M~eda. ' · · ' '.- : 
ça, e . a OP}Illa'O pu:bhca JUlgue os. hom,ens, 'A maior producção desse estahr.lecimrnto 
com l>\!nç~o. t1 e alrlmo c· 1)~0 se deixe <trra!l- não rem exc:t'd ido de-oito mil contos annual-
tar .P;ela, crJII~J ".JOienta, 1111 e 1 tud~ ~euta des- mente, s11ntlo o maxhpo de eapacid~de ~·om a 
trmr · · . .. , , ·- · . os·ganii ação 11ctual e um· trahalhb intensissi-, .o ~rgo de Mtmstro. da . y~z.enda nao fo1 o mo, de l8 mil contos, que· difficilmente pode-
primeiro ~e alta rcsponsablhdade qu ~ tenho ria !ler atLingido. . , 
ext>rc1clo·. . . . . , , Não >· pod)endo a 1 llunhagem 'fie . tão grnnde 

Em todos r,Hes, llv~ _a, , vent~ra de manter a somma em moeda :ser fett? .nesse est' beleci-
lll"'sma norma rl~ , acçaq de: ng~I'OSO escru- mento r.m pr~t,zo curto, como .A· mi~ter·, para 
pulo n~ ge~ tão ~e .y:flores . pnbll~os, gua,l ~ o satisfazer ;,s necesstdades .darcirt>ulação e do 
meu, traço wvanav~l na v1da pnvarla, que é commercio do paiz, ·era · necessario. r~correr 
aberta a todas as v1s1as. em qua)quer parte aó extrangeiro. , . • ., 
em qu~ me tenha CI}COt\traaç, O reparo· cabivel no caso seria ·a falta de 
· Levo existencia modesta de mineiro , PQrr con;corre·n.cili 'publica. '· t 
que o fruc;to do meu trabalho, exçl,usivo, ,nun- ·Que!? · confle~e as conrlições d.as bolsas ex-

, ca me offe,. eceu vantagens t.ão fartas,1 que tr~n ge1ras relat1v: s 1 ~o cnmmercw d~ metaes, 
mP- permittissem mais q._o nf~trto na. v.it:ta a que sabe que os ·mercados pr<?d.u·cLo~es '· impot·iam 
não ··.a~piro mesmo, alfe1to como me acho ao preços altós, dada ta puhlicldade da procura 
genero da vida do interior Qe Minas. ~ de,uma gran~e massa d~ pr11t;,, . , , 

Oftr me-ei por muito feliz. si J?Ud er ·conti- ~em L~~na 1mpr~den91:1 d a ~ co~ het·~mento 
nua r' li man'ti>r, 'c'om o excJu!;JVo ·tructo de meu aos me veados extr an~eu.os. I;! a qunntld,a~e d.e 
labor. a su b ~istencia dos 1neus · e prosflguir prata nece~~a ~1a • ao governo,. por· meiO da 
na educação de nieus Hlho~. com •simplic1da- concorrcnc1a publica. ''' 
tle, mas com 11oma e altivez. . ' Os governos ~ue _' fá?.f'!'Jl acquisição • de<Jil e-

Não tenho dPslumbramentos que me fa ç'am taes para moedas, e s~'~lilo, rlão appa!·ecem 
desviar do caminho· do ·ct~ver e nem aspira, dsre.ctamerrte nos me r ca ~ós . · 
ções.rl é q ualqucr . ordem, _qu'r. . me s~duzam e 'l' e ~do o go.ver,no res.~lvJdo ru~.h .r.r , u.~ a par-
me 11 1imentern a· vaidatle. · • · te d,l somm,l ,tUr:tortzad~ na C<~~a .da :Moeda . , . · . I • ' . . . e outra P"rte• no extrangt~B·o. exammou, s'l.lc-

1 udo quanto mcn 1 sforç.9 e, ~llll,a actJvr- cesstvamef.lte, as proposta~ qu ... r· "'c!'bH u,~o em 
dade p~dtar_n d,ar, co.n sa~r-e l, ~Lé &QUI, á,9au- num ero de tr·es. A prim'eir<t l'lellas fJI'OJ.JUnha 
sa publ,~ca, H! m te.r ~ pretençao .de ,corwd~í apenas ser agente do gove1·no,< 11dqu irin do a 
ra l-OS de !lfgm.na 'i • Ira. ·. : .' prata que seria paga pela 0<'11-'l!ii Clêl d ê .(,o\J-

O'ora ,av;mt ' wet~ndo d~dr.c~r- me. e:s~lU S J- -drcs e fa zendo .r.odas a& d~spesi:tS de cuntia-
va~nente n trabalhps d(l ordc1D . n. IJ]. LGI es. ~s gem.·pela meslfla (orma. '" 1 , . 

1 1 prrvados. ., . , . , . ·, A segunda propunha forneç~r p,Q.OOQ conto,s 
,Os dissabor.~~ d:t, poli.t~ca ntio sãp ,Co~~en- de pr;.tta, c~nhada por libras 2 ':69~.~00 e .. a 

s~qoS pt'la ut1llr) ~ il fl qne,, pa'ra l ço!lecllvl?a- ~er~ ,eira ebrtgava-!ié ~ f~~~ r d me,sJ,no tdrnép-
de; po5sa rt-su ltar do est_orço mdtvidu,~ \· por ,QJ ~nto po~: 1 lib.r~s , .2 -,69r,,oop: . 1,' . ' • . ·, 
lll"i~ int ·n~o que I'IIC SPJa. L• ''· 1 . O sr. Presidente tl R puhhca iúrdom.o a 

,,. ' p i ' . • I ' ,, ' d ')t' . ' ' J 1 tl " ., 'ê I 
~aUSfilZ-O,IC a fr,anqu ill'irl:!dC da . QljSCien; li CCCÍI :lÇâ<? . e~t!i U Jma pr~po~ ta .. p r ,e r, S U 

dp, pel~ conv)1cção 'que lep,hQ .de ry , v'éf ~lJl - , pre ~o . wtehor'a o~ttra de lb-,. . ~!200', P~'Lsla
nrecr·1do com 1 r ti iotenr.ão toda . ct!Vltla- r em os proponentes uma -cauça0 de m11 c<fn-
a-' t)( ) o " ' ~ ' f > ' O f ' l f I 1 ) ( 





o.r,ph ~p.s de su,a. C?Ijla_rG:'~• .com a dec ! arnç~o .. O ,•n.. Pn.E~W~NTE, int~r·pretando .o~ . s.cnti-., 
aBLecTpncLt de .L[ucp ·fazra sem . lransJgencJ;I 1mP. ntos da L<m)a.ra, ·detere o . rcqt,~ ê rrme~t.o: 
d~ ; ~déits. · · · · .. · .; · , · .... -. ,de nubre deputado. · ,,. . 

EfTcc tivamente, continuou a· -trabalhar pelo · o s 1· : i\lm·eil•a' da· Hoclnt :'- Sr' !Pre ~i 
trilb.ffi'pho do- ideal ,demqcratico, .. auxili.ando it enté', nes ta .ho ra·tão·dólorosa ela vida n'linf'ira; 
r;~solu.tam~n te a r~!l lizaçã~ de u .~a conferen- 'erri tfue a-- trisfr:za ·c a nota predorrrinante · h'<:Jj~.': 
ciá republrcana levada all1 a efte1to pelo pro- nP'ste recinto: não dev·e.tnos nos e~quPcc r ·tarn~ 
pagaBdista rir. Ço_sta ~la e~a\!9 : . . bem 'rl'e·dois illti stres compil:tri c-ios, faHecido~ 

Dado o advento âa Repufil1ca, os seus con- no •· inlervatlo liJa , nossa stssâo-Iegrs t-ativa. 
te~ran-eps , que lhe çonh eci<,trn a e nv~J"gadum O· primt'ir'o delles-é o exmo·. ' ~ r· , ·dr-. Jo~ é: 
e a altivez de -caracter; , o seu. esplr!to. de Jacintho •rte ·Aze.vedo Baeta,' qne a morte su<r-' 
orientador, congregaràm:se para c9l!o~al-o . pr'ehend'eu no ex•H·cicio·cto : el·ev:Trlo e · nübr·~ 
no posto de di:rigenle pol1.t1co ·no mum_clp\0 na ca r·go de'membro do müs alto t.rihunal judi-1 
difficil quadra da organização republicana· ci:uio do nosso ·Est .do, 1tend1) -.irlo· ini-!~ pe
. Foi ó- màis efflcaz collaborador alli do sau- radamente vietimado c·por um insidioso mor-· 

doso chefe dr·: Siiviano Br;mdão e co'nservon, bu's. ; I ' . 
ale Ó momen to de· sqa 'm•lrte , o po~to· de pr~- - Foi o illuslre c·xtincto um magistrado tno , . 
sidente··cto directorw 'municipal.. . . . ' delar, e em vei de enfra,qu~>ci · f', pelo conti':l-

Eieilo deputado· á Gon'Slllutnte · Mwe1ra, r-io; revil{oi:ou, r:eforçou m ~1is essa c;<deia glo ; 
deixou "nclla traços luminosos de gua oper<;>· riosa l que con~titne · a nobre t!'adic;ão da ma--
~ idad e' ·e de seu criterio poliiico. ~h?o' depPIS gHI·;1tu1·a min eir·a . . '. , . 
or~;up~l" o Jogar de ·Chefe de Poh<:1a .elo ~s - Honesto, homem fie caracter :mstero, sabia 
ta'no tio ~overna do eminente sr. sonselhe1ro alli<ll' a essa austerij;:de a mais franca cór.O 
Alf'onso Pen na . dia I idade. . .. , 

Foi ell e o· primeiro pref~ilo qu-e teve _a Embora, sr. Presidente, não pertr.I1C P. J'a -elle 
nova Capital de Minas e ah1 revelou qu h- ao <:ongresso LegÍ~Iativo ' rlo Est;1do, Pra, CQ-
dades admiraveis de administrador. tret:Hrto, C0!1Sp icuo membr·o d(l porler· jndi-' . 

Mais tarde, · escolhido pelo eleitorado · mi- cial'ici e é por e.,sa razão' qu e.. como homem 
neiro pora rt'presental-o na Camar·a Feder·tll pub'JiJo de ta,uto valor nwt·a) e cií·ic;o. s~ ·a 
por mais de um1 !Pgislatura, occupou o hon- mel?oria impPrccivel mPrrcer<\ nm:t liomen ; I ~ 
ro~o pps to rJ_P «_lc:-trlPr .. rl.t h_an_c:;_trla. gem fun ebre .dil Camaf'a rio;; sr,- . ll · ·p 11 1. ;1 do.~, 

llllirm11u e 11 tt~ , senllnd'o -se ll:lll ~a~o - e doen- ai11fl;t ct.,mo u.rn erl10 profundo da dor do 
1?; gpm L 1·cslslt'ncia phxs!ca necessaria p::rn povo rlesta Capital, ua oq,·asiao d e.t~o in esp~í 
-:ontinuar nas pugnas poiitica~ decorrente~ de r tdo desenlace. . · , , 
seu importante papt l, prefcr·w _dr.Jxal-o para O outro digno e pranteado brnsileiro, par~ 
ir exci'CtT o carç.o de d1strJbutdor g··ral , o quHI lambem soliçilo a allençà'O d,a Camarq 
0nde foi colhido pela morlr.. dos Oeputados afilil de hom,enageal-o, é o 

ror esses ligeiros' traços, que estão Jon~e illustrcl magistrado dr. Cai'! os Augusto dê 
de ser a verdadeira vida do grande rep ubll- Oliveira 'Figueiredo, que, corri brilh_o _e illus-
cano, ·eu requeiro, acompanhal)do a hom~- traç-ão, exercia o elevado c; ,rgo de m1mstro do 
fJa·vem 0 ,Je foi solicitada á Cas<~ pelo sr. Joao :::>upremo Tribun;,J .Federa l, e que, egualmen-

,., 1 d: t d · te, no antigo rrgimf'n de:>rmpenhou,. e d'e Velloso, seja egualmente ança a n1 ac a \1 modo 0 m:IÍs brilhante, o cargo de presHtrnte 
séssão de hoje um voto d~ profundo pesar da a·nliga província dé MihHs GP rae~, vindo á 
pelo fall ecimento ess~ emmente chefe po- terra mineira na ultima ·situação co nservado" 
litico mineiro. ra tr·azendo da cidade de Val r nça, no E--Lado 

( lluito bem; muito bem!) · do' llio de J<Jneiro, o l!rande _prestigio de 
O sn. Pnl~SIDEXTE, interpretando os senti- consummado JUrisconsulto ç notavel advo- · 

mentos da C•tsa, 'manda que seja in~erido -na 1 gado. 
acta o voto de pesar proposto pelo nO'bre de- ; Foi tão· proficua a sua administl·açáo entre 
outado. nós, que teve cçmdigna menção ell! ~iscurso 

o s•·· Castellp Bl'an~o: Sr Presiden- necrol• ·gico_no ~enado fed~ral_, Rrot.~ndo pel.? 
te, venho solicitar da t~a~ara as mesm_as _ho- estadista N1lo P.eçanha, dJgOISSiffiO ex-presi-
'IIlenagt ~ ns par·a a memor1a de doiS mwe1ros : dente da· Republica. · . . . 
illustres que, em ~1\'ersos departamento~ d_a Não ha quem desconl~eca, quem não_ avalie, 
administração publ1ca, pre~taram relevanliS~I- quem não admire o mgente patnot1smo e 
mos serviços ao nosso pa1_z. , . . _ , somma inestiiiJ ,, veJ de valiossimos serviços 

Refiro-me ao dr. Antomo Jncob da PaJxao, . prest.tdos .ao Estado pel.<;>s mo_r ~os d~. que Vt ·-
que representou, com n?la_vel brilho, . 0 Es- nho d.e, falar ; .e,. port:-tnto, _ _,, . . Preside nte,-~ 
tado de Minas na c~mstltutnle Republlca~ll, v. exc ., que tão fi elmente 111tcrureta o sentir , 
no Gongre,;so Federal, e a~ dr. Marcellmo daCa-a, r~queiro a in,;er.çãÇ> na a(:'a dos no$:-
Tostes, barão de. São Marcelhno, que oc~~pqu sos trab:tlhos de um voto de prof11ndq ~eniL
mais de um .ca rgo de elevada r~~resenlaç~o . mrnto ~éla ' traspnsse de· tão illu ~trel) br.üi.-
politica. tendo sido t~mbem pres1 ente ~.o VI- , leiros. · 
zinho E-;tado do E!'pmto Santo. (ltluitó bem; rntiito bem'!) _ , . , 

Rogo, pois, a v. exc. consultar á Cama~a : O sR. PRESIDENTE.declara q.u r,,.inter pretan-
si cousente que se- desdobrem -á memorta do os sentimentos da Casa, m;.nct·ará constar 
desses ·homens as : homenagens que aca-bam da acta os ~· oto"l de. pesar .pi'OJ.>OStos pelo no-" 
de ser solicitarias pelos illustres collegas que b d 1 d · . . re epu a o. .: me precederam .. 

(Muito ·bem; muttn b~'!'l ! ) 
A. c.-s 

O sr. Nelso.n de S'cnnn :' -Sr, Pr e,sir'~p
te, coube tamhem á ·regi:' O nl rt :-miiH ir~~ 



no 

que tenho a honra de rept·esent~ r nesta Casa, 
prantrar o passami'nto 'de dois i Ilustres con-
cidadãos que egualmrnte exerceram o man-
rlato electivo corou t · epre~entantes do povo de 
Minas Grraes: um, 0 sr. padre Francisco de 
Salles ·Peixoto, qu·e foi deputado orovincüd 
pela zona do extrc :no norte, do ' 'ali e do São 
Frandsco, e qu e .lia pouco~:' dias falleceu no 
novo municipi.. do Pirapora, lendo deixado 
traços ind elevejs de sua operosidade, do seu 
patrioti ~mo e amor á terra qur. lh e se rvin de' 
berço; outro,-o venerando repre~entanle do 
norte de 1\Jims, dur:mte .meio seculo e succes·, 
sivllmente. a.'l Assembl éa Pr<> vineial. na Con~ 
stitiunte Republic<ina Mineira. o Seoado es-
tadoal e, rostrriormente, na Camara dos De-
pulados Federars-o saudoso deputado pelo 
7. 0 districto, ha po t•,.-;os mezrs fall r.cido na sna· 
muito qurricla r.idarl e de Minas Novas, o sr. 
coronel Jo~é ILn t.iJ No5urira, que tevr., na sua 
feliz tra ec toria politic..:n, talvez a mnior dura-
ção de mandato polilico r ntr·e quantos brasi-
leirns têm exe rcido funcçõPS publicns nos 
parlamen tos quer dos Estados quer da Nação. 

E' fn r il ct ~ ~ e r feita a biographia do vr. lh o 
co.rou el J o~é IJ ento; o tal foi a inlr.nsirl;,de do 
seu amor ao torrnu min ei ro, ta I foi a probi-
d<t de com que exen eu sempre o seu manda-
to, . desempen hado com a modrslia Cll l'i 'Cte-
'i5ti ca dos filhos do sertli ú de no~sa terra , 
·cheios de umll t•ara lhan eza no sru trato; tlUe 
da propria continuida de da sua vida publica 
nós podemos deduzir n maior prova de que 
ell e foi um cidadão ulil a 1\linas, um ,.olili co 
hon eqo e operoso, um rrp rese nlanle di gno 
da grnnde estima el e todos os seus conte rra-
neos. (Jinilo bem! J 

Fazendo pedido egu:d ao que · ~c~ ba de ~e r 
tra nsmittido á .Mesa pelos oradores .prece-
dentes. requeiro á v. exe ., sr. Preside nte, 
qu e mnnde inse rir na acta um voto de pr·o-
fundissi mo pesa r pela morte dos dois pran-
teados rep1·esentantes do Norte de Minas; 
.e mais que se transmill<\ ás suas ff.lmilia s bem 
como ás daqu•lles illustres compalricios cu-
jas memorias for~m ha pou co nes te recinto 
homenageados pelos re preseut~ n tes da f •,,2•, 3•, 
e 6•.circum scri pções, a co piH da a c ta da ses-
são qe hoj e, na parte referente a esses vutos 
de prs~ r ; .e que, si nlgum outro yoto de coq-
dolenci.as aqui não fôr expresso, nós, de ac-
_cordo com as tradições des ta C:am(\ra e com o 
precedente aberto na Casa Alta do Cóng,resso 
Mineiro, levantemos a nó~sa ::.e~são em signa l 
da magoa profunda que nos va i n:1 alma pe· 
la pr.rda que o nos~o Eslodo soffreu com o 
pass .me!'l lo de cidadãos tão prestii:nosos que, 
nos divet•sos r1rparl1l mentos da Hdminislr<t ção 
e da vida publica. exet·ceram com honra e 
altivez de n ·lh os min eiros os ~eus mand .los 
e prrs latH m á nos:-a terra servi ços de valia e 
de monta que se rão p~ra a geráção presente 
e para O!' vinrlouros licçõrs de civismo par·a 
que Lodos co ntinu emos cada vez 10ais a enal-
tecer o nome rle Mina~. 

(Jinito bem! Altúlo bem ! ) 

O sR. PRESIDENTE:- lnletpretando o~ senti-
mentos de todos os srs. depu tados, defiro a 
primeira parte do pedido do illu strado orador, 
c quanto á segunda vou submettel-a á consi-
deração da Casà. 

Consultada a Camara , es ta vota unanime-
:n ente que srjam suspensos os trabalhos 'da 
sessão . de hoj e, .em homenagem de profundo 
pesar á memoria dos vulío~ pranteados pelos 
diversos oradores, qu e acabam de !'~:~l a r· , con-
tinuando para arilanhã 'a' mesm'a ordem do 
dia já annuncíada. 

_. --*~~*--· 
,, 

TER~W DA REUNIÃO PARA A 4.a SESSÃO 
ORDI~ARlA AOS 21 DE JUNHO DE . 1913 

I • 

PREStoENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 
Ac meio di~, feita a chamada, acham se 

pre~enl f,',S . os SI':>. Vieit·a Marques, . Ferreil'a 
de Ca1·val ho, Stylila. Christi~no Rôçns, Al\'eS 
de Lemos, João Lisboa, Raul Soares, Mor~i~a· 
da Roc11 :1, Firmiano Costa, Ne l ~o n de Senna, 
Paulo Pinh eiro , l\hranda Junior, Argemiro 
de Rezende e Emilio Jar·dim, faltfl ndo éóm 
ca us;-r par-ticipada os srs. Ca mpos do Amaral, 
lgna uio Murra, Henrique Portu ~a l, .Sil va For-
tes, Senna Fi~u e i r·e ct o, Xa\'ier Rolim e Ab~i
lard, e sem .elli:l os mui~ st nlw res. 

Não havendo numero leg<d para abrir-se,a 
se~süo o sr. Pre~ id e nte diz que continua para 
a sessão seguiute a mesma ordem do dia d1.1 da 
para hoje . 

TERMO DE REIJNlAO PARA A 4.• SESSÃO 
ORDINARLA AOS 23 DE JUNHO DE 1913 . 

PR ESIDENCIA DO SR . EDUARDO DO AMAllAL 

Ao meio di ·, feit.a a chamada , acham 1s,e 
presentrs os srs. José Alves, Ferreira de <:;ar-
valho, Nelson de Senna, Moreira ·da Rocha, 
Chri~ti a no RõÇaf' , Spyer, Emílio Jardim, Mo-
des tin o Gonçatvrs, Firmiano Costa, Argrmiro 
de Resende, Raul Soares, Schum lln n e Pedro 
L:~ borne . faltando com causa p~ rli cipada os 
Ars. Campos do Amaràl , lgnHcio Murta, Hrn-
r·iqu e Port~ ga i ,Silva 'Fortes Senna Fi gueireéJ? , 
Xw ier Rollrn eAbcllard, e sem ell a os mms 
senhores. 

Não lwvendo numero legal para abr·i r;- ~<:: a 
sessão o sr. Presidente d1z que con tinua ~ar,a 
amanhã a mesma ordem do dia annunciad 
pat·a _hoje . 

TERMO DE REU~LÃO PARA A 4.a SESSÃO 
ORDlNARLA, AO::> 24 DE J IJN HU DE 1913' ... 
PRE,IDENCIA :no SR EDUARDO DO AMARAl: 

Ao meio di •, feita a chamada, af'!t~m-se 
pre,;entes os sen hor:es : Jo~é Alves. F~rreif·a 
de Carvalho; Mod es tmo Gonçalvr's, Xavwr Ro-
lim, Firminno Cost11, SpyP-r, Chl'isliano Rô-
ças, :Mor·eira da Rocha, 1\elson de Senna, Pe-
drd Laborn c, Schnnrann e ArgP miro de Re-
zr nde, t'11 ltando, com causa patticipoda, os ~r~. 
Campos do Amaral, l ;:nacio 1\lul"t- , Henrique 
Pot·tugal, Silva Fortes, Senna FiguP.iredo e 
Abeilard e, sem ella, os mais senhores. 

Não hnvrndo num ero para &brir-se a sés-
são, o sr. Prc~id e nle diz que continúa p11ra 
am~nhã a me sma ordem do dia, já annun-
ciada. 



T~<.;RMO DE REU~lÁO PARA A 4.• SESSÃO 
ORDI~ARIA, AOS 25 DE JLJNHO DE 1913 

. 'J I ; •<'. . 
'PRESWENCIA DO SR. EDURDO DO AM.lRAL 

f ) .·' 
Ao meio dia·, feita 1JI ç_ham=1d1, acha!D -se 

presentes os i:.cnhore;;: Jos.é . ~lv~s, !?erN~ ira 
de, Carvalho, Xa,vifW Rolim, Rilu l &o(lres, i\lo-
rPJira 1da Rocha, Moçleslino Gonça I ves, , C h ris-
tia no Rõças, Nelson de Senn n, [)e,dvo Luiz, 
Schumílnn. Pedro · Laborne ·o At·gemiro de 
R~zr noe, faltando , com cansa participada, os 
senhores: C:.ampos do ·Amaral, lgna1:io l\lurt~, 
Henriqu e . Portugal, Silva Forte~, Senna _Fi · 
gueiredo e Abeil <~ rd e,. sem ella, os mais se-
n-hores. •; . 

Não havendo numr.ró legal para abrir-se a 
sesE<ão, · o sr. PP-esidenre diz que con linúa 
para amanhã a ordem do dia, já annun- · 
ciada. 

--*~~·--

TÉÍHtiO DE REUNIÃO PARA A 4.• SESSÃO 
J ORDINARI~, AOS 26 DE J UN HO DE 1913 

PRESIDENClA DO ~R. EDUAREO DO AMARAL 

Ao meio dia, . feita a cham!lda. acham-s.e 
J')resentes os s'i> nhores : Jo·sé 'Ah·es, Fern~ iril. 
de Carvalho, Raul Soa res, 1\lodes-tin o Conçal-
.ves, Moreira da Rocha, Xavier Rolim, Chris-
ti ~T;\O Rõ('aS, Finniano Ço~ ta, Ped ro l nl)o r·ne, 
Nt:l son dr. Se~m~. P'ed ro Lui z; S.-l1nm~r!n c 
Argemiro d.~ Rezende, tallondo, com ç:wsa 
participad;-~, o~ SPI)ho t·es: Campo~ d~AtnR,'al, 
lgnacio ~lurla, Hr nriq ue rortugal, ::Si lva For-
jes, Senna Figueiredo e -Abeila1 d e, sem clfa, 
os mais senhores. 

Não havendo numero legal para abl'ir-se a 
sessão, o sr. Pres iden te diz que con tinúa 
para amanhã a mesrria ordem do dia, já an-
nundada .. 

--·~~·--
TERJ'riO DE REUN IÃO PARA A 4.• SESSÃO 

.. ORDlNARIA, AOS 27 DE JUNHO DE f9i3 

PRESIDENCIA do SR . EDUARDO DO A~fAIÜL 

' Ao meio dia, feita a ciJ'amada , achayam-se 
presentes os·senhor·e!': José Alves, Ferreira 
de Carvalho, Rau l So~ref;, Pedro Luiz, Xa - . 
vier Ro lim, i\loreir.1 da Rocha , Schumann, 
Firmiano Cost11, Pedro Laborne. Nelson de 
Senna, l\IodPstino Gonçalvef'> e Argemir-o de 
ResendP. faltan do . com causa particiNda os 
srs. : C~mpos do Amat·al, lgnacio Murt a, 
Henrique Portngal, Silva Fortes, Senn~ Fi-
gueiredo e Abeilard, e sem ella os mars se-
nhores. 

Não havendo n·umero lega l para se abr·ir a 
sessão, o sr. Presiden te diz que a ordem do 
dia para amanhã é a mesma já annu!'ciada . . 

--*~~*--· 
TERMO DE REUNIÃO P -\ RA A 4.a SESSÃO 

.ORD~NARIA, AOS 28 DE JUNHO DE 1913. 
PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL. 

Ao meio dia, feita a chamada ac,hnm:se 
presentes- os srs. José Alve,;, l•erretra 
de Carvalho, Raul So:1res, Pedro Laborne, 
Xavier Rolirr,, Moreira da Rocha, Schumann, 

Firminno Cost·•, Ped ro Luiz , Nelson de Sen-
na, l\Iodeslino Gon ;al •2s e Argemiro de Re ~ 
zcnd e, f..dtando com ' cnusa pal-ti cipada. ·os 
srs . Campos do Amaral, · lgnacio 1\lur-
ta. BP. nriqu e Portu'gu·RI, ·Silva '!<'or les, SPnna 
~ igue iretfo e 1 Aberla'rd e; sbm· ella, os !Jlais 
se'n h ores. , 1 

• L I Não h ~_vendo numero legal para abrb-se 
a sessão o sr. Presidente diz que a 'ordem 
d_o dia para amanhã ; é ã mesma já anrttin:-
cuda. ' ' 

--. ·~*--

TER \lO DE REUNIÃO PARA •A 4•. SI~SSÃO 
ORDlNARLA AOS 30 DE JUNHO DE 191~ 

• t' (" 
PRESIDENCIA DO SR . EDUARDO DO AMARAL , ' . 
Ao meio dia, feita a ' chamada acham-se 

presr.ntes os srs: lt'errei1a de Carvall1o, Ed-
ga rrlo rla Cunlta, Xavier RolirQ , Ar·gemir'o de 
Ren·nde, Rilul' : 'de Far·ia, FiTmümo Costa, 
Paulo Pinheiro, Elias Th.~o lo n io , Hl) ul Soa-
J'e!', Pedro. Laborne, Moreira da Raéha, Sdtu-
mann, Nelson de Senna c M''des lino Goh-
ça lves, f~llta ndo ,eom cau>a participadff. os srs' 
CHmROS do i\maral, l~nac io 1\lur-ta. Henrique 
Portugal, Silva For·tes, Senna Figu iredo ~ 
Abeil ard e, sem ella.os rl emais senho res. r 

l'íão havendo num ero lPg r para abrir"!IC 
a srssão o sr. PresiáP nte rliz que a or•dem do 
dia [Jara am .nhã é a mesma j :l annnnoi-
it da. 

---*~~*--
- • ' f 

4.• SE:)SAO OROiNARl \, E~I1.· DE JULHO 
DE Hl13 

PRESIDENCIA DO m. EDUARD O no AMARAL · 

SUMMARIO : Ac.ta . - Expediente. - Compro-
misso de deputado. - Um volo de pesar p elo 
fallecimento do dr. Campos Salles. - Di scurso 
de sr. Raul Soares . - ·Suspensão' dos· tràba-
lhos. 

Ao meio diR, fei ta a ciHr marla , acha m-H1 
pre<>ente!'. os sr.s. Fel'feira de Carvalho, Ed gar-
do da Cnnha, Raul Soares. Xavier Rolim, 
Moreira da Rocha,'Ped1·o Laborn e. Ar•gémiro 
de Reiende, Schumann ; Raul de Fada,, Firr 
miano Cos ta, Paulo Pinheiro, Elias Th eo tonio, 
Modeslino Gonçalves, Nel son ·de Senna, Pe-
dt·o Luiz. faltando, com causa participada;,·os 
sr.•. Campos do Amaral, Ignacio Murla. HPn~ 
rique Portuga l, S,ilva Fortt' S, Senna ftl{ueire-
do r. Abeil1rd e, sem ella, os demats se nt10res, 

Não se achando, presentes o~- srs. L· e_ 2. · 
secreta rios, occu pam snns cnderras t•e.;ppclt va-
menle os scnhor.es :: Ferr·eir·a de Cal'V;tlho e 
Edgat·do da Cunha, -supplentes de secreta-
dos. . 

Lida a acta da anteccdent r. e não havendo 
quem sobre ell a fa ça ob~ervações, fi ca ames-
ma sobre a Mesa para ser approvada · qu'ando · 
houver nUmero lega l. · 

O sr. 1. o secretario dá conta do seguin~e 
EXPEDIENTE 

Offi.cios . 
.po sr. 1. 0 Sçc r~ ta1. i0 do Senado commupi-

cal)do que· .. por pa1·te d'aqu~ll:} corp~ração ;Jo~ 
ram reeleitos par r~ a commr~~ ão · rmsta de r e-

' . 



~Ú r,~os eleitoraes os srnhores Levindo Lopes 
e Sousa Vianna.-lnteirada. 

Do sr.. Secretario do Inte~ior devolvendo 
i:nformado o .requerimento .de d . Francisca 
(>rü;ca de Ass

1
is, prof,essora da caQeira mista 

deSta. lzabe , município de S. Domingos do 
,!?rata, solicitando licença.- A' commissão de 

, Petições. 
. Do mesmo srnhor enviando um requeri-
. menlo em que d. Izabel de Paula t anna, pro-
fessor.! rlo grupo escolar de Santa Luzia do 
Rio das Velhas, pede pa gamento de vencimen-
tos.-A' mesma commissão. 

Do sr. Presidente do Estado transmit-
tindo á Camara as hom enagens do seu reco-
nhecimento pela prova de confiança e de apre-
.ço o ela mesma prestada a s. exca . çom a ap-
provação u na.nime da moção n. 2.- A Cama-
ra ficá int!!irada. 

Requerime'ntos ' 
• • l • 

Do cidadão José de Assis, esc ri vão de paz 
do districto da cidade de · :Manhuassú, .solici-
tando tres an.nos do licenç& para tratar de ne-
gocio.-A' co1nmiss~o de P.e.tições . ' 
De AntonP.lli Bhering, escrivão da ·collectorla 
de Santa Rita de Cassia, ··solicitando um &n-
no de licenç::i pa·ra identico tim.-A' me, ina 
commissão. · · 

·De lldefonso José Teixeira, ex-collector de 
Tres Corações do Rio Verde, pedindo para 
ser levacta a seu çredilo a quantia de ...••.• 
13:4668262.-A' mesma commissa.o. 

Do cidadão Gustavo Augusto Pereira Pin-
to ,escrivão de paz do dislricto da cidilde de 
Leopoldina, solicitando · 4 annos de licença 
para tratar de negocios.-A' mesma commis-
são . 

Commun-icações 
Do ~r. Secretario do Interior enviando O SR. l\lonEs-rrno GoNÇALVES communica e a 

a mr nsagcm em que o Exmo. Sr . Presi- Camara fi ca inteirada que o sr. Antonio }lo-
·dP.nte do Estado propõe a fix ção da Força Pu- reira tem faltado e continuará a faltar a mais 
blica pa1·a o exercício de i 9H-.- A' commis- · algumas sessões por motivo justo. 
são de Força Publica, depois de impres;; a. 

Do sr. Secreta1io das Finanças envian- Compromisso de deputado 
do a mensagem do Exmo. Senhor Presiden- O SR. ARGEMIRO DE REzENDE, trazendo ao 
te do Estaclo acompanh&da da proposta de conhecimento d'l Camàra achar-se na antesal.t 
orçamento da rece1ta e desprsa para o futu- o sr. dr. Franklin Benjamin de Castro, depu-
ro exercício de i9ltt.- Imprima se e remet- tado eleito pela 4a circumscripção eleif.or1d e 
ta -se á commissão de Orçamento. jà reconhecido, pede a nomeação de ·um,à 
. Do sr . Secretario da Agricullura devo! commissão que vá recel)el-o. O sr Presiden-
vendo informado o requ erimento do cidadão te nomeia para essa commissão os senhores: 
~ntonio -Andrade Ribeiro de Almeida de que Ar~emiro de Rezende, Moreira da Rocha e 
trata o parecer n.108 d'esta Camara, do anno Pedro Laborne. 
p. findo. -A' com missão d~ Agricultura e Introduzido no recinto com as formalid ades 
lnd.ustrill. . , regimenlaes, p~es tou compromis~o e t0mou 

Do sr. Secretario do Interior enviando assento em seguida o illustre sr. deputado. 
uma mens~gem em que o Sr. Presidi:'J'I'le d c do Estado. solicita um credito suppfement.ar Fallecimento do r. ampos Salles 
par.t occorrer ás de-spesas da Escola Normal · O sr. Raul Soares:-Sr. Presidente, a 
Modelo d'e~ta Capital, no corrente exercicw. Camara dos Deputados não póde guardar silcn-
- A' commissão de Orçamento. cio deante da inten~a commoçl'to que sacode 

Do presidente da Camara Municipal do · a alma nacional com o desapparecimento des-
Serro enviando uma copia da mo(,(â O dirigida sa figura austera, veneranda e impressiva , 'que 
ao Con(:{resso Nacional pela referida munici- reJulgiu e · v~tJrou em largos lustros da no,ssa 
palidade contr:J o projecto de divorcio. -ln- , historia política, a que ficará sem duvirla. rlefi-
teirada. nitlvamente ligada, com o destaque legítimo 

que conquistou pela sua enfibratura de · lu-
ctador, pela sua fecunda acção cívica, pela 
vehemencia da sua acção patriotica, pela sua 
energia e incisiva visão de estadista. 

Representação 
D;t Camara Municipal de Chrislina reite-

rando o pedido já feito de restauração da res-
pectiva ·camara. - A' commissão re~pe
ctiva. 

O dr. Campos Sálles era dos poucos, dos 
ullimos representantes dessa estüpe .brilhante 

R l . e glorios~ de patriotas, que symbolizam as 
ecursos e ettoraes mais bellas luctas da· nossa nacionll)idade: 

Termo de Montes Claros: essas duas cam::>anhas memoravcis pela abo· 
Maximiano Martins Pereira, .recorrente; lição e pela ReJ.Jublicn, qu e electrizaram a 

Francisco Antunes de Souza e Alberto Correia alma nacional no seguntlo lmperio e nas quaes 
de Sousa, recorridos .-A' cominissão Mista. desde os verd es annos de sua mocidade longínqua elle se alistou .e milit.ou com 41Pa 

Termo de Araguary: fé 4ue não teve desfallecimentos, sendo ao 
TenPnle coronrl Belchior de Godoy, re- mesmo trmpo a palavra luminosa, ••paixonada, 

corTentP; A CHmara l\funicip:d, recorrirla. rloquente e a acção inflexível, tenaz e. crea- · 
l\I<tjor Alerido Ferreira da Silva, recorrente; dora. (Muito bem. ) . 

A Camara l\lunicipal, recorrida. -A mesma Feita a revolução republit ana, de que foi 
.:ommissão. um dos factores maximos, elle collaborou na 

remodelaçãv de todas as no;;sas instituições 
Bello Horizonte: 1 politicas e jurídicas , intervindo victoriosa-

;;ymphronio Soarrs Diniz, recorr P-nte; Ca - mente, proficientem('nte,. no debate dos· gran-
.mara l\ltinicipal da Vi lia 'de S nta "Quiteria, des ·e complexos · problemas que o Goverrio 
.recurrida.:_A' mesma com·missão. Provisorio teve de enfrentar •e resolver. : 
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Em todos os c~rgos -e a Repul:ilica •con-
fiou-lhe os mais altos a que póde a~pirar 
ü,n horriem· publico - em todos os cargo;; 
êlle prestou <to paiz, á pureza e á verdade do 
re'gimen republicano, á liberdade politica, ser-
víços de tal ol'dem que o sagraram benemerito 
da Patria. sobreexcedendo a tudo o seu admi-
ravel quatrjennio p_residencia_l em ·qu~ ~rrostou o ·desfavor publico e a ma1s feroz diffama-
ção qu.e j á se fez na imprensa do nosso paiz 
pará',salvar-nos do opprobrio é da fallencia, 
sac'rificándo, o que é tão difficil' ao político 
sac'rificar, a sua propria popu'laridade, para 
r.ealizar a obra gigantesc;J, portentos~. heroi-
ca, da nossa reconstrucção financeua e da 
re'stauração· do credito nacional. (~luito 
bem!. ) 

Sr. Presidente, a nossa geração não pó de, 
sem emoção, ver despenhar-se no barathro 
voraz do tumulo esses bravos Jegionarics q 1Je 
nos ensinaram o . nosso credo polilico, que 
ev.angelizaram os nossos idéaes democra.ticos, 
que construir;1m :).S nossas instituições. livres, 
em cuja definitiva ;Jd;Jptaçi:io ao paiz não 
descreram jamais, porque elles representam 
para nós os numes tutelares da Republica. 
(·lluito bem ! .) 

Mas o dasapparecimento de Campos Salles 
·é: para nós singularmente dolo'roso por .coin-
·cidir com este lan·ce angw;tios o e dramalico 
em que o regi.men parece pelejar a sua ultima 
e decisiva campanha e que enche de tantas 
apprehensões a Patria B:-asileira. (Muito , 
bem!.) 

Sr. Presidente,requeiro a v. exc. que, em 
'sig'nal de pesar, s~ suspenda a sessão de hoje 
e que, . consult.ada a Cnsa, fique a !\lesa da 
·camara auctoriz 1da a prestar todas as home:.. 
nagens compativei:; · com o nosso Regimento · 
e condignas do altó 'merecimento, dos grandes 
S!Jrviços do glorioso estadista. ( Muzto bem! 
Muitv 'bem! O oradoi· é calorosamente cump7'i-
mentado) 
· C> requer·imento do nobre deputado é· una-
·nimemente approvado' pela Camara, p~lo que 
o sr . Presidente suspende a sessão, continu-
ando para amanhã a mesma ordem do 
dia. --•:H:•--
TERMO DE REUNIÃO PARA A 5.a SESSÃO 

OROINARIA AOS 2 DE JULHO DE 1913. 

PRESlDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os serihores.: J?erreira de Carva-
lho, Raul Soares, Pauio Pi'nheiro, Firmiano 
Costa, Argemiro de Resende, Raul de Faria, 
Elias Theotonio, Xavie1· Rolim, Modestino 
Gonçalves, Pedro Laborne; Franklim de Cas-
tro; Moreira da Rocha, Nelson de Senna e 
bchumann, faltando, com cau:.a participada, 
os sellhorrs : Campos do Amaral, Jgnacio Mur-
ta, Henrique Portugal, .Silva Fortes, Senna 
Figueiredo, Abeilardo e Antonio Moura e, 
sem ella, os mais senhores. 

Não havendo numero legal para abrir-se a 
sessão o senhor Pres-idente diz. que, a ordem 
do dia para amanhã é a mesma já annun-

.cia da. 

TERMO DE. REUNIAO PARA A 5•. SESSÃO 
ORDINARlA, AOS 3 DE JULHO DE 1913 

PRESIDENCIA DO SR. EDUA,RDO DO AMARAL 

Ao .meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes ·os srs. ·Ferreira de Catvillho,Ed~ar
do da Cunha, Raul Soares, ' 'Paulo Pinhetro, 
Firmiano 'Costa. Argem:iro de Rezeridé, Pedro 
Lui i. , Raúl de Faria, Elias Theotonio, Pedro 
Laborne, Franklin de Castro, Moreira da Ro-
cha, Nelson de Senna e Schumann, faltando 
com causa participada os senhores: Campos 
do Amaral, lgnacio !\furta, Henrique Portu-
gal, Silva Fortes, Senn.a J?igueiredo, ·Abeilard, 
Antonio Moura, João Portirio, •Xavier Rolim 
e Modestino Gonçalves·.e sem ella os mais se-
nhores. 

Não l}avendo numero legal p'ara abrir-se a 
sessão, o sr. presidente diZ que \t ordem do 
dia de amanhã e a mesma já annunciada~ ' 

--•:W:•--
TERMO DE. REUNIÃO PARA A 5•. SESSÃO 

ORDINARlA, AOS 4 DE JULHO DE 1,9i3 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO AMARAL 

Ao meio-dia, feita , a chamada, acham-se 
presentes os senhores: José Alves, J?erreira 
de Carvalho, Pedro Luiz, Moreira da Rocha, 
Franklin de Castro, Modestino Gon~alves, 
Raul Soares; Nélson de Senna, Elias 1 heoto-
nio, ~aulo ' Pinheiro, Raul tle Faria, Edgardo 
da Cunha, Pedro Lahorne e Schu'mann, faltim-
do com causa participada os srs .: Campos do 
Amaral, lgnaciu Murta, Henrique ·Portugal, 
Silva Fortes, Senna Figueiredo, Abeilard, An-
tonio Moura, João Porfirio e Xavier Rolim e 
sem ella os mais senhores. 

Não havendo numero legal para abrir-se a 
sessão, o sr. Presidente diz que continúa para 
amanhã a ordem do dia annunciada para 
hoje. . · ' 

- ·-.,:!:•--
5' .SESSÃO ORDlNARlA, AOS 5 DE JULHO DE 

. 1913 

PRESIDENCIA DO SR. EDCARDO. DO AMARAL .' 

SUMMARIO: Acta :-Expediente- Voto de p3sar 
·-Discurso dO Sr. Raul de Faria-Aprescnta:çll'o 
de project •- Parecer n. 113, ·de 1912 - Ot-
dem do dia. · · · 

Ao ineio dia, feita a cham~da, acham-se 
presentes os srs: José AI ves, Ferreira de 
Carvalho, Edgár.do da Cunha, Pericles, João 
Antonio, Moreira da Rocha, Raul Soares, 
Raul de Faria, Franklin de Castro, Pedro 
Luiz , Argemiro de Rezende, Modestino Gon-
çalves, Pedto Laborne, Elias Theoton:o, Paú.-
lo· Pinheiro e Schumann, faltando com causa 
participada os srs. Campos do Amaral, lgna-
cio Murta, Henrique Portugal, Silva Fortes, 
Senna J?igueiredo, Abeilard, Antoniq Moura, 
João Porlirio e Xavier Rolim ·e sem ella o& 
mais Een hores. 

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

quem sobre ella faça observações ficà a me·s-
ma sobre a mesa para ser approvada 'quando 
houver numer,o lega l. . ·•·. ·•; 



0 :.-SR. 1°· . . SEf.RÉTAR!O DA' CONTA DO SEGUinte 
EXPEDIENTE 

Req ueri1nento 
,Q l çida•li\.o ,Alb (l rlo Alvares F~ rna nd e·s Vi ei-

~a ped i.n to, favo1·eg para fazendas dt: selec -
ção de animaes P. fabrica s de diVtli'SÓS pro-
duetOS q,ue pretende fu nllar nq Estado. A' 
com missão de Agri'cultura e ltldustria .' 

Vo'to de pesm· 
O s•·· Raul de Faria :-Sr. Presidente, a 

magistratura min eira acaba de perd er·, com o 
fall ecimento do desemborgador An,tonio Luiz 
Feneira Tinôco, ha poucos dias occor:-irlo 
nesta c~pital, um dos se us vultos mais pro· 
f. minentes e dos que mais .realce lh e têm dado 
pelo brilho do seu s~ b · r e pela inteireza in-
qu ebrantave l do seu caracter. 

Attinginrlo ao posto cu'lminante do Pod er 
Judiciario, Ferreira Tinôco, desem barg;ldor 
desde os primeiros tempos do regimen repu 
blica no, quando reorganizado o tribunal su· 
perior da i ustiça do no~so Estado e presiden 
te desse tribund, foi ahi o mesmo magistrad o 
que já se havia revelado na sua longa ca l'l'ei-
r~ . de quasi meio ·seculo, na magistratura, 
operoso e integro, inflex ível e honesto, im -
parcial e sa bio, incorruptí ve l e prud ente . Es-
sas qu didades que tão alto têm elevado o re-
nome dos nossos magistrados; fazendo com 
que a fama da inco rruplibilidade e da com· 
petencia da magistratura mineira echôe mes-
mo fóra d;~s fronteiras do Estado . aos demais 
a,prescntada como um exemplo de sa ber e de 
vntudes, ell e as possuía elevadas ao mais nl 
to gr·au ( a~oiados; rnui lo bern! ) Ü\lli'Os,d'eotre 
os v1vos e os mortos, o P·•dem ter egua lado; 
nenhum, certamente,' o terá excedido no ele-
var· e dignifi ca r a 10"1 de magis trado . 

Nelle, á operosidaá'e in cansavel, contra a 
qual não valeram os achaq ue~ da velhice, a~
gra vada ainda por um melindroso es tado de 
sau de, se alliava um devotadó amvr á scien-
c ia do direito, de que foi cu ltor e mestre . E 
tão grand e era a ~ua affeição ao trabalho , tão 
intenso o seú cu to á nobre mi_ssão d.e _jul ga r 
que, despresando embora as 1mposrçoes dos 
s~us medicos, smdo aos conselhos dos seus 
ami'gos, in"fl exivel mesmo ás supplicas de sua 
familia, elle desempenhou o seu .ca rgo até o 
inomento em que lhe foi impossível d e i ~ar 
o leito , nggravada ao extre mo a enfermidade 
qu e lh e vi nha minando o organi~mo. 
· ~ntretanto, de ha muito poderia o velho 
magis trado ter se aproveitado do benefi cio 
lega l da aposentadoria, pois q.ue contnva já, ao 

·se aposentar. um numero de annos muito su-
perior ao exigido pela lei para que pudesse, 
num repouso conquistado apó,; longos annos 
de tr·abalho, cuidar da saude mortalme nte fe-
rida. 

Certamente, entre as muitas e e...ce lsas qua-
lidades que exornavam a figura desse magis-
trado vener.mdo, predominavét, como um ex-
emplo vivo aos seus pares e como uma licção 
impressionante nos <;eus discipulos, esse cul 
to ao cumprimento do dever .. Eu, que tive a 
honra de ser, durante tres annos, seu <1isci-
pulo .na Faculdade de Direito desta Capital, 
posw dar um testemunho pesso.tl de admira-
ção, do pasmo mesmo que causava a todas 
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as ger.~ções de moços que por alli papsaram 
r. o men tempo, o ver aquelle velhinho, cuj '?l 
corpo parecia não poder resistir a uma r àj1-
da de . )'en to, tão fragil e tão .debil. era, ar, 
r·ostar ás ve ze~ os mais impetuosos temporaes' 
para-ir fazer a ~ua pr·elecção; como que encon-
tr~ndo no pr·azer· de ensinar os Pliucipios da 
sciencia do direito; que elle tanto cultuava, 
uma recomperysa aos pesados sacrificios a que 
obrigava o seu corpo enfermo . . 

Repartindo ~ssim fi seu tempo entre os 
pes.ados encargos da magislrntura e os labol 
res de t:athedrati co da $acuidade de Di.reito, 
cargos esses que dese mp P. nhava com aquell.e 
ri~o r, com aque lla pootualida de e com a 
competencia que tanto o carade ri4avam, dei-
xo u ainda o venerando magis tr·ado enrique, 
cidas as lettra s jurídicas com obra s de real 
val or· e grand e nomeada', qu e são uma outra 
manifestação de sua aetivid:~d e fr.cunda e do 
labor in cessante qu e !oi a sua vida. 

Pedindo a v . exc., sr . Pregj.je nf e, a in· 
serç·ão na acta dos nossos trabalhos de um voto 
de profundo e senlirlo pesar· pelo fallecimento 
desse venerando magistrado, rendo á su a me .>. 
moria o cu lto de que ella é digna pelos mui~ 
tos e relevantes serviços qu e cll e em vida 
prest ou á tena mineira. (Muito hem; rnutio 
bem! ). 

O sr . Présidcnle . interpretando o sen ... 
tir da Casa, manrtn lan ~tar na ac la o voto 
req uerido pelo nobre deputado. 

Cornmunicações 
O SR . .J os r~ ALvEs communica e a Camarà 

fi ca inteirada qu e o s1·. Stylita tem faltado 
e faltará a m tis algumas sessões por mot~vo 
de for ça maior . 

0 SR. ELIAS TH E•/ f úNIO fn identica eom-
municaçãO quanto ao sr. Caldeirn Junior·, ll-
cando a Cam~ra egualm ente in teirada. 
Appresentação de parrcer es das · Cornmis-

sões 
O SR. l\'IooESTINO Go NÇALVES; por pa r·te 

do commandante da Força Publica, lê e man;-
da á Mes t o segui nte 

(Projecto n . 95) 
(6•. Legislatura) 

A Commissão de Força Publica, tomandg 
em consideraçllo a mensagem dirigitia á Ca-
mara de senhores Deputados, rel.rtivamente 
a fixação da Força Publica para o exe rcício de 
19Jlt, é de parecer que se adopte o seguinte 
pr·oj ecto de lei : 

O Congresso Legislativo do Estaco de 
Minas Geraes decreta : 

Art. :1 o . A Força Publica do Estado de 
Mina s Ger.res , no exercício de 1914-, constará 
de tres mil praça, inclusive cento e quinze 
official'~. e serão distribuídas d ~ conformi-
dade C\>m a lei da respectiva organiza-
ção. . 

. Ar! . 2° . Fica o governo auctorizado a 
despender com a m· nute.nção da Força Pu-
blica, de accordo eom a t tbella annexa, a 
.quantia de 3. 737:8908000. 

Art. 3•. A Força Publica, .sempre que o 
governo julga r necessesario, poderá ser ele- · 
vada a quatro mil praças de pret e respectiva 
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officialidade c orgauizada com0 lh e parecer 
mais conv cnien te. 

Art. 6•. Conlinüa em seu in1 ~iro vigor o 
orligo 5". da lei numero ti57 de 31 de agosto 
de 1\!11. Art. 4" . O governo p'>derá ~brir credito 

extraordinario para occorrer ás despesas no 
caso do artigo anterior. 

Art. 7•. Revo g:1 m-se as disposições em 
contrario. 

(S. R.) Sala das Commissoes da Cama ra 
dos Deputados, em BeiJo Ho1izoute, 5 de 
julho de 1913.-.Modestino Gonçalves , Edganlo 
da Cunha, Frederico Schumann. 

Art. 5" . E' o gorcrno do Estado auclo-
rizado a conlractar instructores militares para 
a Força Publica. 

Tnbclla de Ih: a ção da Fo•·çn l'ubJicn pnrn o cxel'cic io de t 914 

I 
4 
6 

5 
1 
1 

25 

24 
50 

5 
5 

18 
18 
4 
I 
G 
4 
1 
2 
2 

20 
20 
20 
19 
76 
19 

12t) 
222 
44 
16 

2. 259 

Classi1l.caç0es 

a) P essoal ela Força Publi ca : 

Coro nel com mandante ... ... .. ... .... .. ........ .. 
Tenen tes-coro nei s . ... .. ...•••••••••. . ••• •... . .•.. 
~1ajo res, sendo um ass istente e um commanclante 

do Corp o de Cava.ll ari a ............... , .. . .. , .. 
Capi tães-ci rmgiões ... .. .. ...... .. • ........ . .. . ... 
Capitão audi LOr ... . ....... . .. .... ............. .. . 
Cap itão fisca l do Coq Jo de Cavall ar ia . ......... • 
Capitães, se ndo 1 seGrtJtari o, 1 qu ar·tel-m es tre 

geral e l com mandante de bombeiros ....... .. 
Tenentes, sendo l c irurg ião dentista .. . . .. . . . ... . 
Alferes, send o l p haz·maceu tico, 1 vetcrinario e 3 

agg·regados . . .. . . ... . .. . .. .. . . .. ....... •• .. • . .. • 
Sargentos ajuda ntes ...... .. .. ... . ... ......... . .. . 
Sargentos quarteis-m estres .. . . ... .. .. ... .... ... .. 
Primeiros sargentos amanuenses • •. , ........ .. .. . 
Segundos sarge ntos a lt tanuen:;es . ..... . ......... . 
Cot·nele iros-móres .. ..... . .. ................. .. .. .. 
Clat·im-m ór . ........... ..... ........ .. ..... . .... . . 
Cabos corneteiros e clar ins .... .. ....... ....... .. 
Cabos lamboz·es ........ . ...... . . . ..... . . . . ...... . 
llit•ecto r· de musica ....... ........ .. ........ .. . 
l\!estz·es de nlUsica .. . .......................... .. 
Contra-mestres de musica .. . ........... . .... ... . 
:\ lu sicos de J. • c lasse .. .. .. . . . .................. . 
Mu:;icos de 2 . • c lasse ....... .. .......... ..... .. .. 
Musicos de 3. • c lasse . ............... ... .... ... ,. 
Prim eiros sargentos- ....... .. . .............. .. . 
Segun~os sargento~ .. . .. . .. . .... . . ..... .. .. . .. . .. 
Forri eis •. •. . . .. .... .•.... . .• ••• .•.........•. .... . . 
Cabos ..... .. ...... . . .. ..... . ... . . . .... . .. ....... , 
Anspe<;adas ... .. . - .~ ....... ........ ..... .. ..... , •• 
Co rn ete tros e clauns .. . . ..... .. ............ ... . 
Tambores . , ....... .. ......... . .. .. · · . •• · .. · . · ... . 
So ld ados • ••••• . •..••.. . •• . •.•. . •.. .•. ••••... · ··.· 

b) Eta~-a para 3.0CO praças , a $900 na média 
c) Gratificações a r ee ngajados, a $200 ..• •.. 
d) Fardamento pai' a 3.000 praças .. .. ...... . 
e) Fo1·r agem, ferrage m e n edi came nt os para 

os animaes e forrdgem para os dos offi-
c iaes n1ontado s .•.• . . .••••••••..•..•.•. .•. 

f) Ajuda de custo a offi ciaes .... .. . ....... . 
g) Remonta dos ani maes do Corp o de Caval-

laria e dos dos offi ciaes mo ntados ....... 
h ) Comp1·a, concer tos de armam entos, mu-

ni ção e equipam ento .......... .. ..... .. 
i) Aqu artelamento, enterrantento, exped ien-

te, ln z e l :000$000 para conservação da 
•Li nha deTiro» . .. , . ..... . .. ........... ·J 

Ve ncim entos 

P or di a I Pot·anno 

I 
- 8:000))000 - 5:3008000 

- 4:3008000 
- •1:2008000 
- 4:200))000 
- •1: 000))000 

- 3:6008000 
- 3:0008000 

- 2:4008000 
2))400 -
28400 -
2$200 -
2))000 -
18900 -
189oO -
IS800 -
1g&JO -

- 3:600$000 
2$400 -
2)}200 -
2~000 -
1 800 -
1))700 -
2$200 -
28000 -
1))900 -
18800 -
1$700 -
1))700 -
18700 -
1!)600 -

-
- -
- -

- -- -
- -
- -

- -- -j) Bombe iros ....... ....................... .. 
1--

Somma ..... .. ..... .... . ................ j 

To tal 

8:000$000 
21: 200$000 

25:íKlOS000 
21: 000$000 
4:200))000 
4: 000$000 

90: 000$000 
72 :000SC00 

l20:COG$000 
4:380$000 
4:380!)000 

14 : <15<1SOOO 
13:1 40$000 
2:77c1S000 

693$500 
3:9-ll'$000 
2: 628SOOO 
3:6C'0S000 
1:752$000 
1:606S000 

14 :600$000 
!3S I40S000 
12:41 0$000 
15 257$000 
55 :480$000 
13: l76S:JOO 

144:540$\JOO 
137 :751 sooo 
27:302$000 
9:928$000 

1.319.256$000 
985:500$000 
50:000SOOO 

300: coosooo 

70:COOSOOO 
10:000$000 

5:CCOSOC0 

25 : CCG~OCO 

90:0001)000 
2ü:ocosooo 

3. 737 :890SOC0 

Sah das Com mi ssões, e n Bello Horizon te, 5 de Julho de 1013.- Modestino Gonçalv es.- E dga 
do da C U'lha. - Frederi co Schu ma nn . 
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Mappa geral da Força Publica do Estado de Minas Geraes para o exercício de 1914 
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passa;se á di;;c,ll;~sM,·?e 1 requerim e nlos. 
E' lido ~ posto eTD: discussão o seguinte 

I >1 ... I ' i 'I • 
Parecer · n . ,H 3, de, l91 2 

1 · (Sexta legislatura) .. • 
A commissã6 de Obras .Publicas é Vi6'Ção, 

a q:ue fd r·am pr·eserites os requerim í:mtds dos 
cictádãos José Gon Çi1L Ves Vállim Pirilhy, Her-
mogenes~ 'ct e

1
'A,('aujo e Ricardo 'Téi;\eLr.l, 'pe-

_ dipúo , privqeg iÇJ ' e. ~?úLL:os favdres ?;;~ ra a cb ~
slr)tcção 1de urna llnha de bondes é~tr,e a .CI-

' da de de; Ul5eràqi'nlüt 'O . Cachoe ir~ Dourada : 
cóm uma linhÚel'ephoÍ!ica; dós 'Cidadãos Uso-
rio Liberal , JUr\qlieira de Andrade' e Valerio 
)\L ximo dos Re i ~. p'edindo con ce~< s'ão e privi-
legio de uma linha de bondes elec tricos qu e, 
partindo d~ villa de Elqy Mehcjes, vú á vi ll a de 

. Paraguassú e á cidade de Pnuso Al egre, 

. ~assando p ~las povoações de Pouca . Massa, 
~ João dó Reti ro, Uuro f<'al ~ . Paredes, Oou-

;r ·adinho, Volli.l Grande, margeando o rio· S <~ -
puca hy; . 

Considerondo qu ~ o Presidente do· Estado 
tem competencia para fazer as conceg•õe& 
de qu e trat:1 m Pstes requ erim entos, é de 
parecer e ,· ... quer f{U e sejam os mesmos envia -
dos ao sr . Pr·Psidcnte do E~ lado pa1·a atten-
del-os co mo jJlga r C·Jnviente aos interesse::. 
do E~ tado. 

Sala d ts commis,ões. 31 rl e agosto de i91 2. 
-l ~nac io J\lurttL -Abeilard Pereir ·. 

Nin guem t(1 tnando a palavra encen a-se a 
discussão , fi can do, poré m, a votação adiada 
por falta de numero legA l . 

Nada mais havendo a tratar o sr Presi-
dente designa para a sessão immediata a se-
guinte 

ORDEM DO DlA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hot·a d' tarde: 
Leitu1·a e approvação da acta. 
Ex aediente. 

Âl é duas horas ela tarde: 
Apresentação de pareceres das commis-

sões . 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções . 
Discussão de requerimentos, indicações, 

interpdlações ou moções . 
Approvaçào de redacções finaes. 

outr·o ponto mais con veniente da E. f<'. Central 
do t:lrJsil, vá terminar n.1 cidade de Para-
catú. 

Vot:;tção . da f\ esolu ç<lo n. 43, do Senado, 
sobr:e o r·ec urw de Joaquim f<'ernandes de 
,O_liv.eü·a Rios. eleito .verei!dor especial ·,pelo 
dLsrrtcto de Porto dos Mendes , contr·a o,acto 
da Camar-a Municipal de C:tmpo llello q'ue 
deixou de reconhecei-o. 

Vot çã'), da Reso lu ção n. 44, do Senndp, so-
br:e. o J,"ecurso de, Gabl'i el Tobias da Silva e 
'outros da decisão da Ca mara Munici P.j;ll de 
Ayuruoca · queju.i•'O l1 ntt!Los os sr u> di pl9mas 
de ve re:tdore~ · t leílos pelo di sLricto de Carva-
_lh ás e do mu rí lcipio . . ' t 

· L~vanta-se á ~es s ão. , · 
- --*';:,*--

ü. a S~SSÃO ORDLNARL\, AOS 7 DE J ULHO 
DE 1913 

PHESIDENCIA DO SR. VI EIRA MARQUES 

( ':· Secretario) 
SUMi\IA.RIO:-A cta . -Expcdient e.- Reprasenta-

ções . -Or Jem du dia 

Ao ú1 eio di a, feita · a ch1n;::tda , acha m-se 
presentes os srs . .f o5é' Alvt~ s. 1 ·\~ t·r,Ji,·a de Car-
valh o. Paulo Pinlll;!irf!. E l i ' • ~ Th P. II lonio . Pe-
rtro LabMne, F1·ank.lin fl t) Ctsl.ro. Ed..:a•·do da 
Cun ha, l\l llt'eira da 1-t ot.:l ~:t , H c tn•iqu t~ Purtu-
~al , H.aul Soares, Raul de Fi.lria, Peric les , 
NelsJ n de Senna , l' edro Luiz, Scl1uma nn e 
.João Antonio, fatt:mdo,com c . t u ~a pa r tic ipada, 
os srs . Campos do Amar·al, lgnacio Murta, 
Sil va Fortes , Se nna Fi ~nrit·r.do, Abc ilard, An -
tonio Moura, .J oão Por·lirio, Xavier Roli m, 
Stylita e Caldeira .Junior e, sem r lla, os mais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 
Não se aclnndo presentes os 5rs. Presiden-

te e Vice-Presid ente, occupa a cadeira da 
prcs idencia o SI'. Vieira Marqu es, 1.· secre ta-
rio, e as de L ' e 2. · sec retarias, res r:ectiva-
mente, os srs. José Al ves e Ferreira de CaJ'-
Vl\lho. 

Lida a a c t~ rla anteced~nte e não havendo 
quem sobre ell a faça observações, fi ca a mes-
ma sobre n mesa p;u·a ser appt·ovada qunndo 
houver numero lega l. 

0 SH. 1: SECRETAnLO dá cont::t do seguinte 
EXPEDIENTE 

~EGUNDA PARTE O{{lcios 
Até quatro horas da tarde: Do presidente da Camara 1\lunicipal do 

Vot:1ção d() pat·ecer n. ili, <ia commissão de Pará, enviando um qu~dro demon st1·ativo das 
Obras Publicas, opinando pela appr0vação da import::tncias recebidas e desper.didas por 
indic::tção n. i5. efl'eito d0 contracto de empres timo contrahi· 

Vota'ção do p1recer n. il2, da commissâo do com o governo pelo seu antecessor.-A 
de Obr·as Publicas e Viação, opinando pela ap- C::tmara fica inteirada. 
provação da indicação n · 16. Do vice-presidente da Camara Municipal de 

Votação do p::trecer n. H3, da commissão Pouso Alto, envian1o documentos com relação 
de Obras Publicas, opinando que se remetta ao recurso interposto ao Congresso em 18 do 
ao ~overno os requerimentos de José Alves mez prox,imo findo por D::trio Augusto Gue-
Vallim e O:;orio Liberal Junqueira de An- el es e outros.- A' commissão 'lista. 
drade. . Do presidente da Cttncll'a do Turvo, en-

Votação em 1. ~ discus~ão do projerto n. 4. viando uma representação de habitantes tio · 
do Senado, auctorizando o governo a contra- distl'icto de S. Vicente Ferrer, sobre rectifi-
ctar a construcção de uma e&trada, de ferro caç.ão de divisas desse mnnicipio com o de 
que, partindo da estação ele Pirapora, ou de Lavras.-A' commissão de Camaras Muni-

A. c . .....: 9 . cipacs. 
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melhor proveito, cuidar da ma elevada e no~ 
bre mi~1;ão se.m ôs dcsfallecime·t,tos a que o 
obriga a· preca r·iedadc dos ac tuaas vencimen-
tos. Sa ude e fraternidade. 

as Yo tações dr. s mateJiHs constantes da 2 ... 
part~ d11 ordem do dia o Snr. Prrsidenle, de; 
clara que con tinua para ámanhã rs meüha& 
j á annunciadas e levanta-se a seo;sào. · · 

Di;, m;.ntina, 26 de junho de 1913.-Marian 
na' Correia de Oliv eira Mourão, Julia Kubits- s.• SESS.i.O OR.DINARIA, AOS 9 DE JULHO •, 
chék, Hild a Rabello da Malta, Edes ia Correia DE 1913 
Ra'be llo, Eponina da Malta Mach;,do, Lise ta 
d'O,Iiveir .• · Queiroga . 

Publique-se e remelta-se á Commissão de 
Peti ções· • · 

PRE5ID ENCIA DO SR.EDUARDO DO AMARAL, 
SUMMARIO: Acta.-Axpedie nte.- Ordem 

dodia. . r . 
~ão havendo pareceres das Commissões 

nem proj ec tos rcque l'i!l)e'ltoS indic;;ções in- . Ao mr io dia , feita a chamadH, :J( ham-se 
t.:J rpelh çõrs, e moções a se rem ap resen tados c presrntes os ~rs . Vi eira Mar4u.es, José Alves, ' 
cunlin uando a falta de numero lega l para a vo - .Frrreira de Carvalho, l\lod e~ IJ no Conçahes, 
tação das mii t f: t'i<~ s de discussão encer rada, 0 Hcnrrque Po rlu g:~ l, f?r an kl lm de Castro , Fir-
Sr . Prc~iclcnle declara .que con ti nua para miano Co>la, Rau l Soares, Nels'on de ~enna , 
amanhã a mesma ordem do dia já publ icada e Elfas Theotonio, Pedro Laborne, PeciJ~O Luiz, 
levantr.-se a sessão. Schu mann, João Antonio, Moreira da Rocha, 

Edg:1rclo da Cunha, Paulo Pmh er ro, Rau l de 
Faria, Pericl es e Argemiro ele Rezende, fal-

7.• SESSAO ORD INARlA. AOS 8 DE JULHO tando com cau~a participao ;, os >'en lt ores: ' 
DE 1913 . CHmpos do Am;.ra l, J:macio l\Inrta. Silvn For-

r ' t• s, Senna Figueiredo, Abeilard, Anton io 
RESIDEXCTA DO Sn. Eu UAHDO DO AMARAL Mou r'a , João Porfirio, Xavier· Rolim, Stylita 

SU~DIARlO : Acla.-Expedien te. -Ordem do .e Cald r. irn Juniur e sem ella os mais senltore~. 
dia. Abre-se a sc:::são. 

Ao meio dia, fcit r a chamadil, acham-se 
prrsel) te~ os ~enlwres: Vicir'a ~!arq u e~. José 
Alves, Elias Th eotonio, Raul de Fari a, Nelson 
de SennH, Pedro La bornr., Morcil'a da Roclla, 
Edga~do da Cun ha, J> , ulo Pinh t- iro , Henriqu e 
Portu ga l, Fra nklim de Ca~ tr·o, Modestr no Gon-
ça lves, Pericles, Raul Soares, Argimi ro de Re-
zende , Schumann, João Antonio e Pr.d ro Luiz , 
faltando com causa par' lieipada os Senhores : 
Campus do Amaral, Jgnacio i\lurta, Si lva For-
tes, Senna Figueiredo, Abeilard , An tonio MoJ-
ra, João Porfirio, Xavier Ro lim. Stv lita e Cal-
deira Ju nior e sem ell a os mais Senhores. 

· Abre-se a sessà<). 
Lida n ac ta da antecedente e não havPndo 

quem sobre r. lla faça observações fi ca a mes-
ma ~obre a í\Irs 1 para ser app ro vada quando 
houv e-r num ero legal. 

ExrEDJENTE. 
Não ha materia de expediente sobre a Mesa, 

Representação. 

O Snr Ne lson ri ~ Senna env ia á 1\l esn um a 
repr'esentação do Dir'eCtOI' da Escola de Apren-
dizes Artífices de Minas Ceraes pedindo uma 
snhver.<;ão annu al afim de serem au!!m entados. 
os fundos el a Caixa de Mutualidade dos alum-
nos.--A Commis~ão de Orçamento. 

C:ornmissão d~ Ag1' icult um 

o Snr. Argemiro de Rezend e f;·zendo ver 
achar·-P.e det>fHicada a Com missão ele Alo(ricu 1-
tu'd:i e lndr rs ti'ia com a ause ncia de dois dfl 
seus membros pede a nomeação de quem os 
subs'titunm interinamenté. 

Com· u assentim ento da Camara o Snr. Pre · 
sidentfl nomeou os se nhores : Pau1o Pinh eiro e 
Frankli !Ir de Cas tro. 

Não h;.vendo pareceres das Com missões 
nem proj ectos. requer·imentos indicaçõrs e 
moções a , serem aprr sentad;,s e não tendo 
comparecido numero legal para se proceder 

Lida a acta da antecedente P n<io havendo 
.quem sobre ella Lça obsrrvaçõr.s fica H mes-
ma soll rc a mesa para ~e r apv rovnda qu;• ndo 
ho uver num ero lega l. 

O sn. 1. 0 sEcnETARIO dá conta do seguinte 
EXPEDIE!'iTE 
Telegrammlf 

Da camara municipal de Ferros pedindo 
r c~ ln tJt';.çào da respec ti va comarca, 

A' com mi ssão respectiva . 
~ào havendo parecere,; das com mis,õe:. 

nem projecl·)ó\, requerimentos, indh:ações, 
_intt' rpella ções e moções a serem apresflnta -
dos e continuando a f:o lta de numero legal 
para ns votações das tuatrriHs de discu ssà(} 
encerrada o sr . Presidente dá para amanhã 

·a seguinte 
ORDEM DO DlA 
Pmi\tEIRA PARTE 

Até um ~t hora da tarde: 
L<·ilura c i!pprovação da acta . 
Expedien te. 

Até duas hora s da tarde: 
Apre~e nta ção de pa receres das commis-

sões. 
Apre sentações de proj ec t o~, requerimen-

tos, indicações, interpc llações ou moções . · 
. Di scus~ào de req u e rimen to~ , i11dicações, 
mt erpe ll açoes ou moções . . 

A pprovilçâo de redacções fi na r~. 
Voli! ção da s materias cuja di~cussão se 

acha ence rrad .· . 
f:EG Ul'i DA PARTE 

Até quatro horas d<t tarde: 
1. a dü:cussão, em 2. o turno. do projrclo 

n. 84, de ·1912, re\Ogando o art. 107 da Cuns1i-
tuiçào do Esta do, >obre concessão de lot erias, 

1. " di scussão do projecto n. 95, fixando 
a for ça publica co Estado para o futuro exer-
cia de 1914. 

LeYanti.I-Se a sessão. 



9."' SESSÃO ORDlNARlA, AOS iO DE JULHO 
t. DE !913. 

PRESIDENCIA DO ' SR. ED UA RDO DO AMARAL 
SUMMA.RIO: Acta.-Expediente.-Apre-

senlação de p:lrr.ceres .-Discurso do sr. Elias 
Theotonio.-1." di ~cussão do projeclo n. 84 , 
de 1913.- i a do de n. 95. - Ordem do dia· 

Ao meio !l ia, feita a ch;~mada, acham -se 
presentes os ~ 1s. Vieira Marques. José Alves, 
!!:lias Th eo tonw, Pedro Laborn e, Raul de Fa 
ria , Argemiro de Resende. João Antonio, 
Ferrei r-;• de Canalh o, Moreira da Rocha, 
Hen1iqne Portuga l, Firmi no Cost·1, Schu -
mann, Ahei lard , Raul Soares, Pericles, Ed-
gardo da Cunha, Fran klin de Ca~ tro, Ne lso n de 
Senn a, Prd r·o Luiz e Paulo Pinh eiro , faltando 
co.m CliU Si\ p~ rlidpada os S•' nli ores Cam pos 
do Ao; ar·a l, lgna CJO Murlll, Silva Fortes, ::\én· 
da figu en·crlo, Antonio Moura, João Porfirio , 
Xa vier Rol im, Stylita, c Caldeira Junior e, sem 
ella, os 11: ai s senhores. 

, Abre- se a sessão. 
Lida a acta rla antec·~dentr. e não havendo 

quem sobre el la fa ça ohserv;•ções fit:a a mes-
ma sobre a mesa para se r appr·ovada quand o 
houver num !' ro J. .. ga l. 

0 ~H . 1 . 0 SECHETAI1!•) dú CO nta do St~guinte 

EXPEDIENT E 
O(firio 

Do sr. Secretario do Interior enviando 
uma m c m<~gem em . q u ~ ~ o sr. P1 esiden te do 
Estado so lü.: rtn um áeditn supp iPmentar para 
occorTe r· :'1 ~ de~pesas da E~co l a Normal Mode-
lo de., ta Capita l, no conente exercício. - A' 
commissão de Orça mento . 

Representação 
De hab i t~ nles do município de \'illa Para-

nnhyba r•etl in do que não se tr;msfira a :.ctua l 
s1' de do rPs pectivo municipio . -Aguarde op-
portunü:ade. 
APRESENTA ÇXO DE PAHECERES DAS COMMTSSÕES 

O s r• . Elins Theotonlo:-Ped i a palavra 
para enviar á Mes~, em nome da commis,ào 
de Camara Municipaes, o seguinte parecer 
(lê ) : 

Sr Presid ente, apesar d;l commissão ter 
elabor·ado o se u ·p<~recer pedindo, em conclu-
são, a drvo lu çà o da representação dos habi-
tan tr·s do d1strkto de S. Vicente Fen er á 
mun ieiplllld <! de do Turvo para es ta agir de 
accOI'do com o ;:rt. 12 da lei n . 556, referente 
á reforma admin istr. tivn do Estado, lo !avia, 
porque ti vess" ~ i do ape n<~s lida a summula dO 
oflicio enviado á Camara dos Dep utados pelo 
ageule ex r> cutivo daquel le município, por in-
termf•dio clu nosso dign o coii P~a. c ujo nome 
declino com a dev ida ven ia, o H . Vieira !\lar-
que;: , julgo w~ cessario fa ze,.uma succinla cx-
posi<;ào ti , s mo ti vos que determinaram a r1a-
bora~·ào do c1ladu parecer 

Por. occa;;ião da ultima reforma administr·a-
tiva do Estado, foi feita uma nlter·açào nas 
divisas do> municipios de Lavras e Turro. 

Os sign3 tarios da representação all eg·. m 
tJUC hou 'e um engano na descripção das di-
1' i sa~, na parte relativa ao di' tricto de S. Vi 

cente Ferrer e que, em conseÇiuencia dess.e 
engano, o município de Lavr.~s . ~p6'derou s~ 
de :rma grande parte de terrllono g~e~ por 
direito, deveria pertencer ao mumc1p10 do 
Turvo. . 

Declaram qt1e o eng~ no é devido ao ' faCto 
de se rf'm as divisá~ àescriptas como passand.o ' 
pelo ribeirão «Carrancas" e desce ndo 'por est~ . 
abaixo até o r·ibeirão · rl~s ,IPilangueir·as:t, ' 
quando, entret:m to, afjuelle · ribei rão não 
des::1gua neste . · , 

Vê v. exc., sr. Presid ente, qu e se trata ·de 
uma questão de divisas que affecta, a dois 
municipios. · · .· ·_ ~ 

Sendo assim, entendeu a Commtssao nao 
·reso lv er essa questão á revelia do mnnici!JiO 
de Lavras , isso porque ao Con~resso é v e ~~- . 
ci o deliberar sob re divi sas entre dofs mllmct-
pios sem qu e ambos entrem em accMdo. 

Par'.i melhor exp licação do facto r•asso _a 
lr. r o di>positiro do ar t. 12 da lei n. 556, Já 
c it~ da (lê ). 

«As qu es lõ1:S de divisas entre os municípios 
SI'J'ào resolvidas por accordo as enlrl' res pe-
ctivas ca maras munici paes e approvação do 
Congresso. (Constituição do Estado <~r t. · 78))) . 

Em <~bono de sua p1·etenção &!legam os sig-
na lnrio~ da repescn tação que na Catmra dos 
Depu tudos transitou o anno passado. sob n. 
74- , um pl't>jec to de lei alternndo as divisas dos 
·districtos de Lumin arias e Ca r r~nc• s. 

Esta :.rgu mcn tação, sr. Pre~ idenle, não póde 
.vir ilO encontro dos desf'jos dos signatarios 'da 
rep rese ntação porque, embor·a seja ce rto que 
transitou nesta Ca sa um projec to alterando 
a qu cll ;~s d i vba ~ . todavia rsse projec to se refe-
ria exclusivamente HS divisas de duis dislri-
ctos que fa ye m parte de um ní ~smo m'unícipio, 
-o município de Lwra~ . 

Em taes conrl ições não se fl.'!riu absoluta-
mente r m narl a o di spositivo da lei de re -
ft .rm a il dministraliv.a e nem tão pouco o ar t. 
78 da Constituição 'd() E~ t H d·o porqu e a inu-
nici pa i idade respec tiva' dirigiu ao Con gresso 
uma representação ex pondo a anomalia qu e 
se notava n<~ s divisas daqu.ell es' dislrictos ·c 
pedindo a alteração das mesmas. 

O caso, porém, em questão versa sobre di-
visas de dois municípios e a Commissão en-
tenll l' u que não podia re.so lvel-o á revelia 
de um por ir fPr' ir o dispositivo do art. 12 da 
lei n. 556. que tr.~ta da divi são adminislra-
liva do Estado. 

Era ·esta a ex plicação que . tinha a fazer. 
( ,Jlu i to bem ! l'thú to bern ! 

Parecer n. 1 ·17 
A Cvmmissão de Camaras Municipaes foi 

ofl'ec~a uma re pre~enta ção rlos habitantes 
do di~tricto de S. Vicente FerrPr, pedindo 
rectifica ção do art 9.0 , n. XX, da le1 n. 556, 
de 30 de af(Osto de 1911, na parte refP.rente 
ás div1sas do municipio de Lqv ras c<;>m, o do 
Tuno, entre o r eferido districto .e o, de C&l'-
n ncas, r ste perlt' ncente ao município de L"r-
vras, e aq uelle ao do Turvo. · 

Aponta-sr, na represen ta ção· o enj!ano qu e 
se encontrou na dcscripção das divi ~a,; do 

:munrcipio de Lavr<~s, o qu<~l se acha .na ui-
! lima parte do n . XX do referido art. 9. 0 da 
·citada lei. · 



Trata-s~. nq , caso ver.tr nte, rlr. qqest~es de danç_:} ,d,e sep nome ;p~ra q pe seja den_pmin<!dQ 
d(~isà ' 'eu,trc tlois mnnicipips, fu çto que não t;a nlo Appolinario, opina : pelo archivamenlo 
P{l~é'· ~er rf'splyido sinão d~ . :iccôrdo çom o da referida repr·c:,entação, que carece de re-
a~;L 12 da mencionada lei ~56 , r.ombinado com levancia, e assim o req.uer. 
o art. 78 da Constituição do Estado . 1 Sida das commissões, fO de jplho ·de 

NfJ.s tas condições a commjssão é de parecer 1913.-Moreira da Rocha.-Pericles de Men-
e. requer que a r('presentação sP.ja devolvida ~onça.-Elias Th eotonio. 
á . Cíl!'Ilara·Municip<!l d.o Turvo, para esta agir 
de accõrdo com o referido art. 12, tendo em Porece1· n. 119 
v~st~ os§§ 1.•, 2.•, 3.• ,e 4.• do mesmo artigo. A cqmmissã0 de Camar·as Municip1es. exa-

Sala das Commissões, iO de julho de i91:l. min~ rrdo a representação· dos cidadãos Virgi-· 
-Moreira da Rocha.--Eiias Th eotonio.-Pe- Ho 1-'erTcira Mende$ e l ~aar. DtílJUP. de Medei-
ricles de ~lendonça . -A imprimir. ros Rosa, dirigida ao <:ongresso l\·iineiro em 

O sr·. MoREIRA DA RocHA , por parte da com- ;w de maio de J 910, pedindo ·a decretação da , 
missão .df'. Camaras 1\lunicipaes, . apresenta os nullidade da delibPração da Camara Munici-
seguinles pareceres : pai rle Araguary, em sef\~ão de 3 de dezembro 
P d . b . de 1909, sobre recon hecim Pnto de poderes de arecer pm·a 2a. tswssão, so 1'e 0 pro}ecto n. vereadores · eleitos em ll leição rea lizada . em i .• 

129, de 19/0 · 1oe novembro daquelle me~mo anno, e consi-
A commi,são· de Camaras ,i\lunicipaes conl'i- !ierando que , ao tempo em quP. liv P. ram Jogar 

derando qu e o objectivo que se tinha em vis- a dita eleição e consequPnle rec(lnhP.dmenlo 
ta nelo projecto n. 129 , desta Camara, 11ppr·o- de poiereg, era da competf'n t: ia do Tribunal · 
vado em 1.a discussão, já se acha satisfei to ria Relação conhecer dos resu r·sos contra t:-Jes 
pela ler n. 556, de 30 d~ :<gos to de 1911. é de actos , é de parecer e requer que seja arch i · 
parecer qu e seja este projecto submettido á vada a representaçé'i u rere rid ll . 
2.a discussão e rejeitado. Sala das commi~sões, 10 rle julho de 1913. 

Sala das commissões, 10 de julho de 1913. -Mor·eira da Rocha. - Pericles de MendoDça. 
-Morei ra da Rot:ha . - Pericles.-Elias Th eo- -Elias Th eoton io. 
tonio. 

Projecto n. 29, de 1910 

(5.a legislatura ) 
O Congresso L~gislativo do Est .. do de .Mi-

nas Gcraes decr'\ta: 
Ar-t. 1. · Ficam creados os seguintes cli~

lrictos de paz : 
a) · De S. Roque, município de Arassuahy, 

com sé 11 e na povo~lçào do mesmo nome; 
b) Oe lbiticaia, an tigo povoado de Quarteis, 

do mesmo município, com ~éde no dito povo-
ado; 

c) Dll ltapuca, do me~mo município, com 
sé de na povqação de S. José do Coimbra, que 
terá aqudl<r denominação; 

d) De S. Francisco Xavier, com sede no po-
voado do Mosqu ito, município de Tir·adentes; 

e) lk Chri-tiano Ottoni, ' municrpio de Que-
luz, com séde na es tação do mesmo nome. 

Art. 2. · Terão es tas denominações as se-
guin tPS loca lidadf'S : 

Roças Novas, município de Caeté,se chama-
rá Alpinrna; Farnmchu, município de Aras-
suahy, Ariary; Boa vista do Jequitinhonha, 
munid pio de Arassuahy. Turmalinas; Villa 
Nova de ResPnde (muniCípio), Resendina; 
Santa Rita d ~ Cassia {cidade e município), Cas-
sia; S<~nta Cruz dM 1-'m·edes (município de S. 
Gonçalo do Sapuca hy) Heliodorina. 

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

Sala dils sessões, 16 de setembro de 1910. -
Ignacio Murta. - Abeilard Pereira. - Nrlson 
de Senna.- -.João Antonio.-E. Blum. - Tava-
res de Mello.-José Alves.-Jayme Gomes.-A 
imprimir-se. · 

Parecei' n. 118 

A commissão de Camaras Municipaes, co-
[\hec~ndo da repre~entação em que os habi-
tantes do distri:cto de Alegria pedem a mu-

Pa1·ecer n. 120 
A commissão de Camaras Municipaes a que 

foi prc~ente o projecto n. 77, desta Camara, 
ja appro vado em l." discussão e relativo á 
descripção das divisas do districto de Mariano 
Proeopio, crearlo peiJ lei 5 ~. 6. riR 30 de agos-
to de 19lJ, é de p.· rece r qu e sejam rcq uisita-
d~s da Camara Municipal de Juiz de Fóra as 
necessarias ini'OI'maçõ ~s . ele acco rdo co m o 
disposto no art. H da citada lei c as~im o 
requer·. 

Sala das commissões, 10 ele julho de -1913 . 
Moreira da Rocha. - Perici P.s de Mendonça.-
Eiias Th eo tonio. -lmprim~m se. 

Não havendo pr·ojectos, requerimentos, in-
dicações, interpe ll ;.ções e moções a serem 
:~presentados e continu~ndo a falia de nume.~ 
ro legal p <~ ra a vr>tação das materi,,s de dis-
cus~ão encerrada passa-se á 

2." PARTE DA ORDEM DO DIA 
1. • discussão do projecto n. 84, de ·1912 

E' lido e po;; to em J.a discu ssé'io {2. · turno) 
o seguinte 

Projecto n 84, de 191'2 

(Sexta legislatura) 
O Cnn~rrsso Legislativo do E~ tado de Minas 

Gerues detrela: 
Art. L• Fica revogado o art. 107, da Cons-

tituição do Estado, de 15 de junho de 190L 
Art. 2.· 0 Con~esso, f'm lei ordinaria , re-

·gulamen tará a or!fanização e concessão de lo-
terias para o Estado, applicando o seu produ-
elo a serviços de benefit:encra e caridade. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 19i2. -
João Lisboa.- Alves de Lemos. -Senna Fi-
gueiredo. - Henriqu e Portugal. - Olympio 
Teixeira. -.José Custodio. - Augusto Fpyer. 
- Valdomiro Magalhães. - Rau l Soares. - , 



6ásttlllo r'Branco. '-'f'Peí'icles ·de 1\Ientlo~ça.--: 
rterf~ira ·de 'Carvalho. -Campfls. , ~o ' Amâral. 
- -yedro Luiz. - Elia~ : 'F.heoton!P. --:- Mo1 dt!stmo 'Gonçalves. 'w'Fmmario ·CI:ista . - Ed-
-gardo tla Cunha. - ·Frederico Sch!lin'ann·. -

-João Ant<?nio. - Nelson de Senna. -:- Abeii 

Antonio Moura, JÓão ' Po1~ifHÓ, (Xavier ~olim, 
Stylita e CalJeira Junior e, sem ella, os· mâis 
senhores. 

Abre-se a sessão . . t 
1 

Lida a acta da antec~d e nte e não . a ven-
do quem sobre ella faça observações, ,fica a 
mesm::t ,sobre ,a Mesa para ser approva,da 
quando houver numero lega l. · 

0 SR. f: SECRETARIO dá COnta do seguinte: 
EXPEDIENTE 

lard Pere1ra. --· lgnac10 Murta -Pedro La-
borne. -Raul de faria. - Tavare de Mel-' 
lo. -Martins da Silva . - Xav1ér Rolim . -
José Alves. -\João. P.orfirio. - A. de Re-
zende Costa -F. Valladares. - Odilon de 

·.i\ndrade.- Moreira da 'Rocha. . 
S In debate encerra-se a disçu'ssão. fi ca ndo RPpresentações 

a .' vt:Haçãó adiada por falta de numero le Da Camara Municipal da villa Paranah yb'a 
gal. I ped indo transterencia de sua séde para S. 

·/. • discussão do projecto n. 95 1 , Gothardo.-Aguarde opportunidade . 
E' lido e po~to em discussão o projectb n · o s r . Fer•·~ira de CnrvnÍJto: - Sr. 

95, fixando a Força Publica do Estado, para Presidente. sou portador de uma represen-
o futuro exercício de :1914-. . tação dos funccio'ilaríos do IÕl'o do ter·mo de 

Ninguem tomando a palavra ~ncerra-se a Bambuhy, representação que venho pas,..llr 
discussão, ticando egualmenle adtada a vota- ás mãos de v. exc. afim de ter 'o desti\io 
ção, . I conveniente. 

Nada mais havendo a t.n tllt' o sr·. Presl-' Esse documento, sr. Pre~id l') nt~ . encet·-
den te designa para amanhã a següinte 1 ra uma reclama ção, que reputo de todo 

CRDEM DO 'DlA ponto ju~la, sobre o p~gamento 'de Çf.!S-
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tardr: 
Leitura e approvação da 'acta. 
Expediente. 

tlls judiciarias a que. tê tn . in~ontes ta~ I 
jús aquelles sef'ventuariOs de JU stu,;a e que, 
entretanto, foi recusado pelo Th esouro {lo 

1 Estado. 

Até duas da tarde: 
Apresentação de p:1rcccres 

sões. 

A lei n .. 4-4-9, ~e 4- de outubro de f.906. de -
termina em seu a r-L. 2.· tjue até o fim de 
cada trime~tre devem ser remeltidos á e-

das commis- cret<tria do lnterjor os mappas das custas 
referPntes ao tt•imesl re anterior, com certas 
formalidades que ahi se preceituam, e o pa-
ra "'rapho unico do citado a1·tigo estabelece a 
pe~da do direito á percepção de ta es cu' tas 
pl'la fnlla de reme~~ a dcssts rnappas dentro 
do prazo fixado. 

Apresentação de proieclos, reque1~imentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimento~, indicações, in-
terpellações ou moções . 

Apf.!ruvação de r edacções finaes. 
Votação das ma lerias cuja discussão se acha 

encerrdda . 
SEGUNDA PAHTE 

Até quatro horas da tarde: 
1. • discus:: ão do projecto n. 88, de Hl12, 

regulando o exercicio de pharmacia. · 
• f. • do d~ n. 94-, do mesmo anno, di:>pondo 
sobre legitimação de terras. 

Levanta·se a sessão. 

Acontece, st·. Presidente, que no caso que 
determinou a rcpre~entação que ora , trago 
ao conhecimento Ja Casa, fui a falta de ob -
serva ncia ucssa fc•rmalid ade por parte do 
serventuario que interinamente rxercia o 
car·go de escrivão do 2. · offiqio daque lle ter-
mo, e que estava incumbido de r metter á 
SecrP.taria do lnteriot• .os mappas e>;igidos, 
que motivou o facto de ter a Secretarii;l das 
~·inan ças recusado, na fórma da ej, aHá;s, 
o pagamento d~s cu~ta s a que têm d~reito os 
referidos funccwnarws. 

fQ.a SES:ÃO ORDI ARIA, AOS H DE JUl ProYadas as aiJpgaçõe~ consignadas na 
LHO DE 19:1.3 represen-tação, cu f'Slou certo de que a C ma-

PRESIDENCJA no SR . EDUARDO no AMARAL ra dos srs Deputados rerpediará a flllla com-
mettida pelo ~e'rventuario de justi çll oue,~:lei
xot,; pe remetter. no prazo legal, os m11 ppas 
exigidos pelo dtspos1tivo da lei n. 44-9,. fo r niu-
lando um projccto que determi ne o paga-
mPn to das cus~as a que têm direito os.fun-
ccionarios do tóro de Bambuby, po~que ~s~v u 
certo de que neste Estado, onde os ven t-
mPnto dos funccionariO& publicas ~ão tão 
eliiguos, .onde é Sõt,bido que os funccionai;ios 
de JUS~i,;a viv~m ex lw~iv' mente das tni;t)guà -
das cus.llis que l,he ~dvêni ,dos feitos· pr·óce's-
sados nos respet,qvp~ e~/no~, naq se quer~tá 

.inaugurar o . re~?ííhe'n do calbt.e, deixando ~e 
pagar 3ljUillo ôl que ; tê!}} ~n~oph i smav~ l di ei-
to os fun,céióhlmos a q'uç Jlle 11eferi . e que Ih e 
fazf'm porta·dor 'de~ ta r f"presentaçao ]us.t1s · 
sim a. (Muito bem; muito bem ! ) • 

.SUMMARIO:-Acta.- Expedi~Jnte . -Discursos 
dos S i' S . Ferreira de Carvalho e Modestíno 
Gonçalves . - Oiscussào dos parecer es ns . 117, 
118, I HJ e 120. - l. • discussão dos proj ectos 
n s . 88 e 94, de 1912.-0rélem do dia. 

Ao mf'io dia, feit11 a cham~da, acham·se 
presentes os Hs. Vieira Marques, José Alves, 
Pedro Luiz, Pedro Laho rne. João Antonio, 
Ferreira de Carvalho, ·Elias 1'heotonio, Paulo 
Pinh t-iro, l\1orf'ira da Rocha, Frank,lin de 
Castro, R:1ul Soare~. Ritul rle Faria, i-Ieni·ique 
Portuga l. Ed g" rdo d ~ Cun ha, .Moc(es tinb Gon-
ça'lvf's , :Sehum~nn. F1rmia11o Costa. Pericles 
~ Argemiro de Resend il, faltando ,. com causa 
participada, os srg. C<lmpM do Xmaral, ,lgpa-
cio 1\Iurta, Si lva F61tes , Sen na Figu ~iredo, 



d
- , ~ re v1 ç e:se ntd ÇàQ1 é, rl!1JA~tlid a ~ 1 e : !Umissão 

' e l:.r:gts c1 ção; · ' ;• · · 
li . . ' ' ' 

Voto ele pesar 
. . , ,. f 

O sa· . i\lodestino Gonçalves: - Sr.' 
fresidf'nt'\, O município !JrUe tenho a l\nnr.1 

' pe mais direc taní ente ·representar nes ta Casa 
ac-ha-se n este mo~mento coberto de pesado: 
luto, pres~ da mn·wr.cnTl sterna çãb,cm virtu-, 

. de · do . tall ecnu~ nto,_ 'di I hontem occorrido, do, 
preclaro mm e1ro, comm endador Teixeira da 
Co&ta, o filh o dilec to daquell.1 terra genero~a. 
e boa , a que prestou os melhores e os m ~ i s 
relevantes serviços e ontle foi chefe pohtic 
in c~ntes tal.'e l e i nconte& tado, pe lo espaço de 
mUitos anno~. . 

Dizer a •v. exc., sr. Presidente, qnem fo 
o illu&tr·y morto que, agora, tão s in cerum~n t r, 
prantt> a'mo~ . ê mi ssão bem facil, porqu e ::tin rla. 
é de hontP m a pa>s: •gem do venerando min ei-
ro por esta Ca~a do Parh mento do Estado; 
onrt P. deixou .traços inapagaveis da sua ope-
rosidade e do seu patriolisino (apoiados;· 
muito bem IJ . 

De~ d e moço Teixeira 'ct a Costa fixou suei 
resictencia n.1 sédfi. do município de Santa' 
Luzia. exe rce ndo .alli com honr·a e dignidad e 

·o car~o rle escn vão de or:phãos. · 
D.o modo por que o illustJ·e mineiro pro-

cedeu Pm toda a sua lon ga vida, podem dar 
testemu nho inwspeilo aquell es qu e convive-
ram ao seu lado e qüe receberam a licção pro-
fi e~:~ a do sf' u saber. da sua prud enria e mais 
ainda do que tudo isso , sr . Presidente, a sua 
incorites tavel honorabilidade . · 

Conrl uzi ildo-se r.om · prudencin, com cri-
teria . Tr ixeira da Costa fez jus á estima, á 
con,;irlrraçào e ao Affecto de todo~ os seus 
concidadão~ que reclamaram, instantemente , 
os seus ~e rviços na an tiga Assembl éa Prnvin -
cial, na qua l teve assen to durante um bien-
nio . 

Vigente a Repub lica, foi Teixeira da Cos-
ta e~colhido para fazer parte da Constituinte 
1\iinr- ira e, dos Annaes, consta a operosidade 
do meu illu stre patrício, a correcção imma-
cula do seu procedim ento, a inquebrantab i-
lidade do seu caracter, de modo qu e foi con-
secutivil mente eleito deputado até que o Es 
tado aproveitasse os seus se rviços no Scnndo 
Mineii'O, cargo que exerceu até o fim d<~ 4.• 
l egi~ l a tura , deixando de faze1· parte effr.ctiva 
da política devido ao seu precario estado de 
saude e pur achar-se já quasi cego. 

Na terra onde resido, sr. Presidente, o 
nome dP. Teixeira da Costa é repelido de bocca 
em bocca como um benemerito, não ~ó rla -
quella ddade como de todo o Estado. Pae 
de família exemplarissimo. ::~migo dedicaclo, 
Teixeira da Cos~a foi, sr. P1·esiden tr, posso 
garantir a v. exc. sem. nenhuma suspeição, um 
bom, um puro, um honesto é um digno cida-
dão. 

Sr. Presidente, eu venho pedi r a v. exc., 
em nom e da justiç1 , que, s~guindo a praxe 
estab'elecioa nesta Casa, mande consignar na 
acla dos nossos -trabalhos de hoje um voto de 
profundíssimo pesar por tão infausto aconte-
cimento ' C que se consulte á Camar • dos De-

- pulados si delega á ~esa poderes para enviar 
p.esames á' ':· família enlutdda. (Muito , bem; 
Muito bem! ) · · · 

. O SR. PR E_~IOENT~, ·~nterpre ta,ndo , qs. sen-
llm entos da .Ca.mara d.':lfere o requerimento 
c,l,o no~re ,de putado. 1 ,, • . 11 ,• • _ 

. Nao ~~ ·vendo pi! r:eceres c,las commissões, 
nrm , P ~ÇJJ e_c to s , , . r ~Jq~erime oto , !indicações, 
lr)terptll laçoes e m,oçoes· a - sarem apresenta-
dos., passa-se á 

Drs'ç_u~s;to DE ~.EOUERrMENTOS 

.Pa1·ecer n. 117 
E' lid'o e posto em d~sçpssão, quê 'sem de-

b~ te se encerra, op : 1 r:e~er n. 117, da Commis-
~a o d.e Ca~R ras Mu,nJt:Ipaes, r equerendo que 
seta devolvida á Camara MunicipB I do Tur-
vo uma re~ re~entação dos lrabito n~es do'dis-
tr·Jcto de · ti. VJCer\le Ferrer .- A vótação fi ca 
adwda. 

Parecer n. 118 · 
Sem debate se encerra a di scussão do pa-

recer n: ~ 18, da Commissão de Camaras 
·Municipaes, req ner·endo o 11rchivamento de 
.uma representação dos habitan tes do dis tricto 
'de Al egri11.-A votação fi ca adiada . 

Parecer n. 119 
Sem debate se ence; ra a di scussão do pa-

l'ecer n . 119, lambem da Commis~ão de C:a-
maras 1\'lunicipa.es, requerendo o archi va-
m~ nto de uma representação de Virgílio Fer-
reira .M endes·e outro. -A votação fi ca adiada . 

Parecer n. 120 

· Sr.m debHte se encerra a discussão do pa-
rece r· n. 120, egualmente da Commissão de 
Cam~r~s Municipiles,. req n~re ndo que sejam 
req ms~tadas da Mumcipal!dade de Juiz de 
Fóra tnforrr. ações a re~peito das divisas do 
distric~o de Ma ri ·no P rocopio. - A votação 
fica ad iada. • 

Passa-se a 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

1." DISCUS~Ko DO PROJECTO N. 88, DE i 912 
E' lido e posto em L • discussão, que sem 

debate se encena , o projecto n. 88 , de i 912J 
rf·gulando o exercício de pharmacia .-A vfí-
taçio fica adiada. 

1.' discussão do p1·ojecto n. 94, de 1912 
E' liclo e posto em 1. • discussão, que sem· 

debate se encerra, o proj ec to n. 94, de i9i2, 
dispondo sobre legitimação de terras . - Avo-

. tação fica a dia da . 
Nada mais havendo a tratar o sr. Presiden-

te designa para amanhã a ~ eguinle : 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

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

Até duas horas da· 'tarde: 
Apresentação de parece1·es das cominis--

Sões. . . · 
. Apresentação de projectos, requeriijl(lntos, 
ind.i.cações, mter.pellações ou moçoes. · ·· 

Discussão de requerimen.tos, . indiç_a,.:ões, 
interpellações ou moções. · " 



' . '7 

' ' ' ... . l • o~, I . ' fi :' • t : I j . . i[ ' ll '. ( 1 
· App•·ovação de,redac·çt'ills· 'finaes. • , A:pre ent çãn · tt~, paréceres. r Q"", ,cnmmis-
V t • d t . . rF - . h 'sõ"'s · ' · r · " ·"r ' ~' · . . o açaq ~s m~ er,tas CUJa ':"i~scussao. se ac a; e l 1 ,, _1 . 1 t , ~~ 1 ·'• H , · 1 

~nccr~ada. " . . i· i .' ' I I do .s~ .- ·~~lfL·ll~<J?~ c1~TRq, por;r', .p!l'rte. ··td a 
"-- ..: ·::

1 
·•1 · ~; SEGU~DA . PABT~ ' .. r ,· ' e fD~J! sa'o ~ A)~rtsuJLura e lná;tstrias, apre -

~, Até guatro lioràs da tarde'~ • ' ' • ·:sen~ _b ·s~g mte .. · 1' • , 1 • 1 ·I , 1 I •• 
2.•discussão do proJ·ecto n. t29, de 1910,1 ' ·11 . p '·' '' ' ~ · · ,.,,,.,.,..-~ 

' I .ar~cl(r n. 12t ltt ll'f "'I' z 
. creandodiversos 'districtos de paz. \ .l ''' • · '• • · •· · -Levanta-se a sessão ; , , ~ çoiúmissãp de .Agricultura . e rlndustrrâ, 

• depo_ 1s, dP, ler;,cqrh toda a calma e' .ratleJOiio o 
~**-- l d<i d~ A ' . pe 1 '-~o o sr . . pto,nio. Andrade •'Ribeiro ·"de 

' H . • . SESSÃO ORDINABIA AOS 12 DE JULHO Al~~i~~·, , ,p,çdjndo ao •: goverinQl ' do ·ESla'd'O 
DE 191•3 .~ ' ' prlVllegw por dez ann~s para constrU'éÇão, 

• : • '· uso e goso de {'Stabel·ecimenlos destinados á 
FRESIÓENCIA DO SR . EDUARI)O DO AMAR'AL. 1 c,ura das mples,tias contagipsas do- ~;tdo; é 4e 

SUMMARIO:- A.cta.- . E~pediente.- Apresenta-· pa.recer 'que o (:ongresso; não de e conce'der 
ção de pareceres.-2.• díschssàO do proje~to tal privilegio por •muhos motivos: 
n. 129 de 1910.-0rdem. do dia . ~ ' • . L ·) Poryue q~m l()das as (Ilple:;tla:;que di-
Ao meio di.a, feita a ch ::~ 'mada, acham-se' z1mam o gado em nosso Estado são trans-

presentes os srs.: Vieira Marques, José AI- miltidas pelos carrapatos . · · .. ' ' ' 
ves, ' Raul :::::oares, Fer-reir·a de' Ca·rválho,' Assim temos a tube rculo~ é . o I carb uri;éulo 
Franklin de Castro. Elias Theotbnio, 'Modes1i- peste mali~na e outras ' muitas; cujos micro: 
no Gonça lvc~, Olympio T,.ixeira, Pedro La- bios •·esbtem a aftás~_ íe'mperatnr?s e 'nã'õ sr.-
born,, Paulo Pinh ~ it· o, NP!:;on 'de Sen na , riam os banhos de ccSarnol~' q'he idam livrà l-o 
Schumann, Raul de Faria, Ed~ardo da Cun ha, de t"les enfe1·midades. ' '· 
Abeilard. Argemiro de Rezende. Moreira da I?.·J Porque seri!t im)Jossiv-el' e mesnib in-
Roch,a, Perlro Luiz, Firmiano Costa e João Pxeq uivel ao requerente crear 'estabélecimén-
Antonio, faltando com causa participada os tos em todos os municípios, visto as 'inofes'-
srs.: Campos du Amaral, lgnacio Murtà!, -Sil- ' lias qu e inlectam o gado, sérem tr.aiísmitti-
va Fortes, Senna Figu ci1·edo, A'ntonio' Moura, 1 das a grandés dístaqcias pelas a es cárnivo-
João Porlirio, Xavier Rolim, Stylita·e· Caldeira ras, como corvos etc 1 • · 1 ' 
Junior e sem ella os mais senho·res. 3.·) Porqu e isso viri;~ trazer seria ~ difficul-

Abre-se ~sessão. dades ao governo e ás aucto r idades peras cop-
staotes reclamações dos criadbres, lnverrristas 

Lida a acta da antecedente e não havendo e· boiadeiros, que veriam nisto mais uma éx-
quem sobre e !la fa ça observações fica a ·m!)srna pio ração. do que. um paradeiro ás mÇ> fes tías 
sobre a mesa para ser approvada quando IJOU- parazttH~· Ias que• mfectam o·nosso gado. 
ver numero lega l.' 4.·) Fmalmente, porque consider:i quasi p SR. L• SECRETARio DA' CONTA no .SEGUINTE vexa torio um privilegiQ· nessa emergencia, 

' EXPEDIENTE 
Telegramma 

Do vice-Presidente do Senado de Amazonas 
communicando a insta Ilação da L a sessão 
ordinaria da 8 . a legislatura do Congresso 
amazoncnse. - lnteirada, agradeça-se . 

Representações 
. 0 SR. 0LYMPIO TEIXEiRA manda à, Mesa · tres 
reprPsentações de avaliadores do juizo das 
comarcas de Carangola, Rio Bra.nco , e Pyran-
ga, pedindo a decretação de uma lei que tor-
nem vitalicios· os respectivos cargos. ,_ A' 
Commissão de Legislação e Ju stiça. 

O !'R. RAUL SoARES, pede a nomeação de 
membros interinos para preencherem as vn-
gas existentes nas commissões de Legislação 
e Justiça c· Mista de recursos e!eitoraes , visto 
terem sido encaminhadas ás mesmas pela 
Mesa diversas materias que precisam ter an-
damento e, prevalecendo-se da tribuna, com-
munica que o sr. Castello Briinco tem faltado 
e faltará a mais algürtías sessões por ~otivo 
justo. o sR. PRESIDENTE, com o asRentimento da 
Camara, nomeia membros interinos qa com-
missão de Legislação e Ju!'ti ça os srs. Nel-
son · de Senna, Raul de Faria e Argemiro de 
Rezende e da conrmissão 1\lista de recursos 
eiHtoraes ós srs·: Abeilard e Pau lo Pinheiro, 
ficando a Camara inteirada quanto ·ao objecto 
da 'COIIimunicação·. 

A. C. -lO , 

d~ffi c ulta ndo, para_lysando e quasi que prohi-
brndo o commerc10 do gado. . 
- Sala das commissões, 12 de julho de 19i3. 
-Or. Franklin de CastrQ.- Paulo Pinheiro· da 
Silva .- Argemiro de Rezende Costa.- A im-
primir. · ' · · 

Não havendo projectos, requerimentos, in-
dicações, interpellaçõe:5 e moções a · serem 
i!pr·eser.tados e COJ1tinual)(lo a falta de nume-
ro lega l. para a votaC(ãO d .s mate ~:ias cuja dis-
cm.são se acha encerrada, t>.aSS\l·S'e1 a - · 

I 'I , 

2.• PARTE DA ORDEM 'DO Dl'A. 
2.• nrsc l.!~SÃO nÓ P)'IOJE;c.fo' .fi • . f~9 ~ '1pE, t9iP, 
E' lido e posto em ·2 • discussão, 'por · arti-

.gos, o projecto n. f29, de 1910, creando di-
versos districtos de paz. · 

Ninguem pedindo a palavra , encerra-se a 
discussão, ticando adiada a votação. 

Nada mais havendo a tratar, o sr .. Pres~
'dente designa para a sessão seguinte, além 
'da parte regimental, votação das materiais de 
,discussão encerrada. • ' 1' • 

· Leva nta.,.~~ ar sessão. · '' 
..,!---***--, r: :_ 

'TERMO -DE REUN.IAO PARA A i2." SESSl\0 
ORDINARlA, AOS 15 DE JULHO· DE 1913, 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARD,O DO AMA, I\+~ , l 
' ·Âo mElio . d1a; ..feita a chamada,· '(lcham-se · 
presentes os Hs., José Alves, ·Ferreira· 'de Cal'- ' 
\lalho, Edgardo da Cunha, Olympio Teixeira, 



Franklin dP. Castro, More·ra dii Rocha Schu- . .1 iCommunicaç-aio ·· 
-iliillfftll,:_uótt& Aiilliflio·:ffE'Iia·s ' 1'h'e'dtóhlo,1'P.erlr 

- 11 • ·· V ·s·r. VaHiomfrt>,1lMag'a'ihlle ·é'dhuh1~1irc·a -~~- · 
Labo~~e ... Raul de_Jari~, A~;_g~ !Jli.f 0 d~ ~lle~en Camara fica inteirada nue o sr. ·ravàrês ãe · !âe;•.F!i'i'nü\Wé . ~(\sta. · ê 1N'elsón· 'tre S.enna, 1 (ai · ., 111' S'J v · tando; étJJií lc\i'u a pilrti'Cip'àdá, d ·. ~s: ~tainpo Mello tem faltad-o 1:: faltli·a a mais algum~s ses-
do Amaral, lgnacio Murta, SÍiva\?Mre~, S'ehll' sões por motivo ·de tn~le;st<ia •ém •pess'oa de 
Fig~eiredo! AJl:~n.~o . 1 , ~IoQ~a, .loã~ Porfirio, su,;t f~mil \a-. r • , 
X:-IVIer Rohm, Styhta, Caldmra Jumor e Cas . .Reqwe7iimento 
tello ,Branco, •e, ·sém ·ell-3, 'ds mai!i ·senl'lo'res .l o sr. Olympio Tei ~ira 'rrlan'da' á Mesa por 

~~:ão rha1vendo ·numeró : l é~l, tleika 'dé ' b'áve requerimento --d·e·-sfin:plíCio'Luiz da Cunha, 
!ii,essâ0, djl'él<-! •que oEsr. Presidente 'di.z ''que a! vl\gja fi~eal çle- !8· ·nta l tuzíá 'do Caraagol'a, ·sdlt-
orde:rp do dta•tpara .o manhã é:a 'mesma Já an j citando o pagamento de ·-uma gratificação men-
nl,lnawda'. 1 • · \ sal a partir de fevereiro de 1909.-A'.-commis-

.~*:!l •--: -· ·- · são de Pétiçõe's. 
f'2.a :sESSÃO ORI:H'Nt\RIÃ, AOS 16 DE JULHO' . . DE 19_~~ 1 Voto de pesar , 

o ~r. F. Schun'iann.-Sr. 1Presidéntr ; os -
jornaes do sul do Estado. acabam dll trans-
míttir- nos a Infau~ta noticia-·do sentidissifi:I'O· 
passamtmto do .venernndo monsenhor Antonio 
Carlos !<:venci o d!l .l Silveira. ' i 

'PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMAI\AL 
SUMMARIO: Acta.-Expediente.'-Voto de' pe-

sar.-Discurso do sr. F. Schumann ..... Apresen-
taÇão de _rareceres. -Apresentação de proJecto. 
-'--Discúrso do sr. OJympio Teixeira.-Parecer 
n. 121.-0rdem do dia._ 
Ao meio dia, feita a chainada, acham· se ' 

presentes os senhores : José Alves, Edgardo I 
_da Cunha, Moreira ·da Rocha, Elias Theotonio, ; 
Olympio Teixeira, Raul de Faria, Franklim 
de' Castro, Christiano Rôças, Paulo Pinheiro, 
João Antonio, Schumânn, Raul Soares, Fir-
m!a'no Costa, Pedro Lab0rne, Nel~on de Sen- 1 
na, Valdomiro de Magalhães e Martins da • 
Silva, faltando com causa participada os se- I 
nhores: Campos do Amar·al, Ignacio Murta, 1 

Silva Fortes, Senna Figueiredo, Antonio Moil-
r'a, João ·rorfirio, Xavier rRolim, Stvlita, Cal-
deira Junior, Castello Branco e Argemiro de 
Rezende e sem ella os mais senhores. 

Abre -se a sessão. 
tida a trela -da antecedente e não havenao , 

quem sobre ella faça observações fica a mes- 1 
ma sobre a Mesa para ser approvada quando 
h'()uver nrtmer·o legal. 

0 SR. 1." SECRETARIO dá conta do seguinte 
EXPEDIENTE 

ü saudoso morto representou, com bastan-
te brilho e invt-_javel intellig·encia, na antiga , 
Assemb!éa Proviqcial, no regimen extinct:ó 'á 
patria mi,neira, a _qual prestou, com accend~a
do patriotismo, .relevantissimos serviços. 

Como parocho virtuoso que ·era, prestou· 
egualmente inestimaveis serviços á população · 
do dislricto de Santa Calharina e de S. (!;on:. 
çalo do Sapucahy, onde finou-se na manlili 
de 6 do corrente D1 ez · 

De accordo com a praxe regimental, requei-
ro a v. exc., sr. Presidénte, que, consultan-
do a Camara dos Deputados, se digne. man"'dar· 
inserir na acta dos trabalhos da presente ~ts
são, um voto de sincero e profundo pesar t?,e-
lo triste acontecimento que enluc.ton a culta . 
!>0ciedade de S. Gonçalo do Sapucahy, ónde · 
o digno sacerdote era geralmente estimado. 
(Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE interpretando os senti- · 
mentos da Camara, manda que se insira na . 
acta o voto de pesar proposto. 
ÀPRESENTAÇÂO DE PARECERES DAS COMKIS ~ · 

SÕES • 
Requerimentos O SR. RA UL SOARES, por parte da comm~s-

'De Francisco Cecilio Coutinho, escrivão da são . de ConstituíÇír~, L~:;g i s lação e Justiça, en-, 
collectoria de Santo Antonio do Monte, pe- via a mesa os segmntes pareceres : 
dindo dois annos de licença ·para tratar de O sn. OLYMPlO TEIXEIRA, em nome tambem~ 
negodos.-A' commissão de Petições . ela Commissão' de Constituição, Legislaç'ão e; 

De !?rancisco Alves do Couto, escrivão dr. Justiça, envia a Mesa o seguinte: · 
orphãos do ter mo de Piumhy, solicitando P01·ecer n. 124 11 , 
egualmente 2 annos de licença para o mesmo 
fim .-ldentico de~pacho. . A commi.,são de Con&tiluição, LegislaÇão !l · 

d usti t;a, a que foi alfêcta a proposta do exmo., 
O{ficios fir. dr. juiz de direito da cominarca de ,S. 

D 'd t d c M · · 1 d s •João Nepomuc,eno, attendendo a que esta 
' o pres1 en e n amara umcipa e 'an- prqposta, visanl:ló a diminuiçàG das custas 

t ~Anna de :Ferros, .envü,-ndo uma representa- ,judtciarias, só cogita das que Eão col) tadas 1 ção em -que se pede ·a restauração da respe-. Iaos ,escrivães de paz das sédes de comar,ças 
ctiva comarca.-A' commissão respectíva. 1por actos pratit:ados 1 m processos criwe.s, . 

Do presid~nte da camara municipal de La- lcom el{cepçãe apenas do ar.t. 4o. da me.sma ' 
vras, remettendo uma indicação, em que se 1propo,sta, o qtJal trata ,de certidões de pQtros 
solicita a transferencia para a povoªção. de escti-v'ã'es; jltten'dendo a que exact• ·men~e; os 
~li~~is~o _Salles, ~ á . sé de 1da ' ad~1ni~t'tação rescr'~Vã(lf dq~ sédes de çomaroas são ~ os, 1 que , 
JUdlcla.na do 1<:hstrlcto til@ ·Rosar'io.-fdehtlco lm_enós y:rnt.age~s, auf.t:r.~m .do ca!go., ,,po!s .• ~ 
despacho. 1 . , " , ~ao Javhán eSCrlpturas ~ ,,procur:aÇO!lS. G,gJJ'., 

Da -ine~riÍa catnil'rà, sobre a necessidade da acontece a,os · do~ ,àistrictos; a;tlend.en(\1•~ ~~ q\le : 
retlucç~o .dol'imposto de expórta~ão ··da m'an- rão' ~eha; por i ss~. justo dimill-q\r. lh!J~bj)~h 
te.iga.-A' commissão de ü-rç'amento. ', Já mwguados rendimentos; attendendo. a s:~ ue--



a P,ff?; · ~!l~nqi,f, e.,,Q,bi_d~ tJlOj lllll • 4ºt:J lfa: t ~l!_opos i. 1 *. dicação,111po·r· qu fito em ~ 1~8' pj ~~. h ~· \>K 1 ta, ~~~1Jh"' e t 1fi~~~W·1liW • .gJIJ.fica:nte M.d.ueQaemas. 1 lle intervf!m cobrando rfJ. · tJ,~- 1 ~-R\ i , M\. 
cu5M311q ~e;Jit, pr~jml\çait)! aost .· esori~e.s ·'qué e traifS!miS'saol,'1é.o ípió~a8óp· e ~ rá~. uaJm ~ 
COIJJ~~Hamen~. fPe~etn ·11 !1 · rwm~açãQk de ·um ~en(lO> que :d1h'egimen · iinfetiQ l. ":r~~· .,~ · 
tetÇ; i.ro, 1J:Wra. ,es~<~j,v~Q !• Rr~vat~vn do f, crime ie· texiste' er.a · o~riUfd ()1 1jJif os(o li1ç · .i/4 ' .., ·~ 
das ~xeçufiP,es .,cpiili!P<l~s, Ok qu Ol .tderponstr:il. JNovosl•é •Velho "dire'itbS': 1 • n ' -" •. r 
á evid·_ nc1a' o prejt~w qqe Ih~~ ~a~.s, .a·iJ CAU- \ Eqtt>et!mto; 'é0'o·'iiíesml E' f. .d~0qu1é:2H1f. ~_: r· 
mulaçao .das funcçoes do escn~.ao que recla- cl,o . ol fmpósto.l só~~ e à \ransrn'1~ iiti.iie fi f!,f?,~tí~' 
mai'!J,é de_parecl:!r ql! e! sRbmettJda_ a proposta dadf'., ·Isto . e .. ~ cons~ntiqdp 1 '; ~x~il s!' ~ ~ 
á tWiCo ~a o, seJa .reJelt!l<;iW e ar~btvaila .• " ' . n,essa tran,mjssã0.1Verri ,'mais tl\ 'fte 1 f} 11 11- , 

Sala das commissões .da Camara dos Depu- que ella ·não ·tem valor juridicd: qu~ âS' fe ás ··. 
ta dos, l 6 d~ julpo 4,6 1913 . - DIY.Q:)-P,i({, T~- sí}o rlo domínio publico e estão sPj~itas :1 ~e:
xeirn,·1 elàí.or. '! ·· Raul Soaiés '. ' -' N'elson · e gjtimação .. ·JX!)uquanto ã!sisa não' foi<pága á'rites 
Senl)a . .- -Raul de Faüa. A imprimir ~ 1 ' · de 30 de;janeirode 'i854. •' • 1 

O, sn .. NELSON DE SEN>NA, - popi'Qil rl te, egu'll· · , Por .um lado, su ~ ·RrPsiclepte nãoJ lih vánl' 
mcnle, da commissã.o' de .Constituição Cegis- t~gem em.o Estado cornse.rva:r a enorme qualt- 1 

loção e Justiça, apresenta o segointe: ttd de de t8vnas que tem actualmente; ls'em· 
• cui,Liv.o, se-m aproveitamerHo prL1tico";u por' 

. . .Pm·ece~· ni 12:5 , . outro _l_ado, a insegurdn ç~ resultante _das nos-
A corp/Ilissão d.e C:op~tituiçào, Legislação· e S.JS l.e1:c. quando a proprtedad~ . p}lrttclllar 1 é 

Jusliç<;t, , te.ndo ~ m v.i ~ la yuc o .. -.assu:mpto . da ;mamtestada.. . 
inc]usa L'i'Ciam ~l(âO do ver.eador díl Cama•ra - Proytd enctando ~_op re. Isso e assegurando a 
Mwnicika t de Sabará, ,citadiio João Hamacek, propned nde parltcular, apres~nlo o ~!leu 
en!(_:,ünínhilda :1 est.a. Casa do Pqde1·· Leg·isla- . P'' ?J ~C lo qq~ , !}O at·Ugo 1. :1.· • du O• s{!gu.tote 
t!v~ elo ~stado pelo sp. dr. promotor de !j l)s:-: (L(iJ ' . . · :. 1", '1 : 1 
ttça d.l cnmarca dr, ::;;aqa1:á, re1sa .sobre ma- ~-. pa.ra, ,q,u ~ s · P.Je'l~e .nle, (1esse rde \ez_o 
teria .~a alçllda e comr1etencia da commJissão r~gtme~, ( i;:le Sl)t:em. vendJdqs lefl'íl~ de ,doml-
de Camaras Municip~es deR,ta. Camari;; é de· mo pu,blj~0 1 fl, ,o 1111-e é ·al)ldêi- maiS e~c.andll;- r ' 
parr;cer. 4ue ~ alluf.l~da r~clama~4,!ih e doeu- los~, Pi\ra q,~;~er c_e~~em • as amJil)a! ~çoes 1 ~e 
mentos que a. msLru e.m pa!'!iem,á . com missão ,.terras ~o dflWIJliO Po E~taçlo, _w.a~<l.adas· 
de 'Cilmaras Mu'nicip ~(ls , para as" tomar na :vend_er P,!J~.\JCamente. pelps p~pprws J lllzes;, 
consideração que merecerem. , . , . eu, f orm~,l e\ os segmn~es a rtt_go ~, que pas-

Sala das commis~ õ~s, 16 de juibo de 19J3. soa lêr, ac.aulelando nl!lles os Interesses do 
N I d c 1 01 . T . Estado (Lê . 1 , • - e son e .,enna, reator. - ylllplo m- _ : . · . ·'. · · . - · xeira. - Raul Son_res. _ Raul de Faria. _ Na_o ,c<;>g tt e t , p~s. b emf~tlor_tas es tabele.cLdas ~e . 

Valdomiro de Ma <>a lhães. A imprimir. ,da fór~a de_ 1pç!emmsaçao ,,das mesmas em . 
· " • - ' . terras çlo domm10 tio Est~do. porque em rum 

APH!C~ENTAÇÀO DE PROJECTOS, REQUERIMENTOS, projecto b,rilha.ntl)m.ente discutido nOS UJlirnOS . 
INDICAÇõEs, INTERPELLAÇõEs E !\lOÇÕEs dias da sessão do aqno passado e apresentado . 

pelo meu distincto cbl1Pgl1-, .sr. ·Edgardo da 
O sr. Olyma•io Teix.eira :. Sr. Presicl en· da Cu~_ha, já foram tomadas providencias nes- 1. 

te, venho ap1:egentar á consideração d.a Ca- se sentido. . . , , 
mara um proJ ecto .lJ.ue· se re~en te natural- Conlra·o projecto que ilgor.a . apresento se 
men te de falh ;1~, ' '!CIOS e defeitos.· deco!irel'lr , poderá J eva nt<;~r .a arguição de que o ·EstaQ.o 
tas da incompetencta de seu auto.r (não · apoia- não toma propriamep~e ai'\ .tel'ras llO particular . 
dos geraes ). e sob a sua posse, porquanto facu lta- Jbes' a 

E', entretanto , ce rto que o assumpto me- legitimação que é barata. 
rece o mais acurado estudo e. a , maior atten. 
ção da part(( do Congresso Mineiro. Refere- Exa~inada, porém, a,Iei qlle regula o caso, 
se o proj ecto ào regim ~n ~·e noss~ propr~e- que é uma l~ i de . 1~93, de 'P oe fevereiro,) 
dade territorial . , , ' 1 ' 'vê sê qt,Ie .essa a,rg;mçao cae. I ' • , 

Delaccordo com a·; leis em vigor a proprie- . ~tfeçttvamente, pabr, a Cama·ra .que o · PO~-
dade particular no Estado de Minas não of . . selro. emb?ra tenba coq~~r-.adp um :ter!,e no • Já 
ferece, podemos assim dizer, a mais ligeira vendido _cwço, sets ou ma~s vezes, nao pó,qe; . 
garanLia, a mais ligeira' se~urança. lndivi- na maw~:ta qas c~sos, legltnnar toda ,a pr,o,pne- . 
duo~ que c<;>mpraram terras Já Vflqdidas duas, ,dade _ q~e. lenha comprado. . 
tres,· quatro e mais. vezes; e outros qu·e arre O wdiVld~o, por exemplo, que tenha com-'' • 
mataram terras_ em praçíl p'ilblic'a , .sentem-!>e prado uma filzenda de 300 ou 400 alqueires tle 
sem a ·menor garantia no acto por ·enes pra- terras e que a l~'m em sua posse .exclusiva, 
ticado. . ' · · culttvada em q.uasi toda a . exten~ão, não pó ·· 

Efleclivamente, sr-. Presidente, o Est~do de 'pretend~r a legiHmação d~lla toda .por-
conserva como leis vigentes 'disposições mui- quanto a le1 que regula a matena d~clar~. qub 
lo rlefdtuosas quanto ás11 suas- tenva~. ou as n~nhuma posse. p~derán dar logar a le~Ittma
cha !!!adas terra;; devolutas, sendo1 ainda. m:li~ çao de uma 4uanttdade · supemor. a 400 ·hecta-
deJ eit~;~osas a f\ uisposic:ões que di-zem respPi- res de terras, LP!!ta.ndo-se de campo, e' a .200 
to á _. legitimação. E.,o que mais íavulta de t:r•atanrto-se de maltas. 
inac<;ei ~a-vel nesse r·egimen :i e .proprjedade é· Ora, em llleu municipio f' eu Sf i ·q.ue o 
o seg.ui-11te: .o Estado por seus· representante's: .me~mo acontece 1Mm todos os munícipios· da 
direct0s, que são os vtgias fiscae'3 ou os col•1 zona da matta, fazenç!~iro,$ lta com immovPis 
lec1or1es. assigna; .P.e! assim dizer,_ ~s ·.eseri- impo1·tantissimos, cql11vados .ba Tai~ de 20 
ptur&!' ~e . ,.tr,an&llliSsao. de proprtei:larf 61; as : anno!l, mas cotn uma · quanltdade d'e 'ferras . 
doaçõ~.s. as -esr,r~ptj.lir'aS de.deação in .<:~) lutum,. •Superior a 300 b!J! 400 á queirés; o qtl í si~nÍ· ,, I 

consentindo nas pnaças de ar.renptação·e• ad- fica-que qualquer terct'iro póde 'reqúr rer , 



8Qe 

dentro dessas fazenda~, a , CRmpra directa ·l!O, rindo um requerimento tle LAntonió ·Andrade 
Estado de U~fl ;âte~ 1 - • • ,·1. · ,J R.ibeif-o.de ·Atmeida~-A ·votàçã:o' fica' adiada. 

lsto,,é ' 1P,ÓIIitivllmerte u.rr~a , iniqüidi\de,. j Nada- •mais ·havendo· a :tra.tar, otst: Pre!t-
To~a'~,ffaiáS d'e .Jt~n~fesf~,)njqsti9l· O ,'fact.o ~en.te designa, para ama~hã c•léín : da parte • 

de1cobrar lo 'Estado du~ante succe~s1vas ·ven~:· regimental da.,o-rd'etn do dia; vota~ãó' das ma ... 
das; successiva's arrematações. eni hast~t publi- ' terias cuja 'disaussão se acha en'Cerrada. 
~a o, i~P,PS.to .. d_e1 ,~9.vo.~ ., tl 'Vfillho~ direitos •. o Levanta'-se a·sessão. 
Imposto . de,' \trl\ns~wssao, , e o,, qne é mais, 
o imposto ter.btorial ' dessas ter'r.as registrac;las 
eui. nome de pÍl r~icul~res e depois reclamal-
as 'cpmo suas, se~ restituição ()C Laes. impos-
tos. , , .., 

Jj:s(ou certo, sr . Pre~;idente, de que, aftecto 
o proj'ecto á competencia da commissão res- · 
pectiva, estudado devidamente por . ella, re-
modelado, refundido, me~mo substitiudo, te-
remos. uma te~ que .p.onha um termo á falta de 
segu,rança da propriedade territorial .em nosso 
Estado. 

Tenho dito. 
(Muito bem! ~Juito bem. ) 

Projecto n. 96 

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

A•rt. L· São consideradas do domínio· par-
ticular as terras sobre as quaes as Camaras 
l\lunicipaC!; ou o Estado tenham cobrado, sob 
qua'lquer titulo, os impostos de transmissão 
de propriedade e novos e velhos direitos . . 

Paragrapho unico. Nesta disposição estão · 
tambem comprehendidas as transmissões 
causa mortis . · 

Art. 2. · Os collectores estadüaes não ex-
pedi'rão conhecimento de pagllmento do im-
posto de l'ransmissão d·e propriedade para as 
escripturas de compra e venda, dação in 
solu'l'IJ.m e doação de terras, sem que o ven-
dedór, devedor ou doador prove seu domínio 
sobre aS mesmas terras. · ' 

Ârt. 3. · Nas arrematações e adjudicações' 
de · terras, o juiz do f{:ito, antes de assi'ghada 
a respectiva carta, ordenará que o interessJ-
do, credor on licitante~ prove que as mesmas 
terrlls ·são ·de domínio particular, nos termos 
desta lei. · 

Art. 4 .. · Dos inventarios o juiz mandará 
excluir as terras que foram descriptas, veri-
ficando que ellas são do domínio do Estado. 

Art. 5. · as escripturas de compra e ven -
da, (lação in solutum e doação e as cartas de 
arrematação e adjudica·ção de terras passadas 
-com infracção desta lei, sendo as terras do 
domínio do Estado, consideram- se nullas de 
pleno direito. 

Ar-t. 6. · Revogam-se as disposiçõ'es em 
contrario. 

Sala das ses~ões da Camara dos Deputados, 
15 de julho de 19!3.-0lympio Teixeira.-
Eiias Th eotonio.-Dr. Fra11klin de Castro.-
Ferreira de Car·valho.-:-A de Rezende Costa. 
-Edgardo da Cunha.-·A imprimir. 

Não ,pavendo numero legal para a votação 
das materias cuja discussão se acha encerra-
da passa-se a 

' 2.a· PARTE DA ORDEM DO DIA 
Pm·ece1· n. 121 

E' ,lido · e posto .em discussão, que sem de-
bate se encerra, o. parecer n. 1.í!t, da com-
missão ~~ · . ~gri.cultura e Industria.s, indefe-

-~ .. ·*j:*-- . '' 
t3.a SESSÃO DRDlNARIA', :AOS !7 de JULHO 

1- DE 1913 · 
PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO i:lo ·AMAl\Al . l ' - . t 

SUMMARIO: Acta.~ Expediente.- Reore· 
séntações. --:Dis~ursos . dos srs. Nelson· dtt 
Senna e F. Schumann.-Apresentação· de pa-
receres. -:Ordem do dia. . I 

Ao meio dia, feita a cham~da, acham-se 
presentes os srs: VieiJ·a Marques, Jose-

. Alves, Elias Theotonio, Raul de·Faria ,t Morei· 
ra da Rocha.; Olympio Teixeira, Pedro úbor-· 
ne, João Antonio, Odilon ·de Andrade, Chris· 
tia no Rôç~ s, Pedro Luiz, Ar~emiro de Resen-~ 
de, Scbum~ nn, Nelson de ~enna, firmiano· 
Costa, Fránklin rle·· Castro, Paulo Pinheiro,. 
Edgardo da Cunha e Martins da Silva ,' fal-
tando .com causa participad 1 os senhores:-
Camnos do Amaral, lgnacio 1\'lurta, Silva For-
tes ,- Senna Figueiredo, Antanio Moura. João · 
Porfirio,Xavier Rolim .Stylila, Caldeira Junior, 
Castello Branco e Tavares de Mello e,. 
sem ella, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não ba'vendO:· 

quem sobre ella faça observaçoes, fica a ·mes-
ma sobre a mesa para ser approvada q'uando 
houver numero legal. 1 

0. SR. i 0 • SECRETARIO dá. COnta do seguinte-
EXPEDIENTE 

Telegrammas 
Dos srs. SpyÍ"r e Modestino Gonçalves jus-

tificando as suas faltas ás sessões por motjvo--
de molestia.-A Cam~ra fica inteirada., ' 

' REQUERIMENTO 

Do cidadão Camillo Augusto de Andrade, . 
escrivão do judicial e no[as do · termo do Car-
mo do Parnahyba,solicilando 4 annos de licen· 
ç~ 'para tralar de neg·ocws.-A' commissão de 
Petições. 

Representações '• , 
O sr. Odilon de Arídrade manda à mesa -

1ma representaç~o e1Íl que o collector e o es-
crivão de Tiradentes pedem mediôas que ; 
melhorem as suas condições actuae!? prejudi-
cadas em virtu::!e da ultima divisão adm; nis-
trativa .-A' com missão de Orçamento. 

O &r. Nelson de St>nna•: Sr. Presideil-
te, tenho a honra de encaminhar à mesa duas--
representações,ás quaes v. exa. dará o•·des-
tind regimental e que, segundo meu· parecer, 
mer•~cem inteiramente da parte do ·Congresso 
Legislativo de Minas Geraes . o mais benevolo · 
acolhimento. · ~ 

Uma é do As:ylo da Piedade, tão conhecido 
no ~stado pela somma de beneficio!l ·que teJD<.; 
pro~igalizado á centenas de orphãs acolhidá 
sob .os te c tos hospitaleiros daquella ·casa fu:n 



da,da por. um virtuo&i&shno,saeerdQte mineiro, os recurs&s da .JrmandàdeJdÔ Asylo da Serr~ 
ci9adão dos ,m&i!' aGatados ,no l meio ,em que : 'da Piedªde. .· r' " I r. . ·'\. 

vivemos, .JDOI)senhor Domingos . PiOihE>irO',. -A outra • represE>nta~âo\ sr :'Presidente, fi 
cujol,nome por si ~>ó exprime ·uma J~ série de 'da · Associação Beneficenté' 1 Typographicà da 
dej iqolv~dave)s, servi.ços á fé christã e• á ohra· aapital 'de M-inas. '· ! !li . I I j '. . ' ,! 
social de r:égeneração da rinfanda rdesvalida · Nõs, ern·nosso ' orçamento, 'desvelamo-nos 
em nossa terra (apoia,dos). ' . ' ~empre por acudir com peqüenas' verbás a 

Appella elle para a· generosidade do Con- esslls· asso.ci~çõ~s ,que, vi~aljl' t~ais dp que' fJ.f .. 
gresso Mineiro no sentido de ser votado um men~r o pn.ncipio de s~hdat1édade de elas-

.. pequeno-auxilio órçamentario para se ·ac'udir se,· visam o aspecto phiianthropiCI? ' ~e. am-
à ·uma irremediavel necessidade de que care - parãr os enfermos, de soccorrel' os mvahdos; 
ce o ·Asylo,qual a de se restaurarem· partes dos d~. emtim, .esta.belecer elos de inti,rnas reta-
seus edifícios, arruinad~s, e que ameaçam çoes de sohdari.edade humana entre os que 
pro·ximo desabamento, sendo que, si tal facto modestos e u.t~Is, ·trabalham na dura ·{ama 
se der, ticarão desabrigarlas dezenas de mo- das artes e officw~. . . - ~ · 
ci-nhas orphãs alli acolhidas e educadas e que . ~ntretanto, m~~tas dessas assoc!aÇOf:S t~m 
se tornam exce llen tes mãe" de familia umas VIVIdo sem auxiliO du Estado. ta o somente· 
dedicantiO-!'-e OU.lPaS ao a posto lado da carida: COm <?S ~e~UrSOS 1 minguadOS. que lheS dãO ~S' 
de numa congregação que o benemerito pro- co_ntnbmçoes dos se~s socws, em re.gra )!'-
lado mineiro alli fundou ha muttos ·annos e . mitadas, na proporçao dos pequenos salarws 
que já têm prestado reaes serviços aos hos-· pe~cebidos, num labor continuo, de dia e de · 
pitaes de Bello Horizonte, Villa Nova de Li- noite. . . _ . 
ma, Caelé, Lavras e outras cidades do Esta- Entendo que ne~~uma ass~c1açao ma1s dO' . 
do, onde têm servido essas modestas e de· que a ~enehcente I ypog~aphiCa desta C~pital 
dicadas irmãs da Piedade. merece um pequeno auxiliO, que devora ser 

Portanto parece-me q· ue 0 Congresso aco- vo~ado na presente ses8ã<? do. Congresso · Mi-' 
h · ' d · .. , - < • neu·o. Nenhuma ·lia· mais digna da nossa . I era com a evicta .. ttençao a esse pe~tdp protecção e amparo do que es~a associação emaoado de um asylo por tantos mo'tlvo :>. · . . ' ; 

legendario na terra de Mina~; _ legendario d.e que faz p~rte uma cla.sse benemerita., prm-
pela sua antiguidade, prendP.nào.se nos pri- c~pa lm q nte p..ua nós, l egi!Iladores ~ que dwtur-
mordios da nossa historia ú essa fi gura ascétí- na.l':lente ll.SslStl!fiOS aos esfor9os dess.es hu-
ca do mouge Bracarrn-a- um eremll(] que, nos ~~l.d.e~ ~ mtelhg~ntes oper1!riO~, ~breiro~ d~ . 
cimos da ·serra da PiedadP, alcandOJ'a}:ldo-se CIVIIIZaçao moderna, que são os IID!Jlediatos·, 
até á~ nuven ~, levan tou esse monumento de collllboradores dos _!Iom en_: dP.. pens(]m ~ nto, 
fé christã, legenda rio ainda pela somma inol · dos homen" ~e ac~ao, do.~ legtsladore~, .dos . . 
vidavel ci e se rviços que derramou sempre, ~omens pubhcos, dos escr1ptores .e dos JOI na,-., 
d d ç f d - t . d hs tas . . es. e a • u~ un açao, por Uf!la vas a zona a A Associação Beneficente Typocrraphica 'des- · bacia do Rw das Velhas, sendo aquelle o lo· . . . q . 
"ar em que os nos-os maiores fizeram sem- ta Capital VIveu prec~namente aurante mm-
., .:. · ~ - - h · - tos annos e agora esta ameaçada de desappa-pre as s ... as romarias e peregnn~çoes c ris tas, recer porquanto ella tira 'de si mesma comO' 
desde os tempos em que o sabw francez A. \ ' : 
de Sainte-Hilaire alli visitava a celebre ir- o pelicano da fabula, arranca d~ suas entr~:- . 
mã Germana que morreu· em fama de san- nhas.os apoucados recursos q~e Já <{Onsegmu 
. · ' . reumr no seu escasso mealheiro para os des-
tldad~ . . dobrar em soccorros e pemões ·mensaes aos 

HOJ e, sr. Presidente, esse asylo se desdobra socios desvalidos aos s0cios enfermos ou 
e!ll serviço~ de utilidade manifesta á _coll~cti- ainda em quotas' de beneficencia ás faU:ilias · 
vidade social, procurando educar. mfehzes dos mesmos nos casos de sinistro ou obitl) · 
meninos e moças orphãs que, sob a sua de cada assoclàdó. 
som~ra .tut~la r e hospitaleira, encontram pro- Foi á · voz genero~a de um notavel jornalista · 
t~~çao, arruno. e amparo, quando, e.n~retanto, ·desapparecido-Azevedo Junior-que se con- · 
s~ Jazessem no abandono em gue.vlVl~Il!, se- gregaram os typographos da CHpital mineira, 
riam em vez de. e.lementos· ute1s a so_ciedade, levantando ·Se ha t3 annos essa associação tão· 
~lementos permc~osos; .de tal . maneira que sympathica ao Poder Lrgislativo do Estado e 
1mporta para o .Eslad~ de _Mmas _ em . u~a que j:'L tem feito prodigios de · valor na sua 
obra de. ~erdad~\ra assisteJ?Cia. pu~li~a- o v~r philanthropica generosidade. mas sempre': 
em auxliw, de t~o benemer1ta mstltuiçao, evi- com os recursos proprios, auferidos das con-
tando . q~e ~ ~u~g1,1a ele re~urso~ desaJ.lpareça tribuições dos seus socios, sem que a~é agora · 
tão ullli?slltmçao, de . ex.1stenc1a mais que tenha recebido a rrtinima parcella siquer dos : 
centenana, em terra romeira. · cofres do município, do Estado ou ·União. ' E ' 

Solicito de v. exc . que faça inserir no jor- para nós, sr . Presidente, que sabemos o qúão 1 

na! da Casa a representação do benemerito penoso é ·a vida d ;~ s classes operal'ia \> , nuni ' . 
monsenhor Domingos Pinheiro antes de dar meio difficil, qual o de Bt'llo Hor.izonte, ohtle · 
á mesma o destino regimental, sendo que tudo é caro, bem ·podemos avaliar a ·sonrma " 
e lia v ~iu acompanhada de um attestado do · de beneficios derramados pelo associação aos' 
sr . promotor da justiça da comarca de Caeté, typographos, que de lia fazem parte .' ' 
em que este funccionario assevera com a au- · · Estou certo de que qualquer que seja o au-
ctoridade que lhe d;í. o seu cargo de fiscal xilio votado pelo Congresso Le~;islativo Mi-
de estabélecimentos hospitalares e das casas neiro em favor da Associa ção Beneficente ' 
de assistencia e educacão da m0smo comílr- Typographica de Bello Horii.ont.e, élle cai1·á ' 
ca ;·que.é imminente a· ruina dàqu elles edifi- como um orvalho benéfico,· enriquecerl'~o () 1 

cios si• não se vier em auxilio da rec"lnstru • era rio daquella sociedade' philanthropica·, _ç u~ ' " 
c~ão , dos·mesmos, visto que são .minguados . jo pecnlio reverte em beneficio· immediato de 



~~ Baf (~ · d.~, j:olJ~cUy~g!I.Qft •q!le· müla s.e~ 111}'- >. fl! ·· ~tr. 1'1 Scbum~ln~:<...:.: l~i-. Pre's~d(ln~e 
gr_emwu. 01~amos, sr_. PrPsldP..J nte1l'•á.os·•b~- lped1 ahpala'0rlí J•aíla te-l'•al'li\:ín'f'a ftJ e'- :PasslitJf:i' 
m,rld ~ 111JlO,q<Ço ·PO;-;<J ;q.l,l aJ.l,t Ll'!lbaHJant,, ~ão rorãal'>•'de V. JiJX!à .' Urril· r~pré'Sé'n'ta ao · d(Sf O• n \ÍUenos os rOQUIOS t qa · Cjll;iQade parlie.ula!Í • I'Onell A'rtlW'r TiburoiQIRíbeiro, 'digrl' 'f}.rove-
qne recebeis e 4 ueremos accr~seeJ-os coi:l:\ .o 1 d.orn doi 0r~hanato ·'de «SaôFA'ríHa• , ' f.lal illft· 
oJJql!b illP, iS 1;-~f;lnrrqso, ~qª assisten~j a pub'Li_ca do. Pas~n Qualró; {!!TI qtl~ s~licFta ' tló' (l;ón'gfé's 
~êi !J;_la \10, J).QI' . \'~S 1pvopada :aO! Roder . Leg1s- - so do ~. stado uma subvehçad 'a favtr do WfegJ. 
la\! o, em , ..;o. ~a : tão , sylJipathira~· -represet'lla- no estabeiPcim ento alli f.undad<T e inauguna-
çãp;! , ( ,llu'ilob,em .',~f~i,tpb-çnÍ ! ) · " .... P.t ~m, 21d,e Abri•l.• d:oaorrente •anno: c ·) 

- A~,"repres,~nt(\çõ~ss~or en~i ,. o fi'& ·á aommissão u QrphRni!tO, on ·teJt ser\à.o·ntcalhiclas et ~dp.o 
Q~,.. Orç,a)ll_ento. . . ca~a,~>_. , 11s pohr,e. · orphã-s -desval_idns é 1.1m dos 

- ;;. ! Ilepresenlaç'iio - .i · pt~lflCLPp ~s -me lh.o.ramentos realizados. na pr9s., 
. , , , . .,,, " :• ·. · .. pel'fl .VIl la de Passa,Quatflo e que ·Já 'está lpres-
Exmos. Sm·s. Reprezen·tanles ,d-o Estado de tand o e coplinul}rá a pre8tan im portanti>si-

Minas. . mos c 1·eaes ser.vi ços áqu ella futur;osa re~i-
,,A 25 dP, .Agos(o de, 187~ , sali sf<~zetHlo 0 ar- ão sul .. mineira· ond e por emi.juanto nã:o exis-

ligp :17° do Gornprmni,sso da - ·li]mdndade - de te o.U tro S~ ll)elhalltP. ' ; ' ' J • 
Nps~a 'SeJihora da Piedl;lde. q·ue fôra approva- A representação está coNcebida nos se-
dà c~ nonica e civ.ilmente, no anno l87ti, com guin,Le.> 1 te rmo~>: (/~) . · 11 ' ' • 
in ( ~Ji l o defundàr um a ~ ylo po·ra orph às e in- Sr. Presidente, a representação vem acom- I 
g~nÜas lfilha s de mulh er esOr:}Na ), aprovei-· panhada da copia- da acta da ~f'S~àO S!>lei- • 
t~ ndo de um peq ueno predio , vizinho á Ser- mn e elo Conselho Deliberativo >da Casa de Ca~ 
ra.J franqu eei admi $>âo de ·me1.inas orphãs rid ade de ·P:J s>a Qu atro e dos estatutos do 
e1 pohr_e,s, não adqJHtindo ingenuas em razão OrpbRnato da mesma institu·ição. 1 • , 
de não ha\·er . estRbeleCido com o Exmo. Emiando-a á l\'lesfl , para qu-e let tha o rl es-
G_ovemo do antigo· regtmf' n accordo ao des- ti no regim ental, espero qQe a ciigna com-
tino qu e hav1a .de dar ás memn as, · depois mi::são'de Orça mento altenderá o ped;çl9 quê,1 de.edu cadas. Esse prt:dio em qu e foi _c reado o por me,u interm edio, é ap resent~do · ;\ qru~~ 
asylo. ~end ~ co nstrmd~ com maten aes fra- ' trad.a con sid eração da Camara dos sçs. De-
cos, fornecidos destes Sllios, . q;ue. se· resen- pulados. · . 11 
tem pa ,l,emperatur.r humida-, Pl 'ecedendo s.ua Terminando, SI'. Presidenle,.requeiço a v:.l\ 
co lil slrucção 20 annos á ab.er·tura do asylo, exc. se dig'ne manda1· 'pu bli ca r no jornal da 
que já CQnt~ 35 an nos de existencia, ·olfere- Cosa, a represen tação e documentos que,a 
c~ . necessidade de imp_edir rui nas,_ R inda os acompanham. (Muito bem) Publique-se e re-
de.partamento , construidos pnstenormente, metta- se á commis~ ão de Orça mento. •·1 

Representação , " 
Orphanalo Sant'An na, em 5 de julho -de 

1913. 

em razão das necess idadrs que cada Rnnu 
cre ~ ci a m pelo numero de meninas recolhi-
ela~. Como caridosamente, depois de uma 
visi ti] ,· que fi zera a este Eslabelt'cimento, em, 
Mârço de 1906, o illu stre enge nh eiro Dr. Al-
va-ro da Sil veira l embr~sse ~1 0 Exmo, Gover· lllmos . exmos. St'S . membros do Congresso 
nõ a nec.essidade qu e havia de auxilias para Mineiro. 
melhoramen tos do Asylo , crescendo de en- Tendo-se in'au gurado ne;o ta ·villa, a 2i de 
tão. para cá as necessfdades de repRros, não abril pr·oximo· passado, a ln stituição denomi~ 
podendo fazel-os com os rend:imentos d·a Ir- nada .. o rpltanato de Sant'Anna» , cujo fim é re-
mnnctade, em razão da difficuldade pela es- colher, educar e co llocar orphãos 'pobr·es ' ·e 
cassez de recursos da mesma, lendo apenas deswtlidos, venho, na qunlir1ade de Provedor, 
o auxilio orça mental'io dfl costume-4: 0008 solicitar -de vv. excs . se dignl'm votar uma)' 
e da Loteria Federal--6:0008000, cujo oRga- subvenção a esse insti-tuto, wcluindo o ·entfe 
mento, por circum stancias, tem sid•J feito a os que já gosam desse favor do Estado. J ustó 
40° / 0 • se nrl o a_clespesa annual do Asylo-sus- como é o pedido que dirijo á vv. excs., escúJ 
tPnlo, vestuario, , J.!hannacia, ele. de 24 ,0008, sado se torn ~ enCo l'ecer os beneficios que o 
sinto -me forçado a recorrer a VV. Exs., ( 'U- «Ürphanato Sant'Ann a», certo, prestará a toda 
jos . semtime nto~. reconheco; são de patrio- esta 7ona, ond e não existe outro semelhaille! 
tismo e rPconh ecida ca rid ade. Fortnl ecido Como in s tru ~çã o a este requ erimento toino 
pela sylnpnl hia com que fôra recebfda peiQ a liberdad e de juntar a cópia da acta da 'inauJ ' 
Exwo, Go\' erno do velho regimen a . funda- gur-ação do estabeleciinento e os estatutos 
ç~o.' deste Eetabelecimento a favor da.s OI'- qu e o rPgem. P. justiça ; E. R. 1\'1. 
pl~ã's e pobres, com~ protecção franca dos P.u Villfl de Passa Quatro, 5 de 'julho de 19!3 . .;. 
blicos Pod ~ res, e· mais. no advento da Re- Arthur Tiburcio Ribei1·o, prO\'edor. · 1 

·commissão de Petições 
pt\blica, . desde ~eus primeiros dia!', ten d:o o 
Asylo de S. Luiz rPcelMo ~té l!oje, no Re-
gimen Republicano, as mais signilicali\'aS o m . FIRJIHANO . CosTA perle a nomeaçãf'l ae 
prp,as de protecção e caridade dos PociPres d · · ' l · · · • Adminislrati\·o e Le{(islalivo, venho . pedir a OIS membros que preenc 1am mttmnalmrnte vv. Exc~ . um auxilio Hlraordinario flUe ali- ~~vogas existentes na ·comm;ssão qe · P.eti.!. 
vie.,a r.ecu sR · d ~ abr.igo ás orphãs c ·pobres çpes. · · · ' 
menin~ s , que frequentemente l~hlem a ~:mas C,om ó. consentim('nto da .Canpra são n,f\-
porJ~ s. que t ê~ .sido, fretncas a 800 orphãs e meados os srs , Christfano Roças e João An"" 
pobres, alem de mui~~ s . cf) n(enas· em Casas · lQnio. ' ., 
fil\aes em. , noss,o . EHaO,o. ~. ~ - M;. Monse~ Q SR. YlEliR·A M>'.RQUES passa ·á;s. !Illãos do sr. 
nltor , Domin~os E,' 1H)gelista Pinheiro. . Bresiden~e du s . repreS'enlaçõ·es.:r uma .rl.o t di-': 

A-sylo de S. LUIZ, 13 de Julho de 1913. rectorriO politico e outra da Caro tra Muni~tipal 



de , ~-l\.bre <Campo, pedindo re. stauração da-res- ~ te anhb ~· ct.é '79 :0658000 tendo )& ·íl Ca~~~ 
PllAÜV8Hcomarca. ,• 1 •. 1. . : ··' . ·alre tládsd&pést~ 'semestre a3~ 315S~47 . s~ii· 

~_~ s. ·el(ie: pede, sendo atl,llendido~pelo sr~ IPre- ·su'a •rerília ft~· , ldéduzia s afs ((J jyid.ásudb 1 ~xef.!.. 
si4et:~te ,. rq. ue·ra ul~ima , ~à.s repr.eseuta~ões ts~jil 'dició flndú, 't ·~!1:06QSOOO ·e desta )á ttok~à 
'):!UblJcad~ rno Orga-o1GfticJal•a1ntes 'd~· ter·,o. des- a:r.r.M_ltdáflés +·= ~~!íf)l27.' A ' populaÇ~o do.'iú ~ 
tí:ao :.r~gtmentai. ...., Remetta <se á comm1ssão mélpJQ lpeiGs d;:dbs "que tem a <.:apára M ~ 
respectiva. · · nicipal' é 'de '87 ~500 habitt~nles. Este. mu L 

, REPRESENTÇÃO cipio ·tlista 66 kilometros de ,Ponte Nova, ; ~ 
, , ·:L• . ·. . 1 • 1 d'e _Man hú~ ss,ü, 9Q de 'Caran_gola, ~QO. de ~ -

' . Camara ,Mumplpal ,dA Mre . Cam~o ·~tmga ,.e~~ . dfil _,Yiçosa, todos ~ste~ d.'dos ppb 
Abre campo 1 0 'de julho de ' i 913 sa_o _forn eç~dos pela tabella fe1ta pe\d e'nge~ 

• : · nl1e1ro ( Fa~Ja BeHo, approvada pelo ~overf/,o 
Ex mo. sr. P r:esidenle. \e·,membros do Con · do Estado. Os di trictos, que fa'zem ~artP. de'S~ 

gresso , do Estado_ ~e Mm as Gera,es. . te IlJ HJlicipio, pi~laJll ~a séde, 18 kilome-trop-
A Camar~ 1J\Jum81Pal q.e , Ab,r[) CaJ11po,_ vem Gra_mma e ~- Yoao do "Matlpóo; 24,, Santo An . 

! 'ranteesta 1llustre Corpor~çap ~e,peltppa- j tomodg,Matlpóo; 4-2,S.José ~a .ifledra rBonil~e 
ente ped1r ~ res'tauraçqo da ,comarqa . que 30, Sant Anna da Pedr.a Bomta. E' florescente 

' enllo do numet;o das ~upprimidas, foi de o commercio , do municif'liO, pois só neste 
facto r i'Upprimida no dia 30 qe. março do I anno foram registra elas H firmCJS novas, nâq 
corrente anno, P.m cop.seq uencia de se ter se contanno pequenas casas commercià~s 
apos!m.tádo o respectivo juiz de dire.ito. E' i que têm sido aber.tas; ha importantes fazen-
de i'n'teil:a: justiça a restauração pedida, . por- dcicos, senhore;s de grande~ propr·iedades, 
que este município, que /;I .Qje é termo , da que cu ltivam em alta escala fumo, cafe. e 
cdrnarca de Ponte Nova, lemos reguez'ftos tereaes. Já é' ba~ tante elevada a cria\'ãO de 
neces~a rios e que são exigidos pelo o 1art. 4. · gado. caya)los e suínos. sendo a exportaç~p 
e seus§§ da le1 n. 375, de 19 de setembro de dest,es pra Op .mercados vizinhos muilissi.ro;o 
f903, para um termo ser· f' IQvado a comarca avultada, podendo mesmo ~ffirmar sem medo 
e para prova do que se aftirma , juntos a es ta de conte~ta .ção que este município é o cal-
encontrarão \' . v. excs . os documentos exãgi- leiro dos nrunicipios vizinhos. ,E' muito im7 dos na referida lei. A renda rta co ll eotor·ia portan te a' indt,s tria de fumo que, ~>xpo r· tRd9 
_e~.t1doa l nô anno proximo passado foi de rs . para diversos Joga res 'deste Estàdo ·e prínci-
58: 146$905, e no primeiro semes·tne do actual palmenle para o E:;tddo do Espi1·ilo Santo e 
exercício j<'t foi arrecadad a a quantia de ..... Rio de .Jan {\ir(l, , •da , .grand e rendimento ás 
31:1 65$709, tendo com oel'teza :de ser 'Fiqui- collectorias. E' com certeza este município 
dado no minimo outro tan to, m11 s tendo-se um dos mais prosperas não só pelo seu clima 
.em vista o crescimento espantoso do muni- e pela uberdade do seu solo, como lambem 
cipio com a entr. da de novo pessoal, qne pela sua producçã'). Isto n~sa,lla do movi-
traz mais comwercio e algumas industri s, mento de suas rendas estadoaes e municipa es, 
podendo-se affirma sem medo de cqntes ta - qtl e de anno para anno au~mentam, e se não 
ção que no corrente exercício a renda es ta- tósse a·L. pr~mente necessidade, que teve ,o 
doai será moito maior de rs . 60:000$000. O Esr.ado ae snpprimir em certa occa~ ião ll lgu-
movimento dos cartórios foi no anno passado mas comarc11s, esta não o serid porque as 
grande, os dois t..belliães lavraram escri - su as rendas davam e dão COUJ bas tante sobra 
pturas no valor de i H: 591870.6, os in ventarias para o custeio de todas as suas despesas_. 
nos dois otficios de j_usti_ça attingií'am a.. . ... Além de estar Abre-Caii)po, sutficJent~-. 
247 : 404$0~8, e no pr1me1ro semestre do actu;d · mente p1·eparado p·ara com. suas rendas fa, z~r 
exercício as escripturas Javra'das pelos re- fa ce a despesas. necessa_rJas a manule!Jçao 
feridos 'notarios já Jmportiuil em 62:82q$ 500. de toaos os serviços pubhcos, •está e~llocado 
Pela ce rtidão passada pelo collet tor ,es'tadoal entre gran.de~ c~l!' a~ca s, _de man_e1ra q ~-~ 
se vê que em todo o municipio foram Javrn- todo o _ser_nço JUdiC~arw %ta !3m mmto e mul· 
das escripturas no valor de 229: 53:1S535, nesta to prejudiCado, pois o movJmentb d~fór() 
som ma não estão incluídos os va lores dos·/ não é pequeno, é egual ou talvez su perwr as 
títulos parliculaJ•es. Correm pelos cartori~s dás comarcas v.izinhas. C~~ a suppressão 
diversas acções cíveis, di·visões ~ e terràs, c.uJa da comarca, é eno~me o preJUI~o- qu!'l soffrem 
importancia não está wclmda na esta - as partes .·na 9ei!Júra da dec1s~o . de sp~~ 
tisticà acima mencionada e myitos pr~cess~s questões JUdwJarJf!S, p~rque; fo1 es te term~. 
crjme!l, que pela s informa çoes colhidas ,Já t~zer. parte de um_? oornarca, qu~ pelos ser 
montam a mai(l de 70 no corrente anno, e si a viços que te~. n_ao podem os JUI7es cumf 
e~les ajuntamos os j á incluídos em annos pr1r suas .obrJgaçoes a tempo. Pode-se ~ · 
nteriores importarão em muito mais de 150. firrr~ a r . que, comarca a!gm!_la ~o Esta ~ 

~os cartorios de paz dos distdctos existem soflreu tanto com a •su'J:ressao, cOIJ!O a Jc;;_. 

:,~~··~~~~~' ~~f{~{,\í,~~~ JJ~f;iijt: ;~: . ff~f:~:,~::J;~'~iii·~if~i~:~·~i 
ram qualificado~ . 396, pdodepdo haw a t~~~ de ser ' parte de uma comarca, cujo fóro Já 
numero ~er mmto eleva o, pols a e.m . ra um dos :fiais movimentados do Es tadp, 

mtlnicipio pessoas-aptas P3.\.l faf'rjiJlj}i~~\e :e~u rtando disto ficar todo d sérviço da co-
corpo de jurados. E o el'et.tora o .• d0 • ~ rca de Ponte Nova .. completamen te demo-

um dos •matore_s •do .:Jtsla l.to, 1?,1?1~ C?J:~t~ ~do n~o havend9 portanto justiç,a , J?orque 
ro de 3.052 eleiidres e na ·revi~ f> , . . ~ st 'd ve se'f pronlfll~ e · não .tardlí!_, t:on t_ijl-

MI!Uu•w•'·" tjncluidOS mais 50.8 edleito:rr?~~y; ~a '~a ~ectitlãO éíJU~ti~a ~O (pp#t ' !~ista l fV ·. 
nevÍ~ãp ·ser el~_v~..l oad ' l!léO ,, ' : db . Estad'o e ha razão JUSt\ficada pelos mO-:-·o or~âmento trn'tmcJpal .o· orren- . ' . 

·I ' ·' 



tivQ~ &cin,ta expostQ\l, a_ Çamara) Munillipal, do .P.er q.ã9 d.o ' rcstG 'da .pena \a IQ-U~ fofJcorl1.. 
~~tp'i';P~e~mdo~ :CH: ~t:P~went_G,s· de ~odos,; o,s ' demnadq, r; de parece ~ que ._se · ~ Indefira ó 
:,trl uJ1}Cl~tQS_,., ve,Ip ,JJ,edtr a:· matS.tl!l~a · c~rpora.- ! p,eQtdo, ~,pms ·o, re.Qlte~ente : ,nao tJ.Jimtou. i! e_-' 
ç!i:o . ~'6 Bs~açl.o ;t r,est~H.!}~ção d~ com~rca ,de 1n_hum documento' r.elallvo 1 'á coniemnaç~oJ·a 
Ab~e Carppo. Saudações . . A~albe~to 1 AQgus~ t qiJ~ se .refete, .. néni provou ·q.ue tem"estadb 
ío , Fernandes leão, presidef)te ; dr. ~iOlyn- pre&Qldprante ·todo o . espaço dilo .22 .annos, 
_i)!o. de Abr1m ~ilv,a. • ü<ie-pre~Htmt~; d_f. ~~- como allPga. . ;, . . 
~~1sto, Cesar da Cr~~·· Jqaqu~m P1~he1ro da . Sala das commissões,. da Camara dos DP-
S.ll~a , pa,dre Sebast1ao .Franctsco F1a)ho, An- , putados, i7 de j!,llho ,de .i913.-0J.YfDPiO Tei-
tomo MartHJS Barhosa, Mitnoel Avehno ·dfl xeira Jelator. ·IMLft de Faria ' ttdtion de An-
$ilva, Fr:)ncisco Go)nes rda Silva .luniOJ.', Li- drud~ e Nelson de Senna. , o 

.QeratQ , Bfl nediclo de , ,,(\Jmeida e-Theodomi·ro 'de Abreu e ~ilva, . secretario . . · ·· · ·' Parecer n. 127 

Ar~ESENTA~Ão -~E ~A):tECERES J;>As.1 GOMMtssõEs • F111tam ; por completo·, elemen tos para sé 
' ' J julga r da ' procedencia 'ou ju!'tiÇa do pre1 . :. O SR. 0LYMPJO TEIXEIRA, em nom~ da com L senth pedido de' João Aggripino d e' A~\Iiar,"u'm~ 

miFsào de ConstituiÇão, , Législrw:ão e' ~ustiça ·, vez que o· requerim ento veiu desa1com'pan't\ado 
ouvia á mesa ós ~Seguintes pareceres: ' de quaf'sq uei' documentos. Assim, a commis-
, •· . · · são de-C.onstitui ção, Legis la ~,;ão e Ju stiça a 
Pàrecer pam 2.• discussão do projecto ·n. 70, _que foi alt.ecto o mPsmo requerimento é de 

, de · 1-902 ' ,· · ·parecer que seja ell e indeferido e archivado: 
A commissão de Constituição, Legislaçãr, S~ là das· commi s~ões da Calhara dos Depu, 

e Ju stiça 11 que foi ·presente' o p1·ojecton. 70 , t11'dos, 17 de julho de ·1913.- Olvmpio Teir 
do ·anno p~Fsado, · àpprovado ·em pr:imli!ira xcira·, relator - Raul de Fada. -·- Odilon de 
discussão. · é de parecer que seja o mesmo Andrade. ~elson de Senna. 
submeltido á segunda di scus~ão e approva-
do como e:;tá redigido. . 

·Secretaria da's s.e~sõés rta Cama ra dos 
Deputados, 17 de julho. de ~9 13. Olympio 
Teixeira, relqtpr. Raul de Faria, Odilon de 
Andrade. 

P'rojecto n. 70, de 1912 
(Sexta legislatura) 

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

Art. i: Compete ao juiz municipal a re-
visão e organização das listas especiaes d.os 
eleitores domiciliados nos distr-ictos do termo 
de su:-~ jurisdicção. 

§ i.• Para este fim o juiz presidente da 
junta de r evisão do alis tall\en to remetterá 
ao juiz municipal, até H; dias d ~: pois da co n-
clusão da revisão, a lista: geral dos eleitos do 
~unicipio . . , 
. § 2.ô N.o_, prazo de {5 di.as, contados do 

r,ecebiméntô ,ila lista geral, o juiz municipal. 
fará . a revisão e organizará - as _ listas espe-
c~aes dos eleitor·es de cada districto. obser-
vando as di spo~i ções do tit. l, . ,capitulo 2.• 
dó dec . ri . 3_.33 1, de~ de outubro de 1911 . 
,, Art. 2.• Go~npete ao júiz de direi-to da 
çomarr.a o julgam(lnto do recurso de que tra-
\3 o art. 4- . • .d11 \e i n. 4-36, de 24 de setembro 
de :1906, e 10. do dec . n. 3.33:1 , cJe :1911. 

Paragrapho uhico. Interposto e proces..: 
sado o recurso na fMma da IPgislação em 
vigo~. serão os autos conclusos no prazo de 
ltS horas ao juiz de direito, que.- julgando o 
recurso·, mandnrá devolve! os ao jui-z munici--
pal para cumprir· sua .decisão. .. . 

Art. 3.• Hevogam-se as disposiçõ'eR em-
contrario . . - · ' · · 

Sala das sessões, 25 de jut:ho· de 1912.-
NELSON Df:: SENNA. . 

Parecer n. 126 · 

. x 'conun.issão dé. Constitu)ção, Legisla ; 
ção e· .Justiç(\ .a. :que fol pre~ e nt~J . O requeri-
mento d·e Salusii~ilo José Romeiro, ped:n-

Parecer n. 128 

A commissão de Constituição, Legislação e 
Ju stica a que fo i :dlect.a a representação do 
escrivão do judicial e notas da comarca de OW· 
veii'a , lembrando que é conveniente passar 
todo. o· se rviço criminal p~ ra ;,ltribuição dos 
e~crivães de paz das sédes de comarcas, ,é 
cte parecer que seja a mesma- reprPsentação 
archivada, pois a adopção da medida leffi!. 
brada nenhuma vantagem oH'erece . ' 

Sala das commissões da Cam·ara dos . Dep u ~ 
tadós, ':t7 de julho de 19t3 ,-0lympio Teixei-
ra, relator.- Raul de Faria. -Odilon de ·An-
drade.-Nelson de Senna. 

Pa1·ecer n. 129 
r I í 

A commissão de - Coilsliluição, Legis l ação~ 
Jusriça; tomando conhecimento do ·req.ueri,-
men to do escrivão do termo de Ferros, em que 
pede a decretação de uma lei passando para 
o escrivão que não ti ver_ a .seu . cargo o regis-
tro gera l de hypothr.cns os trabalhos em pro-
ce~sos crimes, é de p ;m~cer que seja o mesmo 
ind eferido e archivado. . 

. E·lla das cornmissões da Camara dos Depu• 

. taoos, i7 de julho de :1 913. - Olympio Tei-
xeira, relator.- Raul de Faria .-'Odilon 'de 

. AndÍ'íid.e . - Nelson de Senna ; 
0 MESMÓ SR~ DEPUTADO peae e obtem . dis.! 

pensa de impres~ã o e intersticio afim de qu~ 
o projecto e os pareceres ·ap resent;J'dos. fi gu_ 
reni na ordem do dia da sessão segu~nte. ' 
· O SR. NELSON DE SENNA, por parte tamberp 
da commissão de Legislat;:ão e justiça, aprtl-: 
s~ntao seguinte 

Parecer n. f 30 
"1 

'' A com missão cte Constituição, . Legislação• e J,u:>tiça, a ·qu e foi presente .Umil repr·esen!-1 
t~ção dos funcciO!Jarjos do . fôra de, fel'-
mo ·tia cidade .· de Bíi rnbqhy,, . neste Es-
tado, em qu~ solicitam ,do Congre~so ·a de.,.; 
cr.etação de uma lei especial, que lhes mandé. 
pagar a importancia de '78í8~78, corre~pon-"-



dente {i!; éusLa<s cr.ittlinnes··do ·!!,•·trimestre· 2~ 2.a discussão dó -proje't:tó 11. 14, de 191i. 
1tt2 vJ~nci:das · P*!lo'~ -m~~os •tlttlcólon·a:lli0's r~ul,qHfj$!) u, ~"tlfR~.l~L , e · f\~·~ • . aQ.fi.cQJ.i~ 
pela 4.a ~rM1 e' n«s1 q~1a~tm J:O:t ~ ~tutr~ .~Jl· Flor9~ ,.~ esc_rtvaes nns tnveníarws JUdictaç~~ c 
d!fn't~d@•, W-d o ~o11fio, me;(')' map~· o'J~g'i\ ruzrrab adrntmstr .ttvm:. 
e-1!6meltilio.,:: i;.e;(umd:tJ ; aH~w1bt . ~:~ stgn:~taJ·l~~ · · Oiscu ;;~:It:l ·Unic:t d<J pat>ecer 'rr: ' i ·!ll~ da com-
da repregentação de 4·rid,'1 llm· iléi l:(') r\I'QIAU~ I IIJ.,i~.'ã?, .. Q.«;, L,_egi,:j_~'\Çfl. -?e 1 '-YW ·R ·~~~ n~R ,Ptt!P 
anll'l:@',' -á .Secr.etari:t do ln1Q6ior á' quat :Corli- fl l'~.ljl~:Jill!lP~Q .g! }})!.l. :t pr>,tl~~ ·•Jlf~ · A'l~t< pw, .. 
petia11 pro·ec Sftf'"' e ré(jui lt:t!r -· tal ' pag:tmce.wto, l Gopn,Çf!fv.('~C,Ró o, sp,l,d tilpA9, rq\.IIPil/'~Ç~C) d;e 
fXovi da l.et .n. 4.-~9 • .de -4· He outtlbl'otlé- t•906: p molu~cllt<'J . . , • ., . ,. , .1 1 , 

-é1dc pa r•eeer que em antt'l>· der se pr~HlUtl · .RisÇ ;s~p1. t).l1 1Ca dp p1arçc f p-. ;!~3 çh 11!0!'!' ' 
ciarodc!iqil!ivamettte sobre' l'l p1~t'!idn, · se f!e- · nr 40 Jt o, oprlia1(\ÜO .Pdl) -~~;F.t~am).!,rJ L<f., 
çam • éf'>ci: la recime n.lq-s á . r~f~t·ída .$-ec_reta n~t, ! pe ·.uma (leuçilb. do c~chvão dtl 'paz da' iléé'!J) , 
Jl(Jr üt:tcmi,edio.da• •1es.1, d1m (I~ bem eiu~ 1 ! rto t1mno de Alvinopolh. so)jdtando lixa<;>~i'o 
dado !i cav o f,;~do aHegado . pP. IOlô s t;,n ~ta.rws t çle or-denados p~rJ e'sslt '-cl s ê de funcciona-
da ff'preSe Utaqão.'de IO~l; l~~~ / Sid(} ' Ueg'àdO'· 0 ' ri<Wt ~ ,, , 1 > .•, 1 ·' • (I• • U ,o •. 
pagamooto d·;u; <li tas cus t ~s . ~J}en~s ~r · ex- . QJ,SC.ijS~fl-0 ~l)li c~ . cjo !{arr(;~ r n. i2í.. fj,, !)~ ~ o 
cesso cl·o p(·.,zo (-ar1 . 2. · <d'a ·cut, !.PJI n . 44-9) cte · 1n.:M:gm,a,n: ~o. :o,p\n~l!dt;t , p(l~q ~ ;~r hiY'Illlf~O~P. .' 
apr.csent:ação <!lo mappa re~p~c~.ho0 n~ tptepa · ~ il P liOQ~M:I 1 PJ.iff•~IHII.ild;l Mefn ~ui~ ct ~ ~ir.t1 it:o . 
Senret:;n.ia de ERiaclA. Embor,a a Commis~âot ,:!.a . t:.qmar c:J ~:~.S. l,oàp Ne.pOffliJ ,e~llfo1 r ~~<~ l-i ~p.
reconh cça a justiça dos precedentes invocacl@.s' ,-nenle á rcd urção da vet ba ucus las judi,CJ~· 
pelOS si:gnn f::lfÍOS d<'t repr.e>ent;lç:io (ónilO), ror rl'iHS. 
el'.emplo, os casos 3á uiitenrl id<•s !Jclb Con- · : D1:;cuF."àO unica do pnrecer no 125. tia mes. 
gresso, n:t lei 'n 593, de 6 M set~mbrb de '1).~ com .~l~~~~o. pç~rndo ~yc ~e r t: ll)mPtla '·á 
:1912) e nao cornpr~h enda como o ~Hn!Jies 1'1~ 0 ~ofl1ru~s,~o ~ ·c C )}}l~~:'~ 1\-iun.l ç_r'p~f s yrp. nlf!q o 
menltro m:~tena~ .clíO tapso de tempo, d.e~1 tr·o do po' p umolor de jtJStrç.t l:!e ·S.t barb. 1 1 

CfU•11 dc<Vam P>er ap1·e~cntnd ·os rt l!()'Uf' !la :::lecr·e- · 1 Di~cu ssão unir ·:t/jn ffifJ~~f'· r n. ·126, da mc~
lat'ia tle rEs tado os m'arp:ts de cn,t: IS : j11rhui-1-: ~na t:ommi,;são, inil r.f .. ri nrfo tuh rt'querirnento 
ria~. possa ~· i:· ;) con .liluit· tdn motivo de t·e.t í.:l:e s: tlu :« ti a,r~(} ..t d.,;é lluull:lin'>. J · . ' 
cu~a do !Jagarn enlo , co nqituindo -sc nssim um 1 Oi • ,cu·s,-ão 'vn : ca -(~(!) pan~ce r n. t27, ria rnes -
ann:nalo--e no;vo c.1so de extiR~ção do di'l'ci t'o fA:i' cnmnHS:'àO, ind~lb t!nd t} um re4uchitfen-
d-a parrl~ a rucP bf>or do ~= s t:td0' :~s <iu's tas que· ~@ele ~.0ào Agripino de A;{LH .1•_. 
ltl e sãd dev·.ida!'.; tQdavLt rntenGie a c0mü1ís- · Disc,llll::.ão unica dm parece,· n. t28, da rl)es-
são s~ t· m .• i,; rcgular·ouYir a r·,·speilo do :rs-'· ma commíssao,'opinantlo pe lo' nrchivartn~ót'o 
SLlmp.to a SecrcL<t l'i a do Interior, Hma vez que de uma repr·e-sen'táção ('lo c<crivão t.lol ju tH-
da reprcsPn taçào Junta não co ns ta ' (1 rova ai- · ~ i~! e nota s da .comarca de Oli\• e i ·r ~ . · 
guma aulhenlica do ind r.fc rim r. nto allega do. · G'i.seuí>slio unica do pare1;er n. i29, da mes-

. E .i1 ~ ~~ sentticlo é o se u p~.reccr . ma ao rn.mlissõo, índeferi'rido um rcejuedrrlcrilo o 
~: drt das · co1hmissões, n de j-ulho de 191.3 . . po oscri:r~à.o do termo de !-'e r-ros. ' 1 

....:.Nelson de Se nn~. relatot·.-Odilon de Ano 1 Levanta-se a sessão. 
dr.tde.-0'\ympio Tejxelra _. -'lba'l de Far\a.-·: 
A' im primir. 

i4.a SESSÃO OROL'hRl.\. AOS 18 DE JU-
--···*~~*--. 

Não havendo numero para a vot ção das 
materi~ s c[JJa d(s .(.lS,~l9 se ilC!lil .erwcrr·acla e LI·W D<!i i9l3 
n::trl,a. llliliS lJ;J\'Cn(tO a tqltar, O SI'. flf(~Sid ente 
designa para ·amanhã a segu inte 

ü'RDE~J DO DL\. 
PHI~!E'IRA PA·Hl'E 

Até uma hora da lflrde: 
Leitnra e appr0·v;.tção tla <JC1::J. 
Exip.ediente. 

PHESIDENC!A DO SH . E DüAHDO DO ~~LlH.,IL 

·su ~IMARJ0:-1\.cta.- E~pe pi entc. - A,J?re~ €1 n ta
ÇM de parccet·.- Vota~õb .'. ~2.• d'lscussãq dos 
proJ ectos n s . 70, de ht!t· e 1'4, de 1911. - Dis-
cussàQ .!ÍO.S . p~r.er::eres Jl s, ' U2) n~. 12<l, 1,25, 
1<'6, 12'1; 128 e 129.-0rdc rn i:lo dia·. 

. . I; • • . 

Ao .me.io dia. fe i~,'l ~h a m~. ar.h '1m.-se .pr-esen ..: 
tes os. f.ns . Yi.e.iroa M:aor>.ques, José ALV.t::s., :l<~.r~ 

·r~J.ra. 4e :carv,al:ho • . G;~mpos :du Amara1l, ~lias 
Até duas horas da tard e : ,'J'h ('O~o.njo ,. Moreira da JLQ.ch :t, Odd<Yn·de 1\in..: 

Aprtos'e nla-ç ã-o r d~ rar~cel'es dl\;; C(}fnm•i ssõe~. idJ·.a.QP; ' Ra';LÜ de J'aria . . Fir.mi no._Gqs:ta , ~:e-
1\ rpr~~c.n~ar<;:ãp d.r. proJ ~_ç tqs1, :l' t?.<{.lJÇrlrlleM@;:, jdro o L'tborne. Nebon d<~ Senna, .~oao ~nlonw, 

iT).,fi,qr.çõeF>, iqterpellaç~c~ pu WÇ/iQ~ '- 1 . • , rCilJI.'ttano 1~-õl,l~·s .. ~l<~rHn~. 11a · ~r:Lva. i<t'.an,~lrn 
l)l?'<.;üssão .Q.e r~~~~~t'll11Pfl lo s, , l)ld~,(:;lções, m-:1 de C:~~JnQ, í:ichumann. p ,~f l m L1~1z o :R_;1.1:11 ·~fila-

t~lJltil.l la ,çõe~ o.l,l g~oçqes. . . 1res, .Q\ t·gem.3•1'o, ;de .Rezend~ , Garnba ldt . de ~lei:- · 
Approvação de ~edacçõr s Ona~s. 1 lo, OlyJ-D:J)l@, l e1x•ma, !Ecl.ga<rdo. ria Cun~1a, 
Vata<::io dus ma terias cuja discl.is~:lo se ach t Yat~otp ir~o de Mag~·lh&es e ,:CasteHo •Br:n1c~, 

encerroda. tf<~;llilll de. com eauS<l !J rlil' llf lfHtrla. os s r~. l gnac10 
,~hWIIJ, ~iha Fw:r tes. 5(W na wigl'tNredn , ·Ani(}• . 
rüo Mo~t. ra .. toii.o Po1·tir o; X<t-l•·r R.o.l·im.. ·Siy-

At~ qua~tro 'i'l'O:ras da !ardi'; . . : JI~La, Cald.eit:a. l1!0~or e ·ruv~t res ~e 1\l.~ ll o e, . 
2.'a <;li;;c .us~(\0 d(} pr·ojecto 11. iO, r!c 1012,:: ;sem eW!n, os ma.J:i s~_ndw rc·~. 

d.il~d@ ' 1ii-e jpiz mu·~icti;pal c0n1p~tencia pa r:a a 1 .A brc ~e o a se-ssab. .. . .. 
ràis:lo e ot·ganizr ção das 'list:\s 9s pcci.aes dQ&I Li&,a \1 :\c.ta díi. :.t(l'teee~e.r L~~ .' à.Q h ~\'ç nd ~ 
eleitores domicilhod,o$ n(;ls 10l!llrJCtos do ter- ,qtw~ ~sO\lXP ql1 :t J<l!<i' p,}:l ,~ er,~r:ço~s1 ,C.' il . 'nffim,t . 
mo de sua jurisdicçào e contendo outras pro- ;<hda 'rf9r ·apptl)v ,ãa q . b ~n\. tss.trll, .:!~ ~~ 2[4llc. 
vtdt~llG ia S. Il .· ' ,. . uu'dfl'ó: a ~~· 100 COiTeó!te~ (U•~ Stl· ,:~!l :\\Íii ll SORf~ 

A. c. -11 a mcs.t p ndentcs dcss ~t formalt :a -le. · 



S6 

i, . EXPEDIENTE 
Não ha materia de expediente sobre a 

mesa. 
Commissào de Obms Publicas 

o sR. · GARll3ALm DE MELLO, fa ~endo .ver 
achar-se destalÓda· ·a cómmi ssão · de Obras 
Publicas, p·eJ e a nomc:.ção de doi s merubros 
que l•ree ncham il)tP. rinamente i1S ·v~~~s. 

Colll al'sen ti mei)tO d:. <:amara >.ão' ito.mellrlos 
os srs. Fronk li n de Castro e Christilino Rô· 
ças. 

Requerimento 

·Em 1. · discus·são do p·ojecto n. 95 tixnnd<> •-
á força do· Esta do. para o futuro exercicio :_tle•: 
f9H-.-A' co.mmi~sào de Forç;; Publica. ·. . . 
' Em L• discussão o projrcto n. · S8, de 1,912,. 
regu lando o ext-rcicio de pharmacia . ..-A' com-
~i~são de Saude Pubhca:. 1 , 
; Em ~ .• o de n. 94, do mt~smo ann0, di~pon7 •· 
tio sobre l!'f!itimação de terras .-A' commis -
são de CoÍ1slit ui ção, .Lf•gf,J~ ção r Ju,;ti ç<~. ·., 

O por·ecer n. 1t7 , 'da c.:orn mi , são ·rl n C ma · -
ras Municipa es , oevolvendo á mu.nicip Jiid<trte ' 
do Turvo um ·, re pre~enla (,' àO dos llo bitant!r&, 
do drst1 ic.:lo de S. Vi cente Fe tTr r sob r·.- mod i-· 
ticação de divisas eutr·e Pste dislricto e o de·, 
Car-rancas, do. munici!JiO de Lavras. " 0 SR. NELSON DE SE NNA envi.t a Mesa um 

requcrimrnto de Al'thur· Gu st:1vo Rodrhm es 
Vo ll e escrivüo do 1. · oi fiei o do termo ·de Mon · 
tes Claros !J ed wdo um anno de liL:!' nça para 
tratar de urgocios.- A' · có mmis~ào de Peti-
ções. 

O parecr r n . 1'1 8. d;t commis~ào de Cama -,, 
r as Municipaes manda nd o . a rchivar uma te- • 
'pre·se ntação em qu e os lwbitantes de «Al eg ria» 
pedem a mudan r;a d ' denominação desse lo- . 
ga r~ 1 

U par·ccer n. ll il , d r commiss:lo rl e Ca ma· 
APRESENl'A (,' ,\0 DE l'AHEC il:RES DAS C HIM!SSÕE ~ l'oS MUII lciJ.f·H:' S, lll :il td andO archiV:< J' uma rer • 

prese ntc. ção de Vtrgilio Ferreira Mende:; e ou-
O SR . ELrA s TnEúTONr o, pe!a commi s~âo de t m , 

Camara Muni c.: ipaes, t: nvia á mesa o se~-Ç uinl e . O parr ce r· n. 120. da c.:o mmissã l de Ca ma· 
ra s M·mir.ip"ei', s.•. icll: tn ·lo Jnfor·mações d:t , 

Pa1'1'c'l'1' n. '131 m un ic ip Ji ,rn rl e dP .Iuiz <1e Fónt c.:um re ;n~: <'i o ás I 
A commi ~~ão de Camaras Municipaes a qu e tli vi.s~ s dos d1s t1 iclos dc! lllal'i ct no Proco pio e 

foi prP S I~ nle um a . r·epre, Pllüit;ào dn· Camara · Bemflca. . _ . · 
Mun icipo l de i\lc •nl e Al eg r•·, pedindo :10 L.onc U parece r n. 121, d 1 C() mmrssno dr.o Ag r,~- : 
gressu a dec rt ·t:H;:lo de u111a lei t(LI C im pe•·a cult.ur:! e Jnd us tr· 1.a~. Ind d enndo um requer!- ' 
futur as di sst·nções nas d11i sas entre aqnel!c mcrrlo de An to niO An drade Ribeiro de Alme1- . 
muni c.: ipio e o de Abb <> di a de Gom Successo . da .. , . . . _ . 

Consi•:eJ ando qu e :1 medida pedida r e sa E r e.t c rt~rlo em 2." drs_eussao o_pro.J ceto n. 
sobre in le1 r~ ;; e de dél is mumcipios . t29, de 191_0 , crcando dive r·sos dislnclos de· 

E' de pa r. Cf' l' qne se.t :• a representação de - p :, z. - Arcluve-se . 
volvida á Ca mnra de M(l nle AI Pgre pJ r·a eHa Ao se rl:'m vo tados os p ~ l'ece re s ns. 121 e 
agir de accordo co m o ar t. ·12 ~S t.·, 2.·, 3.· ·c '128 .e .o prOJCclu n . 84 , o sr. Ferreira de C_a r-
4 . · , da lei n. 556 dt··3o de ogos to de 19l1 . valho , p~l.t ordl' m ped ru, ~e ndo altendJd o-_ 

~a l a da :; corn mi ~sõ P s , 18 _ 7_ 913. _ ;\lore:t·a pe lo SI' . l~ re.s id e nte, ,qu ~ se c~n.? I g na~se na , 
da Rocha . pre~ iu c nlc .-Eiias Th eo toniú. - A acta te_r \ Olado contr.l a:s mesmas. 
im pr·emi r. Passa-se a 

N:i o havendo proj re los, rrqu PJim enlo s, in- 2." PAUTE D.\ OP.DEM [)Q .. [)IA 
dicaçõrs, inlr rpel laçõrs e moções a serem 
apresentados passa· se ú 

Votação da s rnaterias C l~ja disrussão se rr rha 
encerrada 

Subm ettidos a votos são arp rovados : 
O parecer n. H 1, da com missão de Ob1·as 

Publie;, s, opimmdo pr·la ~pp r uviição da indi-
ca ção n. 15·. - A ' commi,são de Redacção. 

O pa r·::tcP.-r n . H2, d:1 c.:ommi!'sào rle Ohras 
Publica e Viação, opin::rnr1o pel.t approi"~ Çào 
dil in dicação, ;,o n.16. - A' eommis,ão de Re-
dacçào. 

O parl'cer n. 113, da cOinm is,ão de llbr<'s 
Publicas. opin:tndo que se rrmrtta ao go , cr·-
no · o~ requennwnto~ de José .A lves Z ,Jlitu e 
Osol'io Libera l Jun qu ci ra de Andradt>. · 

l<:m t. • discussão do projeclo n . 4, do Se-
!larlo, auctorizando o g• .verno a c·ontract:~r a 
conslrucção de uma estrada de ferro que, 
partmdo da · es tação de Pirapora , ou de outro 
ponto mais com·cniente da E F. Ce ntr;,l do 
13rasil, vá Lemlinar na c.:id:~r1e de Paracalú.'--
A' commissão de Obr·as Publi c.:<t~ . 

Em 1.a t1it'clls>ão do 2. · f·uruo o projcc.:lo n. 
84. o c i 912, re\'oga ndo o arl, 107 da Comtilui-
çâo do ·E, ta c' o, sobr·e conc!'S'ão de loteri s.-
A' rommissão· de Cvnstiluição, J,..egi~la çào e 
.Justiça. •1 · 

2 . ' DF CUSSAO DO PRO.TECTO N. 70, DE 1912 
L;do P pos to em 2 •.di scus>ão . por artigos, 

ú sem deb .. te approvadü e volta á commis,ão 
de Leg i ,; J ~c;n o e Jmti ça. o proj eeto n. 70, de 
1912, ddndo ao juiz 111 11 niciu<d competencia 
para a revi são c organização das listas espc-
ci;~r.s dos cl eitOI'es dumil'iliados nos rl islri cto s 
do lermo dl' sua jurbdicção e contendu outt·as 
pr·ovi•1L'ncias . 

2." discussão do projecto n . 14. de-1911 
Posto em 2. • discu~~âo é rej eitado, sem de -

bate, o projr.clo n. 14:, de 1911, regulando 'O-
p{lgnmen'to de cu,tas ao" co ll ectorcs e e~cri
l'ães 11 0s in ventarias judiciaes e administra- · 
ltvus.-A r c h iva -se . 

Parecer n. 122 'J 

Sem deb:tle ú approvado em di scussão uni-
ca o parecei' n. ·122, da commis,;ão de Le-
~i-1 ção e Ju ~ ti Ça, opinando pelo archiv~
mPnto de um;1 petição de Antonio Gonçalves.· 
Couto, solicitando .equipara ção de emolum'en · ' 
tos . 1 

Parecer n. 128 
Sem clebátc é a pprovndo em discussão uni- · 

ca o parecer n. 1 :!3, da mesma commis~ào,.. 



op,in~nd?· pelo arcl).ivameqto de .uma petição ,.J tt> .• SESSAO ORDINARIA, . A0S 19' DE .H:Jl-" 
d~. escr_1vao : ~e . paz da .éc).e do termo de ~H LHO DE i9t3 • • h · 1t , • 
vmopol1s, sohcllan(lo fix~ção cte ordenados _ . 
para essa classe de funccionarios. PRE~IOENCJA J)O SR. EDUARDO DO AMARAl. 

P 11 ,-;•,> ' 1
1 SUMMARIO .·- Acta ., Expe.tlientft· r Disc11ss o arecer n; 24 , · do parecer n.: 130. ·- Ordem 'do dta r' ' 

(; ~ • I I i ' I 

... ~elll de~ate é ~ pp~Ôvadp .,P,m .. (l.i~cussão uni- : 'Ao mei.o día ;,- 'fejth a r.ham~rla, acham' se 
_ça ;O 1JV11'ftce r , n. i:.!:* . 1 , da . mesma .commi~sào, , vreséntes os ~edf!!ores : Yirirá ' Mai'qp~s, ·'José 
opmando pelo tO>r~ hrv,ame ntc;>, rla proppsL~ a·pr·e AIVPS 'Ped ro 'Luiz· fet'l,' l:l ira de CH rv~ lho Ga-
sentarla pelo juit. dfl di r·eito da comarca de ribalrÍÍ de' Mbl!o, Elias" tli eotiJ nio ' Fr,.an'k llri d'e 
S. _Joàn Ne-pc>rn·fceno r·el~Li:va~en te á redu· c~ ~ tr:o ,: 01Y.r'\1Pi.9 Teixe ir.i' ' Mar·ti'íls da Silva', 
cçao. da verba ccc ustas J udJcranas~ . 1 Cam pos do1 Arh~ r ai, C.hr·istiano Rôças , Rau1 
:, · de Faria, Castello 13J·~n r.o, João· Ar'ltoni'o, }.to-

Parecer n, 125 rpiJ·a· da Roch~ . Pedro . L~bqrn e . Edgar-do .da 
S rn .dr~ale é approvado em ct 'i sçus~ã.o uni· Cunha, · N c l ~o n de Srnna, Firmiano Costa, 

,o parec r> r n. f2õ , d:~ mesma com mi ssào, pe- Odilon de Andrad e, 'Schum1nn e A. ·gemiro de 
rlin do que se r·cme tt.r :1 co m missão de C: nn<"~- Hezf' nrl c, falt~n rto · com cau~a pfl rlicipadll os 
r· as M U li lei p •rs um officio elo promotor de SPn horrs lgnacio Murla1 Srl va Forte~, Sénna 
justiça de Sab:tr·á. Fi ~uP ir·edo, Anl• •nio Mao ra. João l)orfirió1

, X~ 
vit·r Rolim , Slylil o. , Ca-ld eira Junior eJ Ta~a
res rlfl Mello e._,;em ella -os mais s.-nhores. J:-arece 1· 11. nG 

sem ct·~ b ; r .te e ":ppr·ovacto ···m di scussão uni~ 
ca o pa n•eer n. ·12 fi , da nwsma cornm iss;'io, 
jndf~ f''" rirrd o um Pequ crim cnto de S:tlustiano 
José R6m ciru. 

P O?'PCPI' n . 1'27 
Sem df'ht te é app,rovado em discussão uni-

ca o parccr r n. 1,2í . ela m,'esma commi,.;são , 
indeferindo um rctju erirnento de João ·Agri-
pino de Aguiar. · · 

'' Parece1' n. 128 

. ·Sem dPbale e apprnvado em discussão uni-
ca o pa rPCI~ r· n .. 128, da tu e, ma rommis.:ào, 
opinando pelo ar·clliv;;mento 1! ~ uma repre-
sentação do f'~cr·i v ;'io do judicial e notas da 
comarc.J .de Oliveira.. . 

Parecer n . 129 
. Finalment fl é se m debate approvado em 

drscnssào unica do p~rP-ce r n. f29 da mes-
ma commi~são, ind fl fPtindo um requerimento 
do escrivão do lP r· mo de FPrros 
· Nada mais havPndo a tra'taro sr. Presiden-
te designa para amanhã a seguinte · 

ORDEM DO DIA 
PRJMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura wapprova ~ão da a c ta. 
Expedien te . . 

Até duas horas da tarde : 

Ab re-se :~ . sessão. , , . 
Lid a ~ acl.a da a.ntt- f' e.dente e não havendo 

qu em sob J·I~ .~ lia f~ ça obsrn· ~ .Ç õ f' g, tica a !I) f' S· 
ma ·sobr·e a me~a para se r· approvada quando 
Ir ou ver· numero legal. · 

,O ~'R. 1. · 's~cRETARlO dá conta do !>egui nte 
. EXPEnJE~TE 
Telegramma 

' ' 

Do sr. lgn11cio Nlurta, proecdrnle de Capel-
linh ·r, comm 11nicando cs tiiT' de viagrm· ·prom 4 
vto p:rt'<i os lrob:tl hos.- lnleirad<l. ' · · 1 

Não h~ve ndo par·••ce res nem· pr·oje r.to~, re~ 
qnerim enlos, indicnçl! e;:, inLPt·pelhções e 
moções a se rPm apr·esentados pa~sa-se a 2. 81 

, parte d t ordf·m do dia. 
. Parecer n. 130 

Dispensarl;1 a leitura a req uerimento do sr . 
. Nelso n de Srn n(\ , en,tra em 11iscns?ã.o UQ_ica1 que sem dP'bate se . encerra. o parPCf' r n. 130, 
da commissão de Legislação e Justiça, opi-' 
nan rl o no sentido de ser· ouvirla a Seeretaria 

:ao interior sobre uma represPntação dos 
·funcriónario s do fôro do tPrmó da cidade de 
. Bambuhy. solicitando o pa~amento de costas~ 

A votação fica adiada por falta de num·ero. 
Nada mais haven do a tr·atar o sr, Pregi-

dente · designa para o d-ia 2t do corrente a· se- · 
guinte 

ORDEM DO DlA 
PRIMEIRA. PARTE - ~ApreserJlaçã'o de · parecere.s das commis-

soPs. · · .. Ate' 
. Apresenta ção de projectos, requerimentos, uma hNa da tarde :: 

inrlicações, interpellações ou moções·. · · Leitu ra e approvação da acta. 
. Discu ssij._~ de . requP;,riW, e,\lt.os, indicações, Expedif'nte. · 
wterpell,.çoes ou moçoes : L • At~ duas •hor.as .da tarde : 

App rovação de red~eçõe·s finacs • Apresentação de " pareceres :das commis- ' 
SEGUNDA. PARTE ·sões: . . . ' 

. Apresentação ·de projectos, requerimentos,. 
Até qu;,tro horas da tarde indicações, interpellaçõps · ou moções. 

Discus~ão unica .dn .par.ecer n. t30 . . da com- Di~cns~ão de requerimentos, indicações, in.-'· 
missão de Legislação e J ustíça, opina nqn no ;terpellações ou moções·: .• _. ..• - · . · , · 
sentido de ser-ou vi .la-a S<lC(f,tari~~o d•l _lnter!or J A ppro~.Jação de re'dacÇõ~s ·finae_s. · 1 < . ,: _ · 
sobre uma repre.;entação (\os funcc~onanos .·, Votaçao do parecer n. i30, , da• C.OIJliDISSao •. 
do lõro, do termo .da c.ilt<~de .de flambuh.y; sQ- •, de Legislação ·e ~u>tiç~, opi_nllni4oAno.!\Bntido ·• 
licitando pag.amento de :cus,ta!?. ·, .de . ~e,t .ou.vjda- a -~cretaria;do;ilnteA:iOrr;~obre . 

Levem ta -se a s~ss~o.. .uma repr~sentl!~O. ÀQS. .fJJnCciO.nario'! dQ fôr& , 



i)llESibE'N CI~ DO SI\. ÊDUA{IIÍO DO. A1

MARAL 
SU ~I~l kRI0:-Ac1a.- Kxpei:l i~ nte . ~A 1JtflSMta t<11o 

de 1 arecerAs .- Ap re.srnlaçl\p ~c .p.roj~cto r..-Dia
clrso uo sr. ' '1\''élsdn de ~Mti'll ; :.:.. vota~ao ' dú 
varec<> r· n. 13U - 1. ·· oierus ao do p ro jecto 11. 
03, c1 e 1!!12.-Disc!Íssilo do parecer n. 131.-

.Urdem do dia. 



fOl!~m rreoebi.das: 'I!SJ se:cvões:d :e l'rad;v,· .. con- . Pa',1eee••n: 134 · r-
dui'd;rs;.,com •ltll\tef!ia;t fLX:o e .• trodarttercort\es" . _ : .. ; ·l'.g ,,., ,..,,_. , ~ •· 
polilleflte ~ \pfOV'id~naihndOi'SObrmo !liT~fego !(ta ~ Ç1\lJ1l.ffilP,_S8<;J qe 6,eJ.l.Bt?.!ieO,t ~9~~J?f.ll~Õ6S, 
~lladatp-elo modo que :mais eon:venierrte toe a que f~ra'il'l p_resentes_ ~~ ~r~R·W~ ~n~.9. : . id~ 
pah ·ça . " · ", : 1 1 .: ~1'\'AP,·eJ!I ~q B,png: ,esCJ;~XM: ~.a ~qt ~,c.t~JI~ .. ~
••AIIt ~ 5 ... • ,q;aso: miio1se veri1ique .o· contl!aàto . tad~li} ~a.~ ;~a~t.~ 1\1~~ .-~~ ~~~sJ~ .e ,i!e F.r~nC)~&q: 
pa"a1a oonstn.n::ção:.óa ,es.t.•. atla 10 .gpvern-o t flea C~Ç~\0·,\19\\LWl'lo.,. -~p rtt JlO. rd;a, •. GpJlnct~f~~ ' 1q~ a1ictorizado.a.mandaT .ca!lsbr-uin, s()b. as JpeF.- Santo Antomo do ~lon P, pedmdo aqll.r..ll~ .J!Q\ 
mas .Clausulas e na a' m:esma . direução. sp·ow.trs an.qo .e fl~~e· ,d,oi~ pe lic~nça, para tfl}tar~ 
~obne os •ri(i)S: do ·Somno. ~c~tinga, ··Santo An- de ,nl:liWFWS :, ·, ·,.; ! > • · .. ,~;- 1 · ·; 
ton4o, Onças. Jacarutú :e Gaitas. · . Cqpstqerani:lo qg.e, Na r!\ dali'·, .!\egpr.~,el}t~ 

Art 6. · Revogam-se .as dispo~iqe·es em se,u pJl r.~ cer;, pr~q~l} ,- de e;s c!~r.{lJ::.J.meotos, · f11~ 
contrario. 1 :· , , qu8~_r qu_e se peçam tpTo.rm~çoes .a_ o g: 0

1

,Vte,r·. ~Jq ... 
,,;pa ço do Senado do 1Esl81do de r~Hnas Ger.ies; R . , 
Bello Moriw·nte. aos 23'<1e a~O$-to de ·i·912.- S~la <t~s Cllan'lm~s~~e s, !ai de áulho.<kJti91\'íl. 
Gh rljf:pim Jacq t.ies Bias \Rontes' ·-Gomes Fr·e.ire -- .~mpos .d§> :Aa:nar.at, Jpri!S:ttlen \~ --WilliDiaQo 
de 'And n ame. ~:F· ra-nciso@ !abeiro de Oliveir.a . Costa .-João AnJonip.-,Christiano RQ~as , 
- :J\. impr•ünir • 
. ·ttl SR. t'nnuA~ .qos>rA, .• pela commissãt! de Projecio n. 97 

1
, , 

Representações .e ~e tições, a.pre~enta os se-· . A ·Carnrn·i '~Fãe •de Repre~ e utaqi>es , ·.é P..eti:. 
gúinles pareceres : çôes, a qu-e foi 'J}Ilf'Se-rll~~· um req•tJel'im<errt~·dO 

.Parece1: n. 132,. · dr. Jo-aquim B'!J'bosa de-Castro, juiz ·rnumci-
. pai da corri?rca de Rio . llvanco~ · ém • gue· •petle 
pJtcrro1!!ff;'âó de 'fi cença; por ma i~ seis mezes, A 1Co'm iltissão de R eprrsen1a~ões e P~Hções, 

a• qti!Hôr .. rrl presen tP.s •a·s f>ee·~ s pr.rtoeo'll á rla~ 
so'b ns. 1 . 016, 1.11 6, t.139, -·1.H7, 1.200,' f.228, 
L229, 1. 2'95 . 1.31 2, 1. 370, 1.~94. · 1 !JH, 1 719, 
L'i6'3, 1.7tí il', 1.784, 1 . '7 03. 1 .'800 , ·1' . 802, 1 .'8'18, 
1.'82 1, 1.82'7 , t .828, 1.~59 c 1 .99 t·, é de p:~
recer c re(~ ue r. quç· as mesmas sejam a'l'ch1·-
v<adas por terem e·l'la:s -pe rdido a ópportu·ni-
dá'd·e. ' 

S• ta das Cowmissõrs, ~ 1 de julho de HJJ3. 
-'-C;~mpo~ do Affi \tra!, p·.esideT)te.-JQãP An -
tbnio. - Christiano Ro~as.- .Firmi~ no Costa. 

para t· atamento de saude: " -·· · 
J~oilsiqer.aiB.do q.u.e 0 r <'-<if•ll·e:t!.ente •J:WO:vDu.,com 

~L~estorlo . mclilii.eo, ae·har,s.e ainda ,enfermo., ~ 
. de pall'eeer que. se •lh e con.oeda a Jt·c.e-nça 116--
q uerida, adoptando-sc o seguinte. -projecto de 
lei : 

O eongl'et~so •Le_g i slatho do Estada -de Minas 
Ge r·aes drcrf'ta : · - · · 

, Al't, 4 •• ji'ica p , ,Pr.\.)sidr~ ltl d.QJ, &~ta4l) d;le 
~ir.ns . ({rfi)es aljt.:LPI' i ~~o .a uaQc.eder .a~ - ;d~. 

.Joa1-1 uim Bll .l(p{}sa ,_,d e ~Oas~ro seis ll1 ~Z~I' ',. e.fJ;, 
cene '• em prorogaçao para .tr11 tam,ento de 

P.at·ecet· 11. 133 saud ~ . · . . .· :- . 
A ·COtp~IJ issão de -Représen lí!'ções e P e ti çõe~ , Art. 2. • Re\OJam-se !lS qil),pasiçõ!,ls e~ çon-. 

a ~lJ~ foi . presente o r.equer)m!lnlo de d . lqrLq, .. . . , , .. 
Fi<~nd sca Prisca dt! Ass)s, PI1Qfesspr;:t .da es: ·~ 1L~.aJa da s ·e~ões , ~t de,j.ul-ho !l~J:~J?. 
c;t~ la m.ista de ~:ln! !l laab,e l do $a§ r.<Jme,nto, rQm - ...Oa mpp;; .qo A(Ilaral, -preside.pte, . .....,-,,li).rllllaQQ . 
que pede, em proi10gj~Ção ,, m <~·i~; tres m\')Zf S de tC.osta.,-,-JGào Aotonio,-Chrts1'ian<;> Roças. 
li9~-11~ a, para tra t(j l' -<:te negoc.ios; . 

Considerapdo qu e, cpn·tQqnc ~nforro · çõ. As , .. . Projf!cip 'i: 9~ . 
C('):i hj4as na Se.cretar,if\ dp lnlor:i-or, a p.e-tipi,. .A com missão de Rept·esentações e 'Reti eô~fl 
on\lria, def:>d e 1. c de jane~r.o .de t!HO ,a.té f1m 'a qué fo 11am · presentes di-versos requer-I-
de ou l!Jpr:p:do a.nno !iºf<W~n,te , . ,w -c~ rto espa- !mentos: , · · , · ,;: .. 
Ç-9 .p ~ .2~ ffi81l B!>, .e JU - Iil f~er,entes · <!a~q5,pQ~ljlVC ál do d tl adão ·~rthur rG.ustavo Rolbi ~U"éS 
n lf!i~· QJBPO>iQe :1~ m eu~ s ~e -l!cenç-a , par;:~ ·vá l!e . escrivão db t,.A•offiéio · ·d'O juiiicial .e 
tm~m_~n t.q ctt: sa upe; . . · , . . .notas' do termo de Monte~ Clarps, um· anno 
· f;orqd!lran,do .:t~e - ~ .. hcf){IQ<~, Qr~ r~Q IJ~q(ja 1 d-e · Heen~a ~mra tratar de1legt>eios; · .. • ···' 

P.~ra !JJ~tan Q!3' ne~p~JQ , J;Q.so._. .efll segl}~~!-1 ·a . , -b~ .fie- FJian_(}i>Sco AI ves de:(!ot1td,· e~oti~ã~r A!e 
r~poeliÃas l!cenç~.~ - N~a ~r~~a.!I) flplo :d~ -~f u.de , •Orpliãps d!(i)' lel'-mo 'de Piuíriliy ·e Christijlo •J;lO• 
11ao d it l ~~ de rtr!6JU~ I C~t t!!- lDSl~>!l~ão, . Ja _pe T t mitlghetn:t~ Silv-a ,e-sÇ~r'ivãu .de 'Pai·d. 'etSan.l'l\tina 
l a~ faJh~s Q-lli!Qa{UT·~ I~f:l -se .h-ao !'Je <iat 11~ do · ;[)~s€rto·1 munidpí<> ·de •J.t:riz :de ' Fá~a ; ;pe-
escoii).. n~~ f~ge , ·Já.,; Jl~l9 · J'CVC~llm,~nt~ - •;_de din<I'O' ambos ,dtlís ~'ri nos de lícença piíra '·tra-
prp/t! S:.Ollai? (t~e., ,~w ·fl\Sq 4.~ - ~utt _4t~Jl~i!P, ftave-m de !Jiego~ios · · 
n,~ seU)pre ~~m .. q we$11)1} ys~el.I)!l Qlda.e(Jco, ' 1.-.. .. : ' . : ' • ' . • • . 
faç ! p,.il• cqnvçnieni E: l!W~ aflLfflOP.S,·-~ . , .. , ,_c). dfl Jos~ .q"' A~sl's , _ e~c,r~tã;~ ti.e.'J?íl,Z_ (lo ijts~ : 

,.çopl'ic! ran1o, l}).é1Jl.4ç tl}d!J,. Q.IJ.~ • !l .·P~ t~ç!- ~neto da ct\l<.~ de de .Ma~n,u ,~,s s\í1 : p~«Il).Hy, tre:S 
onaria , rcq ue.rflqd.Q .eHn •liflt>oO,Ç_I!, . ,~ tP, P.r'\) rp- . anpo~ d.~ 1 \Ç~ D.y</- ·py~_Jfa1ta_l', pe n !J~Octq1• 1 
g<tu~o.,, sul)m!JHilll.P fW! rt;~WJ~".l!~eoto ao Çp.u · · .01 de (ia_qHilp_ Avgul',w,_4.e Anqr;'ldf1. 1};:"_ ~S,c 
~r_e!\SO ;, i~du Hí\ S!l~M.Q. [ e~jf) l a L.fy'l ,· · fll) \11WO 1 Cl'~v.fip , <jA ]!J.Õi.J:la} .. e Dl}Ífi;S4~ . .t~rmo lqo.,"'}1 i9jl.Q 
hpqp tJ ,nao. voi~!Hh d!l,fl!l\IQ, no cor.r nlte. , d~ , 1 d,J:> . na rqal)>y. :P~, e.!d~; -Gu S!,it.\'~ ·~1\gA.l~m · ~~f~tr.jl 
v,?.llfiq, ~fl l)upnõr qui! tJ~Il ll .11;ão mais luJj\l : ~ipto, ~~cr:fx~o )l.<1r,'p'lf ~9·\ is.l!'1f; tp1,~~ c~? ~~~~ m.tp1\éf, ..,- , ··, .. , . :' ,_: 1 , ••• , 1 • 1 l:l ~.{\op.P;l.d).U~~·IPeg tn!J!? r ffi , os.-9ll ~trP apAA~ .. 

_ .J~ qe par-ecer qu-e &~Ja , ; íl!'CQ~vada SU!'J . Pll :> ! !d6 )JCepç !WilJi\ ;tr·(!~f -P..~, t\\~g G!9S ,;., ·, •.. , r,;,,; 
tw~o~ , . . · . , ·· · , ! . 1 i l}otis-ih and'o"lJue bas Jiipengas ;:JieJlm!rblM.-. 
~ l\. ' ' .• .. ! -· ~1·1 1!_ ,, . :- . •• ' n: ,. : • I !com ~ere:m «?OJ,lC6didasi.IDill}h.um pMjlJi~ltl'A;- . 

·-Sa:laqdas .ommttlr~oes.j :e!t ·de iiJUibe rf-e q ~ta.. 1zem ao pubhco, e nem aos cofres do EMMQ,: 
.-,thfulp&~ .-dtflkmt.r_al., !pro ~>i~~ ~~~.,... tFIÍ!rTJ\ iano , lé-da parece ·. queí~ej~m:co.nc.edi_aas, - :arlop~n" 

-Costa . ._,....,JoãQ Antomo . ...... Chnslíarro · illió~us. · 1dn so- I:segmnte -'JlllOJ.eeto · de·~Jm -; -: · 



' DO 

O Congresso Ll;\gitila tivo.d.O'!Est .do de Mi- · cidades,' idéa;• ah ás. aeceita com grande •s:ym' 
nas Ceraes decrrta: ! pathia nesla :Gasa, não tP.:nd.o, entret•anto, con• 
)rt! 1 f'.l• Fi c~'''(i i p ({isfd'en é ·dó trsiádo;a' uct o- ; seg u-ido . passa r· a emenda· que, • por motivos 

to n'do =~ conc'ed'e r~ · • .- '" ,,.., · · . · 11 ' que a li llu strada Commi ,;são Mi!\ ta - nã o deu 
_:_a, ,_ llrn } npo d ç' ll c.~riça a ,Artfiur. ·Gu)>ta vó jent_ão, f~ i su pprimida do corpo do p~o , ecto , 

l}'d11r'g ues ·vaJ,I'r', escr'ivãp 1rlo'' ' :• ' qfflcio ti o 1 Tomei commtgo mesmo o co mpromt,so de, 
tePmó dl! M on teshCiá'fos 'IJara\. · t rWta r;n ep to de' . Am hora oppor·t,urn.<h v·e n ~ Il a r : de n.ovo •.o as-
rlegoclo's ' ;' "·' 1''1; · ·,· · · ·"· 11 • •·•· • " ,sum pto no sen tido' de •fi ea1· bem da r·a, JJelo 

' 'l'i) r d,o\~' a nn.oo,_ d> I_kchç;a' à --~~ra'hçi sc.o . A,ÍV·es_ ilr• b . lll _q~e se t ,.a~~ -r . em l:orno da maLe•_b , 
dq ,Coil}Q . .f'SCf!ViiO de QTphâ'f!S Oó''tt\J'J'!'l'0 '1rf ;J · ,que eS >a --g r• a_rl u açao _ fi O ~I O :I flC<l _e m n;,da llft.e-
P\ p.rr\l)y '' fi • :( l~ ft;·j ~ li n Ó 'OO!ll Í rJI(U CÍS . í-lir Sllvil, ; c~a :1 r 'se ncw da d t v t s:10 J U ~hcJ;JI'ta orr adm tt 
eschqio rdP. páz de S:l nt'Anria dó· Dese rt o, ct o ' II'I~ I J'ac ll va do _ Eslauo; e -: nao · r.stJv" r:" d1sso 
m\.tÍ\ icipiO d~ J(l jz' (:fe l~ór;t para tratnrelu (!e CO !II't>nCJdn nao [J'ai'Ja á l.arn~ra O .pl'f'Se ntt:J 
negociús; ' · _J; l'Ojccro, porque elerrtent tt' é o· phncipio de 
. '·oy: r,·ps ;m'nos de li c e n ç~ a· ·JM(y -de A;;si~, que, · d e· : ~ ·o_-õrJoc'?m o_ di-pos!livo cu n,. tilu-

esc l'i vão tlc pn rlo dJs lricl•• da cidad e de Ma- c10nal m1nrn·o, IJ c'llo ·na o no;; e,._ c~liTI<? l,egts-• 
nbuas~ú. rat·a trn tat· 'clP. ncgociós ;· l:rduJ -cs, <lil~r~r o _quadro rln cllVI·ao _JU r.téJa-

di qna lt'<~ ;.J11l Q:>, d P. li c~ n ç<J a Camillo Au- 1 na ou admmt slrai ii'fl ~o E>-l<tdo:· senau ijU o'n-
gw•lo dt·! AndradA, i.• e::erlvi\o elo judicial c do_ esgo tado o ct ;.cennJO a parlJr da ' ullr m ~ 
nQI:1 do lermo do Carmo dq 1P ~ rnahvhil e n rcfoJ·ma r()spec t tv :Hn ~< nte vofada. · 1 

l~uslayo Au ~usLo Pnreira Pú;Jio, Psêrivtto de E~Lon. s r. pr·r.si·te nlr., co:mmi go mc;:mo ca-: 
P.íl'l, do rlisLri cta çln cid.n,1e . de L~ ~~poldin a , pacrlado da l:·galrd arle da meQ,trla con~uiJs ta ~ 
l!aNt traf.;,rem de , n ~g.o r: io . .. _., ,., . . crarla _no pro.teclo que ora S 1 1hm ~ ll o n cons ~ 
. .A.r L. 2 .0 Hev,,gam -Fe oS d i spo~ i c,:ões .em iiCI'eÇ'10 1da c~n1HII'i:l e l{Uf' c~per.over ~ran,; J~ 
conlnrrio. (S. n. ) . lar vtctorwso po_rquanlo ell c c_o r res1 on rle a 

~~· l a dasGr•mmissões;2 l dejulho. rl e HJ t3. u;~a _n~P:drd . t rb1 J~ !'~fl- ' Y,'~ P~ IIna ~ ~•ata .com, 
-"'- Cam poc; . do Am ar·ai,· pr·t'Sidr,nt.e·.-f<'inni;t 'no e~. ~ -· · ., J upos de \_I lias. o ,Hlll.f'Jro,.J upo cons-
C\ls l::r . - Jo:lo A 11 touio. _ Cb ri sliuno Roça ~. '- · l •,~md ·J p_elos . unt S ?1~ tr~·s ~111 n~c 1 pws_ que 
lmpri lll am -SC. . . lqn t DOI' ~nbeças '_l."lS C,llll fo ro, ~e r~ dn_ nSS I-ITI· 

· · · : '-edes dos 11·es umcos Lermos JU drctano> do( 
Ar!lE -'ENT.AÇ -~o DE r k.OJECTOS, REQ UERIMEN:ros, E~ tarlo com a>se nto r m villns Gu;,J'anPsia, . 

1:-ID!CAt;ÕE;; , lNTERPELLAÇÕ~S E MO ÇÕES C:ampos · Ger~~S C ltaÜna ; O Sf'gUIIdO 1-(• UpO. 
;O ~~· - -..T:.l~on d e ~c0. 11 o.· Sr·. Pres t.d "n · con stituíd o pelas ires f, rmo<as (•s tancias 

-~ ....... ~ .. ' lialnr:tt'ill~, c rle aguas mrn r r ~'es- Poços, 
té, -tçnho a honra ce ap t'cse nl -1' á considera- caxarrlh ú e ·vnnb:1r'y -- verdad r. ir·os «Sh lões· 
Ção ·d::r 'Càrn<~ra um projecto concebido nos : de vi~ila~" de Min as Geraes. c qu e, na !in-· 
~cg uinle s lúmos · (lê;: i guag-- m jornali~lica, _ nq lin-gu,g:,:p m dos ho-

«U Congresso Legiblali1o do EsLdo de ' mens de im f,! ren sa, U'l usoquoridiano e pe -
Minas Gerae:; dect·eta: · ; J'. tn te o•povo , em gr ral. pasa nlPs cr• mo ve r-

,A,·t. 1°. Ficam cleYadas á ca trgor-ia de ci- ·':1d r iras cidad es do l{UP ~am como vill::rs . · 
dades as. àctu aes vil las de Guaranesia, lta ú- A!';;im é·que raram en tr. ;;e vê Poços de 
11~ , Campos ·GI> t'<les. Poços de Caldas, Ca- Caldas ;-pon tada como vi lia; ~emp1·e se · diz 
xambú e Agnas Vitluo~as·,· sédés dos munici- a "r:idade de Poço!\ rle C~ lda~" -
p io ~ dos mesmos nomPs. c~xambú e Aguas Virtuosas se r.mpar~< l ham -

Arl. 2•. Rev og11 m-se ás ·disposições em co m Pliços de Ca ldas no aformosrainPnto da 
con-tra J·io. " · s·ua arcbitrctura moderna, no aprimorado de 
· -Eslâ ·data-do· e assigna<l'@ pelo numero legal seu c •. nforto Lr rb~no, nos rPcür:-os com que 

de depu tados p:1 ra o respectivo :1poiamento. essas ' hyrl rO'pri li s mi neiras vão se enriq uPcen-
Em' I.J·reves p~ l avras, sr. preside nte, jusli · rl o cada vez mats para Sll tornllrem fuiU ras 

fic<~,rei. o . projeclo a cuja leitura, <~cabo de Vicbvs ·e' Bndéns em· nosso Estado, atlrHhin-
pt·.ocede.r. •. · . . . . · do vi> ra nistas e visita ntes d11 todo o Br a si!. 

Qua ndo aqu i fie. discuti ).! o projecto mais Por-tantti, b proj~, c~o· por um lado grad úa 
ta!'de con veJ:[ido na .lei n; 5!)6 , dr. 30 de agos- ,com os foraes de cidade a Lres vi lias que já 
to de i91J, re ferente á ultima dtvisão admi- são sédes oe · termos judiciariós ; por · outro· 
nistrativa do Es tado, t.ive a homa -de submel- larld ell e ··gra dú·a com as mesmas honras e-
ter ;á Casa uma emenda elevando á catego- - :prérogat1 vas rl e cidades as ·Lres mais'' adean-
r-ia . de cidades 11 5; vill as de Campos Gerae,:, tadas I'St':ineias d-e aguas e estac,:õr.s balne'a'- ' 
Guaranesia e ltaúnn, se des de, tP. rlJilOS foren- ri as oo · Estarlo. onde o governo mineiro: drs-
ses !nella s já creq dos desde. a lei n. 3'7 5, de ;rJ-e a lei n. 373 , de i7de sr temhro rl e 1903, • 
i .l).,'(ie sidembro de H!03, ·de accõrdo com a . rreou ;. s prefeituras municipáes, qu e repril'--
ta'hélla A çla rp e~ma .téí. ,. . . ~e ntaràm ·para essas loc:.lirlarles o inicio da 

Justifi r: 1rído' essa emenda, eu !'alientei pe- .sua e mancipa ção administrativa. · ' 
rántea il!úslrarlil Commissão Mis ta en c;m·e- Accresce ainda, sr. Presid ente, o ·funda- · 
ga~a de i>nc<iminha'r aquí a discussão daquPI-, mr.nto se.rio de que nenhum· motivo constitu- · 
le ; proj ecto; o f.actQ de .!serem . essas· as tres ciOO;:t l -pt')tltl f'.f\ r onpb!'\10. como obst:~cnlo.' á l 
u'~jC .l S 'vill~'S _qu e )_~m le rrrio~ fprenses em !passa!o{em do ·p·roj ecto que o r~ ·apresento, 
1\füla·s,· gosando, 'portanto, 'de· torlas as·. rega- :pol'quanto os mestrts na mat er·w e os COJil.· ' 
lias quer da ~-ida auto'noma· aiimín-i:Str·átiva, 'petente's ' a quem . onvF ('pois' · não cfirttiei' ~>ó : 
~6 múnici)'lio, _. quer da ·· vida · judíciaria, :mente Pm minhas· forças, apr.sar de intima! 
cónfo':termos, das comarcas. a que se aehõm :convicção pe ~soal por estudos feito sobre" o· 
ligàd.bs. :. . • · · ' .: · · . ·as!lll'mpto) ,tótios; - a una voce a.<~ sever . 1m qüe 
· Em, pois, intoiramenlc iusto que o Con- · essa gra·duação ·honorífica de viH~ s •·m .cida-

gresso as elevasse; ás' hanra-s e! aos fer-os de :des. en~ i,nada · aífe.ct:l a div,isãn· judiciaria1e i 



adminisl\'nliva ·do' ' Estado. Não affecta a divi- · 
são·adminislr-a ti v;qforq'ue já essas \ illa s · d,. 
qüe trnc la o projeC'to, ~<lo sédes de munieipios . 
autonomos, orga ni ~ ados úhs, 1cdmo! Poços oe 
Calda s, ainda no Imperio, em ·1888, ou tros', 
como Caxa mbú , Ca mpt·S Gera es , llaún~, Cua-
ran r.sia c A~ua s V in~o sa.s , creadog na pe-
nultima divi~ào ad minisLrali\'a do Estado, em 
1901. 

r\;io r.ffL·Clt tambr m a dil'isão judiciaria 
Pflf!.J ue ~ ~r;1d mu;ào rt e cidad es dada ás tre; 
vi li as !.Jlle já são sédes r. e ter·mos. fo ren~e,; 
apPn s contere a e 'sa~ mes111as sedes um a 
d r ~lin c<; ~\o hc•nor·ifi ca e m<•is n~J~. Quanto ;\s 
outra s villas qu e apPrws gosa m da :•utonomi 1 
adm ini strativo,rla vid;l municip~l e ~ào por isso 
communr1s rmancip : 1d <~ ~ . qua es SPjam as de 
P ~> ços de Cald a ~. Caxarnbú e A~lli\S Vir·tuo-
sa s, n gro~ j u aç:i o em cidarles não impor·ta P lll 
que ellas tenham fõro. no sent ido technico 
O·ii r•rt.(nniYaçao jurJJcrnria, por!.JUP. esse . fôro 
judiciario nao lli r s t'oi dado na ultima div isão 
jU11iCI<II ia c:e -1003, C, antPS dt\ I,XgOit:-JdO O 
deer nniu d <~ !t-i 11 . 315. da refomn de tJl di-
visão não podemo <; cPhitar. 

CH IO é !.JUil as aspi rat;ões dcs~as vi llnscon -
\·erg.- m r:r r·;i e~~e fim: e na proxim·, divi são 
jtt fli ci at i ~ qu" o Co r t ~ re , ~o naturalm ente Hgi -
tar·á na s1:s,;io de ·19 14, purque ' 6 nu fu luro 
~ n n' l r ~i~l a rivo é qtli: o deccnnio t ••n s t.itu cio-
not. a ~c c • · nt~ r d , ld 11. :n:j , dP JU de ,.r,· 
lem bro tle ·1903 e.-lnt·á {'XW> llndo; na pro xitn<~ 
divi,ão jucliciHria f'C trnl"r :'r ~ ern dnvidn do 
ai sumpro, acu dind o por ourro lad o, aos rec la-
mos O•·: tanto- municipi c.s mineiros qu r. li ca-
nun rPduddus a lf·rmos com a mdvr injusti-
ça (npo'iadosi e por um prin cipio de preca rie-
d <~ d e fiu an ceira ~ e viram di , L<lllciados enorm e-
m e n lf~ das 'éd r·s das resp ec tivas com::u cns a 
que fit: aram li ,;ados , fObretudo em ce rtas 
regiõ e~ do Estado, ec mo 11a do Xortc. que te-
nho a honr·a de rPpresent 1r nesta Casa, na 
do Triangu lo e nutr s . 

Ü SH. GAHIIJALDI DE ~ l EUO :-Apo iado . 
0 SH. ÜDILIIN DE ANilHADE :- Em tod S as re· 

giõ··s do Est~Jo, pód e-~e dizer. 

Apresentando aqui· essa ·med'ida na· penul-
tima sessão 'de ,f9H, torüei cornmi~o mesmo o 
compromisso de em tempo', \rentllar· de no \1-ó 
o ;;ssumpto ouvindo çs competentes nn ma-
ler ia para qu e o projecto qhe ora tro~go à Casa 
tran~itassc pacitica ·e víctol'iosa menle no seio 
do Con;;res~o Min e•iro. ' ' 

Para elle invoco as luzes da Oomm issão de 
Con stituição e Justi ça , que na'luralmen te. se rá 
c lHtma d C~ <1 se pronunciai' sob're o assumpto . 

invoco Lambem para o me~o · a atteoçiio 
c as sympa thias dos srs. deputados e e. ·-
pero 4u e :lodos fiqu em co nvencidos de ,,que 
elk não r·epresenta n.ern . um pr·urido de 
appareo• r·, que no legis ladOt' nunea se sup-
~ · Õ e , nPm tiio pouco a preoccu' p:.ção de ,·cn-
lrlar, in c < • n~t,tuci on1lme\r t~ , .. uma qnrs tão 
lJU C não podia ser tomada ein con!J ecim ento 
Jwlo Lon gresso Mineiro, n:1 ·prese nte legh la-
lura. . 

Mand ando á mcs~ o projrc lo, com esta s 
br·evcs na lavrHs, c~spero que , tr nha Pil e 11·an-
'ito vietoi'ÍO ' O nos t>~l' nos r·r~im " n l :w s rlPs ta 
Ca''a e ~ eJ : i eon v•·rtiuo em lei. sati sf;,ZI' ndo as-
stm a nm~ pr·flva d e rti,; tincç:'io a que f•Y em 
jús H~ sri.; ~ édrs dos ndeant • do~ m11nicipios 
Já referidus. (Muito bem ; rnni to .. bem! ) ·. 

... ~ . ~ ~ 

Projecto n . 99. 

() \.l • nprs~ o LPgislatiYo do Estado de ~l i
n1s Gc a-s d· ~c r :ela : 

c\l't. ·1. · l'icam elevados á categoria rl e ci-
drld e as aduaes Yillas d r~ Guaranesi •, Lt.•ün a, 
Campos r. er:ws, Poços de Ca ld <~ s : Cnxambtí e 
Agt r ~s Vi r tu o·; ,,, sedes do5 m miei pios dos 
mesmos nomes . 

A, I. '2. Revogam se as dis posições em con-
trario. 

Sa la das s<'ssõ es da Camar.1 rlos Dt>pulaúos, 
aos 21 de julho •1e ·1913. -Neleon de ~enna. 
- G •ri balrt i Mdlo .,.....- Pau lo. Pinh eiro da Silva. 
- ModPstino Gonça lves.- l?ranklin de Castr·o. 
- Dr. PPrl ro Luiz. - Rau l de l?aria .- Valdo .• 
miro de Maga lhães. - Argemiro de R"sende 
Costa. -C mpos do Amaral.- FredPrico 
Scliumann - Edmundo Blum. - Fir·miano 
C:ostn.- .l nii.o Ant(}nib. - Ped ro Lahorne. 

Achando- se apoiado pelo numero de assi. 
gnatu ras vai a im pri~ir . 

Osn. NELSONDE SEN 8A: - Oc facto, nn~ s1s 
regiõe ' , nwis do que ern outras do Estad o, 
a viação t'Prrea ain da 11ão penetro u com in-
lenH•la lf', de modo a sati~fazer ás necessida -
des mais impr. ri t>sas do no~so terr ilorio, ali i 
ond e <~s viagens se ren1izam com as maiores Votaçiio 
difliculrlad es por· más estr"das. Nessag zonas a 
:s u ppres~ào de comarcas constifue uma ver·-
dade ira iniquidHde porque oh l'i ga os jurisdic-

das. rna terias ntja discussqQ se 
encerr<.~. rf:p ' ·' > .. 

acha 

Parecer n. f30 '· .·.•c r . 
cionados aós m~io res sacrificio~ para o t:iJm- Posto :1 votos é app ·ovado ·o p~ rPcc r n. !'30, 
prim r. ulo mio só das fun cçõr.s qu e a lei lh r.s da co mmissão rl e Legi!'la Gàb e Justi ça , opi-
impõe, como par·n a defesa de seu p~lrimonio nando no ~·e ntido de se r· ouvida a S-ecreta'l;ia 
e de sr.us interesses, qunndo esses inl,.. resses do Interior sobre urna reorcsentaçao .(los f~tn
são a~itaf'lo-; per:Jnte o pretorio em sér!Ps oi s - ccionarios do fôro do lermo da r ioade rle Bam-
tant.-s to. 20, 30 leguas e mnis. como temo; quhy, so licitando pa gamento d·e custas; 
diversos exemplo~. em v~ rios termos e co · ' 
marcas de Min<1S. (Apoiados ). 2.• PARTE ·D.\. ORDE}l f?O DIA .. '· ;I 

Etr, !JOrta nto. aprese ntando O proj cclo, ~a- f . a ·DI·CUSSÂO DO PHOJÚTO N. 93, I) E HÍ 1·2 · 
tisfaço a uma inspira ção intima de minha cons-
ciencia de legislador. · · E' lido c posto em 1. ·•· discussão o proj e'do 

Nem uma dessas villas siquer pertence aç) n. 93, de f912 , auctoriz mdo _o goverQo a cor)-
me~ disrricto eleitoral, assim como tambf'rii tractar com a Empres, Bras1le1ra çle. NavPga-
ll' m um des~ es municípios a cuj~~ séde!j q . ção ou com outra q!le ,m~lhores vant~~~~~s. q[..: 
P''OJ('Clo vae dar a ~raduação hononfict de c1-. terecer o esta belecLme.nto de uma linHa r.er-
dades, tem pllra commigo a menor ligação pó:! · gula~ de vapores entre os portos do . Riq' d,~ 
titica regional. Jane1ro e C ravcllas. 



_!Wo,gu,e,m p,~in~o a ·J?alf1 Ytra, ,, trçerra -;s ~ a 
9lli!;!J.?~~ senf!P·;O :pfO.t~~~ •'<l'P.fl,liO~G" e r~
llle\ti<.lO a, - COW!JllS~, qe .vbrp·~ (?:lllp/1GaS. . . 

. . ~a·:.erdr 'li . Ú'i ' ' · '•: 
Lido e pos·t~ .. ém discu.s~ãi!l é .; ~ero drebaM 

approvado o pa!·ecer n. _ ~. Sl-, r dà cem-mi~~ào de 
.tiama r:as !MllJ!JiicJpaPS.,. \0,Jil lfl1l ndo . nô •sltn ttdo· .de 
S'OF•devol•vida •á a.nuniqi!J(I-hdadJé de Monte ·Ale-
gre u~na. r ll4J r.-sàn-taçao S6btle· • ct.i-visas enLJle 
aJtuc<Ha. municifli<},. c· o de., Abbadia de• B0m 
Su.cucss@'.. · . 

'Nad:a• mais haveH'I'io a tr·at~tir , o ·sr. Presiden'-
t~ · desig-n•á pa rtl· ;; ma~hlà a s~gu inte 

1 • '. ' 
OfH> E·~l DO IJ.L\. 
PRiMEIRA PAHTE 

Até uma bora da tarde : 
L<-' itura e apprOV<JÇàO da ac la. 
EX!J!ldiente. · 

Até·duas t.'oras da tarde: 
A.fN'esenlação de pareceres d s commis-

sões 
Apresenlação de pr0j ec lo&, requerimentos, 

indicaçõe~in terpe ll r ç(ks_ ou moções. . _ 
Di·cnssao de re4uenmentos, wd1caçoes, 

interpt: llações ou mo\ões. · 
Approvaçào de J'Cdacções finaes. 

~EGUNDA PARl'E 
Até quatro 'ht>ras da tarde: 

1 .'• discussão do proj eéto n. 5, do Sr: na~o, 
concedendo di..;ersos fo v ores ás assoctaçoes 
fundadas n~ Capital do Estado p ~ ra comtru-
cção de casa!'1 de aluguel modico . para ope· 
r-a rios·. 

1 a do de n. 6, lambem do Senado, co nce-
di!ndo diversos fa ores á co·m.panhia que ~c 
or.g~ niza r para a ' con ~tr·ncçãQ de 'J illas e~era · 
rws •n I .Capita l ·do E~tado . . 

t:• od o tde 1n. 96; d-ecla.ra ndo serem do \.!o · 
mini:a particmlar aS terras sobre as quaes as 
Camar·as Munidpaes ou o ·EstHdO · te nh~m co-
bra'do., si)b --qualqu..e.r titu lo, os impostos <1 e 
tlfart1smis~ã·e ·de propl'iedaidc e novos e ·velhos 
dire ito~.,. 

· · Leva Ata- se ta sessão. 
--*~~*--

1P ,·EsSAO ORD'L NXR'lA, AOS 22 DE JULHO 
DE ' \9 !3 

PRESIOENCIA cDO SR:. EnUAIR'DO DO AMAHAL 
SUliiMARlü : - Ac-t:a. - Expediente . - D-iscur-

so do sr. F. Schuman n. - A.prsei\ttaç.ão de pa· 
receres. - Discussão. dos parecere:> ns l3t e 
134. - 1•. discussão dos projectos ns. 5 e G do 
Stln ado. - ·'L•! di§éussão do proj ecto n. 96·-

·0rde'nl do dia. 
Ao meio dJ<~, frita a •:hamada, ach:~m sé 

preson!•·:S roslsts. Yiéi-ra Ma.hqlues ,' José . Alves, 
~lias Th eo tonio, C:ampus do Amaral, O l ym ~ io 
Teixeira, Pnulfl· . .Pin'lreilro ~ · 1 Fr ~t' n1d-i11 de 'Cas tro, 
Modestino Gçll1ç i:i lv,e ~ , Raul d(l Farja, Castt! l 
lo Bra rico, bllilon i;le A'uilrade, 6-~nbalai 'de 
Me1'Io, M'ot·eírit da Rocha, .S'c !M ili ~ .hu, Chris-
fi:a~\o 1''Ilôçqs, ·p ~ dl'l:l Laból"né, .Jq~o Antonie,' 
Edrríqnd(f .Blu:r!J , . Ra~l &thres, - ~i'gePJ'iro de' 
Resen-de, Y(lldb,mt'ro d~ Mélga lhães, Edga~do: 
da' CUnha e · Pedro Lmi'. . 

~fl l \an rl o , cpm , ,c;~ u sa· u3r,t~jp.ada ,·Qs .. ~f&., 
t~nl}'C~ t M.urle-. s~~·a11f.ortes, ~enflw. )qgu~!Jie· 
dq, .An fln!P' MOltfi! ,?J,G!l9 ~9J'q r.li) , St~lltíl : (41., 
a~ i~ . -IIPV~Ii ; ll · ;fa.y.aJieS gé . àf~tl'!A! f',st:m .f;UalQI. 
m,ais senqtôl.res., , , · ,.. . . . , 1 • 

AbTe• seí a sessão. 
L. ida a · c ta da a nt>ecé'd énlte e n-ãü h a-ve~· do 

qU'efi' sobi'e e lia' •fil·ça- otiservaçÕ'~s fira a m ' 
wa sobre a me;;a p J'a ser ap!Jroyada q u:1' d~ 
houver nlllmetb· legal. ' 

E:X PEDrENTE 
R'ep·fésentações 

O sa. F. ScHUM-ANN : -Se. Presid>e nle, ,so• 
licitei .a pal'ii-via.·paro P- nv'i"r á: me~a alim• de 
ter o. desUno regimental, uma repre s~rrtiação 
do-;ddadão Joõ0. Bà,plis ta S-carp.a, a~livo e in-
telligt·nt·e ánd11strial •residente no dis'tricto de 
Hautl!a>Adu~ á m·r~·em da Rêde Sui~MineiNh 
em q11e pede ao Congresso MiRt>iro que· sPja 
revi sta e' mudi licada a tabi'!I M cl:os imj)osto~ 
rererentes a ex port;;-ção d'fl madr ir-as palia 
construcção de [Jrerl ios r tc.. vblo a actual 
s•··r e xc~>ssh:J ou quasi probibi:li v.a cont<H'ID e 
ull ega e demonstra na referida rep rcsu nla-
çào. 

éonvem notar" SI'. Presidente, que o sr. 
João Baptista ScRrp(l prom owndo c iiH al-
lando. rt cCompanhia l ndu &lri,a l de llu nhand~" 
que expio; a sem€1han te üJdu stda , não , te,· e 
em ,·h t • ~óm e nte usofrui r grand es in ter~ses 
pf' cuniarios, pois, es tá lambem com e~~a in· 
rlustria pre>Lal'ldo serviços não só ao nosso 
E~tado como aos de S. P~ ulo e Rio ·oe Ja-
nPiro, tendo empregado não pPqu t' nos capi-
tar,s com es lra·rla dP. rorl~ gem niv P. I<JrlilS p;na 
autonwvcis e -carroças, Rlém da monta gem do 
respecti\'O es tabelec imento de s e rJ~a ria 
ele. . 

A representação es tá assiQl refc J•;da (.Lé). 
Parecendo-mE', ~ r. Presipentc, Qe imeira 

ju~tiça o que requer o peti cionaria, e~tou 
certo que a commi~~ãp d<~ O.r~am .en t,o ~ ~ . pro· 
nuncia rá favorav P~mentc ao assum)il to a ll~n
dendo a tãoj u ~tn pedido. (!lluito bern). 

A rcprese nlaç:1o vai á commissào de OI·~a-
mento. · 

O s1·. Vir.ira Marques, (t · ·secretariei) P' s~a 
as nt:ins d~ sr .'P re~id e_n~P. um a n• presrw~_çào 
em qr;e a Cam ll ra Munrc1pa l da v)lla 'Rio 'Cas-
u pf'!a eleq'Jr;:<i.o cl'és&;r vrlla á caLeg·oi'i . de 
coma r·ca:- A' cominissão re, pec'liv••· 
Apresentação de 1Jarecel'es das c' rnrnissões 

o ·SR ( HRIST!ANO Hô <;-AS, pela commis~ão de 
R oprJI'~ ,en ta çêes e H·eti\ões , apresenta os ~Se 
guintes pal eceres-: 

Parecer n. j 35 
A' com m•i~ s rro de Re!Jresén taçôeR g Peti-

çõPs foi •. n:ec-no um re t UHir:·.~Hto d-e Hdefon.o 
José Teixe ira, ex-coHe.c:tor" de T.r.es ·Ooraçoes 
do Rio CJ'.de, em qllP. allrga ter-se .iroc-e pdia-
<lo a w _a casa nH .n:oil.e <1~ pro ci ~ são dil · ~Pa{
xào . cP iebradn em abril de 18.99, onde funu-
cionaya a coll cctona, tendo l)avrel'l)s e papJliS 
i:lo Estàdo. · . . , 
' Pelo. inqueri to q]J e· se procedeu fic~'u pro-, 
vado, <Jiz o supplicanre, <{úe fof · casu'~l o lni 
cend.io devor.nndo ó .pi'.edio ·de s~a pyopt~q4a'" 
de 'e r·elluzindó o á rrírs~ ·ria. · ' · ' ... 



,,~,cQhfO'rmidadé . com l ·o CVJ.te se pour1~ :rpt\· 
rar na occa <i à o .um depu la lo constJ.gu('t ·'lO 
Conw\~' ~ '.0 ~~ .eq t~o a ·~P.PfÇ~va .çãa; .cla.,I;Chn ._ 
4Y6,." IIVIau iJo r0 s upÇtl ica n t~ do d.estalllue de 
8:500$QOO,rem que foi 'qa lculado o 'preJuíw 'do 
E~Íado. - ' · 

Da liquidação final de ~uas conla s resúltou 
com s urpre~a sua um Gl,esf,aiq ue de 13 :46138262, 
c.o,ntra a Fazenda Publi ca . . -

o suppli ca nte a~ora w~dP ao Congres:'D a 
Pl~ bdJ'nção de um proj ecto qit e auctor·ize crr 
d!t,t às su as cont,s 'a somi11a ue 1J :390$843. 
(le despP.sa:-; p~gas a divel so:> poi' or·dem da 
SéCrt'l(IJ'ià das f'm a n Ç<~s a liUantia de.- .. .... . 
1'.4nS:lOo' de cs,tatnpill1 as qHeiinapas, 'bem 
co'mo o i.:u mpl'imento da lei dtadá, votada' em 
~ufurnr . .-

'!'lairarido ~uvicJ.a no PSI'lir'llo rl a l cD tnmisSão 
q-úanto á f1fl ta-e i-rregLtf~ridarfe ·d6s docli men 
tos e'ldübidos pelo supplk·afl'te; comgi·onato-
rios de suas <d legações, é· a nw:•ma ife pare~ 
cerqu e seja ouvid~ á Se t :rel;~r i a oas Fin >J n-
ças, ped indo -se-lhe inform ~ ções a resprilo. 
' 'Saht das 'commi~ f'>ões, 2Z de ju lho i913.-

l()ll mJ.!OS tto A'Iil:<ral, presiden te . ~Cilr i slia no 
Rô'.,;;rs, re lator.-Joào Antonio. · · · 

Parece?' n. 136 
A' Çama1·a dos Der•ulados ·roi diri gid<t urna, 

reprc,;:;. ·ul aç:io das pr·u!essora• elt'. c liyas do , 
gr·upo esco lar ria cidane de Diamanlin;r. d. 
Marürnna Oo n êa o~e Ol.ive ir·<t Mourão, c1. Julia 
Cu b,; tschek, d. Hilda R ,b,..llo da. \1 atta e ou- , 
tr·as, ftn que solicitam a ~pt·e se nt>~ çào dP. um • 
projccto quP. lh es augmentP. o ord1~m1Hdo : 
m b 50SOoo mensaPs, assim como o dos pro · 
fes~ot·es publicas de rstahelrcimer.tns congr.-
n-eres · e J.)roporciona lmen le o rt e outros da 
~nesma cathe~oria, allegando como motivos 
ju~Lificalh· os de.-~a tn Pd irt a a c.tres tia da vida, 
11 falta de. tranqu ilid rtJe de an imo para exer-

·cer~ m com pr·oveito 011 deveres de sua pro 
ti s,;ão. 

Curnquau to não esteja . sellada a . pcti~;ão, o 
(jlle é irregu'ar·, ll ~~omm i ~são -de Peti ções ~ 
que foi el l<~ distr·ib ui·la tom neto por gen lilesa, 
em consideraç<lo o ped i110 das supp li cantes, e· 
pondera nd o que o exmo . sr .• P1•esidente do 

!l<lstado em sua me[l.!'-agem·recommend a ao Con-. 
~l'HS~O q•te é pr..ci.so .melhorar a . sorte dos· 
tunccionarios puhhcos .e entre es tes se acl1a o. 
proFussorado publico, é d t~. ·pa recP-r que. a G~
'mar:i, e m tl'mpo opportuno. satisfaça o de:.ejo 
das supplicantes como for de justiça. 

.Sa la das com missões, 22 de julho de 191 ~.
(la.rnpos do Amara1, pre'side nte.-Cht· i ~ tiano 
Rôças, rc l a to r.~Joào An tonio.-lmpl'imam -
se. 

·fl &R. FR"NKLIN o E .CA ~rRo, pela commis-
sãq de Vi:ição e Ubr·;iS Pllblicas, apresen la 
os seguintes pareceres: 

PaTVcer n . 13í 
A commissão ·de Via ção e Otr11s Public~~ . 

•11 que foi .presente um rellllerim,...nto ·dos ~r·s. 
~lcire.cto ros da Comp nhia d·e Viii_çào do ~ui 
•de Min rs, pedindo ao· Con ;\ rcsso Estadoal um 
1prlivilegio para a construcção .de .uma .r·str·ada 
de fPrro entrP. as cidad es de Itajuhá e Ma cha-
d.o., é de parflce l' quP. o mPs:mo não F-eja co n-
rce{i i,jo, 't: m 'Virtude da respos ta do ex mo. sr. 

A . C. -1 2 

Ministro ,d ! Via.çi\!> . . dr: • ifos.é· ;.B~nbosa Gonr 
Çii lwes, ·cru t.1 1d ~. abril . .Q:e. 49 l~ . ~-t- <Awr&~ce 
ainda. a cir.cumsla~eja de , que a {ei n. 2.7il8 .• 
de 4 de janf':irO d·e:f9J2, revigO;I'OU o a r~ ' ,5,_. 
d.t Lr i n. 2. 5-H de 4 r1e j<l nerro de 19·t2, ·,c ta 
belecendo, que ,.o goyerno m3.ndas\';e · p1·o,ce; 
dt: r ao •estu:lil.e .de. It.jubá a Pt~d ra Bl';l nt.:ll r.m 
prorongamcnto da ~s trada pr0jec~afl.a ,de 1.?~
quete a ·llaft1Pá, r(); que rtenota, da · ~arte do ,go~ 
vc rno intenção de construir · a •l't'l'er·ida es-
trada. ' '· · 
. Sala ·da~ commis~õe:', aos 22 d .-~ ill'lho de 
i9t3 :~ Fr· . ·nklin rl e Gi:th tro ... Ga ribaldi 'de ,\lei~ 
lo. - Chrisliano Rõças . · - · 

P aq·ece?: :.~ . · 138 

A commissão de Viaçãb e· d'bras Pu olicas, 
á 4ual fnl presente o r el.{ll fl' im en lo dos ' ci ~ 
r1 a.r àos Olympio tio .• res l'enna, .pad r·e Jo;:' 
Marciano ne Aguiar, engenh r iro fr~deri,co A;. 
Alvares da Sil va e Jo·:é M. Alf,J nso (jJ't1_ ta, ·,pe-
dindo privilegio e ou tr·os fa vvr·e·s p: tra a' t:on -
>l.nfec;iio ciP um 1 estr·;rrill rl e ft~ rTo ·qll P. p:lrti n· 
rio de Na li\ida1e, nas dil' i-as dn l':stadn çle 
E;pinlo San lo, pA ios va les dos l'ios .Manhuas-
sú e S.1nto Antunio du M1lr poó, Cadtne ll'a da , 
Grllço, no Rro Doer, e' tl1unl ·ipiu de Alvrrlo'-
polis, S. Miguel de Pu·acitahH, a entr·ol'J'cllr-sc 
no r·amd k rTro .n··~ S1uta n rhar;1, n··, j\on to 
tn ai~ co ll vf' rli en le; é d ~ parece.r a cummis,ão 
que Sf'ja o me~ rno archiv:'trto , visto os [)1'0-
J.!On l:nte . .; não t er~m apresentado íl !Jlanta da 
li11ha pretep lida , e parece ii •IO o.m():;mo tra,-
Çlldo ~tfuctar· di~eito~ ' dquiridos ela Estr.~di'l 
fle Fer . o· Vr ctona e Min es e da LeOj.JQl(;lln'a 
Raii\Y y CompJny, srgunr1 o infori1Ja Ção db 
exrno. ~r . Sérretario da Agricultura, a 22 . de 
outubro de HJI2. · ' 

Sa la das commis,õcs , Ú dP. julho dtJ 1913.-
rra n klin de Castro .. - .Ganha.ldt Mello. -CtJris-
ti a no Rõ,;as. 

flarecPr n. 139 
A comm i<sãÔ de Viação e OI.J J'.IS. Publiç:,H), 

r·cvendo minuciosam e nl 1~ um . rcljn e, r·im P.n to 
ç! i i ~ido ao <:ongrcs.;q Estarlnnl pdos srs. Ftr-
rn ato Nogucil·' e · Erne:;to Cam eiro ~<lll~iago . 
req uerendo privi lf'gio qe navegação çj r1 r io 
Sap uca ll y. entre Por to Gello, Tió rnu hielpio do 
C li'IIIO do Rio Claro, e a ·e, t •<;tio d.J Fama, no 
munic1pio rt e ,A if'enas . é de p : u·ec.-~ r que :-eja o 
mrsmo indde l'ido, vi ~ to ::i.s l~Iromú(õr~~ ptes-
tadas · Ho ex mo . sr. Si:!c ré tario tia Ag t•icu ltu-
ra c Viaç<Io pPIO dr·. Fr·arH.: i~ co . Lobo Lei te 
Pe1·eira , PngP. nh eiro em che1e do 8 . · rtis~ ri c to , 
nu e diz já h.ave r a mP.:; ma n 1v~w• ção r·equer:i-
d~, sem privilegio uem favor de qualquú I'S-
pecie, e qu e conceder· se privil~~io em tars 
condiçõe~ seria orlioso, v i ~to prohibír uma 
ex[)loraçào, que já existe sem f vo r ofti-
cial. 

Sala rl 1s commissões, aos 21 rlr. julho de 
i 9·tS.- ·Frao klin de t; F.tro. - ·Garihalli Mello. 
-C:ori:>liono Rô·;Hs .~lm prirnam - se . 

O ~R O.J.HIPIO TsrxEJR.I , p~ l a ,·ommissão 
de Co nstil1 riçào , Legi ~liição e .lu s1 iça, <~IH'esen· _ 
ta os S·PguintPs -pareceres. 
Pa recei' pam 2 a di,çcnssrio .sohre n. pl'oposição 

n. ·I G7 , ç!e 19 10, elo Smadu . 
A C:ommissão de Con~titu l\ào, L ng i s \ ~ç:i o . e 

Jusüç 1 a que foi p ·.cseulc o proj ,.,ct '• vu til' e-



lhor, proposição n. 167, do Sena'do, de iO de 
agosto de 1910, altf'ndendo a que a lei deve 
ser cl rl T'êt, precisa e terulinante e a· qu e, por-
tanto, não póde deixar ló11-a r par a du v1das ou 
contro\'ersias. devendo. ao coutrario, provt>r 
a qu e ~li as d esa ppare ç~m quando, J!Or. ven· 
tura ex1st"m ; nltend!)ndo a 40e a JUrlsp ru-
dencia não deve :wr vaeillan le, e ~ó o é, em 
alguns ca sos. por má int•·rpretação d~ texto 
legal, mas não ~ode a propr1a lei admlltir· El· 
m1lhante vadlla<;ào; allendt>udo a qu e o :uu-
go prim eiro d ' propo sição n. 167 J· eco nh ~re 
a existenria de casos controv.- rlidos e t1 C JU -
risprudenc ia vacr ll êl nle o que não e admi s,i-
vet em uma lPi; art ... udend o a qu e muito me-
lh or ~ e ri a qu e os juizes ou tr·rbunaes s up~ 
riores não tom ~ s,em conhecimento dos re-
cu r~os do:: ap!Jell <<ção ou de aggravos qu~ n do 
interpo- tos erradam enl e, fixando '' lei de 
modo claro os casG~ d. lJLif'lla P. o~ deste; ;., t-
teudendo a qu e, abo lida coino fo i a ;;djud it.:a -
GilO oltngaturia. o crPdor hypothecal'io, de-
pois de pt·nhorado.; c .11r ematados os bens 
que co n,ritunn objecto ela byJ)othcca, n~o 
ba~ t~ n do es tes para ~o lu rão da diVH1::1, COII tl.-
ntía ainda Cl<mo credor OO I' um titu lo, (escn: 
ptura publica); alrPnncmlo :1 lJLl C ás csc ri plu-
ras pub;rcas ur. confissüo de divid a cabe H 
acção de ass ignaçao de dez d i ~h - ;r r"L 247, § 
i. · , do n·gul. n. 7.•7, de 18i)U; a llt> Irdend?, li ~ 
n almc~ntc, "que o ar·t. 1 . · da p•·oposrçao c 
inaccP il a1el e a '1ll e, quarrto ao ~egundn , já a 
lei é cxp r-e ,;sa, é de p _~ rccer que o J!rOJec~o 
seja su bmettido á segunda discussão e reJei -
tado . 

Sa la das Com mi s,õrs da c~ m ara dos Drpu-
t ano~, 2:! de julho dP- 1913.-0iympio Tt::lxer ra , 
r elator.- Rau l de Faria - Od ilun de Andra-
dc.-Raul Soares. 

projeclo n , 167, do Senado 
(5." legis:a tu r a) 

O Congresso do Estado de Minas Ge racs, 
.decreta : 

Art. 1. · Nos rec ur~os eiveis de appe ll ~ção 
ou de a:;:gr;,vo, nos caso:. con lrovP rti do~, sen-
do vaci llanle a jurisprud encin. os juizes de~ 
supt·rior Illslattei, podem tornar o feito á in -
f~e ri o r , convt-r ti do em diligPncia, pnn1 coni-
gir-se o erro dP sua intP r(.-OSição, e prosegu ir 
o r•· cu r~o q11e for comperent e de ntro do J.na-
: 0 lega l, oiJ~ervHdos os respec tivos tr a mit e ~. 

Art. 2 . · Nas acções e t·x,cuções hypflthP-
carias, si os b .- n ~ hypo lh et..:~dos forem in su ffi -
cientP~, depo is rl e ex •·c ut~d ;,s, para a st. luçào 
da divid ;t , cabe ao credo r a acção regular c 
compete[) te par , em virtude de sentPnça , ha-
ver st· u pagamen to sobre outros bens do de-
vedor. 

Art. 3. · RevogH m-se as disposiçõe& em con-
tr·ario . 

P~ço elo Se nado rio E,tarlo de Minas GeraP~ , 
BAilo Horizont'-' , ·JO rle H14osto de 19-10. · Chris-
pim Jacq ues Bias Furtes.- José Pedro Drum-
monrl - Gomes F r e ire cJe Andr·arlP. 
parecer para terceira rlisw .~ sào sobre o pro-

Pr·ojuto n. 70 
A Commiss<io de Con~litui ção, Lrgisla ção e 

..Ju,riça, a que foi prest' Irte o !Jmi ecto n. 70, 
~pprovado em . 2. ~ di scu~são, é de parecer 

que seja o mesmo -submettido a 3.a discussão 
I! approvado. 
s~ Ia rias Commissõ"es da Camara dos Depu-

lados, ·22 de julho ue 191-.l. - Olympio Teixei-
rd, relator. - Rl:lnl de FaTia.- Odi1oll. de A,n· 
drade.- Raul Soares. 

Pa1·ecer n. 140 

A Commissão de Con ~tituiç ão, LrgislaÇão e 
Justiça, a que foi prese nte a . rec la.mação do 
tr istnbuidor e partidor da comarca o e ~. João · 
Ne JJomu ceno, é de pa recer qu e seja a mesma 
indeft·lid<t e arcliivad.t. O recla mante já foi, 
em grande parte, aLtendido com a revogação 
do dec. 2 .011 ; na pal'le · r elativa aos arrola-
lll f' ntos. 

Sala das Commi::sõPs da Cama ra dos Depu-
tados, 22 de julllu dP 1913.- 0iympio Teixrira, 
r·e!ator.- Rau l de Fana. - Odilon de Andra-· 
de. - Raul i:loarcs . 

r are c a n. 14 I 

A Commissão de 1.•-n>tilui i,":'lo, Legislação e 
.Justi ça, a que foi ~ ll"t ·c l a a rt>pi'e~eutação do-
·1. · escrivão do judicial e notas e do pn ~ll-:
d•l l" dP. Uaependy, ree r;.mando co11tr-a altera-
ções de custas e emolumentos feitos pe los 
decs. ns. 2.0 11 e 2.0'12, d" 21 dt~ ab r·it de Hl07 , 
é de p;, rece r qu e seja a mesma I' P- pi't> S•·nlaÇãQ 
arclt ivada, pois não póde ser allend•da. 

Sa la das Commis,õe~ da Camara dos Depu-
tados, 22 de jullro d'" H.l'13.- Olympiu Teixe i-
ra, rclalOI'.- Raul de Faria.- Odilon deA n-
drad .. . - Raul i:loares . 

Parl'cer n. 142 
A Commis~<lo de Consti tu ição, Legislação e 

.Ju~l.iç r, a que foram p•·esentes as represen-
t ções dos distrib<ddore~ e pa rt.idores das co-· 
marcas de Uberaba, Tres Coraçães, ('.e rmo) e 
outros; . é de paret..:er lJLle as mesmHs repre-
sent ções fejam arelr ivad s. 

A principal arguiçào qu e fazem os rrfer dos 
par trdores é contra a dispo, iç<io do dP cre lo n. 
2.0 111 de 21 de abril de 1907, qu e deu a 
forma de arrolame nto aos inven tarias meno-
res de tres contos de réis. 

Ora, es ta disposicào já foi r·evof(ada por 
lei posterior, v i ~o ra n do hoie o me,mo pre-
ceito an tl'l'iOI' ao rererielo decreto 2. OH , vistt> 
como só têm a fórma de arrolamen to os pe,-
qut~ no s invt'nta rios inl"er·iorcs a um con to de 
réis. 

Sal.t -das Commi~sõrs da Cll mara dos Depu-
tados, 22 de julho de 1913. - Olympio Teixei-
r·<~ , rP.Iato!·.-Ra ul de Varia. - Od ilon de An-
d rHcl P.- Haul Sna1·rs.- Im prima m-se. 

0 ~H . 0DJLON DE ANDHADE, !Jéla rommissão 
de Consti1 ui<;ão, Legislat;ão e Justi ça , ap re- · 
senta o segu inte 
Parecer para 2.• discussão '-úbre o projecto n. 

49, de 19-1'1 
A commi~são de Con~tiluição ,- Legislação e 

Ju stiça opina pela rrj eic;ão, em 2 . 0 di:-cussão, 
do !JrOjPcto n. 49, ne 1911, em vistaoejá se 
adr~r convc r·tida em lei a medida que elle 
propõe. 

S<~la nas commi~sõr~. 22 de julho de 19J 3. -
0r1ilon de An 1r.1de.-Olym pio Trixeira .-Raul 
de Far·ia. 



" Projecto n. 4-9, . de 19•U 
r O f.ongresso •L:egislativo do Esta-do de Mi-
nas Geraes decreta : 
· ~rt. t.· Frca o governo auctoi'izado a pagar 
aos lentes do Gymnasio Mineiro, de accordo 
com o art. 40 , do decreto n. 6!1, as gr:1 tifi 
cações (pe lh f~ S não foram pag~s em i908, 
pelo ~e.dobr:ame n to das n ·spectivàs càdeiras 
•.•ex-.VI » do CILado·rtrcre·to e da lei n. 234. de 
agosto de 1908, "brindo p·ara isso o necess:~r·io 
cl'edito. 
.t' A~t . 2. · Revogam-se as disposições em con-rarw. · 

Sllla das $essões da Camar·a do$ Dep utados, 
23 de agosto rte 1911.-Ferreira de Carvil lho . . 
::-Au gu,Lo SpyP.r.-Eiias Theotonio Bapttsta. 
-Morle,;trno Gonçnlves.- Alves de Lemos. -
Valdo mrro 1\faga lliães.-A imprimir. 

_Não. ha pro jrc to~. rrqn er·imentos, ind ica-
çoes, rnl ~-' rp e llações , u moções a serem apre-
sentados. 

f>ai'('CM' 11. 132 
E' lido e po.,to ern di scussão, que !'em de-

-bate se encl' rt'a, o p;n e,;rr n. l32 , da ('O m-
mrs,ãn de Pdi ções, m:1 ndando archivar diver-
sas peças. 

A votação fica adiada por falta de num ero. 

PaTecer n. 134-
E' rgua lnwnte lirlo e posto em discuss:io o 

parer.er n. 13 '~, da commi~s<'io rle Peti ções, 
pedin ·to informaçõe~ ao gover110 sobre o~ re· 
qn enm •· ntos dos rscr·ivães das cü i! Pc toria s 
de S-111la Rita de Cas~ia c Smto Antonio do 
Mont". 

A votação fica adiada. 
2.• PARTE O\ ORDEM DO DIA 

-1.• di ·cnssào do projecto n. 5, elo Senado 
E' lido e pnsto rm 1.• discussão o proj Pcto 

. n 5, ao Senarlo. concedendo divrr,;os fa vor .. s 
ás ass r•CiiH.'Q s fun rla rJas na Capiial rJo Esta-
d~ P" ra co u~tru(:çâo de c:•sas de aluguel mo-
di co pa ra oprranos. · 

N ingu Pm w·dindo a palavra, encerr:t -se a 
d1scu~são, ficando a vota ção adiada por falt~ 
de numr ro lega l. 

"· " discussão doprojecto n. 6,do Senado 
E' lirJ o r po< to r m 1.• discussão o projrcto 

n. ü, lamb ··m rio SenBdo concerJendo divPrsos 
favores ft compRnhia que se or~aniz1n para a 
construrção de vi llas operarias na Capital do 
Est~d o . 

.Sem dr.hate . ~ nce rra se a discussão ficando 
adiada a votação . ' 

1. a diSCUSsão do pl'Ojecto n. 96 
E' lido e posto em 1. • diFcussão. que sem 

debate ~e Pncer-ra, o protecto n. 96, dec laran-
do serem do d(J minio parlicu\:. r as terras so-
bre as quaes as Cnmuas Municipaes ou o Es-
ado lfl nltBm cobrado, sob qualquer titulo, os 
t~ppstos de transmi;;são de propr-iedades e 
inovo:; e velh os dfreilos. 

.A votnção fica adiada por falta de l) ,umero. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente 

designa para amanhã a Sf'gu inte 

I • ORDEM DO DIA 
P RIMEIRA PARTE 

Até'uma .hora da t~rde : 
Leitura .e approvação da acta. 
Expediente. . 
. Até duas horas da tard e : 
Aprel'entação de parece'r·rs das commis~ões. 
Apr ~~nt~ção de pro iectos, reque'rimentos, 

indica ·çõe~. interpell .. ções ou moçõe~. 
Di sr. u ss~o de requ erim entos, indicBções, 'jn-

ter·pellac,;ões ou moções. · 
Approvaçâo de redacções Hnaf's. 
Vot~ç::io em 1.• di sc us~ão do proj ec to n. 

5, do s ... nado, concedendo rl iver·sos favores ás 
associações l'unrtadas na Capitol do E~tado 
p:na con~lrucção de cafa~ de aluguel mo-
dico para aperal'iM. 

Vot..ção em 1." do dP. n. 6, tamhem do Se· 
nado, concedP ndo diver.,;Qs favores á compa-
nhia que se or·ganizar par'<~ a cons trucção de 
villas oper·;,ri;. s na CHpital do E~tadv 

Vuto~ çà o em i • do de n. 96 , decla rando se-
rem do domínio pi!rti. :ular as lrr'nt~ sobr·e as 
qtraes llS C'·maras Municipar s 011 o Eslado te-
n h:~ m cobrado, sob qu !quer tilulo, o~ impos-
tus de Lra11smissão de pr opr·ied ,des e novos e 
vel hos direiiM. · 

\'otaçào do. parecer n. 13:2, da cornm is~ão de 
Pel içõe~ . mand o ndo <n ch iva r dh't' l'> as P· Çi!S. 

Votil ç:io do pare•:e r n. 134-, da commis>ãO 
r!P Pdições, pr. •tindo int'ormaçõrs ao govt"rno 
sob re os requerimen tos dos PSCri,·ães das col-
lcctorias de Santa Rita de Cassia e t>ànto An-
tonio do Monte. 

SEGUNDA PARTE 

Alé qualro hoi·as da lorde 
1. • di ~cus~ão do pr0jrc tn n. 97, concerlendo 

lice nça , o dr. J.,;tquim B <~ rbos~ de Ca~tro. 
1.• do de n. 98, sob ··e eonce>são de licrnças. 
1.• do de n. 99, Plevanrl o á ca te goria de 

cidade diversas vil/as du E,tado . 
Discussão unica do p:irPcer· n. 133, da com-

rni ~são de Rt> preseotaçõPs, opinando . pe lo 
a rchiv ~ mrnto de um requ erim Pnto de d. Fran-
cisca Prisca de As, is, professora em Santa 
lza het do Sacram Pnto. 

2.• disc ussão do projPcto n. 4 do Senado, 
a ucto1·iza ndo o govemo a concrrt r r privilq~io 
para a construcção dtl urr ·n r strada de ferro 
qne, partindo da PS[ll ção dr. Pirapora, vá ter-
mmar na cidade de Paraca lü. 

.Le\'anta se a sessão. 
---*:!::* __ _ 

18.• SESSÃO ORDl~ARlA, AOS 23 DE JULHO 
DE19f3 

PRESIOENCIA DO SH. EDUARDO DO AMARAL 

SUMMARIO:- Acta.- Expediente.- Apresenta-
ção de pareceres . - Apresentação de projecto , 
-Votações .-1. • discussão dos projectos ns. 
97. 98 e 99,-Discussào do parecer n . 133. 2.• 
discussão do proj ecto n . 4, do Senado .-Adia· 
mento,-Ordem do dia. 

Ao meio d i ~. feita a chllmada, ach:1m-se 
presentes o~ ~rs . : Vieira Marques, josé Al-
ve~. Modeslino Gonça lve~. Ehas Throtonio, 
Christiano Rôça~. Cllmpos do Amar·al, Castello 
Branco, Pedro Luiz, Garibaldi de Mello., Olym-



T•io. Teixeira, Morei~a tta · iRMha, Paulo Pi-
nheiro, Oâilon <ile A[)Qf'f'à.e, João Antonio, 
Raul Soares, João p,,rfirio, . ~·ranli.lin de 
<.:astro ,- l{aul de l•'a ria, ·l:"irttl iaB<l 'Gbst~, Eügar-
do da Cunha, João· Usboa, VafdQnli'ro ctre l\la-
~alhãrs, Schumann, Nelson de S·e'nru.a, Arge-
wiro de RPzende .e E•lmundp Blum, fai·Lmdo, 
com cau ~a particjpadH , os HS. lgnacio Murt?, 

.. ilv<t Fcirtei, Senna figueirédo, . Anto'.nio 
Moura, Xavirr Rolim, Stylil:l, Ca ldeira Ju -
nior· e Ta vare,; de Mello, e, sem ella, os mais 
sennores. 

Ab1 e-se a ses , ão: 
Lida <i acta rlr~ an lecedente e não havendo 

'qu em s·obre ella fHça obse rva ções, é a mesm:1 
~arl·a por approvad, e betn assim a da sessão . 
anterior. 

U ER. 1. 0 SECRETARIO cL't COnta do sogu inle 
E>. PEDIENTE 

Req aerimento 
De d. l\Iari :l Antonia Alves de Vilh ena, pro-

fessora da 2. " cadeira do gi·upo esco l ~r da 
Cam pa nl1<1, ,u licilando um a11110 de li cr nç<t 
para I'!·.tlar d~ ne;Knc ios. a p:trli i' de 1. 0 dr 
'i!gvslv proximo .'-:\' com mis~ão de Petições . 

nepresentação 
U sn. 'ELrAs Tiu·:oTONlO manda á ~!e? r~ uma 

re p re~e11laçno t: lll tjUe José Teixeira Goriinllo · 
bO bri iiiiU t: OUI I'US , mellíb i OS do dir t•etol'io do 
parti do 1 cp uhli cil nO Gloriensc, fn endo ver a 
t:Ol iVCniencia da transl'ei'Cllcia do 11i stricto de s. João l.l ap ll5Lt do Glot ir~, do município de 
Piu mhy, para o de Passl)s na po rl,: jud1ciin'ia. 
-A' comm i::osão re~pecliva. 

Comm isô ão de Orçamento 
O SR. J.o,\o LISBOA pede a nomnação de 

·membros 4llt~ pt·et·neham interinam en te as 
vagas exi skntes na com missão de 01·çamen lo . 

Com o asselltim enlo da Camara o sr·. PrR-
. sid entc TlOlll eia os srs. : Odilon dP Andrade, 
'R11u l ::\oares, .E·Lts TII eo lonio c Schumann. 

concediJa a-vt.f.a lide d.ni'le · miqneHe cargo f u 
rPs1il!I~da a ünportanc.i:a .do Jmpo.>~ilo .tst-lle pa-
~nm. .. 

Si p maoifes1;~ a inGonveniencia · d~-1 ga r.all.lir 
<\f). cqrgo de avaliador do j.uizo a \jlo)-icilt' da~ 
dpde- priViJPgio t{.Uoe ~c,) em,ra >.OS eX•Cf.l.p,.:iQ ~ 
n;;e.s , e por su,J.!erio i' exLgencia d,o !'erviçD pu ... 
t·lico, de\·c a lei conf'enr ao . fum.cl'i.orJa,io, 
não fi menos certo que, d.Psprovrido deSSi:! ;g ;J-
rantia, não de\:e o .. n~' (l.liad or d.o ju.izo · f.ica;I:' 
~ujeito. ao pa~am e nt'o do mesmo imposlo~.u~ 
recolle ~obre os se rventuarios vila 1ici• s dos 
officius de jm ti c a. fl e\' Pla ainda ponderar 
que, rm ex lrt ~ m n rerluzido~ os prove nto~ 
àeS!'O cargo, não é l r~ico exigir rln fC II titu-
lar , no ;,elo da nomeação uma contrihuiçã6 
p• 1r demais oncrosa.-A commiss~o de Con-
stiluição , Lt~i s l ~ç:~o e Justi ça submt:'lte, pois (l 
:1pprova,:lo da C::lln.r ra o segu·inte projecto : 

O Congres•o Legislativo do Eslado de 'Mi· 
nas GPraes decrela : 

AI'L 1. 0 , O im pm:to sohrr. os titulo s de no-
mrac;ão p3ra o c:t· ~, de avoliad"r· do juiz•) 
será de 2ti · / . ~ub e o va lor d;t lotoçãu, feita 
de anordo c0m a I• gi~ l t;ão vigPnle. 

Art. 2. · Fica o ~· ,v e rno aut:tol'izHdo a re-
slilui t· aos ava l1adur•' S 1a lil.ulaclos a iru por lrH:J · 
cia que tiverem pll go, além da exi gi la por 
es ta lei. 

Ar-t. 3.· H.e Yogam-sc as di-s posiçõt·s em con-
li'ar io. 

S>dtt dHs commi -süe .;, 22 de ju lho r\ r: 1913. 
Raul rle Faria. - H:tid So>•res. Udilu n de 
An•Jrade.- Ulym pio Teixei a. 

Projccto n ·101 

A co mmi .;~~l o de . Cons titui ção, Lrghlação e 
.lusti ç:~ , a qu t~ foi J:.l' P~c n te a indic •:iio 11. 8, 
apre ~cnlMia t•m sr~s,;i • • dt• 23 ··e rg•H, lo dr. 
l 'J II . ped i11d o to,:~.e f'ormul ;•rlo urn prOJ•·rto de 
ltel in tC f'rJJ et.di vo do url. 139 >~a ll'i n. -1 05 , de 
2-i di' j ul l10 de 189 -t . co rnhin :~ rlo co m IJS ar!$; . 
7, le ll.ra-d- , da de n. 37ti. de 19 dn st'lembro 
dt i 903 e ::JIO, de ~2 de ago~to tJe !904: 
· Con sidera11do qu e o ar t. 6 . 0 d11 ld n. 37·9 

' .1\PHES EN TAÇ;io DE PAHECEHES DAS COMMIS - l11<JI1 •IOU abonar · ao p··rLld0f'-di -tr lbUidor e 
SÕES con tador, nos termo!i em que, por força d'O 

. O sR. RAUL DE FAnrA, por parte da commis-

. são ele Leglsl: t,;ão e .Ju ,ttça, ap resenta os se -
, guinles p~ rece rcs que conduem em proj e-

ctos : · 
Projecto n . 100 

êl r t. 7. · lell r·a - d- , da lei 11. 375. já houvor 
sido supprim1do um dos lo;.!are::. de partidor, 
ma is 50 °/o das custas que lile 'iio marcadas 
pelo reg imento, v;:n.t agem e ~'a lambem c.on-
reri à,a pelo ;trl. 9.0 da lei 11. 1i77, de 20. ~e 
a~"sto de 19 r2; 

Na ausencia de di spo5ilivo legn l, fix 1nd o a Con side rando que o ar t. 1::!9, da ld n.10~, 
ta xa a 4u e es tão sujeilo s os litulos de no- .-sl:tbeleceu a qu antia de 508r JOJ co mo o maiOr 

' tne~ ção dos ava i i ~I tlorns do juizo . creildns I emrol um•·nto qu·~ pode i ia per···ebPr cilda um 
pela lei n. ':.77, cl ~ 20 de julho de 1912, tem dos p rlidore~. e qtt e dtnio1:rs lêm surgido 
a S~C1'8~dl'.ia CObl'ado O imposto I'elativo ,,á so bre Si O limite lll"XimO lixa do pelo l't'gÍ-
Iotaçào, e4tt ipara r111o esses C<trgos aos dos meulo loi lambem elev·iido oe t;O 0 / o, 1rào >en-

- serventuarios de ju st i ç<~ e de al:cor lo comi :1 do nni l'orme a iu lCI'prelação do an . 6. · d.iilei 
tabe ila 11. 2, iinn ex 1 ao doc. n. i .378, de 7 n. 3i9; 
de a~bril de 1900. · Cun: id ei'ando que o di~po siiJvo dessn lllljgo 

Nos requ erimentos a este annexos, ~ubmel ti'Ve por lim dar· no partid or· di~tribuidor .c 
tidos ao es turto da comn'li'ssão de t:onsti lll içã" conlaclur r11 tra j11H , comp,maç<lo pelo traba-
J"rg ialaçào c Ju-;ti ç t, pectem o; Fors. Ne, tor· I tio accrt?scido ao Sf' U officio . é que r,ão serja 
Pereira L1ma e Houorjo Alves dos ~anlos, .loàd cu ir e• t' lll. e ''lei, a u~wentando de mais 50 •; . 
Le:d da ~IIv;i, Jorio Rnmu,, ldo da Silva Sobri tdlU ;. s cnst;ts maiTild<• S mrs letlras a e b do art. 
e Antonio !\maneio FerrPira M'lCle l, recenlP~ 139 do regimento, deixar o n1esmo Jil;tüttJ ti-
IDPO!t! nomeados ava liadores do ·juizo em Út- x;;do na leilnl c,~ el e paTet:er que se ad<rpte o 
J·<,ngola, Rio llranco e Py1·anga; 4ue llles -seja seguinte projecto: ·. 



O Con;;-resso .. Lég-islal'i.No .do E5tado de Mi-
n~s Gf;)raes decreta : 
. _ArU~o ~~iC') . Para os t.lfeilos rlo a1·~- &. : S].a 

le! ·n . 379, de 22· de agosto ·de 19.0:i:, hcil .eln -
v~do a 7õSOOo o emolumrnto maximo de 4ue 
trata a lelll'il o do art . 139 da lei n. 105, de 
de 24 de julho ·1894· . . 

.Sala das sessõ•' S, 22 de julho de ·t9J3. - R:wl 
de faria'. - Raul Soares.-Uiympio Teixeira. --;-
Odilou de' Arídrad e.-lmpriruam se. 

O llfE~~IO _SEN tJOR , pela Commissão de Reda-
cção env ia á Mesa o seguinté 

PoTecer e ndacràn {in11l sobre a indicação 
n. 15 de 1912 

A commi:;são de Redacção a qu e foi pre-
Fente a indicação n. 15, i!presP-ntada em sPS-
Hio de 27 d·· o!;OSLo ele 19 12, 6 de parceet· qu e 
seja e,~a iudicnção approvati -1 cum a me> ma 
redncçilo com 4uc lt'a nsrtou em Jiscussao 
unica . 

Sa la das l .ommi s!'ões, 22 d e ju lho de 1()13 . 
-Raul tl e F t' t a.- )J ode~Un •J Gonç;dvcs. 

Indicação a qne se re/'et'l~ o pareter supra 
Indicamos que a C (l ll111" , por i nl.,~ rmedio 

da M.-sa. r ... pn · scnt<~ ao Cor1gre~so Nacional 
no >elltid o d ,~ s., eq uip rar u i111 pus to de ex 
p.-clit ~ ll l<' .. eouradu dO !TI<dt: l' i<d impor tado 
para SP!' \' I l;U~ lif: ~illiC ~IIlH~II l iJ fritOS }J (J I' CtJ !I lii , 
dos ut tt !l icipios, ao Jo dest inado ú la Youta. 

Sal a da ssÕ P", ~~ rle 3go,to el e 1 ~12.- Odi-
lon " '~ An dr:H.lr. . - Vi eint Marqu e~ . - Pe 1 icl e~ 
de Mt-lld unçil. - Sil va l<orte,;. Pt!dt'O Luiz. 
-Ir\ n ,~do i\lu rt.;t. - J otw i\ nt onio.-C iympio 
T•·tx•·Ha.- Modrst11w Gont,;a lves. Hcnt·i411e 
Portllg;, l. - Jo;io VeiiO>O .- ~·. v~lhd a rPs.
Senna l•'iguetrP do. -- TdVvt·es dr. ~l e ll o . - Ab •· i -
11! rd P ~ re it· a. - Martin s da ~ilva . -Antoniu 
1\l oun• c Eduardo da Cunh a. - A im r r·imir . 
APR E"ENT.\ Ç,iO DE PHOJECTOS, REQUEHIMENT OS , 

lN UlC AÇÕES, ! NTEHPE LAÇÕE~ !:: MOt;ÕE~ 

O ~ ... Ol,rm1•io Tci.xe ira: Sr. PrP:sidcn-
te, e• ,rn o intui to de e, tabelt>cer uma nor-
ma segun1 eum relação :ís fiCÇões ele d espcj ~· 
soilt''' as 4uaes a nossa lei é obscur-a. terth o 
a hO III'a de il~ r rse ntar á consideração da Ca-
ma •·" um j.J I' fi j t'clo 

Como v PXC . sa be a fórma da acç:io de 
· de 'P ' JO, entt e nós é es t"belécida por um a 
dl , pu~tçil o avul'a de lei que não trata pro 
pr1aru eute da 4u es tão. Rf' liro me á lei ·n. 
4';7, qtlf·, rrgulando ns permutas en tre os 
esaivães de paz, dt'clitra em se u art. 3•. : 
"~erá ~umm .. r-ia a fórma do proces~ o da 
a_ct,;ã o de d ~ sp ejo, seja [Jredio urbano ou rus-
ltcn, ll HJil ou ndo contrado eEc ripto.» 

E' evidenlr. que semellt ante disposi, ão não 
afa~ta as dilfkuldades existentes . 

A ditl<' rença uni ca que estab elece a lei é 
equq;ara r o predio rusnco :.o predio urbaiiP, 
equ tj.Jara ndo talllbem o ca~o dl;l haver con 
t1 ac tu e>c ripto CCJm o de o nã.o haver. 

Pet gunlo: qu<d é o prt-cesso. summario 
qu e <'i> l<> bel1-ce essa d spos ição do art. 3°. da 
lei n . 44-7? . · 

SPrá o dr. Ribas? 
. Ribas nà_o km P' oces~o summario especia l 
para <t ocçao de despeJO; ao eon tratio, a 

ao.Q.ão ,õe d~sp,ej,o <i!Ue s~ ~ õ n~ flJ'~S- 777 Jl 
i81 da Consolidação de IW><!~ ~ . ma ~?çi\(l 
ex.ecpp v[\. . 
. A~sill}, a inter:prel:;~ção ,q,ne se ~e)ll çl,ãQ,O 
fi()_ ar~ . a•. d<! ld ,n. U _7, quahj_Ut'l' que ~ enl). 
sep, e tl rrQnea. . . . · 

:::ii ~~ ad o pl~r O proCeSSO SUI,DmaJ.ío de (fl}l~ 
tr<\l<l o rel'(u la men lo u•. 737, de 25 de np.-
vembro de 1850, dit>gar-se-á ao resultado !\~ 
qnr, é uma· ac<;ào p~ra a qual não ha e~e -
Ctll;ãu. · .. 

A segu ir-se o proces·6o dP. R ih as não se ád.o-
pta o pruce~so summ:nio porque a lei não 

· t:Oj;(ita da arção ext'CU tiva. . · 
Par a ri i rim ir ou a fa st·· r essas dirticu Idades 

formul ei o srguinte pra,i f' cto, esclar.ec'endp v 
ar l. 3 · da lei n . 447 (lê). 

O proj edo, sr. Pre:;irl •mte, mndifi ca .ligRira-
mente as ·di~pu s ições da Co.nsolid;,çào das Leis 
Ci,·i>: de Rtb::t s. · ' 

As~im . po t' exem j.J lO. com relação ao pt·azo 
4u e deve ser fixado no mandado para se tor-
"''r etl ec li vo o despPjo. a r.onsolid a<;ào de 
Rtbas não fi xa f'Sse prazo , de sorte que os 
jllizP, or ' rslnbelece m o de 2'• horas, ora o 
de !•8 e ;d é me, mo o ri •~ alguns rt i s. 

Para r.vi tH tars diffi e11ld:t des • staheleç.o, no 
pro reto, um praz0 111 inimo e um ~ ~·a , o ma-
xim o 

E' !'vidente que ~ m dclermin; ,doR CRSO~, o 
drsprjo pódr. i'Pl' feito f'.m poue<t~ h(1l'i!S : em 
du«S, tn·s ou quatro h o ra~; o nwswo, por·rm, 
n~\o " ''o11t ecn quando ' e trata rio dr spAjo de 
" '" prrd io rustteo em qu e Ir • dt tl'et·eutes ·-cs-
P ~''· i ,•s d,.. eou,.~s ~ se rr m remov tda~, ás vezc:;;, 
~· a r a gT<Htdrs di,; t:' ncias. 

Estabe trc i, por is!' O, no projec to, que o pra -
w não será inferior a Mi twr. ,s fl nem supe-
rior a seis d tas. 

Out.a mo Li ili c ç:io é a seguin te : os rmba r-
~i.Os de re tPnçâo de bemld tot ias n(~t:es sarias 
\l U ud is são os un icos, na arç<iu de dr"pAjo, 
4ue têm cfl'e ilo suspe nsivo. Esse effeito, po · 
1 ém, 11 ào tem razão de ser unta vwt. que. es-
L::IIiP iecido o prrço pt- lo reu, o auc tor se prom-
ptili4 ue a pJga l o . Do mesmo modo n:io tem 
IJr'oced enc ia desde qu e, ollf'gllnlls a·s bemfei · 
tOI'ia-, seja o seu VhiOt' rs labelrei'do ou pe los 
ava ltadort's do JUizo, ou por arbitr .. mento em 
fórm a lega l 

S11 bmetto, pois, o projeclo á consid eração 
da Camara dos s r~ . í.J eputaclos, reserva ndo-
me p"r·;, discutil-o opportun~mentr, caso seja 
ap • est- nt;; da "o me~mo alguma impugnação. 

Tr nho dito. · 
(Jlmto bem ! rnnilo bem !) 

Projecto n. -1 02 
O Congresso Legislati vo do Estado de )li-

nas Grraes de ereta : 
. Art. 1. · A acção de despejo será proces-
sa da de accordo com os art~. 7/7 a . 78-1 da 
C:o n,(llidação das Leis Civis, ;;pp t ovada pe la 
Re~o l uçào de 28 de dm.embru de 1876, sej t 
o prrclio r u~tieo ou mlJ:, no, haja ou não con-. 
t ' aclo escripto de aluguel ou <•rrendamen to, 
com as segui ntes mocliti C<H,ões : 

1.") No manda do de d e~ prjo · d e tenninat·
se -à 4ue . o reu dPsoccu~. e o pr..-d io num 

.Pr·.,zo qu e não >erá inlerior· a '•8 hora s, nrJU 
SI) IJCrior a 6 (sei8) dias. Este praso ser.á c\~ 
r a mente lixado pClo jiliz e correrá eJP. . c9r-



iorio, independent P. mente de ·iier a citação ac-
cusada em audiencia . . 

I 2 .• Si o reu não c um pl'ir o m':mdado nn 
tempo qu e lh e fór marcndo. serfi expedído 
novo em que se ord en '1 á aos officia~s de 
justiça Qllt! procedam ao d e~ pf>jo, removen-
do todos .os bens qu e forem encontradns no 
predif), não p~ r·t e n ccntes ao anctor, para o 
d j posito pú blico Nas coma rc~s. 011 ter·mos 
etn que não hou ver drposilarlo publico os 
ofticia es farão o deposito em mão de pPSI'oa 
idon ra que H~i'igrwr{l o respectho auto . 

As de~p P sa~ rle r·r,mo(';1o e consérvac;ão do 
depos:to SflliiO levnd :ls "a cont• de cu~t•s. 

3.· 0;; embc.rgo~ dr. r etenção fie bemfeito-
rias necessari:•s ou utei,;, feitas com o co n· 
Sf'nt imrnto do dono do prrd io, não suspe ndfl -
rão o despC' jo, dAposil ando o auctor o preço 
de ltas, fixndo uelo reu uu , em cnso de des-
accol·do, o que fo r estabelecido pelos ava-
liadores do juizo. 
·Na) éomarcas ou termo.; onde não houver 

av<~liar1or ef. do juizo ou· quando estes fnrem 
imperlidos ou suspeitos. o Vlllor dr~ ta es bem 
feit.Mias ~erá lixado por <ilh.il.r·amr.nto 

Ar·t. 2 . · Re\·ogam se as di spo:-:içõcs em 
coqt1· ~ rio . 

S:1la da;; sr.ssõe;; di! Ci! m:na dos DPp ulado ~ . 
21 de julho de 1913: - Ulympio 1\·ix Piri!. -
Casr el lo 13rnnco. - l\lodestino Gonçalves. -
Pedro Luiz.- ~lor~i1·a da Rocha. 
E~lando :·poindo pelo numero de assinal 11 -

J as vue a imprimi1·-se. 
J'ota ção das rnalaws cuja discuesào se acha 

encermda 
SubmPttidi!s a votos são approvadas as se-

guintrs m"tlPrias : 
Em 1". rliscussilo o pr·njeclo n. o do Sena -

do , t:oncedrndo di versos favores ás nssoeii!-
çõe.~ fun .Jadas n1 Capital do Estado par;j cnn 
'lrucçào de .casas rJe alu guel modic•1 p ~ r· a 
operarios. -. - A' commissão de Orç;IJn en-
tos. 

Em P. o de n. 5, tambem do Senad o. con-
cedAnrio dive rso' favorF.s á comoi!nhia qr1e 
se or·ganizar par.l i! construcção de villas ope -
rarias na c~pit al do E'tado. - A' commis~ào 
de Orçamento . 
· Em ta. o de 11. 95, declarando Sf' l'em do 
dominio particu lar as terras sob re as quaes 
as Cnnaras i.Vf11n icipaes ou o Estado tenha 
cobr~do, sob qnalquer titulo, os impo,;tos de 
trnnsmissão de propriedades e novos e ve -
lh os direitos .-.\ ' commissão de Legi~lação e 
.Ju stiça. · · 

O parecer n. 132, di! co.mmissão de Petições 
mandando arch iva r diw·rsas peças. 

O par·i!cer n.. 134-, da commissão de Peli 
ções, pedindo informações ao govemo sobre 
os requr.r·imentos dos escr i ~ ães da.s ·collecto-
rias de Santa Rita de Cassia e SJ nto Antonio 
.cto l\1on te. 

2•. PARTE DA ORDEM. DO DJ A 
i s . DTSCUSS_ÃO D:> PROJECTO N . 97 

Lido e posto em ·dsr.ussão, é appr·ovado 
sem debate o projecto n. 97, conce<iendo li-
cença ao rlr. Joaquim Bat·bos3 jde Castro. -
A' commiS-'<i •) d·e l'etiçõrs. 

1•. discussão do projecto n. 98 
Lido e posto em ~ · - di séussãú, . é approva.:.. 

do sem dt'b::J té e r cmettiilo á coritmissão ' 1dt' 
Peíft;ões, o projecto n. 98, 'sobre concessão· 

· de li cen<:as. · · 

1• . discussão do projecto n. 99 • 1 

Posto em ·1·. discussâ•1 é approv:1do sem 
deba te o proj~cto n 99 . elev;tnd •J á cate;;p-
rii! fi e cidadA diver:;~s Yillas do Esta rfo ...:.. A* 
commissão de Lf·gisla<_::lo e Justir,:a. 

Parecer n. '133 
Lírio r posto em discuss~1o unica é sem 'el e-

bate approvado o p II'PCer n. P3, d:i cilm mi•-
>ào de Rrprt>srnta\õrs . op inando pel" orchi-
v <~ m r. nto de nm retjuerimento d ... d. f?rancis-
ca Prisca ele A"si<, JJI'<>Irssora l'In S·mta ha-
bel do Sacramento. 

2". discussão do prnjecto n . 4, do Senado 
E. lido e posto em 2". rli~ · · us - ão. por arti-

A'u~, o proj,~cto n. 4- do Sen:.do. ~u~.;t .. ri?ando 
'' govf'rno a CJnredf'f' prn ii Pgio p~~rn a cón-
Hrucr,.ão dr uma "'t •·<id.i d ... r,~ rro f1UP . par -
llll •lO da rstaç:'io dr. Pirapóra, vá t~rminar 
n:; cirlade de Poracatu · 

O SR. GARIBALDI OE MELLn, por pa1·te da 
··ommissào de Obras ruhl rcas, envia á meEa o 
seguinte ' 

nequerimento 
RPqueiro que o projPclo n. 4-, do SPnado, 

vo lte novamentç ú cOI!liiiÍ~são d f~ Viação ,e 
Ubras Publicas, afim de ser lt ab detidame nte 
es-tudadil. 

Seda das ~essões, 23 de julho de 1913. -Ga-
ribcddi de Mt>ll o. 1 

l'1 sto em di..;cu cF ãn o rrqurrimen to .. é o 
mesmo sem deba te opprow,rlo. vnlta11do, por 
i s~o . o pm1ecto á commisFào indic~da 

Nada mais havf' n rlo a tr ta r·. o s1·. Presiden-
te designa para amanhã a s ... guinte 

ORDEM DO DlA 
PRIMEIRA PAHTE 

Até uma hora da tarrle: 
Leilurn e approvação da acta . 
E\pedientr. 
Até duas horas da tarde: 
Apresentação de pareceres das comtmssoes. 
A presentac;ão rle P• ojrctus, requ ... runentos, 

indro·açõrs , interp,..ll;rções ou moções. 
Dise·ussão de requ ,.. rimentos, iudicações, 

intAr pPIIr çõrs ou moçõr!' . · 
Approvação de red; cções finaes. 

SECUNDA PARTE 
Até qu tro horas da ta rde : 
2•. discussão do proj ecto n. 4-\1, de !9H, 

auctorizando o governo~ pagar aos lr·nlt:s do 
GJ~ril na sio Mineiro as grotificaçoes que lhes 
não foram paglls pelo desdobra mento das re 
specti vas radeir»s.' . 1 

2• . do de n. 157, rl e 19!0. do Senado, re~u
lando os recursos cíveis de appeiiHçào ou «;te 
aggravo. ,. 

3". do de n. 70, de 191 2, dan \10 ;lO juiz.·mu-
nicipal competencia para a revisão e organi-
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Abre-se .a ses~ão: sação das li stas egpeciaes dos · eleitores do-
miciliados nos districtos de sua jurbdicção e 
contendo outrar providencias. · 

i"· d'o de n. 89, ele i 912, crea 1do uma f e i· 
ra de gado no município de Passos.. 

Lida a acta da antecedente e não • havendo 
quem sobre ella fa ça observações, fica a mes-
ma s.obr.e ,a mesa para ser ap;>rovada q:.~ando 
houver numero legal. ' . ' 

Di~cus~ão unica do pi! recer n. 135, da com-
missão de Petições, pt- di11do informações so-
bre um · req uerim ento de lld efonso José Tr,i-

. xeira. · 
Dtsc us~ão unica do . parecer IJ. i36 , da 

commi~ são de Petições, so br·e uma represen-
ta·ção das pi·ofes. oras J·ffectivas do Grupo 
Escolar de LJ1 amanl.ioa. 

Discu ssãn uni c 1 do pare c~ r n. 137, d,t com-
missão rli~ Via ção, ouioiln,Jo no sentido de 
não s ~ r · concedido um privilegio requ ~rido 
pelos diret:to res d.t Companhia de Viação 
:Sul de Mina ' . 

Discussão unica do p~t·Rcer n. 138, da c~m
nussão de Vi~ção, oprnando pelo arclnva-
me,,to de um r ... qnPI'imento de Olympio Soa-
res Penna r. outro~. 

Di-cu~sào unica do parecer n. 139, da com· 
mb~ào de Viação. opina uno pelo indeferimen-
to de uma pe tição dr. l<ir·tu ~ to Nogueira e 
ou 11'0. 

Di,eus,ão uni ca do p~rPCP I ' n. HO, da 
co u,mü;~ào ele L"i41:"lação e Ju s li ç~, Ou tnon_du 
qu e ~cja ind..t'r r it.la uma rr•cl~mação du rliS-
tri bu it1> JJ' e pa r·ti ,Jor· d.r com rca de S . .l oüo 
Nepomuceno. 

Di f'c ussào 11 nic.r do p:ll'ecer ·n. i4l, da com-
missão dt~ Legislação c Jnstiça, opinan•10 pelo 
archtvamenlo rl ~ uma re[Jresentaçâo do ·J• . 
esr:rivão do judicial e notas e do partidor de 
BacpP nrly . 

Discussão unica do parece r n. 14-2, da com-
missão de LPgts laçào e Ju stiça , opinando 
pelo ardr ivRmento 11;rs rcpres~ ntações do' 
distribu idores P. partidores das comarcas de 
Uberoba, Trcs Cor-ações (termo) e outros. 

Levan t:l -se a ses~ão. 
- --*:;'F* __ _ 

i 9." SES;;ÃO ORDI NA RI.\ , AOS 2~ DE J lJ LilO 
DE 1913 

Pil ESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 
SU M~JARIO: Acta- Exprdiente - Apresenta çã~ 

de t·arece rei - Redacçã' fioa l da lodicação 
n. 15, de 1912 ·- 2· . discussl!.o do pr njecto n : 
49, de 1911- 2•. do de n. 167, d" 1910, do Se· 
nado - Adiamento - 3• discussão do projPdo 
n . iO, de l!il2 - 1•. do de n 89, J e 1912 Di•-
cussão dós JJarece res ns. 135. l.l6, 137, 138, 139, 
140, 141 e 1~2 ...:. 01·dem do dia . 

Ao meio dia, feita a cham~da, achilm-sc 
presentes 0s ~r~ . Vieira Ma1·ques, J o~é Al-
ves, Elia s Th eolonio, Modes tino Gonçalve!', 
Morrira da Rocha, Ga ribaldi d1~ Mello, Ch1 is-
tiano B ôça ~ , Pedro Laborne, Etl~ardo da Cu 
nha. Campog do Amaral. Franklin de Ca~t.ro, 
Castt·llo [lr, nco. F1rmianu Co:- la, R;JUI de Fa · 
ri.l, Odilon de Andrad e, Argemrro de Re7.en-
dr, ~chumann, João Antonio, Raul Soa1·es, 
Ped ro Luiz, Joào Li ~ lt o : r, João Porfirio e :'l ei· 
son d ~ Senna. faltando com cau~a participa-
da o.~ ~r s : l g n a ~io l\lurtil, Silva Fortes, Sen-
na Fif{n eircdu, A11tonio .Moura, X .vier Ro-
lim, ~tylita . Caldeii'a Junior e T •. vares de Mel-
lo, c sem dia os mais senhores. 

ÜSR. i• SECRETÀRI<;) di C~n t~ do seguinte : 
EXPEDIENTE 

Representação , , , 
De Sergio Go_ntijo, co i! Pctür d ~ Bambuh y, 

ped1ndo relevaçan de alcance na 1tnpo rtancn 
de 4 :3~3$R t 0 .-A' CO ffi JOi S5àO de l) t!tiÇÕ ~-;. 

Representaçõe~ 

O sr. Viei ra i\'larquP-s, t• sP-c rr ta rio, pAS!\3 
ás mãos do SI'. Presi lente du ~s re presr, n ~a 
ções em nom e da Camara Munici"oa l do Turvo 
perlindo restau ração da resp ... ctiva comarca 
e ou tr·a da mumcip dirl ade dr Juiz de Fóra 
p nvi ~ ndo uma certi lào prel icl r em virtudé do 
par·•·cer n, 120. rla comnw:.-;\o rl e Carna ras 
Mu11icipa es de lU rl t! julllo corrt-nte. 

Remetteu se ás commi~sõ1-.s re,pPct i v<r~. 
A PHE,ENTA(',\0 DE PARECERES DAS COMm•SÕES. 

O Ht. tUAS Tu EOTONFl, em nom~ 11a com-
missã o de Camar·as Mu !' icipa eg, aprese nta o 
seguinte. 

Parecer n. 14-3 
Ao estudo da cOI:n mi>:- :io d· ~ Cn maras .Mu-

nicipaes foi su hmelli rla um a petição fit•mada 
pe lo promot or de justiça da coma r~ca d P. Sa -
bará, cncamtnh ilnclo iiO Congressn Lrgislativo 
elo E,tado uma reclamacão do cielacJ:io João 
HamacPk , alli morac.!or·,·con tra dive rsos actos 
P' alicados pelo presid ente da Camara Muni-
cipal resr;ecliva. 

Allega o reciHmante que, tenelo sido de-
terminad o o se rviço hydro-elec tr·ico p t•a o 
eslabelrcimr nto .ia luz e torça naqurlla ci-
dade, o ag..- nte executilo municipal , sempre-
cedencia das formalidad es da hasta publi-
ca, ron tractou o forn Pcirnento do material 
ne<.:ef-sario pela importancia ne tdnta e tres 
con tog e qu inhentos mil réis (33:500$'l00), 

. com fla grante des resp..- il.o do aispos ii.I\'O claro, 
exprPs&o e insophtsm;H·r,l do ; rt. 39 § 9 da 
lei n. 2. de 1ft de se tembro de i 891.-

Como, porém, já tivesse déCOrTido o prazo 
estabelecido pr lo ar t. i ·. § 3·., letrll-a- da 
lei n. 492. de 9 de se tembro de i 909, foi 
pedida P' ' \O r~c l am an te a inlPrvenção do pro-
motor de JUStiça, uma YCZ que lh e . nãn era 
mais pos>ivel ;rprese ntar o recur·,: o l eg~l para 
o poder competente. 

BPm estud il da e ponderHda a questão; 
Considentllrio que o pr·omolor el e justiça 

rla com rca de Sabará não interpoz o recu rso 
de qt•e trata a lei n. lt\12, citada, ,..m fó:-ma le · 
ga l, mas unicilmente rncam i11h ou a rec la-
mação elo ci 'adã.o João 1-Iamacek,ao Congresso 
Ll~!.:i • la ti vo do b:slfldo; 

Co"sidel'ando que, em absolu to, não se po-
de consid.- rar como ri e r ... eu r·so a petição de 
João Hama cek I.JU P, ali ás,. não provou tam~ 
bPm a sna qualidade dP elf'il.or do município 
(lei citada, ar'l. t. ·, § 2·. n . 1); é a c••mmis-
são de parecer e requ er que a referida peti-
ção seJa arehivada.- . 

Sal, das commis<ões, em.·Bello Horizonte, 
24 de julho de 19!3.--~IO!'eira da Rod1a,· pre-
s idenlf~ . - Eiiils Th eotonio. A impri_mir. .. 
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O ~R. MooE'iTIN) GoNÇAL\'E·s, ém nom P. da · Ptw/'CPI' n. 146 
o0.mmis;ão .. de Peti ·õcs, aprc~enta o se-
g~i nle:- · Os ... Franr.i.scGdeAssisSoa res de Maga~ 

lhàes, i. • orfici.t l da extincta Secretaria do 
Pt11·ear e redacç'ãn (ina. l .~obr·e a 1nrlicaçao=n. Govei'nó, nediu e foi aposentádo em 31 cte 

16. de 1912. março de 1891 ,' côm a annos é ã . mezes dé 
· A com missão. de Redacção das Leis, a que St!rviço, P. vem pedir a·o Congre,.so uma lP.i que 

foi presente a indicação n. 16 . P- de pa r·et.:er "uctorize ao Governo · melhorar os vencimen•· 
e requ1~ r que se adople como fin ;tl a mesma Los cte su t ~ pósen tadori::t .- A comtnis.;ão con-
redat:ção com que foi approvarla _nes t , Cas 1. sjder·ando que o peticionaria confessa a ex· · 

Sala das Commissõe ~. em 24 de jtrlho d(}.. i~tencia da l'ei n. 2.138 de 18 11>. qu~ H!JOSen-
Hl13 . - Mod~stino Gonçalves.- Ped ro La- Lava os flln ccion ; tios de 2u "nnos a rnenos 
born e .- Haul de Fll ria. com quantia proporeion~l ao tempo; 

In dicação a que se refere o parecer su- . Considerando que seu pedido ao Prt>~idente 
p•·a . ; do Estado, leil:o a ::27 de abril, nó sentido de 

Indicamos que a Camar·n d·os Drputados de melhor·amcnto oe Feus vehcirnetltos, fói 
~linas Gera ~ s. oor intermedio da Me~~ . rr.pr·e- p.t' ln mesmo i·ndefetitlo ; 
sente ao Govet·no ~'e deral sobrP. a conYeni Consid erando o ter sido concedi11a a rl iver•· 
enci:.t rla e ~mst r· ucçào da linh 1 t~>lr~rupltic a, sos funceionarios, JWio~ gove: na l1o res de en- · 
dfl t{i1e fHl men<;ãu a indi caç~o n. 13, desta tio . aposentadot·ias e remuneraçõos ~em pre-
casa. linha essa que partindo do Po rto Novo rnchimentn de form·didad e;; devido á nor-
do ::; unha, tocan•I•J Pm Ponte· Novn, vá até malidad e da transformação pnlitka dn p íz; 
S. Domingos do Pr·ata, 1·assapdo pelo Rio \.as- Conside r·a ndo qu e taes anorma lidadPs de 
ca" Car·atinga ou po.nlo mais convenit•nte, e en tão não existem no momfl nlo actua l e que 
sobre as vantllge ns de se pro longa r o r;illla l HS vencimentos do requerente forHm os da lei 
ferreo d ... s .bar:\ alé Saude, passando por t'- Ctlada; 
Mi~ twl do Piradcab:t e s ... José da Logôa , >e m A commissão é de parecPr' qu 1~ Sfl archive 
prr·jtriw do tra çado de,;;e rHmal, :1frm de ~r o requerimr nlo. -24 de julho tle 1913 .-C~ m
comm unka I'• m :r C.en tro I, a Victr•r'ia á Dia- pos o o Am ·r r·.d, presidente.- Chrblia no Rô-
man tina e a Leopo ldina. A imp •·imir. ttas.-Jo:io Atttonil). 

Ü m. J() ,\0 ANTONIO, em n(l lll e da Cr•m-
tnissão de Peti ções, envin á !\lesa os seguin -
tes p·Jrrceres: · 

Parecer n. J 4 ~ 
lsn bel rl e fl aula Lanna , prnfes>ora do grupo 

esco lar de 8anta Lu1.ia do Rio O:Js Velhas. 
petle a cr·c:rção de um~ lei aucto ri sa nrlo o 
govrrno H pagar- lh e mel: •de rl e seus vr.nci-
ml'ntos de dois mezes de licença que obte1·e 
sem ven cimento~ -

A c0mmissão de Representações e Pel içõcs. 
estando info rmada pelo exmo. sr. dr. Secte 
ta rio do Interior já ter sido altendida a pe -
ttcionaria, é dP. parecer qu e se ;trt.:hive o pre-
sentP. reqn erimenro . 

Sala d:rs commi,;sões, 21- de julho de i913. 
Campos ao Amaral, presidente.-João An-

tonio.-Christiano Rôças. 
Parecer n. '1-15 

A commis~ão de Represen t;t ções e Pr,tiçõrs 
a quP. . foi presente um requerimento de d. 
Angelina Au~usta de Oliveir·a, profe~~ora <Jpo-
sentada, pt'd indo a deeretaçflo de lrma lf'i que 
auctorize a releva l- a da restitu ição da quan-
tia de 355$500. que recebeu a mais, e que 
the é r·~clama ri a ptl lo sr. collec tor, dizendo 
não ter ella Lido culpa no engano · da conta -
gnm do tempo e f'im a r·pparlição fi sca l;-

Considerando qLle a devedora é obrig<HÜt 
tJP{a divida, mesmo tendo h a v ido um engano 
na mrsma, e que foi recttficado e ave r·iguado, 
não devendo ser levndo ·em linha t'le ·conta a 
p:1rte ~lle deu l o~a r· o engano ; 
.. Conf;tderdndo que a reqüe r·ente reconhece 
~erdadeiro engano e sómente diz não SPI' por 
éti'C ·responsavel por· não p ortir o mestno da 
Rua pa.rte, a commissão é de 'p1tecer que se 
archive o pedido. 

Sa1a das comrnissões, 24 de .i'nlho de ~913 
·--Campos dG Amaral, presiden te.-'---Christiá:r.tó 
Rôças.-.f'Oà'o Anlonlo. · 

Parecer n. 147 
A Commis~ão rle RPprP~r.nlaçõrs e Petições 

á qual foi presente um requrrimentn de Ma-
riantl Costa, ::tmanuen~e da As~i,;L •·ncia a Al-
lirnados do r. arh<Jc. ·na, solicitando augmento 
de seus v,·ncirnentos;-

Cnnsirl erando qu e o ex mo. sr. Presidente 
do Est .do em sua mensag>'m llconsr lha ao 
Congre,;so o augm rnto dP. vr ncimentos em 
gt>ral, e acreditando que tal med ida ~e r·á trans-
formada em lei, - é de parecer que ~eja ar-
chivado o pedido, qu e será nttr ndido, em 
tempo, pr la lri :r cren r-~ e. 

Silla das Cnmmissões, 24 de julho rle 1913.-
Cilmpo~ do Amar:1 l. presid ente.- Cbristiano 
Rôç~~ . -.loão Antonio. lm prima-se. 

O SR. CuniST!ANO RoçA', em nome da Com-
missão de Petições, ap r·f's enta o segu inte. 

Pl'ojecto n. 103 
A Commissão de Reptesentnçõcs e Peli("ões 

a que foi presrnte o refJuerimento de Sim-
p·licio Luiz rla Cunha, 'vigia do I>Pnto ~scal ae 
Santa Luzi~ do Car·angola , solieitnndo do 
Cnrq{re,so :.~ gTatifir.açâo de !íO.B;OOO, m-ensaes, 
vis lo o a ugmento de Hll'víçô,; de que estA so-
brecarrr·g:hiO, ~r ndo · lhe su pprimida es'a grn-
tifie<Jçãn, p~>t·cebída pelo sPu ál'l tecP.~sor, 
ach<mrlo ju ,; Lo o pedido 'em vista da~ ~ II Pgll
çõel' feitas, é de p .recer qm~ seja r.tténdido, 
a cortf~r do corretrt<' ànl'lo, pelo que 11 é'Ol!l-
mis~ã" ror·mula ó Ji •·ojrcto d'e 'lei ~ue se ~e
gue , cuja approvat;;ão pede . 

O Congresso Ll'gi~ l atívo uo E~tado 'de Ni· 
na s Gei·ars decreta : 

Art L• Ficil o goVerttó ando'ri~a-âa a COb· 
ceder a gr<'llifiCa'Çào. de '508000 tíleAsl!~!l, a 
Silhnlicio Luiz dH O rtrhh. Vigia t((l porílo fiai 
de Santà Lur.1a do Cat. ngola. :aléni dá~ V'lft-
UI·gens que o rnesmó pe·rcebe do cà'rgo. 

Art. 2.• A gratificação será cóhtada 
corrente anno. ~·' · 
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A~~· 31"Rpvoaam-1s ad'sp1qsiç§es ll~ con· 
trarlo . ·-r . :r. r11 • . 

o . • c • li 
Sala da;; Sessões. '24 de' julho de i-913.-

Camposl do Anía'tal presidente.L.f. Cbrfstiano 
Róças, · r,elator, r.,..,. Jo!io Antonio. ..... · firmi,-tno 
Qosta .• A imprimir. · . r · , 
-( .l ~ 1.! 1 • I l (I ') , ', 

- .• 'li , • 'REDA·Ç~ES FINAES, '' ' 
. I f ' 

Indicação n. 1{), de 1912 . 
• t' t·f .l {, i 

Sem •'debate ' é etrcerrada .a .discussão Ja 
re.dacção final da lnodicação n. t5·,· de t 9<12, 
no sentiq.o de. se rept·es~ntar ao Congr~sso 
Nacional sobreta convenu:ncta de ser eqtupa-
rado o .impnstp tde ·expediente cobr do do 
material importado para ferv~ços de sanea-
mento', fritos por conta dos ,municipios, .ao do 
destinado .â •la.v<lura •. 1 • 1 

Por falta · dê numero fic.a ~adiada a votação. 
. '. 2.• PARtE. p,, ortDEM DÓDLA 

. 2 ... DISCUSSAO DO .PROJ ECTO N. 49' DE '1911 • 
J • lo •• I 

E' lido e posto em 2.• di~ct•ssão, -que sem dê-
bate se en•·err., .o projecto n. 49, de i 91-t, aucto-
riúnrlo o gov, .. rno:j ~:Jga r aos IEl_nte~ du .ç,ymua-
sio MinPir-o as l{tatuicações que lhe!? não f~ · 
ral]l Pr•l{as p,elq . desiiobramento das respecti-
vas cadPir .• s. 

F1ca adiada a votação. 
' 2. a discussão do prnjer:to n . 167, de 19:10 , 

do Senado 

çoes, pedindo i~for~ações sobre um..req~eri
, mento de' Ha:e'f~nM José .Teixe!ra. ll 

A v~l~~~o, tic~ •. afii,âda . 11 ·' 

1 Parecer :n; 'l36 
t ' j 1 • \ 1 ~J I ' 

Sem deba~e se encerra. a discussão upi-
ca.· do pa~ecee n.· ·i36, da cqmmi&,ão . de Pe-
tições, sóQr.e uma reQne~P,ntaçAo das (lrP-fes-
sQriis eftecth:as do grupo escoJa11 de DlaJDan-
tina. - , 1 

A volj:lçãó qça adiada I I 

'"I j ~ 1- I) 

. , , t'are,cm: ,;n ,1117 • ; , . . 
Sem ·debate -se encerra a. discussão unica 

do parecer n. 137, da c.om·missão dA Viaçio, 
opinando no serllido dH não SPr cor.ct>dido 
um . privilegio rPq~erido pelps .directores da 
Companhia de Vi.•çào--Sul de r,tinas. . 

. A. votaç~o fica adiada, h . 

.J~arecer n, t38 , . 1 
Sem debate se. encE.'rra a discussão unica 

do paré~"er n. if.38, rla commi~são d-e Viação; 
: opinando pelo arclnvamento de um .rPquer.i-
mento de Olympio ~oare·s Penna e outros. 

A. votação hca adj.ada. ' 
I Pa1'f!Cer 'fl. 139 

Sem debate "e encerra a discu"são unica 
do parecer n. ta~. fla commisl'AO de Vi:~ção, 
opinllndo pelo ind,efrrimAnto de uma petição 
de Firmilto No~r)eir<~ e outro. · 

E' aimundiida a 2." discussão do proj e.clo 
n ; 16}, de -19~ () . dq SPr nadQ;. rHgulanrlo o& re- , 
cursos cív eis de appel1ação , ou de . ggr·avo 

A votação fi'ca adiada. 
PaTecer n . .f 40 

l ' ) Sem debatll se P.ncerrll a dis.cussão unica 
OsR. RA UL ~oARES, em nome da Cotnmis-

são de Legtsla<;ãu e ~Justiça, envia á Mésa o 
seguinte 

do parPce~ n. t41~, da commis~ào d.fl LP.gi~lll
, ção e Ju..;tJça , opmapdo . !JU,f'l. ~eJa ~ .mdefer•da 
uma reclamação do distribuidor e partidor da 

. Requenmento comar,ca de S. Jóâo ~~' P<;~Ipucerio. ,1 • , , 

- Requ eretnl)s o adiamento da discussao do ' . A votação fica aotapa, . 
parPCPr' sobre a proposição n. 167 . ~o Senat1o . 
de 1910, pCJ rà que voltem os respPCL!vos papeiS 
á Commi~são de Conslituição,Legislação e Jus-
tiça. ,. • ·' 

Sala das S~'sões da Camara do Deputados, 
aos.24 de julho do:: i9 't3.-Raul Soares, Odilon 
de ArrolraliP'. ,. 

Sem dehate é approvado o requerimento. 
3. 4. DIOUSS AO DO PRÓJECTO ·N. '10 DE l9f·2 

Sem debate se Pn~:erra a 3 .• - discussão 'à o 
projP.cto n. ·10. de 1912, dando ao juiz muni· 
cipal com~ete nci 1 par~ a revi~ãt? e · , organ~-
2f~Ção Ç.<~S ,list~~ ~ -p~ c1aes do_s e.le~tor·~s d_umi-
Clliados no' dtstrt1: LOS de sua JUrisd!Cçao e 
contqndo outras providencias . 

A i votação fica adiada. 
. ./ .a discussdo qo projecio ~. 8,9, de i9f2 

Parecer n. 14 t ' 
I . ' 

Sem debnte se encerra a discussão, nnica 
do. parecer n. ,l4i. da commi~são de LP~i~la· 
ç~o e Justiça opinan.rlo . pPio archivt\lllento 

; de uma representação no t. • Pf' odvàQ d~ ju-
dicial e notas e do partidor de . Baependy. 

I A vota ~ão fica adiada. ' 
~ .., I 4 

" . , Parecer. n.1 142 
• Sem deliate Sf\ encerra ·a di""cu~!'ão untca 

do parPcer ·rr. t42, da 'commi'-sAO de L ~isla
,ção e Justiça; ópinando pP. Io llrohivamento 
. das representações dos dist•·ibuidores e par.-
tidores das comarcas· de Uberaba, Tres. Co· 

. rações (termo) ·e outras ~ ' 
' A vot~ ção fi•ca. 'lt1.iada. ,, 1 , ~ ·,., 
. .Nada r,nais . havendo ·a 1tratar, o sr. Presi-
:dente des~gna p~ra amanhã a seguinte ,;, , . 

ORDE!\1 ·'00 DIA "·. r-, E: lido e ' pqsto em ·· t.· di~cussão, que 
sem dPbHte se encerra,· o -·projecto· tn. 89. PRIMEIRA P.AJtTE 
de 1912, crr.ando uma feira de W•dó no mu- Até uina hora da tar'de : , 

ro 

nicipio de Passos . ' · ' ·· · · ' Léitqra e approvaç~o da açta. , . 
. . A .V@tação ~ca adiada. Exp~~ief\te: · .' · ; · 

Parecer n: 13·5 . Até duas horas da t~rdé . : . I I li ! _ Àpresentação de pareceres das commts; 
·Sem deuate se e11cerra a discussão uni a •soes. -

do pa'reéer n. t3B, •da oommissão de Peti- ! • A.presentação·'de prefectós, requeririum· 
1 

A. c. - 13 · ' · · • , ·r.'· I tos, indicações; interp~ll~ç~es ' o~ moçõ~~· 1 



-h·. 'rir M ':i&,''lf~~~~â&~:t . ê ,· l.,l ·ta. ··~ ~ f~ ~ 
in.te'rpdlaçtfe'Y :8-ó?ln il,Çtil' , ·1• '/. • ~ ~ S;1 • \ 

A pprovaçâo de' rV· ~çd'e's 1 I á) l: f ,• 
Votação em ~' d~· c~1~9. po projPcto n. 

49 , de_ f91i,. aucYorJZando o gov rno a p11gar 
abifJ l~ rlle_s · '<! 1G.ml'fl(sid 1\ttheíró( a g~.a tífica
~tLs'' q ' lh\f!I' -rl'à'ê fér·aôf.lpa-á\l~n~é ··1 díé dô:J 
b'FlHtl'e'nté · lf )'eslfl'eetiv'lf!;tclt.ff'eirâ\ . '" ·' •f 1, 
·ll'V(ftl,~ào 'lenJ 1 3~" · tto d~ l tí" ?O. "iW ~f.9f2 , 1:1iih:~ 
do ao jUIZ municipal CQ)llpetencia P,ar·a a J'e l 
vi~ão e . organiza~:à'O' ·dá's• lis t~s re'S:peciàe•s dos 
cleito1 es domicil \ados . r.o~ . ~isrictos de sua 
jurisdil·ção e cóhren8o o tr 1~ 'providPncias . 
l Vu,ta ~;;'<'io • em:lL " .:to • d e • n. • 89 ,' de · ~91:2, ~: cre-
9•H'd.o,: uma . feiv&•1 de gado . n·o• mun1crpia de 
Pas'So~. , , ., , ,, '· . - , , , 
!h 'Vt/taç:l'ó ;'cto pa í'ecê r ·n! •f3'5}'dà chmmlis!.. 
são de PêtFÇõés, ' pedírti1o • infó~m:- çõ'és~.•. ~o -' 
bre um req uelimento de Hd'étlonsó J !'e·Tei-
xeirll. 6 , 'l' .... 11 . 

Voi.Rçã o d ~rlllrccer n: 136, da commis>âO 
Elei.1Petiçõt>s ,. [soore -. u>mll • ropre.sen\,<i ç.ão~ da.s 
pr.ofes·~onas efi't·ctiva s d0 G-rupo Escolar de 
Diaman-tina . ' , · 1 •• 

Vól:H-ãCr •do p:Hel:f'r no 137,• tl ll comm'is-
l'âO de \'iação , opin:indo' no sen tido de-n:io 
ser COII I.'ed ido U,JP.. 1pl'ivil egtO req nPrido PP_ 
los ctir·t·ctores d'a ·comparriiH' de Viação Sul 
\te •. l\linas . ;-ilJ '· ,, , •l J··· 111 
• •\'otaÇilOCdo pa·rerer n. 1"8 .. d11 commissãú 

de •Vr ~ ào, . opinandoí' 1 pelo ·archi\'arüerrto d>' 
um I e4uerimento de Ol ympio·S'oarcs _. Pen na 
e outros . 

Volll ção do .~~rece 1: n. 139, dél commis · 
são de \'io tçào, op'in ft ndo pe'ló i lrdeferim en-
oo ide tHnâ' 1JHr ~à o · de Fir·ma ·~o • ·~ogueira ~ 
out:-ro . . • '' •'· : . ·1 · ' 

·, · Vot'aÇao do pa reéer n. Ho, dá ' r,omrni:s-
âo ' dé u~gis l~çàó e Jus'tlça ópihàndo q u'e 

seja indeferida unia: r~cl:lfuaçao do 'di.tri-
buidor P- pJrtidor da cdm:Jrcá de S. João 
Nepomuceno • 

. Votacão do.parecer n 14'1, da com mii'são 
d·e· LêgisfaÇão' e J u ~ ti ça o'pi ll í!)ldO p~ l õ' archi-
~{!rt:·en16 de uma rêp~·rsen ta~ão do i .0 ( scri-tlo ' bb jotl it:io.~'l e ·nol'as . e do partídor tle 
rracpe'n'dy. · · ' 

· f otaçãl:i 'do · parcb{r .. n·. f42)a .cpnl.ini' : 
são rl e ·Legislação e Justiça, · oinimidb pelo 
Rrchivamtnlo da's r.e presen tál,;ões dos rliqri-
Ç ui p, or~s e .par~id_ores d,as c.oml;l,r,ca;' de !Jbe-
~.:a.Qa:. 1 res l.ota t;Ot s (termo) e Gutras .. 
l . VotaÇão. da redacção fihal sobre· !l indi-
Ga9ão·· n. i 5, d e 191 z. 

'stGuNnA . PÂ.RTÊ 
A!é quatro horas da' tttdê ~ .. 

··!·"·2 ~ ·f sxelldfló1N'Atr '.0J.'O' 2- · otJ J. · 
.IULH Ot.' t9J3 Jll' tr. tl 

-- f.Jd u '-''lJ!·l ~1 i<~ .a'v<i· .. ,~ . é 1.' ·?. 
onPAJ;:~J'>J':NCIAdPQ L~i· 'lEo AR~ D01 1A~IAR 11 J 
§ MNIA··l 0:- .- 1 Ui' Éx-pe'd):en é.!.iiÂprésê'n~ 

ção de pareceres - Di scuss!'Uí d6~1íre'ilei' nl.~ J!43 
- Redacção final da Indicação n. 16. de 1912-
1•. discussão d:oi> tJrojee11b'st n . <100 , 101 e 102-
0rdem do dia. , . 

• !.: .~ ',) li • • t.l .. I 1>',~1~~ 11 .Ao J11eiO .ra, 1errll a cha~t~Rfla, llCham-se 
presen·tes 'ó'S 'Sl'"· •\ ieii•lt'Ma,·quesl•Jo· ·é Alves, 
P..e'dr'o · IL ui z'1•l\Ioreii.i ·dJa i.;RbctJ'a, F.ri,,11'~ li'n1' ite 
C\tstrõ,t.R:wl•de F.a\!iá ;-: ( lrri'stiano rtl.ó~tã!;:,! Cíulf· 

. P0S ' dó ~nl:Ur.IJ , ' E1ins• Th'eotonior. M0desri~ 
Chnçahe~.1 •G3 l'Fhà'lrli' ' de •Mt•llo, ' :S~htJmani'ti 
01-s·rmpio Teiox éMT: N•·lsort dé Senna:, Ed~-"d'o 
da Ct~ nhR ; rtn ·t.él'l'f!l Bíra'nC<'>',, ·redro ll L:~b'órnA 
Abeila1 d, Fil'miano Co~t 1 • 'Joio Lisbóa, Odl'-
lon tl'l~ Androde, 'R:n tl ~~ al"-es e Valrtórn'iro1 de 
MagHihà1 ~· f a.) la utlo com c~u;· p Jlllflici.r,;;da os 
s r~ . Jgda 1Í01 ~1ur l~ . Sil~~ FMl'1's,'SPnn'n· FiguPi· 
red0, ,A nlo qio M.oura, . X~ vier Rfolim, titylit~. 
Caldl"' irà JLin io r' ·e ra·v'ar .'s de 1\ e fio· ',• sem 
tlla,osmaissenbores. , . ,, .,. 

Ab re sb a ·ses. ão. ,, ,. 1 
I '• (id I a a'ctá rlà ;i JI[eC('clf' flle e nãO haVéfld 
quem'sotír e 1 11. t .. ·<ta' obse fvaçõ!;'s fi cá a fne!!-· 
nia sólífel <r mP Sil pn1r'a s'êr· · pr ova l:tif qo'a nlló' 

· houvPr nun~~:•ro lrg;tl. ' · 
O , ' I )· 

• SR. ·I 0 • SFr.llETA R lO fia CO llla rio ~egnin 1': 
., ' 

'Ex PED!ENl'E 
·, . J •• r 

O{{icio· 
Do Sr. dr. Del'fim ' M orc :1~a. secrelarío : dó 

lnteri'õr, erivi:llldo · represe'nt- çÕes em que· .. ~· 
c m~tr<J.'S municipa.es de Cacalm~;Ça, Dbrt·s \da 
Hóa. Esperança , S . . João B :~ plista e Ho'cll yuva 
pedf'm a res taur: çào das r·p~ pH:.Li vas ·comar·-
cas e a rm que se sot.icita a ·creaçào do ~ ó ro 
e~ a \:rjla _!l,ç Poços dq ,Ça lda,s . A' commis-
sao . ~esp~cltva. . 

.mtn·~s é'htaçãp :ir 
. ' I " i ' \ ' ' ' , ~lo.. i 

O sr. Eli :1 s Th eo lonio monda :í me~a Uflla 
re pres~ntaçã o da l.am<~ra 1\lunieipa l ,de 

• Pi umh~ •. P,ed,ind,Q,\i ,J)l_Ud"pça 1'es~Ç;fl0 Jll e, paJ 
o de Gronéle Iforrzonle.- A cummt~~ a 1 de 
Camar.as l\luni cipn~s . · 
APRESENTA ÇÕBS DE PARE CERES DAS CC•?.Ul!SSÕES 

. o I)R . ,JT !RNIANO .C!)STA, eqt nome da co~mis
~í\~ ,de J,{ ppresen tt ções,. envia á . l\J esa ps ,, &ç-

1 gu1ntes parecei es. 4 . 

11a rece~· par .. t 2•. dish't.s,~ âó sobré o prdj~éib 
fl . 97 

A c0mmissão de RPpre~rntaç.ão ·f' ... Peth;üês, 
- t:n díséussao élo RfOj cíb n. iOd; d~ fe r- . a Qt,JÇ.IOi pr'C~P nte o JJI<•jt:'ClO n. !)7, aprova-
minanct b O impbslo qne deve recahii· so lire oo f'ID ·P. di.e'u s~ão; é ·de pllrecer q1le erl tre 
os tüulos de n'omeação: pàra o cargo dea\a- ·em 2", cqm , a, mtt~maw(l.:i CÇãO . , S. ,ij . . 
liador do juizo. · . " . . . .Sa\a da j> COIUI11!Ssões,.25 de julho de.-f!ll3.-iiJa 

. . v do .de.n. '.f ~I;,., ()l ~.P !irÍ ifo 1 gue, Jl,~r;n os · ~ampo~ 1 do Am!-~·;~ 1,, . prfs i?, ~"' utc .- Firril~<~n~ ... 
e~ e rto" do :<Jl. 6;,0 d~. l e\ ., XJ . , ,.3 i\l . . rl fil;,?21 de ;C. Cosla. - Ch-rr:,trano .Ró~as. , ' · ··!l'[rt 
a~osto . de 1 ~04 , fi a elev'lliló iU58.QQ~ o em o- · ~ · lume·nto maximQ. de qu.e lr;llil ,a , J ~tlrl ~C. 00 Redacç:ioaq ue ~c referr _ô párece·r ·surra. 
a r;.f.,c. ·!P~-· .da , lei P.· 1!;5, bê :~·,!: '4e JU}b9 dr O f.ongrrs~o LPgislativo do Estado de 1\li-
t'S~h. _ nas Ger<J C!' . 

1.-•tt· ~L:,Ço .. çle-rfl_. .t.Ç;2jTrgulando•,o proa'esso ' 1 1\f~ .. ,{i• . c b~a. no , PrP~idrnlfl d,q, Es~jiÚ~q ~ 
d e rt,c(,~y . 1 ,<!e , de~p. f'JR·· · ,; , : ~ ;.. . . 1 Minas GPr: •cs attclorizado a conced• r. ao dr. 

Le vanta-se a sess:'io . · · Joa 4uim Barbo::;a de Custro, juiz níllm ip&l 



ftté~~~a:~at if%.Jli~~r~cP. '• 1,~s,r~ll\ nts ~e I I ~J.\WNJr/9·· p~ ~n.!i ta--.~~VJ:~~~ey.r"~-~!l/ a 
sa'n'tfe ~ J rt ll ~~N~!ff~,. K:-: ,J Jf ;,~ , J o!, · t- ..)/~.~ 1\•J( IÇ nQ #j q ... ç~t a<tll\(\íl,•d!Q · ll~ 

Art · 2o Re &t.&'rJ.t: e lO s;;-:~di pb' ·Çõ 'éJii>: d. Nf~Hf~.t;R • aob· <JÕ'I•;J•!''fl , 'l't ~.;b oto••mll'l 
contr~rio." o ::11 . nmt'll. téaê1rlrYaa

1
p'araa l~1'n.~\~~%"A~'~ Il!i,,.._ J!Ilei\' %el,l .1 . 

. _ ~ . • ~. ri'l1Ti'? ;, \y l!i'\0 ,.,.. .. ... W ~ ~() J. fi! 1 
~-~; pqr~ ~~·- :d~tf-J:L $,q,gnsQf1 111h O. pppjec)o t1 11, , -'!itrr!n,no~DRM Dd;'b} lli ,,.;r._;t;.tv'l .• 

,li~'HO ;; •s:rluJ n ;· • ri~ 9..SJ oú_n>;I~O.-" ,, (,.• r ,J l;l• l'~ Hfl! o •. 1!ml'fl•t.' .• 1, ''• 111lf. -1t:lf1Ut>) 
IA! ucdnimig$ão• dé il\e-pre'seri~açôes i' ell·P:eli .'1_'< ~!li~f ':: ... ~~}R~.: PAl\lE · ~ 111 1 ·~ a .bbt.: 

Q&es, wcque.ct"ôi•lflrt' el'lt\!:t o p'l'bj .êcfd ltn .1 9~V'a!J'·" · 1 A!{ u ' ii •!ib~~· da· f.JI' td~>1 ':' ''
1 1 '1 ' /' 11 '1 ' 

ptlOvado·emli'"·' discussão, ~:éf d·e ·'ft.arl!é'éi· óu' ~ H.' (JHfl r~· ~~1' "r i' .. -r:·h'u"'lt h' 
0' ,•1\••11. , 

aoo,pt;ltndà -se ·al.tnusm.a· ' 'I'edii~ilo! " éntTe"l11em E . edient · ~P ova~ao a ~ cta. , , .. ·." ;'-
~ tçom i ausegil. ihte'- 'e'fu~l)dâ. · . • m ... I''"' ',()r, ' . :; R 1• • ..,.[:) ' • • lt >) • 

1'' ••. l.u I' 
-'Depois• da l p~ lav.ra~MohteS' ·Claros' ·-sob Até duas _horas da tarde :. . 1 . 1 
letra 1; a; !'do. all t i <-lq1. ·· à'cctê"Sc nfz:..se 1<•e ' 'a? 1 _Apresentaçao de 1pru:ece.res- das commls-
d. Antonia Alves \'ilhena, prôfésso·l'{l -dà 12 '.' I soes. . , , , 1 , .-,11 oadeiM'fdolgt'Upo ·es~olal'' da •l(!:affii â hha~· .' . . A.Rre~en~a ~ãode proj ~Jttqs~ .r~que,ri,mentQs , 
J S !1l1R~< I·• •) m 1 _,r··'> l'lll'" t . 1 tiltr .•r 1 1.,. u!f.héai5oe ;I mtelipe1raGões ou m'oÇões.' ·_rr. · 
oSa>lá urlas oom•mis~ões I 251 de j lilho cté'<fl9W ' •)ID'sdU' são de1i'equ'ei'fmentos/'indíctições!!iY1 ' 

...,.:.CalirtJo 1 citoJiAmara l.; présrdeHt!J .lL, ulihià'n t l:él'pél l a'Çõ'es~ou mot-õ'es ~ 1 : ..... ' " lt--·' ·:: 
Q.os~a • . ~hrístia'Ó • Rôç. s ~'' "" 1

" O' ! 1>-:1 I • _A ~p~q_va~~!> de _re_dacç~es fm~és,-' . .. I) >1. 
'· d~prifl.lam.J.Se 1 .:n · ''· . ",: tlJ '. ~ · , 1 ~Vo~~çao• e,m ;~ · · 'di!lé~~sãodoproJ c~.~ n,. •~ 
.. ~Naot havendo prOJet l.os• •re'quertmcntos u10 t , d ~ 119 1Hl í! Q Clorliando · n governo •a pagar ag 
d~cações ·inMrp·ellàções - ~ 1 J moçõ~s': lí 'll s~rem tentes1 d? Qym~a~io ' Mineira' a.~ g ~a fiticaQ~e.~ 
a:pre:senta'dos passa s~ 'â' discussA!o dd ' u t1 u t• ·que lhé!!l 1nadfaram J:Ngas p-ei0 1desdol:lrámentó 
u .... 1 1 1 r • · . : '·"'! • t•t· •• 111 • ·das resr.ectivas· c~ae'iras .' h : .,,, '·' 't1 r • J r;, 
• , , ~ 1-. Parecer. rL , IMJ ~ · · .. ,, · ,v otação·•em ,3: . ·do de, n. i O; e~ i9!2,. dando 

Dispemada a I P il ur<~, a requerimento do ~t: ao _juiZI_Imu~ioip R I -~O~pe te n cia •pa ra a r~vi_são 
Moreira da ·Rocha Pnlni' em ·discussão'' ó\.le I e . or~a mzaçao, das hstas es pen~ es' dos eleito ~ 
!\em d aba!~ - se e 1~cerra , o p'a t·eé~ r n. IÚ;3:·1tJ a , t·~s ~omiciliados nos" · di.stricto~ de s!-'a·"juris . 
'Gd~missao ·d ~ Ca_m~rás · ·Municlp,aes, ' Teque- . d w~a:o e~ contendo outras·tpre vl~enctas . • 
rendO qu e SeJ a are'hlYada 'Un1a' J'e pre~enta~Ad VietaçaO' em_ ,f. a dG de t;n t 89, de 4.9~ 2! cre-" 
de J ~ão .. Hal,ll_acek, oontra ' ~ctos dh Gamarà ande •uma.:tfelra de r gado no·.,mumGlplO t·de 
Mumc.ipal de s ·.ba-rá! I ' ,, •• ". • Passos. - . ' - f : ~ s.:· J 

A votação fica adiada por falta de n'úm.ero.: · Votaçao e_m ·!1." d1 ~cu ssao do· pre]eeto n .1 
· ,_·, , . '" . _ . i•'11 > ' I< I I i Q.O., de~fl l'!Jlln a.np O 0. J!Ilp0S,10 q U~ ; deve. ,f~ a-
R~daC ao ,final da Jndit;açÇlg n. ·19,, de -t{M~ b1r sob !~e os til ll ~O~-,de !lOmeação para o car.go 

,E' lida e posta em dlSCUSSãO, que sem: de- de ava [J~dQf do J\llZO . . ; . .- • ' r. 
b~te se encêrra,' a redacçao fi'n~ l da indícaçã'o , . ~q~ftS1lfl ~m 1 ,•, dot d"~ n . .1 01 , _dlSJlQ)ldo que, 
n·: Hi..dtH 912, ·to se ntido d ~ s'e representar' ào para os effello$ do art.. 6.0 da I e~ n. 379.'i ,d,e .22 
gover no federal f'.O bre a convehie'n'cia da con!. de a~os to de 19q1•, fi e~ , elevado, d 7oSOOO .o 
strucção de uma·linha teiPgi·aphica ehtre' Ptíf- emolumento m~~~lll.o d~ gu~ .. trata a_ fe ttra C 
to Novo da Cunha c S. Domingos do Pi'ata· é do art. 139, da le1 n. 10;:,, de 24- de JUibo de 
do pr·olongamenlo do ramal ferreo dé Sabará · 1894. _ ., · . : 
até Saúde, passando por ·são Mi~ u e l do ' P~ra- Votaçao em L~ ·d o rl e n' .. i02, regu l;mdo o 
cwàba e s: Jos·e da , bagõa: • ' . r proces,s.~ _d e a,cçao 4~ des,PeJ~·-· ., . ·. _ 

A votação :fitá adiada. • 1 Vota~a_? do pa~ecer , .f\ ' ' t 31i, da: comm•ssao 
· . , .. , . de Pí\t,tçoe . p,edmdo mfor maçõPs sobre ' 'llm 

2a. PARTK DA ORDEl\I DO DIA requerimento de Hdefonso José Teixeira.· · 
- Votaçà'> db pãrecer .n. · +36.-·da' •commissão 

:1a. DI~cussAo no PROJtcr9 "N . 10Q · · de· Petiçõesí •sob<r'e :uma r~ presentac,:ãô l:tas 
·B' lida e pobta em i !'~ . discussão, . que sem professoras- eff'ectivas · d'o grupo'· ek olar de 

d.eb&te se encerra, o projeolo n. iOO, ·deten- Diámàntina. ' •· "''' . ·' , . • ' : -
~inapdo o imposto que deve I:"éCabil1 sobre os , VotaÇão do parecer n . . :137: da commissão 
tll!llos .de nomeação para •o cargo de avalia- de Viação, ()pinarido no sentido de•não ·Mr 
dor do j,uizo. · · . concedid•> um pri.vil egio requerido pelos ' dir 

.A yotação fica adiada .. rectores da Companhia de Viação Sul de Mina&. 
d. • · · Votação do ·.parecer no! .i38, da commi.;são !a· zscnssão do proj ecto .·li. ~OI de Viação, opinando pelo arvhivamento .oe ··um 

Dispensada a leitura a reque1•imento do sr requetimento de Ol:ympio Soàres P.eQna ·e 
Gjlr~bflldi de )~e.U9 entra erp i a . diSC,U§SAp, que outros -:- , I ., • ,) ~ ' 
s~m de.~,at~ se ·enc.erra , o projecto ·.n . . iOt,, 'V6ta~ão do par~eer i1: i 39; ·da com missão d.e 
d'~pondQ que, para os eff~itos do .. ~rt. 6°. da ViáçãO', opinando pelo thctefHriirle,n to ' de 'uma 
~~~~ n. 319., .de 22 de àgosto· de 190•, fica· ele- pe ti~ão • de Fir'mato Nogueira e outro. · 
v,MQ -á '75SOoo o emQ~umel).tO IJ!axinio de que •11Votaçao ~o parecer n:,i 40, da ~ômmissão de 
tra.~a a l.e,~ra :-C~do art-. :i39, áa lei n . . i05 de LegislaçãQ 'e Justiça,· opin~ndo- q u e seja i'l]de-
24, de julho de t 894,. , . ' fe'n da uma recta:màçào do distrib'llidor 'e pái<-
' A votação fica adi&da. ttdor da' comarca de :s. Jóã'ó 'Ne pomu 'él)o: " 
··' 1 '' .,d _;' " d' · . VotaÇão do rlarec'er •' ir . '·tH', Ida ctlít)rilissà<> 
. "' ta., . lSCtlm ão o projecto n; ·10:.! ' de Legisla'ção' e Justi·ça, opin.mrto pelo à1f ciJÍl. 

• ~~tr.a . e_m i a• Ü\scu~~ão. d~pois d~ Udq, o vamento de uma represent ção do 1. 0 éscri-
pro.te..c to n·. to,~ •. 1regulando ·o . proce&so d,e vão do judi<;ial e no~as e do- p tr tidor "de. Bae-
acçao .st.e q~speJQ· pe_ILdy . - 1 .. 



tOi& 

Vot1rção d~>'P!If"é.cer n. t~~ ~ tlâ .coúuni~sÂo · dada'po,r'0aJJ:P.rôv~~a· e' ,'béuf:~~iRI 1~. d,e-23 e •' 
de"Ugtsiitçiio e 'Jústiça, opiriani:fo11P,eld•ãrclii-' 24. do corrente 1-que se ~cliavaYtl sobre -a.; me1-1 
vamepto' d;,s represenl<!ções qos 1 dlst~íllrlipp :' sa pe9.P,e~tEl~ 9essa (orll)aj!~a~.~· . . • · . J J_ 
res e pãi'tiaóres das· -cóp1~fcas , .. de ' U,b~!!l~a, , EXPEDIENTE . ll1 , ' 
Tres I.Oré!Çêe§ (termo) é' outl'as. •·' '' · 
- VotàÇão do par,eiQrr n. !~~ .. 1ifã commissão de o ·sn. NELSC·N' DÉ. SENru \•: ·s;.. ~PrE!silf h te, 
Camaras 1\tunicipâ'ds, bpinlíni:Jo que seja archi- tenho a s~tisfacção de · encaminhar á mesa, 
vada uma repre •. entll qào.do sr .'1João HamacPlc afim 1de,que ·teJJha o destinqJrflghnental, ·Julila 
contra actos da C.amat~;~. Municipa~ d~ Sél,bar~. represemaç'-o 110 conselho ,deliberativo ·dê-· 

Votação da redacção bnal so'b're a md1caçao Poço!' de Caldas., na (1!1111 _e_ssaJ ~;orporação faz 
n. 15. · · · ' · ' .•· . sentlr .• ~o Es.!!uio e di.rectamr,pte ao. Congr~· · 

.Votação da redacção final sobre a indica ção so o conteJ,tamentodo-mesmo ~unitipio pel<í 
n. i6. . · · ·I ' projedo qu~ ·tive, , ha dia~, a honra ~e apre-

1 SEG UN DA PARifE · _ ~entar a ~stíl, Casa, elev~nqo !lquella v11Ia á ca-. 
, • tegor-ia; ·P~ ·Ci!)ade. , •1 , •• , • ' • 

1 ,·.-~1~ , 4 h~ra ~ da , tard ~ =, " , 1 , ,, , • A refl}qdíl! , 'Corppraçí\o adm\Ol:<tr.ativa d~· 
t.a d1scu!'t!'ãO do projeclo n. 103, auçtor1-. cu menta de fórma cl~ra , com eloquentes e 

zando o govemo a couceder uma , grat,ificação preeiso.s d.<1dos, .o a~jantam.euto. economieo "' e 
men'sal ao vi~ia do ponto lb,cal de S,an)a b\l:- ~ndustrial .daq~ella , prps_p~ r.aL cjrcumscripÇão-
zia do Carangola, , 1 ' , ,, ' ·' dósul do Est1:1 do, Pxpondo ao,(:Qng~;e:'so o vivo 
Dbcus~ão unira dQ .parecer )1. i_44, da co,n- dt>s,jo que tem de ql!.e, na proxi{lla· refórma 

inJÍisâo dt> Rt>#JreHm taçõP!', r opin; .ndo P~l~ ,ar· da llivisâu jupiciaria do Estado quP, teh·mos., 
chivl:lmPnto dl:l uma p~ ti çào de d. lzabel de. n; turalmente, de votar no ·anno vindouro, se:ia 
Paul;, Lar1a 1, profe~sora do grupo ,e~colar de o muuidpio de Poços- el e Calda<> eltwado sinâ!)-
Sauta Luzia du Rio das Velhas.. .I á com rca, ao meJH s contrmplando como 

Discu~~ào unica do par-ecer n. Hti, da com- sé de de um dos ·termos forenses de Minas Ce-
mi~sâo de R" prese nt~J ÇÕPS, opmbndo pPio r;,Ps. 
archivl:l men to .de uma petição de -d. Angelina Peco a v. !'XC. sr. PrP:)idente, quP. faça 
Augusta de Oliveira, profe;;sol'a aposentada. puhlicar', no jornal da Cosa a representação, 

Discu!'~ão unica do parPcer n. 146. da com - porquanto rll.a é um vivoattestado de quanto, 
mis~ão de ReprPsent;•çõ,·s, · opinandn pelo tt>m pro~rPdido aq.uelle pedaço do nosso E'S-
ah:hivamento df' uma pe1içào de l'ra'llcisco de Lado, mórmPnte essa admir vel. e~ lâilcia hal-
A ssi~ So11res de Mal!a lhàr.:-, officialaposentado neúia ·dP Pnços de Ca l da~, que · lá •na fr.on-: 
da eKtincta secreti:lria do governo. -- tdr a ml:'ridional de nossa terra proR'péra e 

Di~CUSà O unica do parecer _n. \47, da coml . doinfn . , na maravilha dt! SI'US ares' puros e. 
mis~âo de Represent:.ções, opinando Jlel~ ' t>adios,' na lar~ u'·eza dei;lumbrante · de H'u pa-
archivamPnto de uma peti ção de Mariano norama, do qu '! l &in<1a h a poucos mf'zes esta 
Costa. amanuense da Assis tenda a Alie n'ados cid,roe .pouüe contemplar uma_ form osa re > 
de - B ~ rba ce na. · producção colorida, no thea tro municipal, . 

Levanta-se a sessão. qur. provocou de boccas extrangPiras, illus· 
trrs, cCI.mo eu proprio tive o.pr11zér de ouvir, 
exclamações Ct•mQ esta : que se admiravam 
de que no Brasil, refu~iada num reca nto al-
peflre daquPilas monranh;,s. s.audave1s 'd_o sul· 
de Min s, houvt>ss~ uma estancia' th cr- mal do-
tada de tanto contor·to. t> moldurada PID 
lómanha belleza de serran~· ~. ·.campo~ e cas-

---*~~*---

2{". SESSÃO ORDl.'l.-\RlA AOS 26 DE .IULHO 
- DE i913 

- PRESIDENCIA I\ O SR. EDUARDO DO' A•MARAL 
SlJMMARIO : -Acta , - · E:r~ediente. - Disc ur-

so dos srs . Nelsti n de Senna e Finuiano Costa. 
-Representações '-Apresentação de parecerps 
~Apre>enta cllo de projP.clos -Disc urso rto sr. 
Mooeslino Oonç!llves . ·- VotaçOes.-1• discussãr, 
do projecto n . 103 .-Discussà • dos parecere" 
ne. lit , 115, 146. e 147 - Orde1ll do ~i ;;L : 

Ao meio dia, feita a ohamada , aoham-se 
pr~se nt cs os srs. José f\.lve~. - E'dgardo da. 
Cunh a. Raul de J<'n ria ,1PedJ'O Luü, Garibal-
d-i de Mello, EIU.s. Thl:'olonio, CasLtllo tlran cn, 
Chrislinno Róçaf', Muoeslino ·Con çll lvt>S, 
J<'rank•in de'' Castro,·. Ol_ymiJiO Teixeira, João 
Antonio, C!tmpos era Amat·lil. R11 ul Soares. 
IleQro Labon\e, Moreira da Rocha, , Nelf'.on de 
Senn<~ .• João' Lisboa, Odilon de - An,drade, Ar-
gemiro dt> Reze nd~ . Abeirara, F.iri.niano Cos-
ta, V;!ldomiro de ~~a~alhàes , flchl)man!J, João 
Por(ilio e Ep111undp Blum, f;1)t1.ndq com ca usil 
par.ticip~ .rla !•s sr.!',. lgnacio Murta, _Silva For-
tes, Sen.na F1.gueireno, .Antonio, Moura, Xavi-. 
er-. -Rolim, ::it~· Jita, , Caldt·-il ·a Juninr1 e, 1\tvareí. 
.Qe ~l e llo e ~em el(a os m;,is s~ntwres . . 

• , .. ,Abre-se a sessã@. . . · · ;,, . ; . 
l.id'a·à'' acta ' dà antecr.d ente' e r.ão ha\;f'ndo 

quem sobre dia faça ob~enar;ões é a mesma 

catas! ' · ' · · 
E' que os olhos _ ex lrap,ge iws ~~ pa smavaf!! , sr. 
pre~identc, de énconn·at· m terra omPrJcana 
L I marayilha e suppunh m trasladadQ ,Pafll 
Minas Geraes uma patsagf' d<t Eng-aowa, na 
Suissa, ou do Tyrol A nstriaco. ou aím1a pen-
savam que nqueJle paineJ sai_Jirlo da •fina pa-
lheta-de um pintor syno 1 e produzia ·qu11lquer 
rJ as famosas es tações bal'nen·rias que fa'tf>m o 
Pnt:onro dos ve ranistas que peregrinam pela 
Europa Central ou na dt lidosa ((Costà A~ul, 
do meditt:J n: neo.-.. · • 
Qu<~ndo tive a sali,facção de -éonhe~·~r um· 

lari(O tre\= ho da terra Sui-Min i> iÍ'il e do 1'ri· 
ang11ln, .acuÇin?o a um hon1 o~o 'ct•mile, do 
.. clual sr. pre~tdenle do Eslarlo, nu(Ila ex-
cur~ílo até as fronteiras de Goy:,z, 'ti_ve ~ ~ita 
iricomparavel de conheeet·, pela prim,eila vez, 
Poços de Ca ldas , . ', .. , ;, · 
· Não ha muito, sr. presidente, qué es c ra-

cto se deu; e pos,o aLtes.tar a v._ exc .. que a im-
prrssào de rt·alid ., dc qu e os meus olhos vi-
ram, ha dois; nnos e pour.ó· em Poços de fat-
das, olhos de leigo, n1as de ·apaixooado pl'las· 
cousas de nossa terra, r.xccdeu.de mufto a es· 



J)ectaU'Va doS' estudo,s é _da id~a .que eu tinha 
ttaquelle•log,a'r ; r~conhdcldaiJ!ente··e,fiçant.lfdor : 
progre5'sista e digno '(lq maior· desvello por 
parte dos poderes pubJ.icos de n'osso Esbldo ! 

1E como remate desles breves. conceitos, 
:ao, passar ás . mãos.,.de-v. exc. -a representação 
alludida, eu direi que, para confirmaNia'ius-
tiça do pedido .que tlhigem ao · Ccngresso r os 
habitantes dal!Ur lh fo•·mos8!• estllção ·balnea.: 
ria, hast:t" salientar o faclo de que •aquelle 'Jo-
gar é hoje o ponto de rende~ · t}O lts de tudo 
quamo o Bras1,1 po~sue de_ Jlla\s fino e ar·isto-
cratJco; e O() podPres pubhcos do !1stad9 de-
vem ir aoj rncoritro <;los votos e do conceito 
que f!lzem o-. v era uislé!s e •aql,}aticos vindos 
de todos o ponto!! .. mórmente do visinho e 
opulento E. de :s. Paulo, que con~ideram e 
sagraram ,Poços de !~· · I rias como .a joia mais 
bPila ·en~astada no di~~ema-~ pr.ecioso das l;I-
qne7.a natur-les rle 1\fmas Geraes 

E oJIIústrado .. dr . .Pedro Sançbes de Le~os, 
com ·a suâ ·reconhecida ' com·p~tenci· ; avaliava 
t>-ÚÍ. junhó.de t8!f6 a pbp:utâçÀo d-e~ta 'Vjihs em 
3:500 babitantés, segundb ~ua' cfassieá mono; 
gràp~ia intítúlada· I(Muni'Clpio ' de "Poços 'de 
catdas». • (Revista' dó Archivo .QublicO::Miheiro~ _ 
rase, 2°.,de' 1.896,· pag. 200) Não a~iàlira, poist 
o 'n'omero de ·habitações e de 'habitantes apó,s 

(Muitó berríl Mnito "bem!) J 

.,.:_pub'li,que-se,1e r~mel la -sé' 1á 
.d ~ Leg~slaçãó . e Justiç!l. , . 

o decursó:de tlintos annos de continuo prô 
~r~sso .' Re_leva notar a e~is(en~i~ a e pred

1
iO') 

conrortave1s em grande maioria, ·a par de 
muitgs outros cujo và'lor 'arti,tico em'belléia 
esta loca'fidade, imprimindo-lhe mb. aspeçto 
de enéàntadora·perspectiva. As receiras mu-
nicipaPs, ·constantes de seos orç~mentos, con ~
firmam ainda o calculo da população e tornom 
evidente sua grande força productiva. d11 que 
resulta a importància economica · do muni.: 
cipio. Basla, para provai · a n seguinle mod ~ 
mento de receita-' 'em 1910 128:08;;8560~ 
i9tt-i42:960864 19!.2-161 :9168'~50. ' A CJ!le-

Çorpmissão ctoria estat10al. ·como reparUçâ6 ar.rec!ldad.ora. 
t1l"nbem concorre pam torn,.r pat .. rt~ d forÇa· 
productiva do município; com\.~rovrrndo · <1 

.. Repl:e.~entaçqo '' vulor 't"ffecliYo d ~ suas renda•s e for: n et~P rtdo 
um ' elemento demonstrativo da actividade tle 

Exmos. srs. membros do Cong·resso slit~s ' hábitanle~. . ' 
!ativo MinPII'O ·Tal fni" a arrecad.-: ção dess·::i cnlletoria em 

O êonsel.ho delibPrali\'O drsle município, 19Í0-47:9438lOO, t 9ll-46:587SOOO, enfi912.:.... 
intf'rpretando a opinião de seus ' municip~ es, 46.: 82:!8000. · 
res(l lveu., em se~são de 7 do corrrntP- .rrpre- Não são menos lisongeira~ as .condiçõe!'t 
sentar !lOs "llos podPrP~ rtú E~tarlr! sohre a da a~rncia da Caixa Econowica , annexa á 
crellção da comHr·ea dP. Poço~ de Calda!". Essa collcctoria esladoé!l e iustallwla ~m srtem-. 
resolução rrsnlta de uma neces!>idade qu e ~e bro de 1911. E' o que se deduz da impor-
tra• luz em facto e aul{menta dia a dia na tancia (los sr~uintes dt-p · • Si~os 11m 19H (.Ires 
razão direcla do pro~rH~so deste município. mrzes) -5:2658000.1912- 43:77080011, A impor-
E ouanto · m11is decrorre o t>'mpo, tanto mais tancia econ01mca dp município aind a ~e reve· 
ell >t se manifPsta como C(>ndição• inrlispen- la . pela movimrntação de sua ac tividfld~ em 
sav.el de progre> so e de ordem. H •, pois, um 1n; , nifel'-taçõe~ conti uuas de uma vida in ten~a. 
estado de nrcPSI'-idade como causa da j nsta E a prova está no movimrnlo de Lr:m:-:mi~são 
aspira ção. do pov0 deste mumcipio, qu e exerce da propri ... dad P. immobillaria, QIIP atrin~iu em 
Um dir:eitO 4Uil lhH a'siqe CômO parte inte- 1910,- 728:5388330, i9t1- 450:7108, 19i2 · 
grante d& comunhão mineira. E' justa a sua 378:~638:300. Bastaria ~ó por si, a e'Laçào da 
aspiração. O progresso de Poços CHidas, que liuha Mol(yana para comprovar a exi. tencia 
o ·t>minrnle rlr. f.lerlro S:. nches dP. Lemos frz de grandes elementos de riqu eza. rrn .. ~ão a 
darar dP. 22 de ' outubro de 1886. epoca da este município um li songeiro estarlo de pros-
in~guração do ra m~l da linha Mogyan·a, já" se pP.ridade. O q~ovimonto de arrecarlHçãO, 
m!lnile:;la de modo irrtemo pelas eondrçõcs pr:oveniente da impo rtaç~o de JIWrc~dor·ias, 
esveciae~ <;la locH iid~tde. E, cnmo eff11ito, ele do tr·ansporle de pa!>sa~mr·os e dQ Imposto 
18n, data ria fund»ção do •povoadv, 'bojP. eri· mineiro alcançou em ~910- mPT'C'! durias : 
~ido em villa, apenas hé! o dgcurso de ;o ~nnos. 230:~888612; . passageiro~ i05:361!8910. 
ntre,t~ nto, a vi.lia de PQços de C.alda . hoje 19u, mer c 1dorias 240:0968493; passagd-

occup~ no Estado, , por suas condições dP,mo.- S · 
g• aph~cas e «?eonomi ças um Ioga r S'lllienle no ros, 109=·987 220· 
meio. dos CP_!) tr'o ~ 'de maior de~ laque .A bpnd::ide · 1912, ID I' I'"J.:ad orias, 299:4U8971-; ' p~ss:t-
do clima. a exell l'ncia das th ermas .o ponto ter , geir os, 137: 35t883(,). ' ~ 
minol de estrada de ferro e a Yizmhaça de O iroroslo mineiro rrnd eu 2:l: 4-28921 em 
S. Paulo. tudq t.:OTJCOrreu para lransformar a 1910, ·25:8-188943 em t9H e 2ó ' 74$771 ; em 
primitivn rslancia balnéar num dos mPihor es 1912'. 
cenlr·os dP. conforto P. vida. li.' um laclo rle Além di~to. o mov'imrnto de pass~geirôs 
v_idPncia n.o toria ." E, não obstante, faz-~e prP.- accti•a él medía' oe f.3ÓO pitssagens po-r ·méz: 
c1sa a demon stração do assP.rto pàr'a justi!i • sf'm levlir 'm conta :.s 'voltas e as caderuetás 
co liya ,do prP.se n_te pedido. ,Eil-a _como prova kilometriCas. A' arrecadação das í'rpartições 
de mconcusso valor: A vJIIa ~P. p·o ço~ de fed"er-ars , aqui es't~,be lrcidns, corresp_ptjtl-c ,â·s-
Calda& ençPrr 1 mais dP. 800 habita ções com nümifes t _Çõ ... s' da v,ida "local e,m_ s.eus- vario~ 
uma põpnfaçã::> de 5600 h ~ loitante!;',. E' uma re- meios de llclividade. }\s rend~ s · uo Telegra: 
~ultant~ de i_nformações ofliciae~. , em que se phl! 1NHcion<}l e, da ,AgPn:cia ,do~ JCorre~O!> são 
luntiH Invan:rvelm ente .a re prê~l)nl<lção ora ~ mais ; Avi~~nt~ . prqva .. A. eHação·do)'ele-
feita. O PI'efeilo dr . . Juscelino· P.arl)osa, em grapho Ni:tCIOn~l. . Q~o obs t~1J ie · a ~rarídp. con· 
exellente relalorio dir·igido, ao govPrno do correneia d<l lip·~rr 'telr~r :iphica 1\fogyi.lna é 
Eslado em· 3t de :illneiro de 1906,' ' cafr ula,va d·1 Emrírésa Telrgraphica B~a~an tina, rendet.~ 
o DU'Tl•·ro rlP. h;,Lilações .nn 70l! ,approxima- "m 1 -910-1• : 968~570. ~911-15:3628420 . e r.m 
.damente (Relntoi'io, pag. 60 in fin e) . , 1912- d:489S4i6. A 'Agencia dos Correios 



MJi $eptitJ .Wmll~ct; H~\e. ·r.~e.%ta: JrÇP.!{I 0 t:.qn- ·r. MitJp,i rQ. 1~l J?5g P1fi~Eh tw._r~~Jl~'\9f.l~. &Mil~ 
~!ilP.fta -~~; ·ll!Jg]JlJiill,<?,· ,n~rX~~íl~~~9o rprp~r~y'i.Q . ç Rffi.Wh9 a.t;jl)l rr, ,~iY9 i ~~$~~· r JAUI}tQtfnp JI~Ji 
ª~ !q~l~ - ~11[4 · Q~~- · mp -~ . . ; t'7~=a~~~·r;tf; :!!1h9 · ;y.~T~l ~ ra,_~ .c.o.m t~.ncmme:l)t9 9fo./~.9M~'t~ 

- ~~Miml .a·f> .. 8'!\S90Q,;~ t,9 : ~ .. &,83, o.') s~.~ ~ ,~.~~ Mf/9 . s,líJ>J;yfo.tlliíi p,esh<l\ll•f ;-.~··!~li '·q (<1) 91 I 
Mlll ·. Pl .P' rlj~tf~ • \~XP.~ a)'í ·n~N Jt ya . i\1 JPh .• AnJe.cipand'Ol PJD ;nomé• dol p.o~,r() dotíJDuíii-
~;t·m I • qmJC'}!BI,G '_().9 711 1!] .CJPW ~ ··~e !1.~ CiRi~ne'l90~tOS de. Galdas1IO' Sfflll eternO <.tPCGo+> 

~
anqe .'q~n,\f19AV&~f'h· P.a:tlh ai\ v _nda,s? ~~lll Jt.he,çimento rapr.oveita a. · eppon.tunidade ipa" 

, ?.~Els .• e .. Jllq!;rae~;- . . ~ 't)·~~~Q9.r·l tJ '\~4!Stltw.~ 3il"m~llentar. t os seu!' tpr,olestos··:ae tsubipate.ü~ 
. !l: ua JJl~têl .<\SPl-r,aç.a<;>n~W\:!Wl g~!'4ljlg~~,eç~ . ma éfllilstincta consideraÇão!! :; 1 -··1 u:tu • 
;}(~ . .qo d•1reJt;o~. ;}}.IJ~fe~Rft~ ! qe;seHs . )lab • ·:Ao<S exmos. srs. membros• do Con~resso 
t.iJ.rtr. ~ - .E fl i•JD,!J!}.lt:I!IWh~e ~OJ<0$. ,·4 t a!d.~~ hegislativo Mineiro. \·1, · ~ • •' • • r ' . 
H'Il í':-fr fiHO. .de ~ tt,t -.:•q~~e, 1lN·Ihre~)ilW~ rfl ,,qr,- - • Po~os '• d'e ·Caldas, 7 der· fev'e~P-irol d'e. l9t3• 
P.e;n. ]yrtd~ 7} par.a, 'v,lnÇJ.I_l.Jr · ae:vidame.Me rliS Eduárdol !tas ·Ch:1gàs ' 'R!iJ;l eirq, I Sylvio'' dé ou ... 
r~l.tçõ ·~ ,'ct~ 1 tr o_ai}Í:Ii,rV!.!C.f,es~.lt t' . e, ii,ef?Jlfl.if vi>4ra, A:urelia'r'I <J 'ac Cãrv.,Jhd <Siqueira , Fran-
.c~(ll~~ns A e· ,s,eu§. ~a~tl:mte~:" ~. {19,1 '"~··· ~ cisca' · M'c~ cliadd Falletrh'.' ' Ltaiz · Ãti.,usto d'· 
Jl~Çf. I P que.;:aT ,~PA1lliH~Jr.~~ijC:J, P~ J4SL <.i~ ..ter Loydlla .r carlos 'dé' 'F à ri 'L 'b to ' Míi rç~llosé ' 
I)H~ n,~1lt7 a ~~de, a Oflg:l ,d,as coq.dt ~;õe_s , e ~pe- dusf ' 'rltbs. ·'' 'I • " . -: ·' ".t '•! I 
b,~áe~h dit' l~c&lidad .. Tjtlvez; ·$li ppjeC.lE; ~ . vn . "'1 n • . I 'r ' • ' . I I! ~· . 
PfO e;:teo.~l i}_,_d.o PP~ld 1 ,al/ff.IWiilq perte.nc3r , p ~r. f)~JP.iftno, Çps~#&·: - Sr. ;Bfe~~el)te~ 
{\_S~e·;mu~J~IJ>IQ 1 , ~ eory,arc& p,e Coldas, 1e. nap, sou port~rlor_c(y,1um(!. r,epre&~n;t(\ç -p . qf1s, p;lbi
§~!l · a~>~HI_l, _ p . flc~a a !i cr_e~,;:ão ,d!) U.-IJ!!l !1QV~ tantes do ~astnc!o ~e, .Feç,Q_l!.dq ,,-,P,J..UII)Çipio 
~p,~aro~ POJj_ wn,vep:t~n~Ia 1 da t/..d~Ims~r<H{ãQ de Con~e 1çao do :serro, em ql\e pedfl m íl de-
da •J.U1lJQil· ~~f4ta. ~e , fi• Ctlme,nlfl ~ O~je;ç!iO, er·et 'Ção' 'de umà fei 'que âiJCfódze' O 1 poder 
gon,décand9 ql.1e desta.villa .á Cidade de Ca,l- executivo a mandar constt uir lHÍla pónte so-
Q.a~ .IHi Ull}a , qistancia ao .ITHmp,s _-de } O kilo- bre o rio Cipó, na,q Uf) lle . ~ i~ltr)çto. 
metrp?t ,E, COI'{\O t.P~rte do ,carpHJ~Q ,se LO I'I]f1 .Juslissim'i , sr. Presidente, e essa supplica, 
mtran;,.ltavel na estação ChUYOSa. bem se pO t'ql,lp.nto, emhora, rSeja Otdistricto de um 
cc;>mpr,.. hende nãll .satisfazer os inÍerPsses pu- terreno fertiliss imo e uberrimo .. ·ltl ndé se et'l . 
bli,l:!Js .'à ~ d~ini:; tr:i cão da ju ,~ .. tiÇ~ . Esta ·cir: e,ontra já, t> m grande· escala, a prod,I)Cçã.o da 
cumst •ncaa umca 'bem Ps'clarece as emer- canna·, mi1ho, feijão, arroz e a.lgpdào. que~ 
genlPS difficuldad es em . c~ sos de u'rgericia, quasi nativo, naq.u ella ·zona. os hobilantes 
oome os de «Rabeas cor-pus, arresto, prisão daquelle lqgar · a cha~ Sfl circumscr:iptos ao 
prévenliva•> e •outros de egu:~l naturez1, cuja terreno P111 que viv~::D?, s,eql meio$ 4e expor-
d e~o•·a · prei_udica, ás ~ais tias vezes, o. in t:u·t>m os se,us prudpctos para,fóra do d~striclo~ 
tar sse. pnbltco, produzthdo ás p~ rtf's 1rre- por fC;~,lta de estrada_s e ponte.~: , . , 
p~r_àvet~ dam~os. NM• é _tu_d_q aind ·: Esta .Ne:;;'aS condições; ' -p~dem · aquell~s nosROS 
v_II ~~· fr. eque_nta~.a por .n.ota?lhdades n_a poli- patnicios uma ponte sobre 0 r.io·Cipó afim~'de, 
~to , n~ ~CliOCta l _ · nas l.ettt as, na ar te, !la por el!a, podePem faze !I o transporte. doR j:te-
m~us t rt a , · !lt a ~':l cuhUi a e no commercw, ·neros de sua.producção, pois, de ontro 'modo, 
ex_r g~. o m::ns sohqtto desvelo dos pod eres pu- se lh f' s torna difficil , quasi i-mpossível,' 8 
bh~~~ . :1 bem de ·'.~eu mfwe~lrlo crerltl.o . . e~portação visto que o dbtrict@ •tem, ao occi., 
· Nao bastam, POI~, 1!- hygiene, o embel l e z~- dente e · referido rio. ao norte, o ·Panauna, 
rqe~to, o con fo~lo desta vllla e oulr~s ~edJ- ambos invadeav.eis, maxime em ·tempos cbu• 
~a~s . ~p?gent> res, sen~ u~ elevado crateno .de vosos e ao oriente, uma. grande serra, em 
J ~~!.Hi3 • q~ e to:~e 1 d!gna ~e seu.s · mor_a d<?I es 1 cont~nuação da. à o Cip~, ond!l as estradas_ sã() 
e !.~_l.ld nt s esta p .~agem de terra rnl~~Ira . pesstmas, cbetas· de sm.uosJda,ies ' e res11Ltos 

E . a.tutella rlo du .... ~to para su~s p~s .. çlls e e de uma enorme quantidade de pPdFas· sol-
be?~ honrando o c~tteno ~;overnatlvo dos tas, tornando ~e. •por isso, diffioilimo. ·que 
alto:s· P? rt.~~es do Es~~ do . Pots bem. St nas por e lias se t:aça actuaJrnente qualquer tenta'-
!llonar~hta. , co~o . d!z Aguesseau, é_ de·ver do ti1<t3 de .exporta cão · 
tmp.erante d,..r J~St'iça a seus subdltos, esse . · · .. . . 
deve_r. . é inuilo m·rior Fias repJJblicas;. atten'ta <Sendo~ pots,., como Jâ • d1s~~· . abundan.t.e a 
a on~em democratica de seus gover·nos. pro~~cçao tle ~eneros, no dts~rtcl? de Fec}'l~ 
M . ~. como a ~ dministraçào da j.usliça deve do~) o povo daqu elle loga r, ~1~s.tado t,6 le~ 

ser· prompta par.a attingir: 0 fim a que. se, des- guas, ta,nto da sé de do múmctplo ~O !DO ~ro
tina, dal-a tardiamente importa negar a jus- be~ ~a do_ Curvel·lo,_ entendeu ·pt·dtr a . C<?nS-
l.i,ça . ,p~i<;ia ·, .. Prrda de .te~po, au !o!;mento de trucçao dessa ponte,- porque, ·por' ·ella, '·Irll~ 
:d.e~pesa s, de~espero da~ partes, . dir~ito pre- os se.us,pr.oducto_s pro~u_rar ·excellen~e , ~er-' 
jud~cado e decisões sem ob1ecto, alem_ d~ cano, o ·CnrvE'llo •. qu~; · !á dota~b . ~o ,grande 
IAU,tto~ outros iqconveoieptes, ~ão as cqnse- melhoramento €la vu1çao ferrea, {lr~sente
quencias da justiça . tardia co.m que se des- mente lhes é prefertvt>l, PQ!que· ~mto mats 
líirçà notorià ini_u&tiça".' ' ' · ·. ' ractl ~r. !ornará a· exportaçao p~r~ outros. po~· 

Para remover tahtós males o conselho de- tos de consumo. . · · 
Jltierativo . desté mJinicipio resofveu r~p·rc· Penso, '·pois, que será justíssima a \:le.cxeta..! 
s~n~ú. a_os ~x~ns_: .srs. 'nienibros dó' .c_o~g~esso çã~ de \l!D~ l ~i, nes.$~ senti ri'?• é_ pe,ç~ l po·, 
f4g~s1ahvo MmeirQ sobre. a convemencta da br.e C01prms~~o ,fi. CUJ\l estud? y~t ~er. aff~cta 
crJ<lçao. da coma.rca de Poços de Caldas. · a .repr·escntaçao, toil!al-a na devida ·c·qn~Ide
, Jl; a . Satlsfà!<ÁO dessa · _urgente nece~sidade, ração,' afim de que se rejllize tão • impdtf nte 
r,~~J .1 m!ld~ . pr.lq, povo d'este . tpuniciPi<?~ . far~ il!elhora_rp'ento, ·que irá presta~ ;en_orm~s ser-
J1asc~r : na . alq1a u(\i eterno rec~nhep~m,en~.o vtços, .nao só a população tlo ~hst~Ic.to_, de Fe-
p~r_a. conl'Qs '.ct.:efe~n·~o.r.~s. ~~ . . sua JU.~ta.c,ausa. cn·~-~Qs, com?1 •• tamQem ~ r~gi~,O mte1ra, / gul) 
'.: J~:.~~tr~taptt:>, . qO es.cla~ectQO cnte,.t;I9 dos o Circund;L : · 1 

1 

~fqlps. srs'; íne~.bros do Corigre s.~ :qgJslati- ( Jl1'iito be~ ). )/1titQ lierri ! ) 
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subvenciona~ a empreza 1 ~ue se. or,ganizar Sala das Co1pmissões, 26 t de jqlbo de t9J.8. 
~ara tal fim, 1co!Jl a quantia :que .julgar éonve: •- João Lisbóa, presidente.- Elias Th~toniq 
iíiente - 'é a e parecer q üe seja ' o mesmo pro- ' rela to,r. - · Raul Soares. - pdllon de Andrl· 
jectó sul:i~ét~1do á, ~·- , discussão e rejeitado, i de. - ~'redflrico · cliumlll}n, lmprim<;t m-se. 
visto não convir presentemente <tO Estado as- , . O ~R- JbÃo' ~NTONlO, pela CpmmisSlo de Pe· 
sumir o onus decorrente de tal projecto. llções, apresr nta ~ seguin(e ' v 

' Sala d~s '.'cbmiJlissões, · ~6 1de jpltld' 'd~ f913. · ,.', . , . '' '\.. 
- . F.ra!rkl~n d ~ l6ast~o ·, T;GáJ.iba'ld~ de Mello~ Parecer "!-.. 1'-0 , 1 , 
é~rlS\lapo Rõ.,:as. .i , • " ~ • A Commissão dP- PeUções à que foi preRen-

Projedo n 9!1 • 'de 1912 ' · · •• te o reqnerim~>nto de ~ergio Muntijo, oolla-. 
1 • ' , , ctor de Bambuhy, pedm(!o rPitw::tção de al· 

O Congresso Lcg.islativq'. do, Estado de Mi -. cance na importancia de 4:3~ :l8BIO~ é de · 
Geraes aecr·eta: , · parecer •e ·re4uer que a respeito seJa ·r ouVi· 

Art.. i·. F1ca' o governo do Estado auctori- do o governo do E3tado. ., ~ • ' . 
zado,a conteactar com a Emprez~ ~··a~iiPira Sala das· Commissões, 26 d·e junho de 
d~ Navega &o ou onLra que. melhores vanta- 1913. -Campos· do · Am~ral, presidente.-
gens offerecer, o estabplecimento de uma. li · João. Antonio . ..,_ Firmiano Costa. ·A imprl• 

' 
nha regular de vapores entre o porto do· mir. 
Rio de Jarieiro e o de Caravellf:ls, com a ohri 

APRESENTAÇÃO DE PROlECTOS, REQUERIMENTOS, g'11,)ão de f:l7er tres viagens ulf'nsaes ·e redu 
cç_ão de tarifas c.obradas pelo Lloyd Bra~i 
lerro. 

Art. t·. O governo poderá .subvencinilr a 
etnpreza que se or·l!anizar par,a e~se fim, 
com a qu~ntia qu'e julgar convenientP.. 

A!·t. a·. Revogam-se as disposições em con-
trariO . · 

Sala dai'\ commis~ões da Camara do~ Depu-
tarlo!; do E~t~do de Minas, aos 30 ·de ago~to 
de 1912.-lgnacio Mur·ta. -João PorfiriO. - · 
Abelard Pereira A imprimir. 

O:sR. ELIAS TllE"TONIO, pela Commissào de 
Orçamento, apresent~ os seguintes parece-
res: 

Pa1·ecer n. f48 

A Commissãs de. Orçamento, a qne foi pre-
sen te um reqnPrimeutu do cid adão Carlos 
Nogueira de Salles, carcer·eiro da c11 dei'l de 
Baependy, pedindo augmento de seus v.->. n-
cim entos, é de parecer e requer· o arc:hiva -
~Pnlo do referido requ erimento. vislo ja le ·· 
sido o reque .. ente attendido em virtude da lei 
n. 5ti2, de 18 de agosto de 1911. 

Sala das Commissõrs, 26 de julho de 1913. 
-:- Juão Li sbo~, presidPnle, - Elhs Th eoto 
nio, relator .- Ran l Soares.- Odilon de An -
drade. - F. Schumann. -

Pareém· n. f49 
A' Comissão de Orçamento foi affe<:to um 

requPrimPnto da Empreza das Aguag de Ca 
xambú, pedindo ao Congresso Legi ~ lati vo a 
decretacão de uma medida aueturiz;mdo ao 
govPr-nÕ a lhe res tituir a quantia de ..... . . 
!2:8488000 importancia de impostos de novos 
e velhos direitos que pagou de seu ultimo 
contracto celebrado em 8 de março de l9H , 
com o governo do Estado . · 

Allega em defesa de sua petição o mP~mo 
motivo que determinou a lei n. 504, de 1909, 
auctorizando o Governo a restituir ao Banco 
de Credito Real de Mmas Geraes, as quan-
tias pagas por novos e v~lhos direitos para 
o serviço de credito agri'cola e expende ou-
tras. considerações. . 

·A Commissão para poder resolver em defi-
nitiva sobre o caso, é de parecer e requer 
se solicitem informações ao Governo por in-
termedio do exmo. sr. Secretario da ·Ag!'i · 
cultura. 

INDICAÇÕES , INTERPELLAÇÕES E MOÇÕES 

O sr .' Modestino Gon,aalvés: Sr. Pre-
sirletr.te, pi:ll' parte . da Cumtulssaó de ' Força 
Publica .tenho a honr·<t rú~ i1P.reseutar á on-
sideraçao da Camara rlois t•rojP-ctos de '!ri. , 

O primeiro es tabPlflCP. o m<1•lo de se fa7.e-
rem, na Brjgada Po(idar, as pr·ornoçõ~>" aos 
postos ct r.sr1e affer~s até tenrn1e çorónel; o 
s~gun~o institue, na mesma ~rig<J da, o ser-
vrço de sa ude. 

Os proJP.t:los estão Hssim rerligitios· (lê). 
Sr. Presirtente, como v. exc. vê, o sim-

ples enunciado dos projer.tos que tenho a 
h• nra de submetter á <tprec'i·ção da CaRa 
fl ispensa longos commr.ntar·ios, no sentido 1de 
se pretPnder just.ific;tr as disposições nos 
mesmos comidas. ' 

Falo per·ante uma nss~>. mhlé · • de intellrctu-
aes e por Isso me julgo di -1-1ensado dP. a•i du-
zir· consider .. ções que demonstrem clihalmen-
te a vantagem e a ntilirl<~d e dos projectoa 
de que tenho a honra dP. ser portador~ 

A11uardo-me. porém. p·tr·a, em P . discus-
são, si forem os me~mós impugnados, discu-
til-os mais amplnmPnt.e. 

(Muito bem ! Muito bem. ) 

Projecto n. i 04 
I 

O Congresso LPgislativo do Estado de Mi· 
nas Geraes decnel<~ : 

Art. to. O accesso aos po~tos de officiaes,' na 
fo rça pu·btica, será graduii l e successivo. até 
tenente-coronel inclusivé. · 

Art.. 2°. As vagas de t ... nrnle e. capitão se· 
rão prehenchidas, metade por mPrecimento 
e a outra metade por antiguidade entre o" 
concorrentes. 

Art. 3°. As promoções aos postos de major 
, e tt' nente-éoronel serão só por merecimento 
e â escol há do presidente do Estado. 

Art. 4°. As vagas de alf .. res serão preen-
. chidas por offic'iaes inferiores, comprtente-
mente h~ bilitados e oe comportamPuto irre-
pre h ~> nsive!, preferinilo -se, em cguatdade de 
condições os mais antigos. . • 

Art. 5°. São condições essendaPs para pro· 
moção ao posto de alferes :-Dois annos de 
~e rvi90, SeiS mezes de sargente .. ção de com-
panhia ou esquadrão e exame pratico das 
armas de cavallaria e infantaria. 1 



to& 

Art. 6°. O exame pratico de cavallaria e in-
fantaria é tambf'm condição necessaria para 
as promoções aos postos de capitão e de ma-
jor. · 

Art. 7°. ConsHtuem merecimento para pro-
moções:- capacidade de comma nrlo, bom 
comportamento civil e militar, zt>IO e interes -
se pr lo serviço, subo rdinaÇão, intelligencia . 
mor;, lidade, valor e probidade. . 
Esta~ . qualidade;; ~erão comprovadas pelos 

respectivo,; a~sent<~m e ntos e, em . egualda·te 
de condições, serão semprP. preferidos os 
que tiverem ser·viçns de guerra. 

Art. 8•. O i11tersticio P<~ra promoção de um 
a. outro po< tu será de rlois annus. pnrt r. ndo o 
gove rno promover· aqu t> lles que tenb ~m pP. lo 
menos um a11110, n1 ta!L1 ob,;oluta de outros . 

Art. 9°. Actus de hr;; vur·a e abn egação , 'as-
sim considPrados pda aucloridad e compe-
tente, dão dir•·ito a promução qu e, em ta es 
ca~os, pod•··rá se r feita indepe nd rmtemente 
do inte r~til~io e das cu n l içõ~s de anti l{u ida-
de e ml' J'PCim'Pnto . · 

Ar·L. 10. o, odit:i e3 e p1·aças náo poderão 
ser p• omov1dos : 

a) emLJ U<t nto ~~~t i vP. J'e m cumprin rto sentPnça; 
b) em• 1u •nto P~liVP J'•·m re~ po ntl endo a pro-

cesso no tôro c1vi l 011 militar; 
c) qrrando ttvc rPrn si do julgados, em in-

specçãl) de s:tlld<', in capaw~ d" :>e rviço mi litar. 
d) quando se ;wharPm · use nte~ sem licenl{a; 
e) quan do "C achar .. ·rn suspe nsos do posto. 
Ar't 11. A p r · ·~·etr t r~ J,.. i P.nlr ..r rá em vigor 

desde f! rl<~l ~ .tf~ ~ ~~ a pu blicação. 
Art. 12. RPv~>gam-se as disposições em 

contrario. s n . 
SH !a da~ sr~,õ · · s, 26 el e julho de 1913.-

Mort e~ti n o Go r11 ;:1 l vr~s .- Frederi co Schumann. 
-Edgardo da Cu nha . 

rojecl? n . 105 

O Congresso Legis l: ,tivo do Estado de Mi-
nas GeJ'aPs decr el.a : 

Al'l. 1°. E' crr~ildO o SP rviç•> de saud e da 
for·ça pub lica, co mpl'" ht•nd endo um majOJ' 
medico, que ~e r á a um tP. Illpo ch e f,~ domes-
mo servi ço e rtir•·clor do ho-< pital militar, os 
aduaes ci ru ginê.; soh a rl enomirw ção de C<l pi 
tã~s metlr cos, o den tista e o pharmacPulko j á 
exrsteutPs, um arn: rn urnse. e tantos r.nferm ei-
ros quontos fo r·.- m st r·idamente ne;;sarios, ti · 
rados dent,.e as pra •. ~ as d•~ prt>t dos corpos. 

Art. 2•. Si o !' t·~ rvJ ÇO de ~<l ud e o ex1gir, po-
derá o Pres id ··n te rl o E~ ta do nomear mais 
um capitão mPd rco, com as vantagens e ven-
cimento" consign ad os em leis para os actuaes. 

Art 3°. ~~' egna lmrnt.e creado o Jogar de al-
ferrs picador r1o cor·po de cavallaria 

Ar·t. 4° Os VPncimPn to~ do m:rjor cbefe do 
s_ervi ço de s:Hrde e •1irector do Hospil" l Mi · 
l!tar se rão rJ,.. !\uOgooo mensaes e os do pi-
cador de ~ousooo. 

Art. 5•. Para execução desta lei, que entrará 
em vrgor el es·1e a áata de sua publicação, o 
goveruo expidll·á o nt·ces,ario regulamen to . 

Art. . 6°. 11evogam-se as disposições em 
con tra no . 

Sala das sPs~ õ P s, 26 de julho de 1913.-
Modestin o Co11 çalves.--Frederico Schumann. 
-Edgiirdo da Cunlla.- Imprima-se . 

A. C. -14 

Votação dàs ma'té·rias cuja dis~ussão se 
acha enetH-rada 

I I . I . - • 

E' rejeit .do, 'errí 2•. discussãó, o projecto 
n. 49, de 1911, auctorizanrto o governo à pa-
ga r aos l ente~ do 'Gymnasio 'MinPiro as' grati-
lic !Çõtls que lh es não foram pagas ·pelo des-
dobramento das respec tivas cadeiras. - Ar-
cbive·se ' ' 

São app rovados: Em 3'. diséu~são , o pro-
jecto n. 70, de 1912, dando 'ao juiz munidpal 
competen.eia para a revisão e organização 
da~ li stas especia·cs dos e l·e ito rP.~ dnmieitia-
dos no,; distl'ictns de sua jusr i sdicç~o e con-
tendo outJ'as providencias.- .\.' commissãq de 
Rerlacção. · 

Em 1• . o .de. n. 89, de 19t2, cr~(lndo _uma 
fei r,1 de gad.o oo município de P~s' Ol?.· - /I,' 
COf!1missão de Agriculw ra e In lu-triali\ . 1 

Em t •. o pr.,jecto n. 100, rlet•·rrniuando o 
imposto qu r. deve rec •hi r· so hre os Li lu los de 
nomeação para o cargo rl e avaJ ;arlOI' rio juizo. 
-A' comm is,áo de Lr.~ i s l a t;ão e .Ju sti ça. 

Em 1• . o de . n. 10l. dlspon,lo qn e panos 
r ff,. itos do :u t. 6•. da lei n. 37\l dP. 22 dé 
f1g,,s lo de 1904,. tica dtwado a 758000 o r. m0-
Jumr.nlo maximo de t1u e trata ii lHlnr-C- do 
art 139, da lei n. 105, rle 21- dt~ iulho de · 
t 89 4,. - A' comrnis;ão de Lc~i s l o çào e Jus-
t iç~ . . 

Em 1•. o rl.e . n 102, r·egul an to o procr.~so 
de acçào de despt·jo. - A' me~ma co mmis-
sãn. 

O p,,,·ecPr n. 135 . ela commi..:são dP. Pfl ti ções, 
pedindo i11 t'ormaçõPS ~rrhre um re qu eruu~nto 
de llde fonso José T<' ix.- ira. · 

O pa rPCfH' n. 136. ria rom mis~ão dr- Peti-
\Ões. ~ob re uma n•pre -enl.af;::i o das po-o fPsso-
ra,; eflcclivas do gru po e·-;c;.Jar· de Diaman -
tina. 

O parecer n. 1'37. d ::~ commi~~ã o de · Vinção, 
opin:mdo no ~e nurl o de não sr.r <'OII Cellido 
nm p1•ivi1Pgro rr.qu Prido pr. los rlin··cwr·es da 
Comp:rnlria de Viação Sul rle Min~~ . 

O pa recer· n. 138, da commi~~iio elfl Via ção, 
opinando pPIO ar·chivam,.ntn de um rPqueri-
menlo rte Olympio ::O.na ret; P P nn ~ P. outro" . 

O par·ecPr n. 139. da commi ,;sân rl P. Viação. 
opin ~ nrto pelo indeferimr nto de uma pdiçào 
de Fnt.-,aLo Nogu.- ir'.l e outro . 

O pareée r n. HO, da commis<iio de LPgis-
lação e Ju sti ça , opinando qu" seja inr\P[P.T'i•ia 
uma reclamação do distribuido r· e partidor da 
com •rca dP. S. João NepomucPno. 

O parece1· n. 14,1, da commü<são· dP Legis-
lação P Justi ça, opin.rndo pelo a.rchiv<~mP-nto 
11e uma rep r·e:.:e nt rção do 1 • rsr, ri vão do ju-
dicial e notas e oo partidor de Baepen dy . 

O parecer n. i4,2, ela r.ommi ..:são de Legis-
lação e Ju, tiça. opin~ ndo pPio archivame nto 
rlas re presentaçõe ~ dos di s trib11 i to•·e' pa rti~ 
rlor·es das comarcas de Uberaba, Tres Cora-
ções (tt>rmo) e ouli'&S. 

O parecer n. 14:l . da commigsão de C'l ma-
ra~ Munici paes, op inando que ;;<>ia ~rc h i vada 
uma represent ~ç:i o do ~r . João H , rn~ CPk. con-
tra actns ti a Camara Municip I de Sabará. 

A redacção final sobre a indic~ção n. 1.5, de 
1912. 

A redacção final sobt·e indicação ao n . 16, 
de 1?12. 
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1•. DiscussÃo no PROJECTO n. ~03 IJ>.RESJDENCtA iDo s1t. 'EDUARDO DO A:t.fAR.Ai 
••• , • , , ',. • •• ' • . 1 ! SU&a!Ai&IP:-'-~~fal--.Expedh~n,te~j Ç,Ut:!Q d() rir • 
• < ~, JHj~ e , P.ÓS'I3 em i ~ . 9t Cpssãp, . que . se;m,4 Sen na Fjgqfife4q ~tApr~~~en1~~íl;9 . de · pal'#!oe-
d~~llte &e enc.er[ll, ~erti:! o,_~Jpprovadp 1e re,tpet-' res - ths<Wrso ~o sr. João "'Ltslj>,aa - 1\f.Ji!lÃ~-
titl9:á 'cow~~são g,c PetiÇões 'o. pr9.Jecto :n· 't~crro .<Je)~p~ectp~ -;- Discurísbtl d '?s .~r~. ~ ~~tnl' 
103, auctorüando o gov!~r.no a conceder .~ma.) · IFtguen~do · e F}tilidmann - D!íc,os~ll.o do~ ·~a-
gr.atifi· ~ção me usa 1 ao v1g~a ct,o .ponJp hsq_a l r~cPres ns. 1~8, 149 ·e IJI50 - 2 •. !I tAl! h~ ;to ,lfo 
aé Sbnta Luzta do CáJ'a~.gola. . i ~~i~~C'~~o D~~~~ ·~-;;-~~· ·A~~o~~on~E:-~~:.:..7o~~!:r; 

. do :.dia. 
Pareoer n. M4 ' Ao 111eio dia, feita a chama'd·a, 'llchllin - ~e 

. '!presentes os srs: 9osé Alves, Paulo J.ljnh ~j·)"', 
Sem ·debll'l·e é approvildo o pa!'ecer ~· f.4ii, Oa,mpos do Am:mfl, Rául s(t:lffl~, tc~sumo 

d~ compü;~ão de ReprPsenta çot;_s. oppulindo !Branco, lí!las The'o,rdnio, Gari'ba'l·éJ i il'ç 1Niefl.9, 
pPlb oaJ·ehtvam ... rJ-to de ~ma petlçao de tl. t f ~a- I.Joã'o ' \'eJIOSO, 1_rranklin dP C~ ~·tro . 'P tlilt b 'Ltl!,Z, 
be'l dP P<tUia Lau~, proft>_s~ot-a do <grU-po esbo- IModestirlb GonQalves, élt111on dfl Andrà\Je, 
lar de·SáJilta 'Luzia do R!IO 1das Velhas. ,Chrisliano Rôças, ·MorPir~ d;, Rocha, }ófih Wn-

tlonio, Olymplo TeiXPirr~, João Lishôa. ·Nelson 
(Je SenMt, 'Srhumann, 'Ah>'iblrrl , Firnriano 
Cos1a, -Senna FiguPirPdo, 'João Prlrfrri{i, '1Ar-

Parecei· n. 145 

~sem fiPbate é approvado o parecer . -~. ':145, 
da c• ·mmissã" d'e lh· presentá~ões, O!JIIOando 
pt'·lo arctli·v ... mento de u_ma petição ·de d. !\n-
gllhna •Augut.ta de U1Jve1ra, professor.• apo-
sé-n,taoa. 

Parecer n. 14-6 

·sem debatr, é app1·ovado o parecer n. 146, I 
da comm1ssão <le Rt>presentações, opinando 
pelo archtvi1mPn to de uma petição 1de ' F~a:n
ci co <~e Assis Soares de Mitgalhàes, ofttcJal 
aposentado da exlincta Secretaria do governo. 

Parecer n. i47 
i 

Sem debate é approvado o pt~recer n. !47, da 
comnussão de Re!Jl'f:sent~ç~es , opin~ndo . pelo 
arcli ivamento a e uma .pettçao de M,anano Cos 
ta, ami1nuense -da Ass~stencia a Alienados de , 
BarbHctwa . 

Naoa mais h~venqo a tratar,o sr. présJd-en-
te·d't:si1gna para a sessão i'mtnediata·a 'segnitíte: 

. I 

OROE~! ·DO Dl~ 

P-RIMEIRA PI\RTE 

~
rmiro de Rezendr, e Edmundo 1 Biu~, !al-
ando com causa partil'ip ~ ' rla os •rs: 'ignfl'cto 
lllrla, ~ilva Fortes, Antonio Moura, Xa'vü:!r 

Jl-olim. 'Stylilil,Caldeira JunH•r,Ti1V< rres ,deMel-
lo, e sem ella, ds mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
·E' ~~mvidad o para o log11r de 2•. sem1ela11iO 

b sr. Paulo ~Pinh etro. 
Lida -a act11 da anteced•:mtP P·nâo have'ndo 

quem sobre e lia .faç11 observações -té a me~ma 
Hada por approv&dl!. 

0 SR . cf 0 • SEGRETARIO dá COnta do seguinte: 
;EXPEniFJNTE 

Requerimento 
Do direclorio da Li~a Oprraria Mineira so-

ticilando um auxilio paro 'oons trucção de um 
edilicio destinado a sua sé de.-A' com missão 
de Orçamento. ' 

O(ficio 
Dil familia Teixe.ira da Costa agr,adecenqo 

as manifestações de pezar quP lh e envwu á 
mesa (l'es.~a ·1 a'mara pelo falkcimento qe seu 
saudoso chefe. -l\ {jamnra fica -inteiratia. 

Reprtsenta{'ào •e o f {leio 

Até uma hora ·da tarde: 
Leitura e 11pprovação da 11cta . 
&xpedtente. 

1\té duas1hora·s da <t'ilrde: 

~ sr. Senna Flgueiv..e~o: - Sr. tnre, 
sidente, sou . por~ador d':' uma represant~~Q 

1 que a adm-inistração da Santa Casa da ~li~. e ri
condia d;a cidade ;dq .Riranga, o anno P!ISSa-
do, me indereçou, afim de ser 11presentadlJ, á 
C:amara dos Devu tados. 

Trndo, porém, eu me r Ptirado desta Capi-
t~ I. por P'SL<ll't·m terminad os os trab~ lhós Uo 
C:ongresso, não pude. ..m t<'mpo Qppo'ft'uho, 
dar· d•~ seinpe nh'o da honrosa mis,ão de · g~e 
fôra incpmbido, razão pontue o ' faço agoi"a, 
esper ntlo que o pedi cto feito por aque'lla in-
stituição pia, seja attPnd tdo pPia Casa . 

Apreserltação dr, pa,receres das cotn!llis·sões. 
Apre. entaç-ãu de jJ'rojr.c tos, requerimentos, 
dibtçõ .. s, intei'!JP!lii~el("s ou mo~ôes: · 
Dí~V Us!'ãn de requerimentos , im:hcaçõcs, 

interp~llnçõr.i\ ou moçõt>s. 
Af)j:>rovação de r'eaacÇões finaes. 

iiEOUNDA P!ARTE 
. Até qm tro ~1 oras ·da tarde: 
2•. di-scussão rlo pr,ojecto n. 97, concedendo 

lic!'lnça rap rlr. Joilquim Barbos'<l de Ca_stro. 
2•. do de n. 98, concedendo licença a 

divensos ru ncciona rios. 
L'evarita-se a sessão. 

Lamentei, sr . presidente, e muito, es'Se fa-
oto, porqu11n lo, bem conheço o loc11 l onde se 
acha ins~allado o refPrido hospital, l ~<ga r ~o
puloso e pobre e amda não SPl'V tdo pf'la vJa-
çiào -fell'êa, e sei os granrt es e ines tima'Vs!s 
serviç0s que elle vai pre_star áquella locall-
dac.ie . 

Apresentando, porém, agora, a r t>.presenta-
' çiio, espero que a commissão a que e I _la .fôr 



affecta a acolh e rá<:~ li>.el.ll -graliJíh..e ~ueaàiCasa 
sanccione com o seu voto o auxilio nella so-
licitado: _ . . 1 A pet1çao esta concelnda nos seguintes1 t~ r
mos (lê ). 

Aproveito a opportunidade de m.en r.c.har ,llla 
tribuna, SI'. presidPnte. para enviar á mrsa. 
.!\firo d,e 1J3r. ·n c)~s~ine ne~imental, um (i) fiíio iG-
da Camard Munt cipa l .. de Manhuassú, llcompa-
nhado de nma rt~so lu ção rm l{Ue aqu ella mes-
ma COJ'por çào lixa as divi sas do distr·icto de 
Al rg ria, crPn• IO f.Jela ultima lei de reforma 
administratJvll, \Oia da pelo Congressol\1inci . 
ro no ~nnn rl P 19H. 

(Muito hf'm! !tluito fem !) 
9 sn. PRE>II H';N çE rli ~ q~·e 'á.' rept~~e·n.ta Ção 

va1 á cnmm1~ ap de Orçameqto .e .o. offLcio .. á . 
de C mara ~ .VI,unicip;, es . 

;\f.iad · ao.,OongréSif.g .ll<itrl.enor ê.QJ rc!Htlprimen-
to ao preceito constitucinna l, pPIO sr. Pre-
l~l}nt~ do Estado, 01 çando a rrceita e a des-

pPsa· do futuro exercício de t9H. 
Esta propos ta ca lcula com bon-. .funda-

!YiP:(;Iii.W." . primeira em 26.9'i9 :40t•$SOOO e a 
segu nda em 29.018:78682~<4, vrr·Itil.:a ndo-se 
assim um deft.Oit de · 2 .0JII~:~S&8~84'. · 

E' certo que 'a mensag• 1Íl ' presidenctlrl 
des te anno, acolhiria com applausos pelo 
po\\ m·neir9, d~>lllOJ!:Siit'.l u qv · rPC.Pita ílr-
recadada no ultim() exereic10 exced eu á or-
çada em 3.612:04Jl8l lll , <\to r~ a r~-'nda PVP.n-
tual de 7. 500: OOO$uOO provP.nientP da tr·ans-
ferencia da Eslr:.ada de F.ecro Bahia e ,\lina 
· \'ê-sr,·; dll meto; · que " rr.r•' i ·a o r~· ' ar.Ía 

1· 'f • ·r t1 · t e normal pro iluzl u 2Íl.2\) l :9, ,&Sp9. t .' ~ ~ rt .-
I"J?O. ·a q11 e jà_uiai ~ tlingm !Jin af)Oq\' , ifntl')-
nores. APRESENTAC . .\0 DE PARECERES D.E COM~IIS~Õ~~ 

U s•·· Jo11o l.is·bfln· : S1·. Presi·ctente a · · PHra es te fac10 aus-picios0 cnncnrrPu in-
Commis~au dP (~rç.~m~nl.o vem cumpru· o de- qllf'StionavP,imepte a acxàn_ inll>l lil!enl>' y in-
ver dP. apr ... ~ ··u ta r st·u p t l · e c ~r:. ~ 9~r~ .á P.i'ó :_ · tlexivr.l do go\re rno mtgt'lrp pt·l· '" pr,pce -
posta da rt• et-!Jta e da dt'spesa âo fuLuro exe 1·- sG)s segl)rps po~~os em J.i,f,illt:" Jl!l.Pt a iJ'' rey-
cicio dP Hl14. . cadf!Q<to da~ re.n,das. IL' ai 1Jdi! fóri! de duvr-

ns Cil l•·1rlos de urna c rlp .outra. a Commi~- ,d<t qu e a Pt€wação V>'l' iik<tria em Hll!iUlll'JS ru-
são verilic"n qne estão ha•c·rdos na méd iH briens no P.Xet·cicio ante.vior éJ d• ·cumf'Mrl i n~ 
do ultinw l.r·iPnnio, ne rpodo que· não lr e~:~ i- con l•" ~L<t_ve l da rt os~a fJrO'P ' rtda~ t-l ~ l·t;;t;' e 
tou rrn olh· er·pr a n~ff!t· ida · prnpos ta ·pllr·a · a•1 mov1mento crescente da no . sa vtda ec(l , 
L " di,;cu~~ ;1o. t;, nln m~i s qu(;lfl lo ·nlls· [JJI .. Oil~ nOUllt.:a : · · · · · · · · · 
qnc St" ,,.g,w•·m lerá rle se prpnu nc!a r ~P- M~s impor. ta sobt·etudfl não e,qu•'CI' r que 
bre O ll t r a~ mct.Jidas que estão soliren do es- o f~ctor preponderani.P- do au~m··11t · • da t'e-
tudos . CPita foi o inr po~l.o rle export·•t·ão. q•r•• , or·ça-

A r:mnmb~ào não iul l!O U de necessidade ria t·m 9.0rru::000$000, ren·rl eu 13.471 :!)9Z$046. 
a aprP~Prtta t'ao . ~e al!'(arismos dP mons.tr·a ti - Or·a, 0 ~e n r,ro pl'i ncina l drt nr)';sa expoi:i 
vos por4u~ o-.. r r lal.urws do l?~lie r EXPcultvo taçã•J srnrlo ainrl~ 0 café P. SP.ndo a· rt"~l)é:1 
tradu, en! h>'lmf'n te toclo _o movlm tJ nW econo- ('tiv& taxa cobr~dã .,,, d-v<~lor·Ptó~. pt•dt'll'\ as 
m1co e tin< n_ce11'o clr~ Mtnas . . osdll ,, çõc~ do .IJlP.rcarto ct ... tPrl!linar uma d~ 
~ s C ' • .n•i~·~o · ~ P~. ll. • l e :·sse mo_~~.~ento se pressão not~vel lllJ impor t;• nei ., da ru~l'ica 

ent onl.ra . ao df' \ r ras "l} t m~do1 <tS, porém, ... 1nv:-tlidar os calculos dt>mas tado opllmtstas 
tPar(l de}•'Z J••ruws ~epu)tarlas_ as no>sa_s np: qU<" se pudc~~em Jazer sollre as ba::.es do 
prehPn~oes, é de uu tei mmta pru,dcncl_a ~a cxercit'iO pa~sado. 
rubr·1ca d~ dt·s,.wsa, :·s per~ndo a Commis>'ao A C · ·s-0 dA o1·çamPn to não dPSPJ·a 
que rl<~s luze., da rl tst·ussau do ;; uxllw de 0 1l? 111 l~ ,a ·. . 
catla um 0,;5 ,.1.,.. C<•ngr·e--~i-t s verdt nm no- ser argm_rla ~e pesslll! l~ t<l , p .. rquHnto nao ha 

I • , . ··b .. . 1 .. q 11 em uao sinta no Eslarlo uur I;; ri( O "o pro vos c e•uc r•l• ~.., qtte cont• I uam para co l~ t.:a r d . ·L" ·r1· de · du~Lrial "" comm 1~rcial de 
essa~ cnn•ilt,;O~'S da melhor fót·ma p .,;sJvt'l. e d<.: lVI a 111 • · . ." . •. _ o r ... gimPn dii veo r'oJHde e da fr. nqu eza d ... sen\olvtmPnto economJt:o. d·· I'P~n lln .Iça_o 
sr . p 1·,·~irler 1 t · · im llõe lfU C F-e diga qu •' (lal·~- rt;:t vJdi:l locei l, o que tu.do ce rl.iim Prtte ':onli'l-
0 rquilibr·io Órçil mPnlario não 1105 é ltdlo bmr~ para a m;u·cha asce.ncJOn ;,J da I'llfl!CZa 
ir buscrlt' n .. va~ fnnt• s de renda Pm outr,as ·Jmhhcn. . 
contrib"kõrs rle imi;Mto~; ·atélO . . de · ciin~li Parece~lhP., entrP.tanlo1 de ,P.l,>'mr.nt.ar prl}-
tuir isso uma política o·~ , , d r ipn,a•1a , · ~ pret:i d r> n.dn f.JI'ec_aver-nos ~~.l?t~a a~. ~~;~w,e-• s que 
so reconlwt:Pr q1rP. a ('apactdade do cont.dhu- ri~ la•:lo possa m tt·~ ·ze_,. ás_ no~s;;s 11lu -õe· le -
inle mineilo não compor taria semelh ante . gtsi:JLivas, _o que noc; 1mpop o dPvPr r1~oros0 
medida. . .c! e p· ose!ZLJ~r no. pr(lg_l'?nrma de ~evéro ~ t',CO -

I rnpõ·~-~c. p()r·tanlo, ainda .unia vez o. re uomi~ , .afim dJJ. r eahzar a ob •a 11_1geni.P. ~·1_11 
gimen de Pconnm ias . que se empe nhHI_ll todos, de al ,ollr dcfimll-

Por out o l ~ do. sel'\'iéos organizados r v mente o ~dt>fictl» or·çamentnflu .. 
q uP lã o proficrnnnrnte Lt'nn impulsion;~do o Proteslanrlo aeom p mhar com cu1t1ado os 
nosso dP" ·nvolvtm.e.nto não deyem so tfrer turnos r .. giment · ~s . por q_ue vai pa)~a i· 9 
redur.ção, ao Ct ·ntrario; pl' t ci~;lri~II,l .s.P.r"al}l - projPctó dii nossa lei . annua p;r r·a i9J4, !l 
pleados. . • . . . . . . . corumi:;sào opporLunamenle a .prP,sen L~ra as 

A Commissão espera, nas dis.c.us~ÕJJS .do .. merlirlas lfUC convierem, no mtutto de se con-
projecto d.~ OI~çamP nto , poder collocar o es- ·S<•guir· o equilíbrio do orçamenlo. E assnn 
pinto ratriola e'rn lranquillidade e ú cober· é de parecer: . 
~~ ~? ~·~~~~- ~Y I'f'l' ~urpl'P_:as.. Q11 e a sr.guinte propoc;la seja discutida e 
~ i!.Th r, pa ·ecrr. (lc) approvada tm 1." discussão. 

· ·p Juito ' be'm! .luitn /.Jem ! ). 
. Sala das rommis~õcs, 28 de julho de 1913. 

1'1'0Jecto 11. 106 -João Lisbôa, prc~idenle e rela_tnr.-:-Orlj_lon. 
A ' Conimiss;'lo de Orç<~m enlo e Contas ·es- · de Aridt'<tdc. - Raul Soares.-S'cnna F1gue1r-e 

Ludou, como 111c competia, a proposta en- do.-Eiills Theotonio. 
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O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes decreta : 

CAPITULO I 

OR.ÇAMENTO DA RECEITA 

Art. l. •. A receita do Estado de Minas Geraes para o exerci cio de 1914 fi ca orçada em ...... . . 
26 .979:400$000 e se comporá dos segumtes títulos :• 

§ I . 0 Renda ordtuarla 

In• pos tos 

1 Exportação ....... .. ............ . .. . ..... .. ..... . . . .............. . 
! Sobretaxa do café . .. . .... . ... . ....... ..... . . . .... . ...... .. .. .. . 
3 Sell o, custas judiciarias e emolumentos ... .... . . . . ........... .. . 
4 Novos e Velhos Direitos . ............... . .. . .... . . . .... ... .. .. . 
5 Transmissão inter-vivos , quota de 3 •/ . ao Estado e doações in-

ter vivos, sendo para extranhos a taxa actual, e para os demais 
casos 3 °/0 •• • • ••• •• • • • • • • •• ••• • • •••• • •••• • • • ••• • •••• • ••••• • •••••• 

6 Tran~missão causa-mortis . . • .•••.•••••.• .••..••.•••• .• .•• .•• • . ... .• 
7 Pas~ag-en~ em estradas de ferro ... . •.•• ..••••• . • .••. . • .. •• . ••• . ••• 
8 Imposto sobre expor tação de ouro e diamantes . •• . • . ••••.•••••••• 
9 Taxa addicional de 10 •/o sobre Novos e Velhos Direitos, transmis-

são causa-mortis passagens em estradas de ferro , industrias e 
pr·otissões. e consumo de bebidas alcoolicas ............ , , •. ••• . 

10 Imposto ~obre aguas mineraes (sello) .... ....... .. ......... .. . . . 
11 Renda de feira' de gado ... ...... . ... , .. ..... ... ........ , ...... .. 
12 Indu,tJias e profissões.. . • .. • . ... • • .. .. ... , ...... . .. .. . . . ... . 
13 hnpo,to tenitot·ial. . . . ... ... .... .... ... .. .. .......... .. ..... .... .. 
14 In.poslO de consumo de aguai"dente, bebidas alcoolicas, aguas 

nsineraes artiflciaes e outras taxas de consumo .. ... .... .. .... . . 

Cont.rlbolções : 

15 Matriculas, annuidades e pensões em estabelecimentos officiaes 
Ui Renda da Pen itenciaria .. . .. . . . ... . . . . . ...... . ... .... .. .. .. .. . . .. 
17 Renda da 1rupr.,nsa Official. .. . ... ..... . .. .. . ... .... .. ... ... .... . 
18 Quotas de fisca lização por parte de emprezas ou institutos fisca-

lizados pelo governo, ...... ... .... . . .... ... . .. .. .. .. . . . ... . .. .. . 

Renda extraordlnarla 

Rendas : 

1 Juros de dirilieir.os em Bancos . .. . .. . . . . ... .. ..... ..... .. ... ... .. . 
2 Anendamento de proprios do Estado, alugueis, etc . . . .. . .. • . .•• . 
3 Renda de terrenos diamantinos ..... .. ..... . ... ... ........ .... ... .. 
4 Juros de 'polices federaes pertencentes ao Estado ............ .. 
5 Juros de empr·estimos ás Camaras Municipaes e emprezas di-

versas . •. ..•.•.... • .......... . ..•............. . . . ....... • .. ..• .. . 

6 Mult as: 
a) Contravenções . ..... ..... .. ......... ... .. . ......... .. .. . ..... ... . 
b) Fianças crimes ... . . .... ..... . .. . ....... .. .. .. .. . . . ; . ..... ... ... . 

Re pos i ç ões : 

7 Reposições e restituições de quotas de orçamentos anteriores . •• 
8 Indemnizações .O!quidaçã:o de deb itos de. r esponsaveis) ....... ... .. 
9 Cobrança da D1V1da Act1va orçamentar1a ......... .. .. .. .. . .. .. .. 

10 Amortização de emprestimos ....... .. . . . .. . .. . . ... .. ... , ... .. . . .. 
11 Venda de ter ras e proprios do Estado .. . ... .. ... .... .... ........ .. 
12 Venda de vaccina, machinas agrícolas e sementes ..... ..... .. .. 
13 Receitas de orig€ns diversas, etc ., .. .. .. . ....... . ...... .. .... .. .. 

11. 000:000$000 
4. ooo: <XXl800l 

850: ooosooo 
7QJ:COOSOOO 

I . 200:0008000 
750:0008000 
200:0008000 
300:0008000 

400: C00$000 
100:0UOSM 
2:>:()l()S000 

1.4oo:ooosooo 
I. ooo:ooosuoo 

750: ooosooo 
22. 675:000$000 

70:0008000 
10:000$000 

lOO:OOOSOOl 

140:700$000 

22.995:700$000 22. 995 :7~ 

400:000$000 
70:0Q(l8fl()() 
20 ooosooo . 

375: 700$000 

1. 450:000$000 

150:0008000 
1:000$000 

2.466:700$000 

300:0008000 
150:0008000 
800: ooosooo 
52:0008000 
35:000$000 
80:0008000 

100:QOOSOOO 3. 983:700$00) 

26. 979 :~ 

Art. 2.0 São mantidas as disposi ções dos arts. 2, 0 , 3 . •, 4. •, 5.• , G. 0, 7. 0, 8.0 , 9.• e lO.•, da Lei 
n . 5%, de 19 de setembro de 1912. · 
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CAPITULO I1 

ORÇAMENTO DA DESPESA 

Art. 3. 0 Dlll'ante o exercício de 1914, fica o Presidente do Estado auctorizado a despender •a 
quantia de 29.018:786$28;1 pelas tres Secretarias do Es tado, com os serviços especificados nos u-
guintes paragraphos : 

§ 1. 0 Secrct:u•ln do Interior 
Presídencia do Estado: 
a) Subsidio ao Pr·es ídente do Estado . ........ .. .. ...... ..... . .. . 
b) R~>pre se ritação an vice-Presidente do Estado . . . .. . ......... . . 

2 Gabinete do Presidente do Estado .............. ... ..... ....... .. 
a) Custeio do Palacio e suas dep•mdencias .... ..... ......... .. .. 
b) Guarda do Palacio .... .. ........ ......... ... . . ... . . ....... .. 

3 Secretar·ia do Interior: 
a ) Pessoal. . . ........... .. .. .... . .. . . .... .. ... .. ................. ) 
b) ~xpedi ente . . .. .. ........... . .... . ..... ... .... .. . ........ .... . . . 

4 Sub:ud10 aos ~en .adores , ............. . ..... ..... . ...... ..... .. ... . 
5 Pessoal e exp ediente da Secretaria do Senado ........ ... ........ . 
6 Subsidio aos deputados..... • ...... .... . .............. .. . ...... . 
7 Pessoal e expediente da :Secretal'ia da Camara do s Deputados e 

apanhamento dos debates ........ . ................ ....... ..... . 
8 Ajuda de custo a senadores e deputados . . ..... . .. : .... ... .. .... . 
9 Magistratura e jus ti ça do Estado: 

a) Tl'ibunal da Relação ................ . . . . ..... . .............. . . 
b ) Juizes de direito .. ... . . .. .. .. .. ... ......... ............ ... . .. 
c) Juízes municipaes . .. .. .... ... ..... .. ... ... ... ..... . ......... .. 
dr p ,·omoto ,·es de justiça . .......... ........................... .. .. 
e) Juizes em diRponib ilidade, gratitlcat;ào de 10 • lo aos magís· 

trados, mobilias para salas de jur) e alu guel de casas para fo· 
rum .... ........................ . ... . . . ... .. . .. . .. ... . ........ . 

10 P essoal da Secretaria da f-' olicia, sendo 3:6008000 ao medico le-
gista, 1:0008000 a um servente, Gab inete de Identificação e 

suas tl liaes, delegados aux iliar·es, ajuda de custo aos mesmos, 
collaboradores e 6:0008000 para expediente . ... .. . . . . ... . .... . 

11 Pessoal da P P. nitencíaria de Ouro Preto, alimentação dos re· 
clusos, e acquisição de material para officinas ...... ..... . ... . 

12 Carcere iros das cadeias do Estado .. ...... . .. ..... .. . . ......... .. 
13 Sustento, ,·estuar·io e cut·ati v o de presos pobres .••• .• •• .. •• . .•.. 
14 Diligencias p e li ciae~ e estatística criminal ....... ..... .. ....... .. 

15 Força Publica: 
a) Pessoal .......... ... .... .. ... .... .. ... .. . ......... .. . . ....... . . 
b) Etapa para 3.000 praças a S!lOO na média . .......... . ...... . 
C) Gralitl cat;ão a I'eengajados a 1)200 .. . .. .. . ................... .. . 
d) Fardamento para 3.000 p r·aças . .. ... ........................ . 
e) Forragem, ferTagem, medicamentos para os animaes e for-

ragem para os dos officiaes montados.......... . .•.••...•.••• 
f ) Ajuda de custo a offi ciaes ........... M ..... . ....... .... .. .. . . 

g) Remonta dos animao~ do corpo de cavallaria e dos dos ofli-
c:iaes montado s. ............ . ....... . . .. . .. .. .. . • . • • .. . . • ... . 

h) Compra e concerto de ar·mamento, munição e cqui~am11nto, 
i ) Aquar·telamento, enter·ramento , expediente, luz e 1:0008(){)() 

para conservação da Linha de Tiro •.••• ,,,, •.••••..•••••.••••• 
j ) Bombeiros ..... .. ..... . ................ ........ . ....... ... .... . 

16 Guarda Civi l da Capital . ...... ... . ............................. .. 
17 Soccorros publicos, sendo 3:()()()SOOO ao Instituto Pastem· de Juiz 

de Fóra e 5:000$000 para a Liga Mineira contra a Tuberculose, 
de Juiz de Fóra ....... ... . ......... . , ••.• ,, ................... .. 

18 Assístenc ia a Alienados de Minas Geraes.,,. , . . ............ .. 
19 Instrucçào publica: 

a) Pessoal .••...• .-•.•••.....................•. .. ............. . ... 
b) Fornec imento de livros e mobi liaria escolar ....... ...... .. . 
c ) Construcção de predíos escolares ......... , ........... ... .. . . 
cl ) Reconstrncção e limpesa de pred10s esco lares ............. .. 

20 Escola normal da Capital-pessoal e expediente, sendo 70 con-
tos para 2 escolas regionaes .... ... ....... .... ..... .. ......... . 

21 Internato do Gymnasio Mineiro-pessoal titulado , ........ .... .. 
22 Externa to do Gymnasio Mineiro : 

a) Pessoal. ........................ ..... . .. . ...... . . . ......... .. .. . 
b) Exp, diente ... .... . ............ ....... , . . .... ...... ......... .. 

23 Escola de Pharmacia . 
a) Pessoal .. ... ...... ... .. .. ..... .. ... ... ........ . .... . . . ... ... ..... . 
b) Expediente, custeio de laborator ios e 3:(1008000 para oflicina e 

remonta do material techni : o .......... . ........... ... . . ... , .. 
c) Bibliotheca e acquisição de revistas scíentifl cas ... .. .... . .. . .. 

30 : <XXl8000 r 
12:000$000 
12: <XJOSOO) 
12: 0008@ 

3:0008000 

1 &1: ssosooo 
15:0005000 
88:3208000 
70:ti001JOOO 

176:&108000 

86 : 153S28,1 
42 :()()()SOOO 

213:2608000 
53.'3: 8008000 
405: 1208000 
288: 4808000 

101:3208000 

103: 2508000 

250:0Cl08000 
59:2008000 

400:0008000 
34:000$000 

2.182:3008000 
985:5001)000 

50:()()()SOOO 
300:0CXJ$000 

70:<XX)8000 
IO:OOCJSOOO 

5:<XJOSOO) 
25:()()()SOOO 

90:0008000 
20:0005000 

246:340SCXXJ 

27:0008000 
100: ()(X)SOOO 

3. 825:2208000 
l OO:<XX)8000 
200:000SOOO 
100:000SOOO 

141 :3608000 
ll4: 100$000 

1U: 2oogoü0 
2:000SOOO 

38: 060SOCXl 
14:4008000 
1 :OCXJ8000 



24 Archivo Publico Mine iro : 

a) Pe~~ofJ6~ g;ag~~~-ç-~~ -~~ --~~~:~~.~~-.!~:·.~ -~~ -~~~ . ~~~-~t:t: - ~·.o .~-~ .~ ~~ 
.b) Acqutst ção e copta s d e docum entos c expediente •••• . .•. . ••.. 

2() Expediente co m e le ições estadoaes .. . .......... .. ....... . .. ., ... . 
2&i.J Sel-l:. s . postaes pat·a a com~.sponden'c i a offi"c ia: l. ...•..•...•• · •.••.• 
-"fl' ~ti:à em pt·o,cesses crrmes·: . ..... . .. ... .... ·.. .. . .. . ... . ~ • · .... • 
28 Expedi ente d o jury ....... ..... ... .. ... .... ... ... .... .. .... ... .. . 
29 Eventuaes ........... . ... . ............ ..... ...... .... .... ......... . 
S0 Auxílios e s ubve n ções : 

a) Aos h ospitacs d e Omo Pre to, Ubü , Quc lu z, Gr·ão Mogol, Ca-
ran ~o l a , lta9ira d~ Matto ·De n tro, Di a ma ntinâ, Sabará, Sa nta 
Luzta d o Ri o ii~s Ve lhas, Bar·bac en a , ~- J oilo d" I~ I -Rey, Lavras , 
Caldas, .Maríanha, ·Passos, Arassu a hy , StllTb, Curve ll o, l'i1ar d e 
Hespanh d , ·S~ re' L~goa~. Par·á, 'l' lln'o , Bómflm , Ri o P re to, Cam-
pan h a, Ponte Nóva. Formiga·, Ri o Branco , I.:eo poldiria , Ju.iz 
de Fóra, Dot·es de Boa l~sp eran ç a, Dor es do I ndayá, Minas 
Novas , Ub<p·aba1 ~- Ü·•n1$a lo do Sapu~a !J y , Olive i ·a, ltapc co-.. 
ri ca , Montes C l aro.~ . Catag ti à zes, Thc ophil o Qt~oni, Muzambi -
nho, ltajubú., n ao ,ie ndy, 'A"á x_á, •. n.'o.m. J) SPl\GI.tp, Po.ÇQS de . Cal~ 
das, l ' a lmy r-a, Rio N ovo, -v,'lrgtn lta, Guara.nes ia , S . Sebastião 
elo Parai~o. Càe té , Vill a Nô\'â ' êlê L'ii1ia, Vill a. l 'a rao.p ba., . Pi-
\tnt hy, S . J o:lo 1'\e.pomu.êéno', · l'Óu go Al egre , Pa~sa Quatt·o, 
Chri s tin a , l\l o nt c Santo, H ospii a l de S. Sa \v itd or , e p1 ·. J p~é 
d "Al é m Pa t·ahyba, Cn ~a d é ·.c !l·t·}dadc d q : !\ l. fe.r1 a~ , ·,..,a v i il.l àio d e 
Tub er c ul oso~ de Il aj nhá, Ba nta Ca sa d e ~ l i sc t• i c ot• di a d e Vil\a 
Braz , Santa Casa d e Gna xu pé , Hosrila l d e J anuar·i::t, Pavilhão · 
de Tuh e t·cu.los o ~· do ll osr it a l d e Caridade d e Ma t·ia.nn a 1 -Ca ,;as 
d e Carida d e de Abr·e Campo,. T.a quã t'assú (nmni c ipio d e Caeté >, 
Pita n guy , .Our·o r'in o, S ·lll l:J. R' ta d o S <t flll •·a hy. Vi •.:osa, a uxi· 
li o pat·a w nstr,tc t;Ao d o HospHa l d a Bom .. S t.~cce;;f\o . Orph a na to 
d a Capi tal, (d a A" nc iat;ào do Pão d e Sa nto Antonio, sendo : 
m a nu tcn>.: ào 2: (~~\$1~0 e a uxilio pa ra construc r<ào 2:1XXl$100); 
Casa eiP. Car id a d e el e Peq"y , Asyl o d u Maria Thcr eza , ele s. 
J oão ei' E I-i{<'y, ll os pi la \ d ê Ii aún a , Co ll egio Ma :·ia Auxil iado-
r·a, d e Cachoei • a d o C.wopo, munt c ipio d e Ülll"O Pt•e to, Pa vi lh ã o 
d e Tube > ·c:•tlo~os d<' Hio !'re to, llos pit a l d e Sa nt a Quit e1·ia, 
UbCl'ahi nha, Sant~'t ·J{it.a d e r.ass ia , Pedra Bt·anca e Cabo Ve t·· 
d e; A~yl o c!P. S. Vi ··c•nte d e Pa ul a , de l~st t·c l\ a do Sul , Hos pi -
t a l d e Campo Be l lo. : aux.i\io pa t·a co nst t•uc<:ào d o h ospital d a 
vill a do Claud io , d e r\nl o.n i.o Dia~ Ab a ix o, d o l~osa t · i o , d e S . 
J oão d" E l- l'te.r e de Car:uinga, P a vi lh ão d e Tuh c t·cul osos d a 
Camp::mh:t; . \. s~· i o ci te S. Vi~G nte d e Paul a. , ela -Agnas Vi ! tuosas ; 
Instituto rlc st ll·dns-ll ttHlos d e lt a.iuh á ; Ce n tt·o Openu·io d e S . 
Gonçalo do Sap11 •·:1h.v. Cas t d e Cat·idacle d e Cax a ndlt"t ; a 11xili o 
pat·a a consLt·uc~;i.o li<> ll osp ita l d e S . João 1·; ,·{1- n gc li ~ta .. II QS·. 
pi tH I Cass ia n.o Çam jJb'l in~ , ctil Eót} c Rios, H ospital ele S .. Do-
min gos d o Pr:tta: A:<yl os á c Ca'r' ida dé d a _c id ad e d e S. Ft·an-
ci sco, c ele Ja b'o t ica l . t tb a~ . muni c ipio .d c Sa n ta L uzi <} d o Ri o 
das Ve lhas, a 2:000g1Jm, cad a um ....... . .......... . ...... .... . 

11) A' Assoc iação das D:w tas .d e Ca rida d e d e Be iJ o. H ori zonte, á 
Assoc iação ele S Voce nt c do l' a nla , d e Baul bnh j:, au . ln ti lit.n t o 
Su ·dos- \T nrlos d e Cat'lllG> d o Ri :> Cla ro, a o Al\, e rg ue dos 
Pob res do J{io :'\I)VO, :w Uos pi ta l .de Ca.rida uc d o Hoc he.d G> e. á. 
Assoc iat;ào f>t•ot ec•ot·a d a lnfan c ia d e Dia mantina. l:OIJOSI)()') a 
cad a ltm .. . . .. ... . . .. ... .... . . . .. . . ..... . .. . .......... ..... . . : •.•• 

cl Ao Hosp ita l d e La·,at·os·d e Sai.Jar·á, pa :·a ro nstt·ucçà o d e um 
pa vilh ão d e tuhe J·cu l o ~ o s a nn e xo a o h o~pital d e Pi tang uy, <' 
rlc S . J osé d e Al r\ n"i P >~ t 'ahy4Ja ; 4:000g000, a cad a um ; a os a sylos 
d e orp hàos d. c ~1 a t · i itn nil., . Ba r ba ce na e Jni z d e F'ún1 : ao t·eco-
lh imento de s . J oão d "i•: J-Rey, a o a ',y lo d e s . Ft•an c i~ c·o da 
m esma cida de, no a~.\'1 0 d € N . ·S . d a < ·oneci>;ào U. :t c i(!~d c d o 
Scl'l'o, ao a~yl o d e Sa nt o Antoni o d e O•n :•o f>rc to, ao as~· \ o de 
s a n ta Iza bei Lh mc -< ma c ida d e c au d e 1\ . S. d e 1\ aza-
rcth , ele Qu e lu z, a 2:0IIOSOm, cada urn ... ...... .. . . . . ...... ... . . . 

d) Aos =·~,r i os rl e .\l acaÍ1nhas, Di a m"n,t.in a, S. Luiz dc.Cac.lú, e. d e 
Ila mb ac UI·y , a 4:()()(}!;1>00 r~cla . um ... _ .. .. . .• , .. . .. , .... ...... . .... . 

e) Ao Lyce u d e. J'rrte.;;. P < lfl! c iM,ela Unià.o Op e r:tria d e Diamanti n a , 
e á As~ i ,te n c i a :i Po ht·e~.tt da Ca pital , se ndo ao pt·im e it·o 2:000S 
e a segu nda 3: l*lüSOm, d es t ina ndo d esta qua nt.ia Hlll co-nt() d r 
t·éis como a uxi lio á e ;.; eo la manl id.a p or essa ass iste nc ia ...... . 

f) ,\uxili o :'tf und a~:l.o d a 1\l ale midael e da Cap il:t \. ......... .... . . 
r; ) Ao LycQu d e Ar le: e Offi c ios d e Out'O Pre lo, sendo l :k(IOS()(ll! 
· ])a ra ~ ubve nQüo ú cad c it·á d e · iit stru e~iio pt·im ar ia qu e tní\n· 

tém , 3:000$000 : ao Co llegio Ma t·ia Anxili arlo ra d e l' onte 1\oYa, e 
"\ ssoc iaçito Amante d a In st t·ucçào e Tt·a ba lh o d e Betl o I-lon-
zo n t.e, a 2:00Uf!li00 cada um ..... ... .. ...... ...... ... .. .... ..... . . .. · 

h) Subven•.::1o :"t !?act tld a de Livre d e Di re ito . ...... . . . . . ........ . 
~) Ao Asylo lia Y ei!Ji ce De~a nrparada d e· l'on tc; ~óva ,_ a o Reco-

lh illl cnto d o.< p6h l'es d o l"â o d e Sa nto r\n ton to ele Dtamanltn:t , 

26 :4008000 
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a~ Hcspital de ~a~de de Diamantina .; ap rsylo de orpl,láos qlt 
c1dade de OonceH;.ao do Serro : ao IIosp1ta de '$. J o1).o J,l'E l-R~)' 
(auxilio para coostrucçãoj a 2!{)(X)SOOO a cada u m e 2:000$000 ao 
asylo de Inva.littos i! e Caraogola .............. .. . .. .. · •• : ~ .• : ,'; . 

j ) A' Escola Livre ~e Musica dà Caprta:'l ..................... ~ •. • 
k ) Auxilio IX ·san'ta Casa de 'Bell ó Horizonte e à Assoc-iaçã.p ,Be-

neficente d'e Cat~tl.azes 3:000$000' de q ue tra ta a lei o. 5(\2, de 
1909 .... ................... .. .... . . .... . .. . ... .. ........... ., ... . . . . 

l) _ Auxilio a Associll<::ào Mutua Beoe.ficeqte Mqq.icif)al d e -BeUo 
Horizonte .................. . ....... ... ...... . ..... . ............ . 

m ) A'. Faculdade de Medi cina da C.awital , a~ilio :para !ffi~Jil,a-
tençao ...................................... .. ..... .. . . .... ... , . 

31 Inspecçtto regional do ensino .. .... · ... ............... .... .. ... .. 
32 Directoria1 de ltlygiene - pQs,;oal , expedien te , tres detegados ex 

traordinarÍ•OS ge n_do de 6_:ooogooo '()S v-encime-)ltos t),o ·Secr.etario . 
SS Empregad os em d tspombtlldade ................... .. .......... .. 
34 Exercícios findos da Secretaria do In·terior ............... ·· .... ; . 
~ Passes e te legr-a.mmas da Y Jlesidencia, ,'1ecJ·etar ia do Interior·e · 

P olicia do Es1ado .. . ...... . .... ....... . .. . . .................... . 
ll6 Delegados de P olicia .... . ...... : . •. _ .... . ... ..... . .. .. . .. .. . ... .. 
37 Imprensa Offic ia l .:.... Quota d~siA nad. a ao ·pagamento ·de en·cam-

mendas da Secretati a do Interior e l'\3pa~ti çii.c s ubordinadas 

Secreta ria das F-inanças 
a- Pessoal ..•.. . .. • . .... . .. •. . ... . ...... . . .•. . . . •• .. .. .. .. . . .• .. 
b- Expediente (recolhimento de saldos) .. . .. ... , ......... ... .. . .. 
c- Passagens em estradas de 'ferro e t el egramm as . ... ....• ••. .• 

2 Recebedoria ,(i)e Mioas na Capi.tal.: 
a- Pessoal, . . .. ...... . .... . .... . ... . . .. .. . . . .... ... • ............ . 
b ·· ExpecJ i ente, a l•uguel de predio inclnsívc gra(i:ll'caCão a ói.to 

co ll aboradores, a U8005l100 ......... . ......... . ......... ... . .. .. .. 
3 Serviço da divida fundada: 

a- Juros da d i'Y-id<a inte1•na .. . ......... .. ..... .. ... , .. . .. .. . .. .. 
b-- Juros da div tda externa . . ........ .. ...... . . ... .... . ..... ... ... . 
c- De~pe,.sas acce ·sol'ias do servi ço da divida .. . . . ... . . .... .- . .. . 
'll - 'Dif'et·ença ele cambio .... . ; .. ..... .' . ... ....... ..... ... . .. . ... . . 

4 ~reentagem a. coll ecto res e escnvães ..... ........... .. ..... .. .. . 
5 ~ilrect-ot'ta de Fiscalização de Rendas : 

-a- Pessoal . .. . .. ... . ..... ... .................. .. .. . ......... .. .. . . 
b- ExpediQnte . ...... .. ..•.•••.••.•.•••. .••. . • .. . .•.... .. .. .• •• •• 

6 P essoal de recebeclorias e pont.os fiscaes ... . . .. .. . .. ...... . . .. .. . 
7 Aluguel de casas para r ece bcdorias e pontos flscaes • .. . • . • .•.• 
8 , l?orc e,l).~íl,gejll a es,trad,a cde fe.vro ... .. ........ .. ............. .. . . . 
9 ' !f.ür~s 'ct;e etll p ~c~tj.roos .d e orphli.os, ,de depo>~ ito .d.a cat.x>-t- teocm<l-

mJca e de fianç.as .... ... .. . .. . .......... ... ...... .. . ... .... . .. .. 
lO Imprensa Offi cial : 

a- P essoal ti tul ado e expedi ente . . ... . ....... ...... .. . . ...... . .. . 
b- Quota destinada ao pagame.nto .de encommcndas da · ecre-

tat·ia das Finanças . . •.•.•••• . •. ..• . . •• •• . • . .•..• .. .•• . • . . • .. , . •. 
11 Restituições e reposições ..... ..... ... .... . .. ... .. , ............. . 
12 Aposentados e refovmados . . .. .... •• .. . .. .. . • .. .. ..... . ... .. .. 
13 Exercícios findos da Secretar ia de Finanças ...... . . ... .. ... . . . 
14 Custas em causas da Fa~enda .. .. • .. .. • .. • .. . .. . .. . .. . • . .. .. . 
15 Eventuaes . .... . , . .. . . . . . . ... . .... . .. ... . . ..... , ... .... .. . 

§ 3, • Scercfal'la da Agricnltm·a 

l Directoria ele Viação , Ob ras P ublicas e Industria: 
a- Venc imentos do Secretario e do official de gabin ete ., . . ••.• 
b- Vtln~iment@s do po rte iro, continuos e serventes ••.. . . •. .. . . . 
c- Bngcnhc iros c conducto t•es . . . . .... ........ . ..... ..... . 
cl- Pcs,oa l da Directona de V1ação .. . .. . .. ... .. . .. ...... . .. 

· e- Grat ificação addtcional aos engenheiros flscaes ele estradas 
de ferro, ao encarregado da industria minera l, aos designa-
dos pa1·a a secção techni ca e aos auxiliares extra-numerarias. 

2 Exp-e'ct iente . ...... . .. .... .. .. ................... .. ...... . ... ... .. . 
3 P asses . .. .... .. . ...... .. ... . .... . ... .. ..................... . 
4 Co mmissào de li mites j un to aos Estados vis inhos . . .... ... .. .. .. . 
5 Obras publi cas ........... . .. . . ..... . ......... . . . . . ... .. .... .. . . . . 
6 Terrenos d ia mantinos .... . ..... .... .. .. .. ...... . . . . · .. ........ . . . 
7 Fei1·as de gado • .. • • .. .. . . .. .. • .. • • .. .. . ..... ...... ...... . .. .. . 
8_ Grati•tlcaçà.o aos prefeitos e fiscali zação de aguas me'dicinaes . . .. . 
9 Evcntuaes •. . • • . • . .. . •... . .•..•. . •. •••.• .. . • .. . .. •• . •... . ...• • . . •. 
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10 Pessoal da direc toria de Agricultura, T erras e Coloniz-aÇão .• : .• 
11 Custeio das colonias existentes' e serviços ordinarios concernen~ 

tes á emi gração e colonização . ....... .... ... .' ............ . . . 
12 Colonias indígenas .. .. .. .. . : •. · •.. ." ........ ... ....... . ......... . 
13 Medi ç;lo e demarcação de te rras .. . . • . • . :; ; , . ; . ••. ; . . , ........ .. 
14 Guarda c conservação de terrenos devolutas .... ... -, ... . ..... ... . . 
1'5 Compra de va cci~ra anti-car!:mnculosa . ............ _. .. ... ..... .. . . 
16 Institutos J oão Pinhe iro, O. Bosco e Bueno ·Brandao .... .-. : • . ; .• . 
1'7 Escolas agrí co las subvencion adas : -- D. Bosco e Lavras .. .... .. 
18 Instituto Polytechni co de Juizde Fóra .• · .. ·.; ,, · •• . :: ; . . .... ... . : ••• · 
19 Aprendi zados Agríco las: lta mbacury . Ouro Fin o e Uberaba ...•. 
20 Aprendizado.s subvendonados: -~ .S . ·Lu ir. ; S. José de Sapu caia c 

Leopoldina, ann ex·o ao Gvmn'a sio do .mes mo nom e ... · ... · . . ... .. 
21-, Aprendizes no exLI'angeir·o. · . . .............. . .. ................ .. . . 
22 v Postos zootechni cos : Oa mell eii'a, Barbace na, 1\ la r de Hesp anha , 

ltaju?á, Ca,nrp.an h a , Leopol~ tna 1 J UJ/ - ~e :Fói·a, ·Lavras, Ouro 
Fmo e Santa Ba rbar·a ....... ... .• .. . . .. .. . .. ...... .. ...... .. 

23 Propaganda agr·ico la, Ianq ues carTa paticidas_, _impOI'.la.o;_à,q d e r.e- . 
productores e mais' se rviços concernentes ao ~.escnvçd yim ent.o 
de Minas ....... .......... .... ...... ....... ..... . .. .. .. . ... ...... .. 

2'l Rêde )lleteoi·ologi_ca . .......... . . . . ... .. . . .. .......... .......... . . 
25 Coll ecta de dado~ eslal i,Iicos agi·o -pccuarios ....... ... .... ... .. . 
26 Acguisiç,ào de macliiiia' agríco las, sementes c ad ubos chi micos .. 
27 Poços ~ubnl ai·es ..... . ... . . ........ ....... ....... ........ .. ... . 
28 Ensin o agr ícola arubul ante, co mprch en dendo o cultivo do fumo , 

seu preparo em i' 'l ll• a ... .. .... . . ........ ....... ... ... .. ..... ... . . . 
29 Fazendas-mod elo, c. nllrpos de demo nstração e de experiencias ... 
30 Fazend as s uln·f· n c i on:r d~ s- . ... ... ....... ... .......... .......... .. 
31 Dircctor·ia do Comrli·Pr-ciu e • l!)xpan~ào l~conom i ca: P essoal ..•... • 
32 Agencia no H.i o ..... ..... . ............... : .. . . ... ... ... . . ... ...... . 
33 de Sanlos .. . ........................ .. . .. .... . ... . ...... . 
34 » de Anve,-, ... ... .. .. .... ...... .. ... . ....... .. .... .. ...... . 
35 Prem i os c propa1,1a1rda ...... ................................... , 
36 Junta Comnwrcia l .. .. ...... : : .... .. . ... ... .. .. ... : ....... .... .. 
37 Exercíc ios find o~ da Serte tat·ia da·Agr icultut•a .... .. .... .. .... .. . 
38 I mpi'ensa Offi c ia l: - qno•a destin ada ao pagam e nt o de enrom-

mcndas da Secrciai' ict da Agr icu ltura c rcparti~ ões subordina-
das • •.. . .•..... ..... . .. .. .. .. ..••. .. ••.•. ... . ... . .. ..•. . • . •.. ... .• 

3\l Auxi li o á Escola de E;ngenharia da Capi tal. ... ......... ......... . 
40 Gar antias de jUros a etll presas ............... ..... . ... . . .... .. .. . 
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Art,. 4. • Fi ca o l' residenle do Estado audorizado ': 

1. A abrir creditas snpplem imtarcs com as .formalidad <lS prescriptas no art . 18 da le i n. 2.$14, 
d e 11 de junh o de 187(), oiJ sc r·vadas as di sposi ções du~ pa1·agraphos do art . 3, 0 da le i n . 19, de 26. de' 
novembro de 1 8~11, ás ,cgUin les 1ubricas do art . 3 .0 da -presente le i, caso se VPI'ifi f[U C não terem s1d0 
~u fl'i c i cntementc do t ada~ . · -

Ao § !.", n . 13- Sust ento, vestuMi o e CUI'aiivo de p1·esos pobres . 
Ao n . 17 do Inesmo p:•ragrapho :- So~c_O ITOS publi co~ . 
Ao n. 18 do n1 eS IWJ P'" · a~n1ph o :- j\s~is.l encia a Ali enados . 
Ao n . 31 do mes mo p:tn•gmpho :-:- Ex e i'C i ~ i os .findos da Secretar ia do In terior . 
Ao§ 2. •, n. 3 : - Ser'vi o da divida fundada, 
Ao n . 4 do mes mo pn1·agrapho :-Porcentage m a co ll ectOJ'.es e escrivães . 

, Ao n .. 8 do mesnto pa · Rgr·nph o : - Porce ntagens a es1radas de fer ro • . 
Ao n·. !J do me~mo p a1·agntpho :- Juros de em pres timos de orp hàos, etc . 
Ao n 12 do nt esmo pa1·agr-apho :- Apo~c nlad os e r e foi·mados. 
Ao n. 13 do 111 esmo pa. ~ p•·apho :- Exercícios ilnd o.· da Secr etari_a das Fin a nças . 
li. r eal izar Of• Cra ões de c r·edito pa1•a co bri!' o i< dc fl ciiu que se verificar, caso a renda or çada 

não seja suflicientc pat·a as despesas ordin a r-i as . 
IU. A reali zar opm·a•;ues de credito para oc co n er ás de:; p esas com gar·ant ias de iut·os, s_ub-

venções a empresas que de ta es· fl:!-vores _,g-o~aro111, in c lus ive o Ban co d e Credito Hypothec ariO e 
Agt' Icola de Min as Gemes, c.aso seja tll SU l\I Cien te. a dotação orçamentan a . 

IV. A r eali zai' opei'a~i\es de-CI'ed ito liqui davcis de ntro do exercício fin ance iro, como anteei· 
pai;ão da r ece ita, não exceden do a t er ça p arte da nce itc. orçada; . 

Art. 5. o Fi cam manti das as dispo sições r estabc lecidas no a rt. 13 da le i n. 59G, de 19 d e s~tem
bro d e 1912, quer as f[U e te nh am caracte r p er manente, rtuer asr~ue !!-Inda n:\o foran1 cumpnda.s . 

Art . 6. 0 R~vogam- sc as di sp osiÇõ es em aói1trai'i o. 

Sal a d as sess0cs , 28 de julho d e 1913. - J oão Li sboa, presidente.- ~-enn a Fi :;tue ired o, relator.- · 
imprimir. 
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O SR.'' FRANKimN: DE CASIJ.'RO, pela Gommissiio - ~ob í os·rn'!l. • 252>," 5'~8,1 Ü05S,:'f -·259F"í·:81l>; 2'.Ó60, 
de A~ricultura e lndustrias, npl'esenta 'O Se- r64"1, i : t•.W~·· de l i f.·3~ aH .3tl3 l fi.3W>à~~·: a&5, ! . 
~ntnte:' · ·. td · ~~·~ '· · • ·t t.368r: L3179\ t :ssot ,i :3-8'll, f.38:f, à "t::lf!!t; 'dij, J •. 
• · P:rii'l!ct'o•n• , r07· ' ' • ' t.39tta 'i.S96J, 'd'e t 399l al f.ros : fl.4JOO'' fl! 41'!3!,. 
,. .. · · ·.,.1{)1'' t• i (t · • ••· . . 'c1.ut» ·dei '.~20nr r.b2; ae-t':'~"2S ' à q.nao;f dêl! . 
. . AI!•. r-A.mmi~~ii.J? qe. A~r.içu,t.ura e! lndllt>tm, ~-W's a f :4-4it •, i.4~·tr. t:~52, f)45!Hl d~5,i; de, r.M 
4~~Is, d.ti·, ex,a~war o ofi\Clt>. •9·! f5, de 3f d,e fa' t .'45ô ' i :474;·Li.84\' t .48a)' f t504·,- t.: so5, t'. ; 
m~w Q.l} .~~l~,; ·,dOr ();Ji..mO, . s~ . MID·lStro da Agr! -' de t.5i6 a LIH8, 1.526, i,o50, i55f, 4!563, • . 
cultura, acompanhado das · bases para UJD 1 f 56·4, ·L566; dH•L580·a· f i.682'/H604\ i !713, .. 
a.ccpi1Q~ ~ ent.r~ •<;>, (}Gyewo , Fe~eral .e· o ~este f-742, 1.'78t,' 1'. 78~ e L820, · que são ' reque~i
Esl~.;io, re)atJ;t~JTiente,~ &Q , ser:viçq ,,de 1\~gtstr.o ; mentos e represenma.qões diri~il:ta's • áo 'C6tE-
e ... ~r:ch1,vo d,e m.arc11~ · p~rfíll an1maes, · a que •gresso em·-à·nnos •anteriórés;" das q\Jaes ütrtft!s 
re.lere1o d~.c • . n. ~ - -"-~~. d~ ~o de ,rparço ~e Jil: i, foram satlsTeitas e · outro~ peri.ler~tn'a 
fl!l2:r- ~·a ~pqlm}~sa9 .Q~· pa~e~er qQ~ S6Jil j opportuniàade. . 1 • t ,., 
Q, PWsmo a!ll~roya<;J.o, e conventldP ~~1eJ pe:lo S;t.la, das Commissões, 28 de .julho de 1'9f3. 
Congresso, v1sto as vant~gens e uhhda.de, QlJf' 1-: Odilon rle. Andrade. -: iRaul , ~oa~~s l -;- Joãp 
tr9~ JWPlit , os ,crJar:tores, W:Ytlri})Slat> e bola~ e.- , btshôa.~ Ehas-11heotonw.- A ampr1mtv. 
rQ~, ,ev.it~J.ndo se ,f\ s&hJl, qom0 sóe ·acont..ecef1, · . • ,, 
tantll_~ du~ipas1 e, )itÜ;;iQ&! e n,e,stas conc:U~ões ~ . ~PRESE.NTAÇÕE& Dl'j PRO,JEÇT. OS, REQUERIM,J;N· 
~oncllle. que deye. ser. <\\i;optaqo lk segu~nte ,ros, JNDICAÇõfi~, IJIITEJlPELJ.AÇÕE ~ E MoçõEs., , 
projecto: . , , 

,Q Cpngr~s&o Legi~laHvo do .EsU\do de 'Mi-
Il~.~~-G.efaes deciJeta: . . . 

Art. f}, . Fie.~ Q ,Gov,erno ~pctonílado a•en-
tr~r . em apcor.do, COJI'l ,o d~ União ·para re~u
ll!rizl) t;~o,., do serviço de Regist.ro e ArchlVo 
de marcas para animaes a que se refere .o 
~~~.~ .. n .. 9 .{1-,5!?, .de 20 de; rqarçq, de ~ .9i2. 

Alit. 2?. Revogam,T se as · dlsppsw.õ,es- em 
(lo,m.rar~o,. , . • , . • · 

· S&lf\ d~s .comtni.ssõe~. e@ 26. de j~Jn~iro de 
~~f3.r.,.. A.r·g~mjr,o de, Rezende Costa.- Fran-
klin ·<\e .Ca~~ro,.-.Raplo Pinh.eiro da Silva., A 
ÜJl~Piiimir. : 

o sR. omLON DE ~ANDRADE! • pela Gommissão 
de Constituição, Legislaçã·o. e Jus-tiça ,. apre-
~ent~ .os segilintes-- paoreee·res•: •· 

o 'sr. Sennb. Figueiredo':- Sr. Pfe·~~~ 
dente, ausente desta Casa pelos motivos q,lie 
'v. exc. tJem S~ be, nãO pudé;; 1\a ml)~S t'eJllp~', 
dar desenipen.ho a ·uma' obri'gàção 'a que oi 
'impoz no 'sentido de:· com urna lei dq E;oif'td' , 
'suavizar al'g11mas difficuldades, <h~ ' ipstitri ~tj }; 
nascentes e de reconhecida rltilidad'e. '.' 

Sr. P re1>idente, quando foi, decre.tad~ a 
crflação do B<~rco. Agricoltt e HypotiJe.cario,cow . 
sé~e· n~sti;i Capital; afim de OP,eràr sób.11e ' o 
credito agrícola, foi"essa' instilJição rece~HqJl 
~om .. a~plfius_os ext~ao~p.in'a'rl.os p~lo. ~st~do 
mte1ro, e, de .. factq, va1 ellá prodUZ\ll~o· r~
sultacto·s bastante satisfact'oríos., . ·J· : 

Mas, sr, Pres.~dent~ , 1 já v~i para .um dec.enr 
,nio .q11e se debate ne~ta . Casa a questão· do 
credito agrícola eqtre, nós, e, n,esse .. sentidQ, 

Panece1r n ~ f5f ( t~JJ,IlO.s <Hscutido vario& projectos, e, entr:e . el-
(6a. Lecrislatura) ' .\e.s, houve IHil que, trapsitando, vrictoniosa-

• · ,
0 

• • _ • · . me.nt!3 ne~fil Camara,. não te.Ve andamento no 
A. CoiD,IJIJSSão, de Con.stllQIÇ{lO· Legtslaç~o e · Senado, por causas que i~noro, não me sendo 

Just19a é de parecer e requer que ' seJam • lic~to duvidar. do patriQtismo daquella Casa,. do 
lljr~Jpva~as af! .pe_ças:Pr0,toeollada_s sob•n . . L005, 1Congressó, por conservar-s'e ·,.e'm silencio, até 
p~ t~,ne,.w J?erd_),do a op,pa,rtumdaqe, em re,... , -~dje, dean~e de assuliip\o de tápta !Jlagni~li4~~~ 
laçao ao obJeCtivo da representaçao que as , E' verdade, sr. Presidente, q.ue a instituir 
acnr\UWoha. 1 " d ·d·t· · 1 L r· · · 'S i~ i:!~$ comm,issqes,, 26 de )qn{<;~ de i 9f3. Çor-P O. cre ·! .Q agncp .ll.· ta .· ~OillO, Ol org~nua-
-Rfiu~ Soares. Olympio Tei:<~çira.-Nelsqp da, ~a1 pre!)tando bons serviÇ<?S, entretanto .• 
d~ 'Senná -Valdomiro Magf}lhães·-Odilo'n' de ·~~· diffi,c!;lldad.es de. cp{Ilmumcação . em r. um A d d · · ' · ' ' · ' · ..,tado II}O ,v~sto , como o, nosso, amda nllo 

n ra e. , perm~ttir!lm que essa ,instituição produzisse 
Par.ecer· n•. f52 · .r.esultados1 ~.Q~ 1 cen~rQs ·Q!..{lnos I•Opulosos, , e 

A· Commissão. de , ConstituiçãaJ,'· Legislação e .ml\iS · pr~.cisapo*', pqrquanto,. a· C!ts.a não 
Justiça, a que foi presente a t represeritaçãe igqqrí\_ qP,e o nosso agricu.ltor• é, em ger.al, 
dJHi c·rivão de P!l~da ci!flld~,deN"a.gua~., . re- ·re~ranldQ e, .m~smo descol){iado e. tem.cer 
Cl'flmap,po Illedid ~s legislativa~ eW; (avor dos ,to rec~io . qe ,epc~~r . .:elaçõea com r as . ~ran• 
e~cr1y~e,s d,e paz das sédes - das, . co.marcas, d.e.s , in,s~itu.içõe,s . ba~c&rias,_ já:. por ignorar: os 
oP'\M ,p.!llO ar.chjy,l},wento1 <Í·í\ mesma •repre- seus elfeitt;>.~ , e rtJlaçP.l;'~, já. pelas difficuldad_es 
sep.taÇã,o, , vi!)tQ já haver .o Co.n~eSI\O deLibe,.. que t1nc,on.tr,a n~ ~~e.cuçao de; qualquer pl~po. 
radp it , respeifi? d.~ · assumpto de.: m,odo. a 1 ,, Assim 1pensandortive a h,onra de,apresentar 
sat1sf~~1i·· .os . mteresses. d~qu.ej\es1 funcc10- .á ,Casa, no an,no .a:trQ.zl}do1 .um .. pr.ojecto •con,. 
:q~rjoA~, ·1 , • • • .cedendo fl\vore~ no .se:ntldo de ·auxiliar• a int 

:s~:lQ.11 das. <wmmi,ssões; 211 de jpJho ·de f 913, .sti1u,iÇão1 dfl, p,eql,lenas cai~as . ruraes, . prQi.er 
, .Offjlop d,e1 Anpra~e ,-Oly~plo Teixeira.;- ctq .esse,, QQ..e,. com .a . effica~ . collaboração dos 
Rau. S'oares.-I~pJi~UJa,s~ , . , t~IWs ~ist\nctos ,collegas, tlianaiteu victoriosa ... o .m\!,smo ,sr. Deputa,dq, e~ nOII!.et .® COpl• menti!. r ne&ta .Cam.ara,· ·sendo. r,emettido !lOl Ser 
ni~s&~o:: d~ ' Qr.Çajn~nto,.'aP,f~ S:e,n~â:. ~· .. ~egpinJ~, IJadQ l',til)~iro •. ond,Eh n~ teve o , nec:essar,io 

Par'écer n! 1.53 , 1 am:l;~.,rpeptG, a.~ .. a!.presente·.d-ata.. . ·.. . . 
J • , •• ' • , , . • • r .• , · , • Devid.o. a•isso; sr• Presidente, iifistitúiÇ~e~ 

_ ,l\.cq,npp,is&~ de OrQi\·\D~Tl~ '. é d,e, pa,r~P.er Ioeaes queHestão send«J(undátlas ' nd <~ Estíl~O, 
qqe s~~~m aliÇ.I)~VMill !ha& p.eça!l p.r;o~oç9Uadas não M:IIll:podi.d.p gosar de .favoreS<, .qu.~ 'llíê ·nM 

A. ê,- 15 ,.·. 1 ·p0d.em•ser regat~dos. • ' . .,.,, i . . 1 '·' êr:{ 



.' N.essa!!;condiç-Qes, :lembrei-me . de . ..restabele-. FJGS, ooHegas cj)nhecem a, imtrucção. e .seu 
:çe_r .Olpt:oJe.ctp _prill)itiyo,, 1GOnpretizando . ne:lle .mecha:íl,ismo.,, •' 'I I ' I ' :I' ,., I ···I· 
. alg'un~ ·f,vor}esrá& . eai?;as 1rurae$ ,qne se fun-: Essa repons ibilidade illimitada, que.·á _,pr~
. ~~nem;, afim de if{t)e: mais :fac,ilm«mte ellas ~ es- meira vista espanta âquelles que desejam 
. pa·~,hassem ,os seps, beneficios p,elo Estado, doi concorrer parà a' formaÇão 'de taes caixas, não 
. m:ésmo ;inodq que ; fiz~r.am Dai Belgica,. Alie- tem, sr •. Presidente·,·1perigo alguni; por quan-
·manba; ,Jtalia, , em fim ;. em cbiver.sos ,patzes da. to ellas se•· q·orrriaríi ·em • uin circulo nútito 
'.:Eth;ppá·. · ,. . :. · · . . , estreito e ·á -sua acção não · vai alé'm' d'ilm 

Não é oçcasiãº ,..,opportuna, ,sr, ·,·Presi:le.nte, distriat(!f. · ·· · ,· 1 ... . • • ; • 

d.e recapltular , o que .• se tem· dito .sobre ·a ne-· · í\ccresce ainda,1 ·sr. ·President'e, "que essa 
.Ce!!sidad.e. do cr,edilo agrícola e nem repe,lir ·a 

1 
rel'ponsabHidade illimitada não ' tr·az rP~pon

liqguagem ae• sem-pre p~ra . aftir.llJ~r. ,qUtJ · a, ·sa:bilitade 1eflectiva, umà VéZ q'ue' :''s"ca-Íxas 
,npssa vid~ econômica está. firmada n& • agri·-: só ·o·per'am· com· pe~sôa s ·' nel-las : associalla·s' e 
cultur·a. .. , , · que, '' em geral ~ · comtl a Casa não ignora; -são 

.. Como industrial que sou, lamento ver _que o' ~e bôas condi~õe~ de ' honestidade · ~·- ~ora
-pessoal opera rio: ab!mdonava os campos em I l~d~de . . _ · ··. . . ~ · · 1 :.~ 
procu;ra de collocação na industria ,' tendo em tSr; ~res1dente , de dia para ~la '' c·onvenço-
vista melhor remuneração, por maior sa lario. mé' maiS -d~ q_u~ o Es~ado pre~1sa detísal.l P,~-

Lamento,· sr. Presidente· ·com ' sinceridade quenas mstltmçoes CUJOS beneflcos e salutares 
esse abandono, porquanto?' tenho obs'ervad·~ efreit?s· não· tar:da'!'ão 'á se fazer simtir'_no s~io 

_ q_l,lC , <.l;q9 ~\le~ :~qe .ap.il ndoQav~zp ~s,sua~ teq:-o~s, dos !l?ssos a~;r· I c ultore~.. . · : 1_. 
onde yma!J). H)tlepende'ntcs em procura d.e Nos .vemos todos os di-Js os cap1taes ertn-
çeotrqs' jri.dUs1 f.ia ~ ; ahi 'se 'sácrifiCam, n~o só1 grarem ~o campo pa~a a cidad~, · _busc'ando 

:r.>el ~ {alta. dt. conf!>r,tp, (;ÇinO llirid<! . P,C}ás. des - ' collocaçao• ~as wdu ·t1 HIS ou nas ea1xas e_co-
pesas excessivas qde têm qe fazer para ~ sua normcas. Nao é r~r·o arnda que elles seJam 
riianutenç~o, , qú ~ · n'ão 't;)stá de 'ácc,or'do 'com o a·pplícádds em ti tu los publicos : do Estado ' óu 

. salário q,ue gànham, o que ' lhes causa . ve rda- da União . I . . ' • 

de ira rui na . · · · :Si os di·videndos proporcionados pelastindus-
', De~iapp;i·;ece, .então, para es's~~ ,nos~o.s pa;- tr!as são .: ' ás -~v~ze~.' CO?Sidera•vei~, ·. o mé~_inO 
triçios, a. alegria .. de outro~ , tem po~, succe- nao se ~~em Iela .ão ao~ Juros. da~ ca1x-ü-s 
dtH,he· a trist'eta, , vendo as suas . famUias e~onumJcas que .são, por . bem d~zer, nu!f?~· 

,c~e.ias de ·•priv'açqes . . _ . 1 1 . . n~1o,Pcompe,nsan ~· , tal~ez, ~s des~esa·s; de . . w V'l'!rçlape, ;;r. Pres-j,dente, qu.e. atguns-d.es- ' ·VI· g '? qu~ tem o lavrador rara e~ar seu 
ses operafios agricq~as. já voltqm a_os campos, pecu_l~o tor mad~ pela~ econom1~s do t-ra),la-
ao tr~balho ru.ral, descrentes da vida das c1- lho A. esses -est. b~l eCimento.s. . . . 1 • . 

-dades, mas isso ainda não é tudo, porquanto, . · .. Ass r~, ~r, . PJeside_nte, · acbam:se; po~ as-
•a' pequena agriculfurll, aque·lla que' necessita srm d.IZCI, lmmobrlls~dos mUitos ca pltaes 
de recursos, 18inda sen'te ·necessidade tle en- que tlcam d~~apr~ve itad_os, quando po~~
contra r capitaes, .não só pár,t · 8oa· exploração riam fomentar a · formaçao e o desenvol~l
como-tal'nbemltl para poder· · guaJ•dar m·eth'Or ~ mento desses ~equenos ce~~ros de ~red1to 
•collocàçàO ··dê ·seus productos 'nos me'rca· concorrendo para. :l grandez,t ~conom1ca de 
· do~ 1 , '- . ,. , , . nosso · Estado e mdenpendencra dos nosso 

-· · . · ·lavradores · · · · · · :· ·· : · ~ · · 
' , ST: Pte_:,id~,rlt~,· dão, é' ~m~ utopia o que pjgo : o SR·. · PRE~IDENTE: Peço a palavra par·a " le'Til-
á ,Ca;;aJ, sao !a~ tos que . d!il_f}arue.nte, r os _mos- 1 brar· ao · nobn~ ;! deputado . que ·á' hóra está 
tra ffl 'a •necessldade·da ·un!'ao, da solidaneda- · ,finda. • •., . · "' · '• , 
·de ' entre •os '110ssos · tavradore~ não ·· ~ó para a ( . "·' .· '•' . .. ua educação ·s·ocial; cómo lambem para pro- .· 0 _sn., sEN~.A FIGUEJn~.~o , Sr .. Pre,"Id ~.nte , lC· 
dtizir melhor -e corn máis varit?gens·. ·· · , ~uer_ro a v: .exa · s~ d 1~ne de _cons~!t.~r ~ Casa 
,, 1São · ofattos, ·si' ." 'Presidente, ' diariamente ~ .:s1. ~e e9nc~de .,m~ 1 ~ cmco ~~.m~t.~s pafa ,çó.~-;
•aponlta l'l•0s e u-ma única· instituição potle me- · clmr a JUStJficaçao do meu projecto. ,, <!/. 

·lh'ora'l'•lhes 'ou rll.odific~r'-lhes a·· situaç~?.• a (E' apprtJvndo 0 requ~hmento ) 
.exemplo do que' temos ·vrst'o em ·ou~rós p~mes. 
, · Essas in6tituições.' sr Presidente, 1 são as- élü- : o ~R- .PRESIDENTE: Contimía com a pa·lavr:a 
.xas· ruFaes,. ,de · r~spansabitidade. illimitada, 1 o nob-.re. Qrador . . · . . · tr :. 
fundadas FI'OS ce·ntros (óca cs ·e· as 1un1cas qu e po· · O ·SR. SENNA Frc_yEIREDO :·Agradeço a G_a map\ 

-,::!:em trazer. a•educa.çãb do& ri ossos li:Ivradore e a prova de a-ttençao ·que acab.t de me · d1s.pl:m t 
·eslabelecer. a . a·legria· e •a ~'ird epen~·encia · em , sa r. As· mtnh~ s -palavras são d·esataviatlas: 
;J1os"o· .centros•de prquena Ja·voura-: despidas 'de attrac.hvos (não apoiados ·get·ae's); 
· '· H~ ' póficó's'' (if~ ' ; foi fuúd ad~ rÍa 1 prosp<:'n~a mas · prometto · ~er 'breve, não ·abusa'ndo 1'dá 
·e. culta 'eidade de· Ubá, . cÓni' áppla'USOS de' to.- benevolencia dos ~eus illustrarl?S coll eg~~- · .. 
·dos ·Os bo.ns ~ mineiros e com 1 sati~fdêçao· ,gê- _Os "mau-s -resultados dessa emlgração • ae,.ca ~ 
·ral · dos 'r • habi ~an tes ' daquüHa ···cidàd'e,.- 'por . p1taes para a Cidade, em busca de collocaç;o 
Uffl• homem ~hdo de fé C 'COnfianÇa DO nOSSO nlls 'c;:ixas econbtn[Óas··e . em 'titulos'·pu•bJiCOS 
futuro ·,; ,por' um· ci'dai:lâo l que· cham!lre~ 'd e be- · vào se f-azend-o · sentir na 'lavoura d'e' urtl'l:h <1, 
·úem~rito·; o·sr.:dr. Plaéido·ue Mello 1 ~irrcá n Çavé'l verdadeiramente desastroso. · •' · · ,., ' 
priopagandrsta '"liessa iHstituição( :a prjmeirâ · ·~,P,or, 'Q ~~t)~J~d!?,) . 'diffic\l:FctiüJ_~· _d { : -tra ll:s.~bG7 ca·iltaJd'e ·credito rúra·t, Jcai. ,\::·q ue• vai'' 'Pr'estar tes constitue tlm problemà 'SerJO a reS6lver: 
os melhores .s~r:viç~~ e ·1 át~'sfa'ter· 1 p~f'fdfa· A' vista disso,- s11. ~residente, é bem dé ver 
~entf- ' ~ intençfio·'e:d-esejos ··d&-seuduln-dad'or . . que a no~ sa .avoüra ·não póde 'fer o desenvól-
vEntencloJ sr: . .i' P..tesiden.~e; . ser;· demasiado re• vi~éA-to qúe · ~ c riá pi rii' ' Sé desejar,· ábaste'cen-
~ap_itu!~r, , lljgOPa t @ill ( ben,efioios· qüe • t·~azem ·e·s· . ido os· merc'a<dos e'mcrementand'o·a fi'q'l!iêza'1tlÓ' 
sas caixas; porquanto, .sei ,que: os meus : digt · Estado. , : . : , :i. 



. .N~q ~!!CO,~trapflq -~<>.a Jf!Cq~p~.~s~ ;1,1a rL~- diçl~ •PQr .. ~eio de.uJJ) .9ecr.E}to, .·publicàdor•np 
d.ora, o tra alh~Sor~r~r·•l ,.~m~gra,.p&r,a a q- . ~rgao , Qffi~I~l· · l!lso sen~,- ·sem . duvidá ; um es'-' r• 
a .e em pro,cura P. ·~~~s. va taJo.sa~ re.mun,e- ~Imulo .para as. ;Qutra.s •.instituições· que 1. ve1 . 

raçõês
1 
,e- as ·!J~~n~mi~s do la~rador, pàra as , nham e se fundar:•rJIO ,Estado ,(apoiados).1 ~:·· i 

c~1xa~ .. e'CO!lOmiCas, p~ra os ,b~~cos o~ .P~fa,,, ·! A~~~~···~r., , P~e~ident!l, •d>em . 1pretenções, {t 
tltgl?s ,pubhcos: · ., . . • . ·. 

1 
•. 1 ex~1b1çao e-querendo· apenas~ ~oncorre1r,para .. 

· 1 ·i • sr ·.Presidente, .a . I .?Sll~~IÇãQ .d~s Plf · ~St}mular a l c reação de .. caixas semelhantes 
quenas catxas ?e ~&édito, ;m~Ihando etfica~ ~ . a que, a()aba de ser· fun~ada , na cidade de J 
mente o. de~emolvimento agncol~ ; t,~rB;o ~Ih~ · Ubá, , .entrego a sprte do rprojectoq á Camara o~ 
salutHr ' acçao moraiisa~?ra r ~ÓS .~entr6S em, J QQ~, Deputados, espe·rando;que M lmeus·illus- > 
qlle s~ .fundare~: . .' .. ' .; , ' .. ~ : J ~~ados . '. cQI!egas., com as. luzes! e a ·· inteUigen- .. 

Faci.htando ~o mdmduo. · a· ;a ?q'uisiça~ de ~1a Jluctda. de· que 1dispõem, possam ·s:~nar,•t as 
qu~nt1as . cap:~zes .d~ fazer face ~s despesas 1mpe11feições ,j:le que elle natura-lmente se l!e-
agrtcolas; ·essas c~1xas promoverao'·a·educa:7 sente . . : .. · , . .. . .; , . · . .., : 
cao e o desenvolvimento das pqpulações ru•· ' T,enho, concluido . , . . . . · 
raes qu~ poderão cui~ar dos di~· ersos · probl·e- · (~·u(to bem!· ii1tt(o · be~ 1 } '' ; '.' ', ' ·' 
mas de mtere~se local semdesvsarem a atten- ~ ,. · . , . '· 
ção para o terreno esteril -cta 'politicu de cam- ' ' P1·à. -i~ctq 'h . 'ws· . · pnnHriO. . . _..,, ,.,. cr .I ~-> · . '·' · · . '. , 

Effectivamerite; ' constituiria· para nós uma df'O Co~.,resso Leg.Jslattvo . de ·Mmas Geraes 
verdadeira gloria o facto de se travarem, nos .ereta. .. · . , . · 
centros ruraes;vi.v.ts· discussões ·sobre .a mo- , ... Art. i o As cooper3tivas' ou caixas de cre-
vimen.tação eeouomica e. agricola do· Estado., dlto rural, qu~ so.b respoifsaliili~adrillimit\ da 
posta á mHrgem ·a . política atrophiante ·das··, e sys:tef!~a Ratffe1sen se fund~rem no' Estado,' 
pequenas lócaJidadcs . ; l ~ , çons.lit) . .lldas legalmente, . gosar~o, pelo pnazo 

-A c:eação de.caixas r.e:gionaes pelo·systema ?e vmte ·aiJnOs, ~os se~OJ.utes ta.,ores:.. , 
Raffa1sén, exercendo uma acção moralisa .. , a! l ~en ç~o do 1.mposto do sello estarlqa l;, . 
dora nos nucleos ruraes; for·necerá os neces- ,bJ, he.nçao qo Imposto de N. V. Duettos 
sa i'iOR recur<so.s p11ra quP. ós·agricultores pos- pas·a seus _contrartos; , .1, · 0 

sam se entregar mais efficazmente ao cultivo· 1 .c) lsençao do .Impostq de 3 :f . de .,,traps-
d.a terra e estabelecerá ainda laços .de .so lida- ms~sao de propr1e~fl~.e mter 1n:v.o,s e 9o. iín:- 1 
n edade entre os mesmos e o . estreitamento IJOSto de tr~ns'nn~~ao 1- cau.sa-rrwrtts, , q ~er . 
de suas reciprocas rei JÇÕeS. . . wara transaçoes de compra pu . yenoà qtie., 
. Essa · convjv~ncia diaria e essa. união .'de por ventura, venham a fazer •. quer _pelos lega- ' 
mteresses rec1procos trarão fos·çosamente dos ou doações que lhes seJam feitos; 
harmonia geral 'de vistas·, 'instituindo a vida I d) Publicacão gra tuita no •Mina~ Geraes» 
idéal rlos nossos centros ruraes . de sei}!' trab:ühos 'e 'balancetes 11. requisi'ção· 

Aliás é isso o qu e sempre se tem visto em da Secretaria da · Agricultura. · · ' · · 
to~o_s os paizes, qn.de se implantou essa insti- ~rL '2:o i\ 's viii,te pri.meiràs· de.~sas cã!xa& 
tmçao, que se tornou o facto r maximo .de seu qu~ se fundarem na forma• da lei, será cón-
progresso e de desenvolvimento. · fr.rtçio, a cada utna dellas, ' o premio' de cinCO' ' 
. Ao Est~~o, sr. ~residente, não compete conto~ de réis, qe~?i~ d.e s~is mez~s ~e sep. 
mtromelter.se offic1almente na fundação çies· (unccwnaJ?ento; e a prntleua federnçao que 
sas caix ~1 s; .ao Estado compete exclu sivament~ <;lellas ~e fizer, n~ , co~juncto de dez, será 
afas.tar o~ ~mpe~!lho.& gu~ possam t~azer on,vs çonfen~o o prenno ~e vmle contos de réis, 
e 'd!fficuldades a movtment:1çâo da$, mesmas. tudo a lltulo de a.~x1ho par·a suas op~rações; . 

E vasado nesses moldes o proJectci q~e P<~ragrapho .. umco Ao governo do Estado 
tenho a honra de submetier á' consideração será ·r~?meltido O req)l(lr~mento para O .·pre-
da' Camá'ra . ' · . · ' . mw. acompanh o~ do , dos .esta.tutos da caixa, ., a 

~De facto~ elle trat'a da,. conces'sã'o. d:e péq-qe- cer:tidão cto seu regis.tro,para_ os effeitos ,Ie-. 
nos favores, taes como, Isenç·ão de sellos para gaes, a racta . de_ sua mstallaçao e .o balancete. 
as, operações, isenção de impostos em com- · d~ suas operaçoes num semestre pelo. menos, 

. pras de immoveis, isenção de nÓVOS e veUlOS VISado pela primeira auctoridade judiciaria 
dir.ei.tos nos contr&ctos .. . da comarca. . .·' 

São favores insignificantes qu~ 'constilu·em, Art. .3 . o 0!$ . p~~.mios de. q\le trata .. o artigo. 
entrrtanto, a prova de que o poder publico antecedente .serao confendos por· decreto· do 
encara· co~ sympalhi~ esse movimento capaz governo do ~staqo e publi~ados no . «Mina~ 
de 'produZir a nossa regeneração economica. Geraes"·· ' . · . 
(Apoiados). . . Art. 4.o .Para a exe~ucão da · presente lei . 

_O m~u p~ojecto està assim concebldo: (lê) f;1ca: o . Prestden,t~ . do . .Ji:s~ado auctor~sado a· 
A dispOSIÇ~O do art . .'1·,", que ·determina abrir, na occ.asiao opportuna, o .ct·édllo que 

que os prem1os de que trata ó art. ai} tece- fôr necessanQ. . . ·, , ·, 1, ' . 
dente serão conferidos por decreto do Gover, · , Art. 5.o Revogam-se as .disposições em con· 
no d,O Estado P. publicados'rio uMina's Geraes• trario. . I ' 

pOde~á ·parecer, á primeira vista, 'uinà redu~ • S::jl.a das Sessões da Cama.ra ~os . Deputad9s 
dan.cia·; não o é, porém. . · ~e Mm,as Gprae\!,,em Be.ll~ Ho.m.onte, .28 ,,de . 

St-como espe_ro-o -proJecto -tra11sUljr çom J,Uin.o dP,_ 19,~.3,.-:Senna ~Igumredo~ .,...J,osé Al-
a~,plauso do Congresso. e tranf\formar· se e}ll ves.--;-JOã.o Lts~oa.- Qdllor_I ~e . Andrade.,..-: , 
1~.1, o Gqve~n.q p~derá,. é v,erdac;le, ,po-r uma 1-beiiard Pere1ra: -A Im(.lrimtr.. . . . . . .. 
simples sohc1taçao da parte Interessada, çon- Sr. Francisco Schumaón:~Sr: P'resi• 
feljir, o. prell!io; mas, , pa-ra l.ll!e .esse , ac,to ·Qe <jente, sojicitei. ~ .. palavra . para ~ submetter: 4 
benem~renc1a do poder pubhco . ~e,,~orne , bem <;QnS'jd~ríição da ~.Casa .o segutnt.e projecto , 
conheCido, eu estabeleçQ .que .seJ,a elle,exper (iê). , . . . .. ~ .• 



<&mb .~Y ·.I cE*.c ..csttbe·;s't . tf\te.sJMnt~ .• ~ eki t~~. ~.'? l'~!sçVs~~8 ~ . arJ. ;f::. ' c.9W/~·~· iff.~ .fir ~ .. 
dwer~'lls Joca(rdad~ ·coml ·a. ~erl~mHt·a~'ã~ ··~e .. Jáa~tertb'fJP,~~t~ .. a ~ ~e~ .Nil~P, · , 11 _.0 • 4 tnJ<• . 
~·RaraJSO>~ do, ql.fe· JT.~sul_t.~grantlf}.s .e. édí:ist.,n~ê 1 I ,O . ~~- Jq~p -{\p.-;to,.qi~.,::r"Sr,. J?J!:esid~ut~, 
Irrrgula'rul~d es, a seriN·!~O'~osUJ:,L ' . ... :' · p~d\,,a P._il,lflvrj!. 1par.a· •. \'l. In nom~. 1 ;da11~QII\ffil.ll.S..ao 

.!'Para '6VJim· "qu. eontmúe at)p . rma-ne~.er - ~,B1 ,, de J:ieiiçoes, apresentar a segmn.te ern~nda~M)• · 
-conf·u,são 110 '• en9ereçl) 1:dac 1 ~orril s·p·onde~.<.~a. .. Açom QaQha .f\ · lJlepd!l . ll!Jl ll t,pe.tição1 P.~ ~·· 
·c~m ·. ~r~vet preJuruwpar:l ~~ ·F.há)lll-anres ·1d,o . 1 uhcJa,1So3Ji!lS .d ~. M~ura ~ .. que se, ac·ha !l&"lql 
J?'LI~J cipiO de 8 .. Jo~é tdo P~r!ll~o, j e~teqd con- ~ilÇ!IbiiJa (l~). ·' . . : .. . .. • ,11 . 
t e~m.onar (). prbJeC~o •que te~tío ' a h?n'ra, , ile, · : c1<t~~a . 1p e,tiçã,o .foi 1r,,nvtarta ... ao,1sr. Se,t; ret;m& 
SllJ!:!Itar.:~'l '·escla·recJdata~tent;ao d'a ~Üa'mara tios·, do Interior que a remetleu aq CNH!I', sso , ,por 
Senhores Ji> e p~tados c que. ~e~ ~ · a. , mud.a ca, ~er1 e~$f:l P~P. o,d.er qom.pe~e"~e pa ~;a l:ft&o}v,er ~Q· 
de .nO'llle da mdade, mtl'nlCipto e dtSlrtcto t de ~ re a licença solimtadii. , , . Í· 

S~ ~:osé db p;,.J:;J~so ; para·• o d~ éPa_fáis ó pdl~s ·H . .'. i 1\i~ndo, poi~, a .m.es&':â erqençlíl ,e e~P.êFO qu~ 
Ne~tas conn1çoes o m"l sel'a minorado bt,~ · · ~ liª seja appz;ovada:. , 1 • n 

desa pparecerão os inconv : niente!"l aponta.~bs. : (Jluità bem) ! ', , , . 
. Limito-me a es taS' lfréves .pa laSv'ras con'flado I · • 

1 
Emenda 

no e~ pirilo de jusriça dos meu,s ncibt es colle-
gas, que, r~to u cêi'to! 'app'rovarão o projccto.

1 
1 1 ' 

(JI~âlo b~m ! Muito bem l) , • •- 1 r.Accrescente-se onde _convier : 1 • · •• 

I• 

Projecto n. 109 
j 1 ' ~ ~ 1 •1 

· O Congrr.s~o ,í.Leg i sla tivo do Estado 
Minas Geraes decreta; 

' i -Fica ·concedid'a á d. GLtiila So:rres. de Mou-. ta. professdra da 1. • cadr.ir-.a do sex.o ma!',cfl li-
de ~o .de Ubá, um:-t licr r.çu de ,2- annoqJa ra tJ~a

' Vf!-r de ·n.r?.gocips. em fl"nrog~çã0 .·..:·: ,, . ' 
r.Art. 1 . ··Fica denominada' "Pa'r'ai~opoJis » a 

cid• de, município · e di stricto vde S:· Jo~ é 1 do 
Par~i,:.o. · · . 

Art. !!'. · Re,·ogaríl-se ns disposi ç:ões etn 
con trario . · 

"Sala 'das sessões,' 23 de· Julh'o 'de '1°13 .~ 
Fredrrir·o Schu tmnn.- Joilo Cis'IJõ ·t. :-- Gari-
bâ'J'i:fí ' 1\I ê ll .o._.:. Eii ~ s · Theotonio._!_ CaJnpos do 
Ama·ràl. A impri'mir. . . . 

P.m·ece1· n·. i 48 
);' lido e po~t0 ~> :m .,d.i sc us s.ãv, , que sem de-

bate se encer1 a, o pare.ce r n. 148, da-Co~
mis~&9 de . Orçam ~nto. rf'querendo 0 arch.l-
vám el)to de unia peli çâo• dt! Carlos ~vgueira 
d e- ~alle.s, ca'r.ceieiro díi cadei!l dê ,Baependy, 
sohrt\ ~,ugrp e nto .d,~ , xenci~entos,. -;- A vota-
ção fica adiada por ! td~a dt! numero. 

Parecer n. H-9 
Sr;m d.ehatc se rncerra a discu s~ão rlo o~

reter rn, 149, t<<mbem d'a Comitiíssâ0 de Or -
çamento, re!.Juc r•e ntl o informHções ao C{óverilb 
rerlali varn cnte á uma petiQão · etn ' qu e a' Eth!. · 
pren <las "'guas de C '• xHm bú ' ~o lihla rr ~tit b i
çii'ô de 'imp••Slús rlt• novo·:; e velho's·direilos.- • 
A votação ti ca adíadb. , ' 

'· ' Pa recer n. 1 .')0 ... , 
'SE>m dPhH tr ' ~e encrr: r:i 'a di~cn s< ão do pa-

re'cer n. i50, d t Co 'mmi~~ão rlr RPp rcsçnt ·-
çõrs rP(jU errnrl •J q·u,.. seja óu\ ido n govPJ'll,O 
sopre um a prriçào P;m ~ 1 .u e_ Ser.ii," Mo ~l 'iJ• . . 
~ ~ ollel'tor rh1 P,amiJuh:\' , s"l ' t:lta relenfçao LlC . 
;,l<;anc ·.- A \' úl<rç~o fi'~a ;•d i:ida. " ' 

•' .I 

2. • PAflTE D.-\ ORDE~I DO D~ \ 
·• 2. " DISC US5ctd oo rRo.r EI:·ro ''N. 9i 

l'e·m d"l•alr ·~e cn• :,rra a 2.•-~ db:o ussão d'il 

· Sala da-; sessõPS da Cn mf! ra dos DPputados1 
28 de jull1n de Hl l3.-_Ca mpos rdo J\maral, pve· 
sid P. nte. João Antomo .- · rGhr·tstuwo Rã'c~s . 
· Post 1 ·em discu~slio c.o n}rmctamen tr, é esta 
s~m deba•te encenada, ticando a votação a di 
ada. . ' • 

Sem debate enterra -se rr .. d i sr. us-~ão clo •a·rl. 
2 . 9,• ouja ~' otação tic.t egualm ente adiada. ' - 1 

Nada mais haven.do a lratar, o sr. • Prest• 
dente designa para óiffi<Hlhà a seguinte " ' 

ORDE~t DO DIA. ' 
PRnlEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitur'n e appr'oYação da ·acta. 

I Expediente. · 
Até duas horas da tar'de : . 

Ap'resentaçào de Pí\.recerP,s da<s com'~i • sões; 
Apresenta:ção d'e projl>ctos, requehmentos, 

i'ndicaç'ões. irlte rpell ~çõe_s ou moçõ~,s; . . 1 • 
Uisc:ussã:o de re'q u c rí'm e t~ tós , :i n:.hcaçhes, 

int e rpe ll'~çõ·es ou moç0es. ' 
A pprovação de r rdarções finaes . , · 1 1 Vo't.açli'o' cto par-rcer n .' 148. da com,mis'sre?i 

~c Q;çamento , mand~ndo archiv~r til!)' r;é'qi:t~
timen'to . do cárcete1ro da cadeu de Bje, 
prndy. · · , , ,_ ' 

\"oração do · parer:cr n. h9, da comm.tssao 
<d_,) Úrç, mento, pedii1dn ' ihforlnaçÕ~s a·6 .1{0-
verno sobre um rr~ 4u erim ento il'<l 'Em pre t a dé 
À~n: .. s de' Çnxambü. · . ~ 

Vl\tnç:1o do pareCPJ' n. 150, da comíms<ao 
· r) e 1PP. tlc; õrs,' so.l,icllan,j o jriforma ç:õe ~ ao ~d,yr t

Jiln 'ó'hre um req:1 enrtumlo do CJd::dlib :tieJ;gw 
Mnnlij•l. coll.cc tor dP 13 at : pen~y. , ' , 

·Vo taÇ~o em 2-" rl 'i scu'~~ào do p•o.i ectÇJ'.n. 9 , 
co ,!c,rqendo'!il:r nçq il'o dr : _loaqu~rf B.áfÍlo .<\ 1 dP ~.a,tr:o,-. ·. . . '·· . . , •. , 1 , 
~o t<rÇà? ~m_, :\ • do dfl_ n. 9s, c~\n r_n~ ~ nq~~ .•. 1 co1i~~ctendo hc)!p,ça :' dtYC,f' P:i .f.unCCJbn ~!? lb 

pi'Ojecro n. ·97, (·otl•ce·.deilco· lú:cnça :•o i.ír. ~EGUNOA PA'R 11E . • .·, - • '1 
.JoN(fuint l..h;J'Uusn O e . ( :~::; ll'u . .....:::::. A vutn ção ti ca Até quettro"' h, ·T•t~ d'a 't1tTdé :' 1 •• ' ' 1 

adi--c~dn. · · " . ' · i , ·1·.• d scus~âo do• 'p roj fle rd·rJ. 104-! 1di'Sponii'O' 
. ;· : ·' 1 ' . ' ,. s'o'b r·l~ promoçõe~ <:los ortidae~ dá l:lr'i ga-d'cl .Pô-

... , 2 . ~. rlts C1ffSai' ,,O.ifl i'OJ PCto n., ps . 1 • ljciatf·.· ,,,. . , . · .. , , l " · ·, '. 
E' aniliH'l 't·i .. ila a ·2.•-' <fi,i:u~~ãohtte ))roj evto 1 1 1'.a tlo ·dc n·. 105', .<:• eando óHsehí~o'' d.e<'siiu· - 1 

Jl. : '!l8 : 'Cc~1fcet1~1liJ'O ltce'ilt,:it a divei·sfi~ · lu'n uoio • ' ele ha~ rílé~rrl a' Bt·i~t~d .•. '. · .. ' I •. :·f'·jll 
nnriOs. -~ ' Le'~anta- s e' a · se ~s:'l o. ,· ···. 1 - :. \ 1 



·' 8..,>- A.H 'o' -n: ti.1~ ...! y ~~ ~ ·~.H1 ' , · •" b IPd ' ,,~u ,,u 11 , , ·a· ,lt . •. , ,, •, . , ·~ r;;. ta.• r.;~S ·v nD T~AK .\, A.OS :w E Ju~~ . 1 re~~r v.ar,1,?· . zsciftjsgo ~o~r;~ /h pro).ecta., 
) , "(l ) ••• ,: D~I i913 . I.' ! (IJ' i' ·'I· J'l. j . ·li .I I . h 1•··· .. t) 
PJIBSIQENCIA no •sR .r-Eov.&Rod ·no· AMARAL : ·• · A Commiss~o de ·constituição Lé~slá!Çao · 
s'Olii~ÁR~O; ~cta ''E p' d-'é' t' J btf d · e Jus~i'ça 1é.·de parect\r que poss~á 2.• düjci(-

ar, •F: ·<Schilm~flri .'.L~re1!ientlçao"r aé ' pi;r~~ifrés~ ;são, n_a mesma fórm~ porque :a!'tá r!!tligi(io:· 
Aptliíéntaçllo de ;prdjecfits:- -Discú'rso 'llo· ~r. ' Sen-: o proJeCto n. JOO, .~.S ~Im COf\C"~b~ o e qu_e deve 
D& Figueiredo --Discussào <lo parecer n." 'l5.1,clt. • !!:.Pr approvado, re érvando-se\ :i COmiDISSàO O 
disqussão flo ·,~roj ec to n. -104 .• ..:1.: <do de ~. H)5. ldi reilo;QP. 'e!Jle)'ldaho 1~m .3. ~d·i~cul'silo: . .; J 
-Ord~ ul P9 cl,la. . . ' . . o CongreS~9 liegislaliVO•UD Estado •de 'MinàSJ 

1Ao •melo·· i:! ia, t' feit't 'à ;c1üttrlàéfif, a naihJse'' 'GP~aes decl'(!t?: , , i ~. , , ''a 
pr sentes ós ~e nhbtés: (!JdHbu de Andrade, Art~ 1.• O Imposto sobre os _ titulos ·, <t~ nO<' ' 
João, Li boa, 'Castfl llO' Branco: b lvmpio Teixei- me~ çao, Pip·a.o cil rgo. çte 1 a.va11~d-or ~ '']~11_70 
ra, Pedr·o Luiz, ·Mo'reíi{á 'tl;l R'óétl~, 'Ciahtialdi ~era dpj 2~P,j,. sopr.e o . vaJo_: .· d~ lotaçao, ,feita , 
lle Mfl'Hb, 'Elias Tlíeóloni0, Cl:ittipós d'o IA'm'ar~l. .. de accordo _ço.r,n a legisla.çao· Vlg~nte. . ,, _ ! ''~ 
f.hrisliano Róça!', !<'ranklin de castr·o, Raul . A,rt: 2.•. 'fiC? o .gove:r.no. auctom.ado a rés li-
Soares, Schumann, ·Joãn'. Antbnio; Firmbrlo lt~) r ~os . a.vahadqres Ja li.tn lado~ a IJ_n~ortan
Costa. Abeilar·d . .João Porfi r·io, Ped-ro Labor-· ic1a qu~ . tiverem ,pago além da ex1g1d.a pon. 
ne, Modos tino G,pnçelves, Se,nna Frgu t-iredo, .estn lei . · . . _ · 
Jo~.q V e) lo ~· Nel~pn ,de Senf!,a

1 
e , Ed!fltmde 1 .A~t. 3. ~ Revogam-se as d!sposiçoes em odn- , 

Bl~;m,, lartar;~â~, çom ,ca us~ par,l!mpada, .os se . rarw. , . _ . · 
n~ores ; lgnacw ~'lfirta .. S,11va r<;ortes: Ant(lnio , Sala dac; ~O!llml~SOP.s, 2~. f\P. ,J nlh~ rl.e_ 19_13. 
M?ura, x~\' J er Rollm, Styllta, Caldeira Ju.nior· ,- Nr.lson rh. :S enn~-1 rPI ; · !~!, · O l y~plp Te!~ Ir , 
e .ravar~s. de Mello, r,, sem ell it, os .demais .s~- IRa oi So~ r~~. - A , ·11~p1·i'~H·. . . . . . , 
nbores .. · . O sn. 'ÜL ~~~~ro .~~~x~JR , ., em .. n ~ lf!.e · P."~?l; 

Abre-se a sessão me~tr. da 4 ~mmwsao de Constllutçao, , tegi~-.. 
. · , lwçao e Justiça , apresenta os segmntes pare-

. iN ao se achando presentes os ~ e nh0re$ i.· P. lf'P'I<: , · '' · · · " ' ·· -
2. · >e.cre lat·ws e ;,;e us supplentes !'ào l:o nvi- · · • 1, ·' ' -
da(:Jros pal':l eSS('!'\ logarrs Oi'\ senhoreg Odiló-n !parecer para •.11! <2,& disw~sàô do projectn n. 99 . 
de A nndlt a~ f~ ~ -~ o:\ o. Li_'ll1::1. . _ . , A Co'mmi~hn de rons(it'u';'Ç:1 , , Le~i ~ laçãÔ 

L1d" a ilCl.t rl ,t ." nto-:t rd enle ~ na? ha, endo 'C Justiça a que foi atl'ecto 0 proj ~ cto n. 99 
quem sobr·~ t·ll a t .. ça ob,;ervaçocs, ti ca a mr l'- npprovaHo em •prim'eira (d\sêu ·sflo , cdn ~'id' -
ma ~ob;e a m.e~o par.-~ .ser ap.p1·ovada qu ando ~·nndo que não ha lei quev'e ct~ á ele\.ra ç~o de 
hou er nume •o ·lega l. villn~ 11 c~ tegoria tl 'e cfrlad'é~' ; çonsidr'rhndo 

ExPEOJEN ~'E que e!' la elevaçãb em ha'da ' atrecra á divisão 
• flepr'e'sentação 

o s r . "'. · ~clui~nann - . Sr. Presid ente, 
pedi a palavrtt par·a ler a honra de euviar á 
Me~ a, a.tim de ter o desli110 , rel(im enta11, uma 
r~\lr~ senl::Jção dp. soldado Belchior .de Sousa 
e .~ti V? em que pede ao Congres~o a sua re-
forma com todos os vencimentos. 

'E' cbn cebid~ · nos seguintes termos : (lê) . 
~ rc•p",t!"e nta ção vem acompall'h .~da ·de di-

ve•·ms documentos eniJ'e os .qua es a fé de 
( QL<;io, po. mesmo solda elo. . 

lftQ.V) ando á Mesa a rr,presr-ntat,:ão. •espero · 
que :-~ Casa n lOtnnrá na devida eonsid é rt~ ção 
ta~e f)_dq a. merecida Justiça de que ,é di~no p 
pet)CJO;f,larJ9. , 

, , (Muito bem. I) . 
Vé!i a representação á commissão de Legis-

lação. · 
hequúim,mtos ' ' . 

O sr. Senn<l FJgm:!irédo · e n ~lá á !\lesa: dois 
requ e !·.imt~ nto::;, ~·n. d ~ Manqel Raymundo 
()J~ _S ~lm!ITJ, ~'C ' !VaO dr. p~z do districto d~ 
D01~s d'o .José ·t)B IIJ·o, corriah.:a de· M·~ nti\J ~sHí., 
pedindo dois :mno,; de lieença pahí tr~t n i" dé 
nRgacio~. é oltt.\·o tli •-coronel i'im olheo Rib éil·o 
tte ~l , , c l.t :· ·~. · dvó{ho\1'o ' pr'ovi~ion tJo'. ppit fhdo 
ITJ'edirlas• ·col'l lra . a ~ r~s thcção d1\ a i t. •971 do 
ded : n·. 4!636 cJ,. 7•'de o:.~tuhJ 'o rl·fl \~'03. · 

R mHin • ~'" o•t-.6 . ::\ •cc.l mlilül ào •de Peli ('õés 
e ·o 2.~ •á' de tlLe:.!fSiaf ào e Jusr·jça'. '· 

• • I • ~ J ~,i -H~ j I ' . i 

Aprosentat,:ào.Qe- pareceres das commis~õe· .. 
e- · ~1\.l t.'t•o~ ' nt: SE 1-u'!''em h'omd da' C:hlp-

mi~~'àó' q ~ ~:ón ti'tüi' !'oí _' l:e1gi's la•çã'o e:·Jtt~f'r;a,' 
avf'e' é n~a t'(') sWul•te>ll . · , · .• 11 · t • 

administra! iv-a 'do E3tad n; · considér-ando qt'le 
mesmo a dill't:rença entre o numero de ve-' 
:readores que e le~iam as vi.lla:- e o que era 
tletérin~'na do para a3 cidàtl es desa ppàreceu 
com a ld d P. organisa('ào municipa l vigPnte 
no Estatl o, é de 'J)ar'ecer· q·ue o •me'smo p'rd-
jecto seja subm e1ttido á segu'nda discussão ·e 
àpprovado. ' 
· Sala d ~ s Co)nmi,;sões, 29 tle juih,o de d t3. 
L Qiympio Teixe-ira, rdator .-6'ctilon d:e An-
d•·adr.-. R tU I Soares . Yenci ,J o. - Ne lson de 
Senna. 
·pa1'eper pai'.! 2.• disw.ssão, snbrc. ó PI'Ojec to 

, . n. 'Ot 1, 1 • • 

; A Co nmi.;~ão de Cons(il.u'íção, Le~ii~J~ 'Ção 
e .lu. ti ça ~ flUP. foi pi'esent~e o projecto 11. 
n. 101, app1·ovado em prim~ira .. di scúF-5ão, é 
d ~ parece r que ell e15'éj:l subm ttidó á 2 . • di s-
~ u s,ão c appro,ado. 

S .ta rlas f.ommh~ões da C:1 m:\ra rl os D ~' pu
t~dn!', 2~. de. ;iul .ho ,d e i9 13 .. -;-Oiympif) Tei~P. i:
'?· J'ê l t~ lq r. 1 Od1 l~~. de And,r ç!e,. Rflul Ma·· 
res.- N,..l snn dH s enwl. - l'llP l'ÍIIlfi-SP . 
. o !'H. RACL SOARE~, f'm nnm;. tú nbPm da 
~nmmis,;ão el e Con::> lit u,içào, Lt>gisl~ção e Jus-
tiça apresenta o ~eguint~ . 

, ~ I , , 11 ! ' ~ ~ • 11 ' 1 >. 

.· p, recf1' ?'!> • . H:\4 .' " •· ' · ·' 
··A Commi- sã<) de f.ón ~ tít1t~ i çào ; · L (}g i~ la çãÇJ f/' 
.lu_s~jç: t. ~ · q'u(} ~or?m. pr~~entes ,ó$ 'pape i ~ pro.-

íoc6\r . .e/os ~ l ·b os 11". t .536. j · 5,5f .l 553, 1.268, 
.Q1 7: · Jh 74 t : 75ó,' '264, ~ 54 f:' 9 ~, é de pàre-
.:-r nu é ·,1ej ~ rh o~ me~mos ·ar hi ·::~(dos, n( r,pllo _ , , , ;~ I·; I . . I ri ,, ' T M ' \:' ' • 

t,e_rd··Jll1 ; P .. ~ ~· OJ't\1,~ \ . n '1 ~ ., f)'l,_. m;oiper to [1S I.Qc, , 
d1 as SOI JcJfad r!' . 



~aJa das Cqi.Dip!ssqes qa 1 Ca!Jl~ra. dos QllPtt· 
tátjos, ~9 dfl Jlllliti <fe';\9,\3. \- Raul So!lres. - . 
O~ilon dl) Andrade. ~ Oly'wpio Teixeira .-·A 
A1iii~;primj_r-se . ·11·. . \ , . , _·,, •. , -,, / 
.. O, ,S.R·-· JoÃo AN1 ONJO, r pela Com missão cte· Pe-· 

tições, apresenta o .seguintE>· . ·-· . " . · 
;; , L , . Par.ec~r ·n. i55 '' ·· 
O sr: •Julio da Silva -Mattos, 2. ; tabellião do 

ju.dicful e notas· de Januarb pode o pagaméritó 
de custas judiciarias venc ida s :e hâostldàdas 
pelo· ·governo. · · • · · · 

·A CommisSão de Petições é de parecer e 
pede que seja ouvido o governo, a quem será 
remettido o·reque_rimentt> em quPst~Q- , 

. Sala· das Comml!isões, '29 de julho de 1913. 
- .Campos do Amaral, presidente. - Chris-
tia-no Rôças.- João Antonio. ---A 'im 'primir~sé 

O sR. CHJ,uSTIANo RôçAs, pela Commissão 
de .• Pelições, . envia· á Mesa os seguintes pare-
ceres : 

• 1 • • P1'oJecto n. ·1 iO 
·À' Cominissão de Representações e Petições 

fo1 p,r:esente um -rettuerimento de José Joa-
q_u,if!l da Fonsecf! , ex-collector de Ponte Nova, 
P.~_(lm do a relevaçãoda quantia de 13:8301)030 
~ets , em qu e fi cou alcançado, uma vez que 
J ~ _.entregou ao Estado os bens que possuia e 
ft~era parte do desfalque um roubo de estam- · 
pilhas feito, na collecteria e verificado peJo 
auto a que se procedeu. : . 

fiNJiaç~o .lljlinistrilda p~la , Se,oreteti~ ~-d~s Fi-
nanças. · ,,1 · • n 1 O supplicante véin p <1ir ao CongrP.sSO 
Legislati'{o· a, rel"evação ·'de; sua resp6nsabill-
d~d e pe !~i qm~~tia ,elf!. que foL ro1-1bada, a col-
lectoi'ia, ,e portapto .a restituição .. da IDfSIDG1 . 
uina vez que entrou cpm ena pa·ra os •cofres 
do -Estado. . · ., . · 

A tom missão attendendo a que ·é' de justiça 
o pedido, visto . ter sido um caso 'de ' força 
maior .. o roubo que se deu na coUectoria1 •é 
de _parecer que seja defer.tdo,-o req.uerimento, 
tanto mais quanto o .ex-collector foi um em-
_pregadQ de optim!l ,reputação. ·:- . , 

_Pelo .Que _formula o seguinte projecto de 
le1 : 1 ~ , 

O Congresso Legislativo do Estado de ·Mi-
nas Geraes decreta : · ' , ' ·.'· 
· Art. i . · >Fica o governo a:uclorizado a( re-
)evar . -Francisco Bernard P.s ·de ·Moura: éx-
colleétor da cidade de Entre Rios, da qua'ntia 
de 2:8978662 réis, roubada na cóllectoria ·dessa 
cidade , durante a süa gestão, sen<,l.o-lhe a mes-
ma restituida, ·uma vez qu e já entrou com 
e lia para os cofres do Estado, cobrindo· 0 des-
falqu e havido. . . 

Art. 2. ·. Revogam-se as disposiçoes em 
contrario. . . , . . • . 

Sala das Commissões, 29 de julho de :19tl. 
- Campos do Amaral, presidente.- Christia-
no Rôças, relator . .:.. João Antonio . , , _ 

Parecer rt. 156 , ', . I. \ ':Ponderando a·· CÓmmissão qu e·, ouvida a 
S~cre taria dás Fin nça s a · respeito, d.eclarara A. Commissão de Petições, a qu e foi ' 'lme~ 
es_ta ' que realmente a co!lectoria fôra roubada sente um req uerimento de d. Joaq uina Feli-
nf.) ~al9r ct e 3:.1141)000, .de estampilhas , po- zar de Lima, vi uva do ex-collector interino, 
rem o:ais tar<;le p ·ute destas iôra achada e João Alves de Oliveira,de Co.nceição do Serro, 
r~Golhtda aos <(Ofre~ do Estado, na imporlan- em que pede ser relev'àda do alcance de . .. 
c1a de 1: 4001)250 ré1s, , qu e _creditada ao ex a- 2:466$501 , verifi cado nas contas d'a Secretarfa 
ct9r alcançado, reduzira o roubo o 1 :7131)750 das Finanças, 1:ontra seu m~ rido : ' ' · 
ré~~ . ·vista do accorrido á Com missão é· de Considerando qne a mesma Secretaria , ou-' 

" vida, declara que o alcance do ex-collector, 
parecer que esta ultima quantia seja-abonada João Alves de Oliveir:J, na importancih de' .· .. 
ao ex-collector, fi cando elle responsavel pelo e ·á d d 'd d't d · 41 90 r estante do desfàlque, CUJ·a causa não . soube 2:4661)501 , J e uzl o o cre I o e 3i'9 1' r · 1 · provém das seguintes parcellas : · ' 
eXJJ lCacr; pe O que formula O seguinte fl'roj e- i ; 700e500, de . saldo em e_stampiJhas, que c to· de lei : · · -· ' · · · i) en trego u de mt: nos ·a seu successor; j • 
~ Congresso Legislativo do Estado de !\li- 2881)1 51, de sa Idos não recoll)id'os e veri~-

nas Geraes, . decreta : cad'Os' na sua gestão, na coll'ec to'ria da Con-
-~rt., f ~ · Fica o governo auctÓrizado a abo- ceiÇão do Serro; ' ' ' ' 

nar a José Joaquim da Fonseca, ex-collector 4811)8 i0, de porcentagem que retirou de-
de Pont~ ~OVH ; a q1,1aptia d.., 1:7138750 réi.s, mais nos balance tes da collectoria do Serro, . 
em esta1pp1lh,as ro_ubadas, fi cando o mesmo em 189~; é a Commissão de parecer que seja 
responsavel pelo restante do desf11lque de . ind efer·ido ·o requerimento. · · ' , 
qu~~ti_as retidas abus,ivamente em ,s,eu po- Sala das Commissões, 29 de julho de 1913. 
der. , - Christiano Rôças, relator. - Campos do 

~~t. 2. ·Revogam-se as disposições e·m con- Amaral, presidente. João Antonio; 
trano. · · 

$'ala das Sessões, 29 de julho de '191_3. _ Parecer n. 157 
Campos do. Amáral', presidente .' - Christiano A' Commissão de Obras Publioae , e Viação 
Rôças , rela'tor, João Antonio. . . · · foi presente um requerimento do dr. Carlos 1 

· Pro'}·ecto n. H Pereira .de Sá Fortes, a !legando ter feito um 
contracto- com o governo do. Estado de Minas, , 

Á' Commi~são de Petições foi presente ·um em 16 de fevereiro de i 892, pa.ra· construir•~· 
requerimento de Françisco Uernardes de uma ef>trada de ferro que, partindo du cidade do ' 
Mour_a, ex-coJ.lector. da ciqade de Entre Rios, Turvo, fosse termin&r ·na E. F. Oéste de Mi-
em que :-alle~a ter sido àrro~blda a collecto- nas, perto de Pr,ados, contracto innovado o..e 
ria d~_ssa ci~ade, na I) o i te de 5 para 6 de ju,: mais tarde modificado. · · 
n~Q;d:e .i9f.:2,· ~ ~-Qubadaa guantia de-2:897866? Tendo o governo actual declarado>éatluco ó 
réi~,- nella e-;<Jste~t~, em .dtversos valores, en-:. ref~.riqo contract~, v,e!D . o ,suppUca!Jte P.!'!Air 
tráQqp o_ requerer* com a referid~ ~mpor-. ào Congresso Leglslahvo que a ij_cto,me o, lgo,-1 
tanêil! ·para os cofres do Estado, segundo in-.. verno a restituir os diréitos pa~Qs :ao .Esta~t:. 



assim como a i & nimsar ' .' a~ (lespesas feitas · · "Alcr~~it~ _ail;tqa, ,:- si:. Prf.i.d'~lite.', ,qhe' ápr;k 
c~m estudos e",pl~ntas, .. Yi~t<?. a c~ducidade ·s·erJtlfti~IJ b ·;pt_ÓJ,e,et<t~:uctohz~ndb .o 'g9vet;no a 
nao ter dependido do concesswn!fno '. 'prover defimtlvamen~e ,e,s~a~-cad.el !j~S c·o~ prp 

A Commissão,:teooo 'informação''segnra de · f~ssoreseffectiyols, ,a.Rtóvei,tando·os llCtliil,es.p)'Ó-
que a reelarQrção já · foi resqlvi:da por J·ffii v o- .. fes'sores interinôs' tthê' teunaip, .~té ~· : dMa. ap. 
ta da em 19H -e executa da em t 9i·2, é ·de' pa- sua publicaç~o,dado·pro:v~s cabaes de sua C:ofrt'-
recer . que seja .arapi\\aÇo. Q,re . .qu er.i!nento. pete~cia fprofissi'o'rial: 1 interpreto tambem o 
. Sala . p~~ ,Commissões,' 29 de julno çte ,f913. pensamento dá quasi u'n\ú1imidade 'do" me'us 

:~.Chr!st~11pll_ôçàs, . r elatqr.-l~t;ánkHn dEi ~as- co_qeg~s. ,, • i · t , . · ·· : · 
1 

.-
1 

• :" . ' •·" ·' r,··,'·: 
tro.-Gartb,aldt d ~ Mello. . 1 • • . : , , • o s/l,., ,o~pt~I~ 'Tjj:IXEi~l :., 0 p~o)_ec~o ; ~e _v.' 

• • _, . • • •• • • ' J :. eic~ 'cons1gna' uma medtda expl'endida: (A t>ziJ.-
Al'RE&EN TA ÇA:o DE PROJECTOS, :. l\EQUERI~ENTOS, dos m·uito bem: !) : ' • ,. .. ' 1 

INDICA ÇÇES, INTERPELLAÇOES ~ MOÇOES ~ 1 
' , "J _ I • 1.1 ' ' • • 

· ' .• · • O SR .. SENNA · ~IG;UEIREDo .. : Nae r s,e " dig 1, :o st• ., Senna l'tgueire~o · : ' :-,Sr. t~ P.re· I poredi, sr. Presidente, 'que 'o wojec'to · coh~ 
sid ~ nte , venh_o submetter â · con~rdl3raçao da : tem uma revogação . (lo _systell}-a act~al~ente 
C!tsa u_m proJecto . qu_e ·procuro 1 esol_vel', de • estabelecido e c1ue se baseLa em.severa fisca-
modo ·JUSto · e eq mta ttvo , ~ma q ue~tao qu,e . li:iáção quan'to ao' prepailo ;_.ad pr'ofessof ·; 'àb-
frequentemente•se ii glla na ·Secretarta dd ln- solutamente não. . _ . 1 

tel'i~r e que , , em~ ora, seja de·-justiça,. não _tem o, pt·ojecto erii , npda ,rev,oga , esse . sys~eJila, 
pod1do ser· altendida pelo poder-1execut1vo. porquanto só poder~ ser feito , o proviment.o 

•Sr! P.r'esidénte, a refórma do · '·ensin'o' pu- defini tivo, deante dà fé de officio do professor 
blfêó em ·Mina's Geraes, 'baseáiia em. lnormas interino e de provadl\ :1 sua competencia pi'or 
as ·m[lis n'rodernàs, · · consignou uma · medidá fissional pa-ra .a. ensino. . . . . ! • . , . , , 
bastante llbe:ral ,· é <verdade,"más que feéh,o u ,Vê, ,ppjs, a Ca~a que O' .projecto con,si-gr:ta 
as po'rta s d'o · mágisterio ··primaria a· muitos uma medida mui·to liberal. , . . . .'· ... , ., 
pretend entes de compétenf ia provada,! : ' 1 • 1E é , Jibera1tp0rque. cc;:n;p.o o~ meus collegas 
. Acontece, S('. Pres'ident_e,1 Ql,le, ao ,, mesmo s a ~em,. nem todos. ps CJ.dad_al!S tiVeram, lyfl.@ 

te,mpo, ql! e. o regulam ento ado.p~bti .éssc ~ ~ys- pr~n ctpio 11 ~ sua v1da; a felt <;idade de,, con-:-
tema, deu IDgÚ à classifi cação GO pr·Ó~es>óra- q~lsta ,r ffiBIOS p~ra .fr.eque~ l a r e~ colas D~rm~e:; 
do pri;nario !:'JTI , c)~v~rsas cl~sst;!s, en ~re, s,t.Jl!<l es ahm de .;adqumrem UlJI t,1tulo q~e lhes · _ de~ 
figura a dos interinos . • ·• . - sem o direito ao logÇ~ r d.e·.pro(es::;or.es. d1fim.,. 

Em· 'vista ; pois; d;~~sa dispos'iÇã'o o gove rno livo_s , no v asso 1mLC con heceqw% - ~h.om e n s 
do Es t;l~Q , te

1
r_n , proc.~ r a<:Jo , prov ~ r· , interi~a - cheHjl,S .çle_~oa .von,larte ,' fP.:qu.e .a,clj sta_.de ene)J-

mer;tte algL rç_ás çade~ras de cen~i'o~ 'lfastados, . rneo. s:lcq(Icios prepar:~m ·s~ <;o~vem_e ntem~t:t
é de logares para 'os ·qua es não, encontra .rio r- te para exr~ r:çe,r_, o ma~ns tenw pr~marw, ,prep~ 
m ~ li s tas, e o res t,~lt < r do desse pro'viinentô in- : ro . esse p çoygdQ, : · P~lo~ •. serv1çGs Ç~.Ue. têm 
terii:to ,tem sido .iàl que o rnesmó gove~no se , pres ~odo á causa do ensmo, na regepc1a de 
:Jcha ná dura 'conhngencià de nãú próvêr defi- cadeiras que ll1es foram c,9nfiada.s. _ .,·, . 
nitivamente es~as <l.l d ~ il·as , tal a pt·oliciencia : Ass1m se_ndo, sr. ~res1d ente, comQ -;vê a 
com que os pro fes~o rc~ interin,os as r~gem. ! Casa,? pr<?Je,cto. ~onsi,gn_a rp edt~a hber~l e 

E' certo, sr . Pl'esidente, que 0 p'rpprio ,re- ; que ,nao serâ utllJzada a_rbJ.I:!'~~tamente pe l~ 
gularriento faculta meios para: que essa r éa- I go~err.q , qu~ d_~.l.1a_ só se s~ rv'r~ para reco.nt 
deiras possam ser 'providas 'definitivamente, I p~nsa'r os · ~acnhcw_s do~ CJ.daaaos ~u~, dm, 
tornando os interinos dfectivos ·:tomo ·'por . gmdo uma_ escola mter.mam_ente, em pon!os 
exemplo/ ·o concurso ·processado nas e~cOiflS i re~otos ' do_ Est~do , ~·hl es_tao I p~:es_tando ao 
norm'aes ou -perante ·uma corru issão para es- . ensm_o servt\os mesllm_a~ei~, com applausos 
se fim,. design!tda, mas tamb.elp. é' ce rtb q ne unan!m e_s dos seus_c~~~.c.td a qao~ ; . . . 
esses exames va'gos e que se cbmnõem de l x- I Qmz awd~, sr. PI es~dente, que o pro] ecto 

·d · · · ' d · ,· · ' - · · · · -· . : fo sse mars hber; I cons1gnando um paragra-
t~áo r , m~rto n~m~~_o e male ir~s , na.o . egao . ptiii'esh se'u ·ártfg'o unico," ,qU:e fácultasse . aQ 
aoi:ta lc~ nce de~n,dJ.VLd,uos q_u e,a(>~t:taS, tenJ)a~ gO\'erhO ,'a ~ome·ação elfettivados' prOft:Js~q~~S 
al0 4n,s .conhçct_!Dentos, ÇI L\ ~nto ma1s . ao, alca'! intetino!> quan·ao esses durante tres nribs de· 
ce 'de um' pobre· homem que tem levads> a. r · · . 'h · ' 'd · · a· 'ii ' ct~ ' sua vida em lutas continuas e mórmen l,é'i:fua,n- i m.~g!st~r~~· _ten :m ~ ~ro,v~ o, a _sua c .. P,.~.c,t ~ -
do 'se .j edica ao magisterio primaria. · · '. . profissiOnal. · . , . .. 

1 niwb ~ iud a pohcteíia·r, s~. Pi,ésicie'nte,' · q·u-e· Não n~go, sr. Presidente1 que as nóssàs es-
o nosso ensino rural var s_endo muito 1 pllej u- ; colas ~() I ~~e~ .,~s t~J_&,lni ~c~e~as, ?e a ll:lf!1 ~0 s, de 
dicado, porquanto a normalista, dado 0 min- ;fut_u.ros profess~res, mas ~ahl~_em nao v9sso 
guado ordenado do profes~or. publico, dessas . detxar ,de· aipr)l_1•\r_:qutl os 1n~ermp~.,no_meados 
cacfeíra s;lprinci'palmente·, . não · quer acceilar pelo. go~erno 1 st,?~9<.l~~ vastos conhecu:p~ntos 
taes cadeir 1s. · · , · ,COII\0 : têm J> nor,malt~.~~ •. P.elo menos .. ,têp;l.; a . 

< • competP.ncta ~ecessana p_ar.a regerem u.ma ca, .. 
Em. J~;era l , os nonmalistas são 'moças, fLibas deira districtal ou rural, urbana .ou oe ,grijpQ,·: 

d t\J<~milia, EUJ.91S, centr·os ruraes q,u fls~ f> mi . Nestas condições, s~ . .f, resid_e_n~e. eu suP-
ute, .~a~t~~ ·r.e'Çursos ,-para a ' as~i$,ten,da, COII..V\')· ;melto á consideração da Cf!Sa o pro~ecto, espe-
utente. de uwa mp,ça. 1rando a . collaboração :qos 'meus coHegas afi'm 
-·Penso, sr~.- Presid·ente ~ que '•-intf'rpreto· o ·de que melhor ga_rantidos fiquem os I ínteres'-
PC!JS&fi!.epto'-·~0's 'há,bitante,s: d~s~a~. l,ocahqa_tl,es !ses 1 à:a ' 11i'rs-trucçãó p:í'~!p·~ ria ''"~)i~ .. \·â'i_ :-" :e~ 
que po;suetrt ·professores·mtermos deJ optrp1o 1phase ,de •pleno •' progresso- ~ e in' nosso!-J<]sta'tfo•·, 
preparo, que trazem a traz' dê si J.iriià collossal •como demonstram as crescerlhis mattieJila sl l 
ba~agem de ser.v·iços ~ presta~os ' lá >i·~-str.u_cção, . Jno . começo dos _anno~ · lecliy~~! ·os ';réf~'to i'~Os 
apres'entan€fQ .,éJ O'asa· o ' pro)ecto .que AlVel ár. a·presenta'qos ríos1fih ,dl:lS •·mesmos ~e o'entbu-: 
honria'•üe 'donfeéciona-rt.• . •·!• <O• o•t..: ,,_ijr ; , l 1siasmo ·4üe J se~n6ta;:em tbi:las:"asJ l6ea-lida't1es;1• 



----- . 
q9~r pel~ fQ~W~Ç~j) d~ caixa , e fol~r~~~. W,Ier 

·1>~.1~' c9~Ço r'eo,cia é iR't~~ti\ -~~ · ~ê~ .~11 É~\1\lfJ~ 
.~ . .Yf!.!.S a1~dA $,)~ . Pl'~~ .\~l~v~~.ç, q\, .,q ._a I 
ij ~h:'Pr~~1«Y~~~; l~~~~fi0~oqes~o:b~~ba!hp. rs.(~ 
~~~\~ I!WIG~D,d . Ci.~l, ' ' . • ' 
· :&sp~r.9 qu~ a, Ca~ilrat dl)~ SJ\Sl ·Dep~~a~o~ 
1:\.ÇWí rm.P. git~nc;l.{:l nq 1 a!G;\n~ !)pera > ~a& , ,du~po ;
sições do projecto. o approve como reçomp.en-. 
s~ a e&~~s ciq~dãqs,, bAtJ.~Il}-Ç.J;it9S1 Q% t~~ 
t:~gjtlo iMtl[iiR':~PL~I!l.~!'l S~V\}.~_qt~I'JH"O.fiç~en<;.~Cl 
~adelras ·cte wstrucçao pr1mar,1~ ~. ' . . 

Tenho concluído. · · 
'pNito bem ! }~~ito · /Jem!! ~~ito btrm !) 

Pr~jecto, n. 1'12 
O ,Con-gresso, Legislativo. 1 do · Estado, de . Mi-

nas Geraes decreta : 
Art , i• :'Os professores prima rios interinos, 

aotuãlmente ~'m .exerciçio, nomeados de con-
tóPmidatle com os arts ."811

, ' tettra--b- e 92 do 
dec. n·. 2.191., de 9 de junho d·e· i9H ; que n'a 
regencia de suas cadP-iras, até a data da pu-
blicação desta ·Jei, tenham dado provas de 
capacidade profi~sionál, assiduidade e apro-
Veitamento dos alum·nos, requisitos e11tes pro-
·vados• pelas visit?S' de i~spect~r~s regionaes 
do ensino e pela ~ua fé de oftic_1o na Secre-
taria· do Interior, poderão ser providos defi,.. 
n:tivamente nas respectivas càdeiras indepen-
dente de outros fo.rmalidade~:<, 

P aragraph.o · uni co. Aque!les prof~s~ores 
interinos, que, durante tres · annos, depOis da 
pubHcàção de~ta lei, sat~sfizerem ~s requisi-
tos: •exigidos por .e~ r~ art1go, poderao .tambem 
s~'Í" providos defimtivamente n~s·caqetras. que 
regerem . 

.1\rt. . 2•. RevogaJII: s~ as di~ posições em 
contra no,·· 

' ' 
Sala da ~ se~sõer;, . 29 de i~llw, d~ 19131,-Sen-

sa Figueiredo ~ P~dr,o ~p~ppw.-Joao .~or.~ 
p}ilrio.-JQãp AntOQ-\O.-AÍÍ~Jiard lL Pereira. 
':!l'i~f:!í\Q Lish.oa. 

EstandC? a{)ioad_o pelo numero de assigna-
turas, va1 a tmpr!mir. 

.Parecer n. 15f 

. E' lido e pps~o., em disc,ussãc;>, q~e sem q~
Q<;tt~ se ll~Ç~~% p Píire.ç~r, ~· .i~,id, ~a .cowpus,--: 
sAo d~ L~g1slaç~Q l;l ~ust1ça, req etl)n~Q. o, a.~-
cllivamentó de peç.as -protocolladas. · 
' A. ·voiação fica adiada' por falta d!'l numerp , 

Passa:-se á 

2a. PARTI<; DA 01;\DE~ DO DIA 
i a. 'n,iSCUSSÃO D"O PROJECTO 'rf, 1 Oi 

H lido e 'entra em ta : discussão; que sem 
deba.te .se encerra,!> pr.ojecto n . . 19~; dispi.>f!-
do sobre promoçoes doi offi,cmes, da B~I-
gada Policial. · · · 

A.t votàçãÔ ' ~ca adia.1a· · ' 
• I . 

t:·~ ·thscus.são. dtJ•lP'I'6jectO< .• n. i 05 

S~in 1d~bate~ .~e· eQI.!!!~r;i- a, ~ \, di~c~ssio ' do 
pt:OJ~Ç,tq n .. 1q5 c~qaQ~p.o,serviçQ ,dt~-.saw\~. na 
B)"~~~a 1Po)iÇliJI· . · 

·l\, VO.\l\Ç~g ~a,act.Iftda,, . · .: - · . 
Nad~ .I!}a~l. IJ~v~pdg Bt .lrfl~"l; ~>~r . . P.r<~s -, 

d!mt~. q~~jgpa;. _pa·~\\i 31Jl~l!Jlã., ar s~g~m\e .. ;. ·. 

"' .• . !~~f~~ rf~~TF;, 
Alé~ ui.Q.a., bora ·da .tl\lnde ·: · • 
,J.illitur-a e approvaçãoJ da· ac:ta-l, 

, E-x.p«:>diei:íte; · . · . · · ·~ ' . <~ 
Àté dii~~ horas _da 'a,~qe , : . . . 

Apresed:t~ção' d'e~"pareceres ~M ~ÇOIJ,l,IP, s,~es. 
-AJ:>r'e~é'nta'~ãó 'de prbj~'ct9s.\ .,, reQ~er!Il!ento~, 

indJCaçoes, mterpellaç_oes ou m~ço_es. _ . 
Qisct,~~~ãq de. requ~nw.e~tos, ~~.di(:a9qe~,w· 

térpe)la~Ô~S, OU m9ç~e~ I · · 
1 

,, 

AppPováção'de' rtldacções finael'. . . _ 
Vbtação do par..ecen n NS. da .c~mm1ssao qe 

Orçamento mandando · a•rcbivar: um requerr 
men.to. do. ~arcerei.po da· cadeia · de. l3aepend>y 

Votaç.ão do panecet' n .ap; da commissw 
de Or.çamen~o, pedindo informações ao. go,ver. 
no so:bre um requerimento. da Empresa de' 
A~uas d.e Caxam~ú ·. · '. · 11 • 

Vo\~,çãq, do . pa~e~er Ih _15Q,1 da , C:Of.\1'~\&~o 
d.~ " pe.\JÇ~f?.s, sq.)1,m~ando, .\nfpf.II\il.QPe , !lOJ!~Sl! 
veiJIJA r sqqr.e nlll . requem~entp . do c1d 1<1B,Q 
S~rgio M,QPtijo, , colle<; tor de, Baepenpy,, , , 

VP,t~ção d,o parecer n . . i5i l d!l comro.Js,sAo, 
de Legi~laç[\o, lllandando arch1var, as peçjl~ 
proto«Ç>Iladas spb, n_. 1.00Jí-. . . . 
' Votação em~·. d1scussao do projecto n. ~.7, 
conceden~o liçen,ça aq dr. Jp~qqim .ll!irq~l'lt 
de Castro. . " 

Votação em 2•. díscmsão. do de n; 98, CÇ>ffi 
emendas. concec.\endo licença a divesos, fun-
ccionarios. . , ·; 
VotaÇ~o e~J1 t•. di.scus~ão do proJec~q q. 

104, d~s~Rndo sobre. promqçp~,s dos offidae~ 
da Brig,a~a Policial. ~ 

Vota.çã,g e rp i a. . di.scussap qo de n .. iO~, 
cre&n~p o serviço de Sl).,hQ.e ní\ IAesm~. B.q~~dí\• 

SEGUNDA PA•RTE 

Até 4 horas da tarde : , 
.fa. diSCUS$~0 d9 projeCtÓ ll tpq, OfÇílnçiQ I~ 

receH~ e fixqndo .a despesa.d() E~~gg pa_~ll ~ 
ex.~rci~i~ dé 191';. . l 
· i ~ . do de n. {Q.9 dandq a ~I'\~9Il\in~ção .. :de, 

;, }l~r,aill~Pqti~!' ~ ' ci1~de, IDW'\~CH>.~o .~ OW\flÇ,tf?r 
de S. Jp~~ do Pa.raJso. . 

f}isçu~~9 up,i<:'~ do p~reper n,. l,~~. , ct~ 
commissão de Leg1slaç~Q I e ~11,1Mlç~. opmapdd~ 
PJtlÓ\ arc'tiíyam,~nto : de, Oflla !1e,pre!>,enlaçãP,I f1l 
e~ç'hyA~ ,·a~·. paíl: qe A~agq~N ~eclar~w.ndo , ~e.-· 
did~s, l ~~is!fltivas erp fav9r, do~ , CÇ>.W.J?~nhe,tro 
de cll\s.se. . , .. i ·· 

Dlscu'ssAP uniç.a do pax:e~er n. t53,. da c9~i• 
missão d~ Orç~1Pe~Jo, peHm.~o a~cJnnlJle ~o 
de ' dive'r~as peç~~ protocolladas. · , 

Leva:nf~-se a sessão. . , , 
~1 i ' 

2i~. SKSSÃQ ORQl:NARlAI, A.O;S 3Q·IQE.JUJ,.H(h 
DE 191.3 · · ,, , . ' 

P·RESID.ENCIA DO SR. EDUARDO DO ·A~,~RAt.· • 
Sl5"1Ji:MARIO : -A.Cta, - E:i:yeqie.ot~ • ....:... Qiséll.t,: 

so do sr! F: Schumànn .'-Apresimta~ã,o .lle par,e;o 
ceres.-Discurso do sr. Elias Theotomo.-"lfjts 
cqssãp dq .p,areper n . lpi). r-Vp~~ções -:-J•. dis-
c. US~ã,O , d,O ,J2!i.<Üll,Ctfl I\.• . l~, , 'T' l•,r dl~CUS~i!-O ·d~ . .RfO 

· je,ctq, n,, 1!)9.-; D1~.cus.~~p ~QS paf\)Ç ~re~,. ~~ ·~• · 153,-Pfdrw. d!J. d1p... ., . . I • 

· A.9.• , .mejQ dia., ;.fei-ta , a..- chamada,_ · acha.:J.Jl 
~S!l pre,~ent~s o&· sps ~ Je.sé Alves.! ' Eha:S T~~~ · 
:tomo, Campoii do Amaral; .J.oao, Pot!phuno• : 
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I) ., t' ,if •:1 I l-'l : '(:1!~W!~~- J~;~:~~~j~;·j~~~- ~R~a~;ü~Jh~, Soares,1 Ji'r!!JlXliiJ 

1 t . C!l~tello , ~r~q~9, 
Andr.a~_,; - .~hrts

ve••oso. Gll.t;lóaJpl.i, de 
Faria ~ ; ~c~u
d~, ,Se~n~a, 

1~~~~~~1~:~~!~~5~ ~oão. LIS; 
d.a 1Cu.nha, 
Resende, 

lgnacio 
n\o Stylita, 

. ra Juf\iOr ~ · T~.vares 
sem ella, os mais s.enhptes. 1 

hbre•se a ses.são. ' 1 · · n 
Abre-~e· ·a sessão. ' 
E' convi1'l'ado para o Jogar tle 2°. ·secreta-

rio o sr. Eliás Theotonió. I I • I ' ' • 

Lida a acta da autece·dP.nte, é a mesinlt da-
da por approvada e bem assim a dó · dia 28 
gue se achava sobre a mesa pendente -dessa 
!ormalidade. · , · 

O SR. f •.. SECH.ETAillO DA' CONTA DO SEGUINTE 
. EXPÊDIENTE 

. ' (I ) Íll' ' I · ' '\ •) ) 1' I '1 '1 
o~cupa , a .npSSÍ\:, à~tenção 1 1-comó M~t att~,. 
der a, , J)r~ten~ões.- rdentiças;. a~,. C?UtrllS I lqcall; . 
dades ~o Es~do .. Tmtn~J;~qçl~•dq~1 .; ,, ~ 1 
:, Muito · b.em; Muito bem! • • · o~ ' 

I A r'epresentà'ção é ·enviada ·á commissão .(J"é 
Orçamento. . . ·. · 

1 ~ f , J {I ' I I I 1 I , ) 

Requerimen'o · • ~ ., . . r 
' O , SR ELÚ.s: T~H~TONH) IÍJand.á. . 4,, ''MeSá Um 

requerimento de d. Francisca.·Yilla Noya, 
. ~rofessora da cadejra do sexo feminino , de 
:s. 1Mig'u·eJ do Verissinio, mun~cipio de' Ube:: 
raba, pedindo f anno de' licença para tratar 

' de· saude. 'A' 'commi'ssão de 'PetiÇões.. . 
Apresentações de P.areceres ' das I commis~ 

sõ'es ; " · 1 ' ' • "· 
o siui.IAs1 TEHOTONio:.7 Sr. 1P'resider,lte; por 

, parte da co~missao de Ciunaras Municipa~s 
· vóti ' ter· a~ honra; ~e sub~êtter 'á con.si~eraç!Q 
da Casa um pareéer. . ' . 

) . 

Antes, porém, d~ passai o ás mãos de v. 
exa·. , sr. 'Presidente, devo. por parte da mes-
ma conimissão, dar· uma ligeira explicação á , 
Camàra, 'l,'elativamente ao substitutivo I que I of'.: 
~ereço ' ao 'proj~cto' n. 77, de : t9i~, já appro-

Representa'çõe$ ' ' vado em f•. discussão e que ' dispõe sobre 
· · âivisa dds distríctos , de B~mfica e Marianó 

Da Camara Municipal da. Vi!la Pa.raopeha, Procopio, do muni.cipio de Juiz de.Fóra. . .· 
-p,edindo elevação drssa villa a termo judiei- · Acceito este · pro.)ecto pela casa em seu 
ario. A' commi'ssão re~ pectiva. primeiro turno regimentaf, cqmo detP.rmina· 
' O sr. Garibaldi de Mello manda á Mesa 0 nósso' regimento, e remettido " á c.ommis-
quatro represen ta ções, pedindo a fixação ' d'e são afim della 'emittir sobre elle o· seu pare-
divisas entr.e a vil! a da-Conqúis,ta e o d!st.rict<;> cer, verificou-se que 0 mesmo não se ~chava 
de S. Francisco da Ponte Alta. ·A' comm1ssão revestido dos requisitos ' l~gaes e ' exigido~ 
d~ Camaras Municipaes. , ·. pela lei de reforma administrativa que aqul 
· O sr. 1<'. Schumann: ,Sr. Presidente, pedi faliam os em t 9t t. I . • . 

a palavra ·para t1;1 r a honra de passar ás maõs ' Nes;;as condições, a unica resoluÇão que 
de v. exa. afim de ter o destino regimental, a com'missão di via tomar era solicitar,. por 
um~ re.prese ntnção em que a digna dire- iJlte~IT!edio da' ~e,sa, informações ~ Camara 
etoria do «Ciub Lilterar-io e Recreativo ltaju- · Mumctpal· d,e _Jutz de Fôr·a, a res11erto <J,o ca-: 
bense• pede ao .congresso Mineiro. que lhe . so, afim de que .se pudesse tomar uma. re-
seja concedida a isenção de impo~tos de pro- soluç~~ segura. . . _ .-' . ·' 
pr1edade e de novos e velhos. direitos. por , . Sohcit!lqas e~sas m~orma~es a · mu1nêipa-:; 
parte da Fazenda publica EstadoHI, para que ' hdacte· JUrzdefo~an,a Immediatámen,t~ atten~ 
possa effetuar a compra do predio em• .que d~u 11 .esse pe~hdo remettendo á Camara dos 
o mesmo club tem su•t'séde. . . Deputados as mformações que se acham ap-
' Sr. Pres~dente , convem penderar á ca~a ·pensas ao seu parecer. . • 
que 11 assocwçi'i.o a que me re.firo mantém : :Acontece, por,ém,. sr.· Presidente. ,que, exa-
uma . escolhida biblioteca, que é consultada i minan9o essas informações, a commi~sllo no- . 
frequentemente ·e com assiduidade -nll,o só · tou que ella~ estavam em completo. çl.esa~.7~ 
pelos sorios . effeclivos ·e. correspondentes, cordo com o' conteúdo do proje~~ to primiliv9' 
como tambem 'por todas as I pessoas que co- 1 que, co~o já dis~e á Cas11, Já · se acha ap-' 
nhecem e honram o, club com as suas visitas. ' provado em f•& d1scussão. ' 

Alguns dos ml'us illústres collegas, que Nessa emergencia a commissão viu flUe não' 
têm ~istw_guido ~ ml:nha terra natal com sua :tinha o~tr~ caminho a_ geguir sinãé oft'erllcer 
~tad1a allí, não Ignoram os relevantissimos . •> .. su~slltut1vo -que vai mandar á Mesa . .sub-
serviços qt1e •1\s • util . instituição tem pres - . st~tullvo que é justo. e. regul~r uma vez qu~. 
&ado á cidade, cqntl'ibuir1do poderosamente foi ~a~cado . na~ cons1deraço~s da C~mara. 
para a constMte harmonia de. sua, sociedade e .Mumc1pal_ de Ju1z ~e Fóra, ,uq_1pa competente 
para o .seu desenvQlvimento moral· e intel- par~ ,dar mformaçoes a.respeito. . 11 lectual. · . · , , : Dita~ estas palavras mando á Mesíl o· pa-
. . • • !. , 1 'I·.,,~ I tecer ~ S\lbStitUtiVO afim delles Serem im.:. 

o .sa. RAtL FARIA.- Ap01adu. , l nre~sos e segli~i'em os .tramites regimentaes. 
o SR SCHUliiANN: -; Sr. Presiqente, a lei ·n. 1

1 
'I o parecer e'- 1\ustitutivo estão assim-. con~ 

46t de l90'l j~ conce:de favores , a estapeleçí~ ~ebidQ~ :(!ê). ·. · ~,.,,, . . · 1. .~ 
menlos congt'_Iill!_'es, msen~ando-!)S de 1mpos- t P (., 't ... 1 111 " b ') . I 1, , , to de traf\SmlSSaO 'tnter VWOS. . . : , wUt O uem · ttu;O. em • • . . . 
_.Enviando á_' Mesa a ~epres~ntaçio, eu é~.~ . ; · >Su.bs;ituti~ ,d;,, f,.oj~c-to n. '17, de·t9U!. ,!· 
~r.o qu_e a •!lustrada comrotssão d_ê o. seu . I • . , • •• , • •1 , • , ,, 
~r-!lcer,· at~e~d~nd?· P pedido. Se~á 1 um ~ctq : ~ - Copimissão,.d~-~maras Momçipaes', !\- ~º'-,. 
~ - ~~rd~d~w~ Jú~Úça e d~ D,lerecJda ~q1qa- ;fQl.J~r~s~nte o prpJe-'.c.w·q. 77 ~_'n_(dp ap~o .. '!?~~. 
de nao só para o caso que neste momento do) traçando as dívisas entre os dlstrlctOs, 

A. c.-16 
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de Mariano Procopio e Bemfica, do munici- segpindo pela Unba do perímetro 
"PJO. d~ Süizl ~~1;tzor11' .'. j~''a}'>]Wovadó.~ fem q~·· ·~is- Biffi\i! .,'àté' '' () ' 'fid li Paraflybuita · e 
ous~lo, de ~ac~rd'tl c~~ ·~ re~luçãb ' da ti" · actma até'' a fóz 'dó ribeirA?. da'E!'th 
~ara a'a!lúeU!l :lilihiicipio, em sessã6 ordina- est'ell ~cima1 até 'a linha do ''perimetro 
na do dta 9 de outu•Qi:Q,I d.O'>!.I'fln0 ·· })a~~~dp, é mariá 'db · ~i~vedo e' por esta até · 
pe Jpa_rec~r 9ue se adop~e o s,egujnte substi- as terras (!O• dlro~ell Julió 1 Cesar de 
tuh o : . ' ·' · 1 • na ' mésqíá1 Sé's'mária! e•' 'fle'las djvisas 

o Congresso Legislativo do Estado de Mi- I ter a's do cordnêi'1Julió' 1CesaP de 
nas Geraes decreta ,·: ·. ,. 1 11s d'e1 Jo~é''Di'as 1~vlirilS' e outr611 até 

Art. i,.• As divisas do distdcto de Mariano tta r q~' tlovo 'à Unha' ~ô 'perímetro da 
Pfocb'):)ib, do irluHietpio de J\Jii' de Fóra' , se- rta .no• Aze-vedo. n tí 'fázend\l de' 1t. 
~·o , ~s. s !!~uintes: , 

1 
, ' • .. • • ~~·s ! e"pe~té<'po~'to ein tiqha ·. 

_. P11rt~n~9 do MQrro df? lmpera~or rm linhji f<H nda _ q~ ~~Ao~ Coel~o pa Jinh·~'"·"·rt ' n<>•-"" 
recta pela rua Pàula tt!Tiil• aO .IjlO Par;1hybu tr~ do ~~stncto ~ti Ptáu e 
na, f' pôr , est~;~ ab,aixo a~é á st,~a" confluen'cüt ate o slt~o de Joao Athayde ... e. des~e 
com o Rioeirão dos Linhares, e por este pelas dtvtsas das fazendas_ d,O!! tubetros 
acilna até a uliima ' ponte sobt·e · elle n~ R~fofna, ,a quak pas~~ ,a Ptrtencer ~o 
eMfad~ publica ao arraial da C~acara, e t~t~t de Bemfic , a9_, P,OU~P: de paruda 
por est~ sempre . até. a açtu{ll divisa do SlliO do Mu~do Novo. ' . . . 
pistricto da cidade de Juiz i:le Fór.a éom Art. 3.• Revqgam-se as disposições em 
ado districto · da Chacara e por e!lta divisa traria. . 
até encontrar a . di· visa ,do · di-tricto de ·• L" é · ' · t d' ·· d d' t · Sal!~ das Commissões, 30 de julho de t9f • ·.Bgua 1mpa, por es a tvtsa 0 18 rtcto Moretra da •R.vcha.-lillias .Theotont·o .. de '.Ag'ua Liin pà com . o' de 'Jui7. de ~'óra até o -
litpite 12· qistricto ,de f. aula pma, ilo sitio do Pro')·ec.to ,111• 7,7, de 
~undo l'Ovo, .de Igpacio Ribeiro de Cr~ rvalho, 
co~prehendendo es.tá linha as fazendas d'e- O Congresso L!!gislativo do 
nonpnadas <Sert,ão e ConiinentP.• que, y;as:.. das Geraes d ~ere t a: 
sando a ,p'er·tcncer a este riovo districto, fi- · ' 
carão· servioqo de divisa com o dbtricto de Art. :i ·. As díví_sas _ do districto de ~a,ria'!r 
Agija Limpa, e pelas divisas do ~itio do no Procopto, do rillli!idpio de Juiz de Fól'lt 
M.undo Novo até o 1 ibeirão dos «Burros», e serão as seguintes : Partindo do Morro do 
p.o.r e~<te . abaixo a tê o ribeirão da Cachoeira lmpera,d_or, em 'liRP.a recta p,ela rua _ Raula lJ, 
do Pinto, e pof. este abaixo <• té o rio Parahy- ma ao r10 Parahyl:iuna,, e por este abaixo aJ 
}).~níl, e, por este abaixo, até as divisas das a sua confluéncf~ com o •riqeirAo d,os Li oba 
J,errás do coronel' Horàcio ·de Lemos com as res e por este actma at~ a qltil!)a ponte sob 
üb dr.' Oscar Vida! 'BarbOsa Lag~ e pqr esta elle na estrada ~ublica ao arratal da Chacar11. 
a t~ as divisas das terras do ·coronel Manoel e por es'ta estrada stlrii})M áté a actual dMM 
:Vi~al · Blubosa Lage ,e _lloracio de Lemos; e do districto da cidadé • de Juiz de F.óra coll\ (J 
por esta até ~s. diyJSéiS do' coronel ijoracio de da Ghaca·ra'1e po:P. esta divisa até ' encontrar i 
~êmo\' çom as divisas' das terras do dr. ' !ler· divisa do d•istricto •de 'Agua• Limpa, · e por e 
JQenegilqo fi llaça,_ e 'p.or esta 'até' a e'strada divisa do <iisti'ioto de A•gua• Lim'pa e· de 
de Humayt , e por este até a divisa Qf? dis- de Fo11a até ó•limite·do districto de Pau1a tt 
1ricto 

1
de s . .Fnulcisco de Pa'ula, e por esta ma, no sítio dorMundo Novo, de lgnacio Ribe1 

em rumo ·ao sul até a Fazeqda da Cachoeira, 110 de ~a~va !hor comprehendendo esta llntil 
q~ propriedade d,o ijanco de ,Credito Real de as fazendas ldo1Sertão e do Continente,_ que plltll4 
1\'f~nas G raes e desta pela estrada de. roda- sarão a servir tle· divisa com o districto dê 
gem que va i· á éstação de Mariano Procopio Agua Limpa, e pe'tas divisas db sitio db Mon 
a}é o ribeirão da colonia Dom pedro Seg~n- d_o. ~o_vo, at~ o ri~eirão_ d~s Burros e por este 
dó', e por este abaixo até a Mzina de electri- rtbe1rao· abatxo 1 ate·o rtbetrão da Cachoeil'i 
ci(iade da Academia' do Commeroio ·e desta do Pinto, ·e po~·. e~te abaixo até o ~i'o Par~Hy 
~m -l,in,b~ recla ao ponto i:le P, aJtida no Mor- buna, e pelo rtd •Parahybuna abatxo • àtê alf 
ro d~ 

1
l:ffiperador: divisas das térras do cqr~nel Hora fiO de 'Le 

Art. 2.• As divisas do districto de Bemfi- ' fiOS, com as-d(Ndr. 0s.car Vida-IHBartio á Lt 
ca, do mt,mici.pio de. J.uiz de Fóra, serão ;as ' ge, e por esta at~ a• divisa d.aEP t'err s ~2' ~~-
seguintes . · ; ronel M'anoel'Vidátl-Earbosa Lage, com u ...,.. 

· · . · ronel Horacio de• l.:~mes; 'e por esta ,s mp ~ em 
Parlind0 do sitio 'do Mundo Novo, d'e lgna- : dir:eoção ao distrio-to 'de S. J.l'rancisco de lfl!Jula 

cio Ribeiro de Carvalho,· na divisa dos · dls- até o fim das l'}rras do coronel Horat:id df 
trtc~ds de Agua Limpa e Mariano Procopio, l Lemos e· da h i 1em linha recta ao actuallimiWI 
seguiJ·ál pel:~ linha ui visaria do distric'to de ' do distTiéto de S: Francisco de Paul'a côm á1 
Mar-i~ no P.roc'opio até a Jin·ha' do' perímetro l da cidade de0 Juiz ·de Fóra, e por este, • ru~ 
do .districto de São Fran'cisco de Paula 'ha sul, até a fazenda da Cachoeira de propl'i~ 
éstra~~ ·i1.e. ffu~aY,t~. e ,!io,r' és ta até' o Ioga r' da de do Banco de Credito Real ~e M~na,~ Gl!-
de~p~npa'do. H~f!l~'Y.tâ; e 'pet~ estr~da df Hu-' .ra~s, e dest~ .P!tla , e~tr-_a!fa de , ro,dagem q~e 

. tnaytá· 'ao dt5tncto do 'Rosa 'riO ate- encontrar ~ vât á Estaçaa de ' Martanno ·Procopw, aféi 
a linha do perímetro do districto do Ros:1rio, ' ri'b'eirão d'a eolonia D. Pedro 2. •, : e por e 
e por es~a linha até .a lin.hl\1llo .p.eritnet110 do laba'ixo até lfUiina tie electi'icidede cta ·0.kc-
di~tricto de Paula Lima, menos na pa1le idemia do Cornme'rcb ·e desta em linha ~:ec,tli.1 
em que• está s1tuad&> a\ fa2i~nda dé ' ,d,.:Joaqúi- !ao: po'nto',de 1partiüa h o .Morro do lfnJ1 rad'! 
n~ .Peretra,, . ~1 g_v,at I?i~~sa-ndo a perteJicer ao l' ' Art.' 2"': 'As di-v'i\lM do 1districto de. B~mfi~ t 
di!'tricto ~é' Bem fica, fi.c'arãó ' o's s~ us '1Íjnfites dd lbunfcipio de- nliz· d!e ''Fi:ltá' serA'O as 
~of#'ó} .. d}V!:sà. • ~qm_ ~ :<> tli~tr}o\o ' dq .l?~~;~~ijl.· :1: ~-~iPW~t paf,~i~~ii: Jr~' ~~~\?', ' d~ il .~Vri~o 1;NR b 

i/ --. :) . 



hl . i ''. 1.1 ' 'l I 1:1 f I ' ·•. ll • • ' . 
~D fgpacio , Ripei~~ ,de qa:c~-t~\í;9, Jleij: 11Jil~~ 
~~~1sori& .do distrlCto de1 Mana~no ,Pr0cop,1o 
ate. a liJ~h~ do Pih~etró' dOt 1~iWf.c;to . ..9~ "';?. 
f~~{\çispo , pe • P~.t~la, .seguiq o por ~~s~ ~?P! 
direcção e até ençont~:ar, \l ,\i Qa ~o P\1rlPJe -J tro do dist icto ,do Ro.tarw, segpmJJ,o R~ r es-
ta em d~i-Eicçâo e !llé a linha ,Oo ,P ifrtm~tt;~ 1 ,do 
distr~cto de Paula Lirnll e,.por est~ ~té . o ,r.10 
Par~hY,bl,\IW,1 e p9r este a c~ ma .. a. te , a í' fqz ~o. 
ril!eJrào a~ E tiva e tJOr este. açuxp at~ ,a h-
nhardo p~nmetr.o da Sesma~! do ~z~vedo, , ~ 
por e ta até encontrdr as terras do coronel 
J.u,Iio ' Cesa.r de Castro na .p1esma ~e~mari!l.e 
p~l?S "divisas de, tas terras at~ encon~ra': ra 11 ·, 
nlia do perimetro da Sesmaria do Azeved(), na 
divisa de Antonio Lopes e deste ponto 1 em 
Un~a, reGLl ~ !Ínha d.o perim.etrq d~ .d)stri~to 
d~ r,iá u. e. por esta á lm~w qe ' p ~~imetro do 
districto de Agua Limpa e,· por' ~s ~íl' ao pon.to1 
d~ par~ida no sitio do Mul)dô N~Y.9· , 

Ar. 3•. Revogam-se as disposiçoes em con-
bja;io) 111 J 1 

Saia das ::i e. Sões da Camara, 7 de agosto dé 
i9i2<.-F.' Valladares. -Caslellu Branco. 

0 S'R. ~·iANKLlN DE CASTRO, ' pela COmmis-
ãO de Obras Publicas e Viáçãó,. apresenta o 

~<:>. ;~!ir\çQ1 A~ :llsiA4hj:, ~·~ser~~o; se~ ~s.',~~ 
gumte.s_,r,e,grM : 1 ' . ' ' I - ' n I l I 

. §· i· 1Desde•esta data, 011Presidente do tEs-l 
taâo l é 1auctor.izado a COJlceder '8.-posentàdor.i&i 
aos func_!!ion!(nios pulílicos que a -ella tiver~m 
direito, quando provada a invalider: por. tn-
spf)cç~o des~,uae e co~t~rem mais (ie1dez .an-
nos Qe elfe.ctwo ~X\lPC!po. " · . 1 

_ § éJ. ·. Ao func~ionar.io qpe tm~r so .a~molj: 
de Sflrv,i!(O . compet.e a.posentador1a com ,or, 
denado por int(\lro. . , ,, .. ., 

§ ~. · Ao fun..:cionario que tiver ma i~ de 10 
e. mtJnos, de ao c~nno~ , C<?1ÜP~te [\P.Of1entadvrJ.a· 
com ordena'Q9, p,rqpqrc~onal . ~p tempo que 
lhes corresponda na razão de · 1 / 30 parte 
por anho. . · , ·1 

§ 4. · A a.posentadoria é dada com as IVan~o . 
tagens do cargo que o funccion.1rio ·esteja 
exercendo,·lba dois lannos, e os que não tivel-
rem esse tempo de serviço só poderão ser. 
apos~nta,dos com o orden~do ~? ca'rg~ ant~
rwr. , . . , · 

segúi'nte ' '' . 

§ 15. :. Não se considera. tempo de serviço os , 
de lkenças e de enfermidades que se -prqlqil. 
guem por mais de seis mezes, o tempo con-
sumido no desempenho .de emprego que não 
dê direito á aposentadoria, ou qualqu er ou-

c 1 11 tra interrupção de exercio da funcção publica. 
Parecer :n. 1.58 • t i § 6.· Para calcular-se a aposentadoria, se-

' ' ' ' t '' ' rão divididos os vencimentos em tres' par:tes, A ·~omqlis&ãp de OQfJIS Pu_bii .:;il~. e 1Vi~ção, st:ndo uma parte considPrada btltilo~ gratifica..:. ' 
fl~a:tm~a.nao _uma_ reJ?re~enta çao assigl}ada pdor ção e duas como 'Ordenado.. ' • 1 

vanos c1dadao~ do_ dis tnc~o de . S~nta ,Anna e , Art. 2 .. Não se comprehendem na classe 
Fep1hados,. munlClpiO d~ Conce1çao · d~ S~~ro, dos empregados publicas, para tfl rem direito • 
ell'\ que ?ed~rp u'!la p•>nte ,_:"obr~ ,o .!'10 'Çtpó, •por seus serviços ~ aposentado• ia ou á r~
afim d,e fa,CJhtar, suas relaçoes .com~ • rCi~e~ , I forma, os guàrdas munidpaes, OS t:ollectores • 
-'é d~ . parecer qu,e se~d_o o ~edido mm~o JUS: e ·seus age.ntes e escrivães, o~ administrado-
to, seJ~ . ? mesm_o r~rrir-lti~o. ao_exmo. sr Se •res e escnvães de recebetlorias; , r-m geral., 
cretar~o d'J ,Agr;icultura e Yia.çao, afirn .d~ &e r todos os empregados q.ue. , não tendo ;assen- · 
attendido em tempo opportuno. , .,." tamento em folha, apenas perce·b,.. rem s;:tla• 
1 Sala d a~ commissões, 30 de ju~ho d.e ~9t3. r-ios ·OU ;vencimentos ,diarios,. porc!ntagens; . 

- Frankhn. de·: C· stro. - Garibaldi Mel- · emolumen~0s, custas ou gral~ficaçoes e· :os . 
lo.- ChrisHano Rõça s. A imprimir. q~e e!<-ercem cargos transttorws .de c~m~ns-
, o SR . . R•AuL SoAnEs, pela . com missão tle , sao, amda que sem tr-mpo determ~nado e com 

Constituição,' .Legislação ' e Justiça,• á'présent~ assentamento·eii_t .f~lha._ . , • 
os .se"gui.utes pareceres: • 'Art. 3. · Nas hqmdaçoes de tempo de ser- . 

· I "· viço para a aposentação computar- se-~ o d~ · 
P-areeer para a 3a. discussão sobre o proJecto serviços prestados ern cargos pro,vm,c1ae~ e 

n. 102 do Senado ; de t898 geraes ·que · (lavam direito á aposenta~oria . 
' ,em virtude de 1leis anteriores respectivas, · 

A- commissão de <i:onstituição, begislação e em ·vigor até á pr.omnlgação da Constituição; 
Justiça, a .• cujo exame• foi sujeita a proposição observadas as regras estatuídas nesta 1dàta . •· 
n. t02, do .Senado, de t898, revogando o art. · Art. 4.· Emquanto por lei orttl'naHa nao 
t04. da C~nst~tuição do >E~ta~o, verifico.i.I qu_e ficar regu'laçlo··o ,modo po'r que se .<}.~ vem f~
o dtto artigo J.á está substltmdo pela le1.addt- zer as :liquidações de serv1çós e mspecÇaQ 
cional n. 7, ·de 1.4 ~·e ··agosto de i909, ·:pelo · de saud·e em cargos publi1,~os ql!e dêm di-
que se acha.proJudicada aquella prop-osição; rei·to á aposentação, observar-se.:.1ao ,os ·prr--

Op!na, •pois, pela sua regeiqão. ' · ceitos da ' lei ·n. 2.1'38, '•(le'27 dé outubro ·de ' 
Sala dí!S cpmmissões da -Cadta.ra ,dos Depu- 1t875 e respectivo regula~ento n: ·n, (! ~ 'H 

tados 30 .de·julho d~ t9i3; ·- Raul Soai;e~.-. - . de . .dezembrq do mesmo an?to. ' . 
Q]ympio' Teix~ira.-Od'ilon de Andtàd'e.-l';lel-: ' ',Ar,t. 5:· O funscioJ:\ari~ , aposel!tado cqns1; 
s6n de 'Senl)a. · · ', era -se mcom.~ativel ,para qul\lguer .emp~~go_. 

' ·.o ' • ' !PUblico ; e, qnando acceita , empr1e~o ou 
' ''Pro/ecto k. ío~ · do Seiiá(IO, de 898 · c6rrun1ssão d'a União est~doal ou municip I, , 

' ' • · • J · ' • ' ' ;corri v'en.c~mentó~ taxados em lei, pe,J:çl.e,r;* ' ipso 
O Congresso do Estado de 1 Mi~a~ •'Gefaes racio o vencilJ}en\O de . apósentàqc;ni~, , f!a fó'r- , 

deoreta : 1 • • '· • ' · 1 mi do art:··w das ô.is~osições transltO,Jiias da 
"Art. 1L · Fl~~ •derogado d art. JOt'd pb ' 7: Constituiçªo. " ·, ., ' . ' . . '. 

síítil'i:ção 1do ;·,~~ta'd'o ~ . su . ' tu~lló .Ji;ela 1 ~e- · • ~rt; ' 6.·· 9s . funcc\~qa,rios Já.. , aHo~~n~~dQ~ ,. 
guirlt-e disposJçãç 1

: 
1 

• . ·' H _ ou os que se ~.P.osenta.rf\m d~st,a. djlta el1\, ~e- , 
.' 'A â'pos~nta'Mdâ ~ó . ·podef,á'; ie : ~a~a .a'e.s ~!Jte1Jão t~hi , qir~ltQ a .~eiP.gr,,~eM~ .de !.eP.r , 

frincciomirids ·p/ibliCOS em . ca'so de nivah(fez1 Cimentos OUtorgàtlos por lelS postenores. 



Art. 7.· São appliçaveis á refórma. dos of· 
iciaes. e praças Efa Brigada· Policial todas . ali 
9isposiç~Jes relativas á aposentadó~ia, ~ con~ 
signadas 1 na l·prestinte reforma· .constttuclOn!ll, 

--· que• deverá -~er incorporada á Constituição, 
n.a fórma 'do art. · i 21 das- Disposíç6es Ge-
raes; · · 

. · -Paço-' do Senado do Estado de Minas Ge 
raes, Minas, 22 de agosto · de t898.-Antonio 
Martins · Ferr.éira da Silva, presidente . .:....Joa-
qúim• Antonio Dutra, L· seéretario.-José Pe-
dro Drummond, 2. · secretario. · ' 
I' ' I . 

os sign~es particulares, as marcas doa 
ames Je o . nome db · prdprietilr io: .:.... 
'·Avei'baçõ~s ·í~ !.:.!:• o" · re·gist'ro de' t~:~~~.~!rJ: dós arlimaes de ·um 'para otitró · 1 
por termo, em que serão transc:ri~1tos 
os caràcteristicos do' regi. tro ! 

. - Paràgrápho unico. Os livros do registro 
S~birãO dO C8fiOriO réspéctivo;sob' nrE~lP.,[tft l 
guín, devendé-aiH -·me8m&-sérem 
as diligencias judiciaes ou te~~x~~tr~~a~;-lU.ti!~~~~ellii Art. s. o O serviçó 'í:l e ·r 

: nas noras determinadas em regulamento, 
do 'núllos os feitos fóra das horas, ficando 

P·arecer ··sobre a emenda n. w: offerecida ao ponsaveis ci.vil e . criminalmente ós ~~::'n 
' · · · prqjecto' n. 121'1i:e1910 · ' que inflingirem as disposições reg~ 

t • t . 1 1 _ ' 1 tares. · · · · 
A commissão de Constituição, Legislação e 1 Art. 9. 0 Apresentado um animal. la~~o;:~,~~~[ 

. J.ustiça, tendo examinado a ma teria da emen- será · este immediatamente feito, r1 
da n. to, .offereCida ao projecto n i2i, de · proprietario um cert-ifi'cado, qu e deve 
t9to,. é de parecer que seja a mesma rejei- ,ter, além dos dizeres do registro, o 
tada. , · •da pagma do livro e a importancia dos 

· llu'mentos. ' 
Sala das Commis~ões da Camara dos Depu- Art. w. Nenhum animal será registrado 

tados, 30 de julho de i9t3.-Raui .Soare·s . ...!. .averbado sem que seja apresentadoao oftl-
OJ:ym'pjo Teixeira·.::-Odilon de AJidrade . .:....Nel- cial que o examin. rá., cu.idadosamente an•-
son ~ de Senna. · · · -

1 •• · :de inscr\)vel-o .e. no. caso d.e recur~.o; poderi 
i o proprietario recorrer ao juiz de pftz, o qual 
poderá, por despacho escripto, mandar fãzet: 
o registro ou averbação. 

Art. i I. Cada certificado correspouderi a 
O Congresso Legislativo do Estado de' Xi- um só animal,e nenhuma averbação de traJJ&-

n:r._s Gef.ae( decreta: ferencia será feita, ~em que seja apresenta-

Projecto n. 121 de 1910 
(5•: Legisla~ura) 

Art. to. Fica instituido em -todos os distri- ,dó o certificado do registro endossado pt'lo 
ctos de paz do Estado .. de Minas o registro fa- transfereNte. · · 
cultativo de ani•ae s cavallares e muares, o ; Art. i2. Todas as vezes q'ue ·a transfere 
o--qual começará a produzir todos os seus ef- •cia for feita em districto diverso, o adquire~tr 
feitos desde a data de suà installação. te communicará por .escripto, com .consenU~ 
-Art. 2°. ·O juiz de paz de cada districto do 'mento. do &nterior possuidor, ao offidal do 

Estado fará · a in~tallação do registro, pre- registro do districto em que foi feito o re .. 
ce.dendo edilàes, e com sua assistencia man- gistro, exigindo recibo da communica,ção pa 
dará lavrar o auto de soleJilnidade, especifi , ,ra que se faça ·a necessaria averbação. 
c~do o titulo com que sene o official.do re- · Art. t3·. •No caso de .morte de um animal 
~1stro, o numero e qualidade dos livros que !registrado,. será feita, . no registro; a devtd ... 
de-vem ser · empregados p.ela fórma prescripta annotação, indepeildt~nte de 'emolumentos. 
p,oP eita lei. .. . . . . , ·. , . . , .,Art. t4'. ()s animaes regi~trados, no caso de 

Art. 3°. O ~egistro de animaes cavallares e 'fuga ou furto, ser&o apprehendidQ~ prlas au 
muares comprebende nos s~us assentos todas ctoridades locaes e e n~regues áquellas pes· 
as :.declaraçpes relativas á · SUl!- acquisição no soas aue oe reclamart'm, de8de ql:le apre-
Estado de Minas por todas' as fórmas leg~ es. · sentem o certifi·cado ·de registro ,. inôepe,nâep .. 

Art. 4° O r egistrocompete .privativamente :te de' outra quàlquer pr-eva, salvos os direitos 
. aos escrivães de p,:,z dos respectivos distri- ·de terceiros. 
ctos, sob,-a .immediata direççio . e inspeéção -Art. t5. es1 officiaes de registro s!o obri81· 
do juiz de p;,z de cada distrlCto. dos a passar as certidões requeridas e a 

Paragrapho unico. Ao juiz de paz de ' cada ~o~trar1 ás partes dos livros de registro, prés-
districto cómpete decidir admimstrativamen- tando-;lhes as informações que ·solicitarem. 
tt) quaesquer duvidas que se levantarem, com . i Paragrapho unico . . No caso de recuse do • 
recurso para o Cb <Jfe de'Policia do Estado. . offioial em fornecer IIS certidões exigidas por 
. Art. 5 . o Os )ivros· desti11ados ao registro .qüalquer , pessoa;·O!J no de · demora,. pode a 

são,:-0 R_egistro Cera! e,.Av.er.Qações t talões. ;parte recorrer.ao JUiz de, paz, que deverá pro-
de .certificados .rubricados. pelo juiz de, direito · :vi(iençiar <10Ill toda . p. presteza. ~ , 
e Isentos do' se li~ esilldoal., , , , · , Art. i 6. A.s certidões, de registro ou de 'do-

Art. 6. • Os livros a. que se r:efere. o - àr'tigo 1cuméntos archivados serão dados -indepen.., 
anteéedente serão fornecidos pelo governo do )lente de despacho, de conforml.dade com oa 
EStado, por interllltdio das collecto.r.ias, me- , ;quesitos da petição, sendo o officia! _obrigado · 
diante indemnizaçAo por parte dos officiaes' ,a mencionar qu.alquer acto posterior .quelle 
do registro, na proporção de · i5• j • dos ·ema- .. iC uja certidão se pede, e a fornécel -as no pra· 
hirtientos qu·e Hles C'>mpetirem, - derfu~idos LO ': zo"m,aximo.tte tre1> .dias. , '·'· . ., , • 
das as vezes que se tornarem effertivos ·os l Art. i7. Pelo registro e averbação de ('.4da , 

.pá'gam en'tos~' l:tos ;e~ÕlúmêntO"s'. · · ·. . . ' . ' an,im_al, J!~ga~á o r.espect\vo .. propriei~rto os 
, Art. 7, 0 No «}\egistro Çeral» . serão .'mscn- segumtes e·molumentos: dqis m\Ll'étll pel~ 
. . · p~Q~ . Q. ~~ID.ê~o ~e ·or?.~m; -à ·~atá. 'do regrst,ro, r,egfst~o de u'Ill anim.ãl;' q':la!rq _mi~ f.éis, pelo 

. ;.· o !l~~IP .~· , a',fl!Ia~o,,. a ,f!lÇA,• a, . ~ilad!J, ,a ' d'~ta: ~e ,9;la\S de u~ a!é d~z; q•t~ IIHl !él , . Pelo de 
db•nascnpe~to/ ,a cõr, ~:att~ta, a proçetlencta, bi~~.s! d~. ~~z _llte ,vmte; e ma'is qqmh~p~o~; .r#~ 

\ ~ ' · ~ 



SQbre cada animal que exceder a vinte; mil • . . , , . .-, Pare,ç~r. 'f . i :~9 l : , 1•·· 
réis, pela averbaçãó'tle um àni'mal; .quihhen- . \ . . . 11 , • r,, 
tos réis, p~la de cada anima~ q~l} 1exéeder de · A cpmmissão d'e .Con!)ti,tuiçã,o, Legisla~o e 
um até vmte;: trezentos réls, p ;•ra cada um !Ju'stiça, '' tlm'do cxaiÍÍin'ado . .o ·I'éçurso i:qterpos- 1 
que e-xceder de vinte. , 1 • • , 

1to' P,or 'cidadãos qu~ sé'-dizenr.contfibuintllS e 
_ ~rt. f ·s. Pelas averbações em duplicata, nos \eleitores · no · m'urlicipio de ~ol)t~.Santo, coP,- • 

t~fii}OS do art ... , pagarão o. dobro dos emo-: .tra as lei,s m11nictpáes , no;. ' ~9 e' -ti, de ~ ·~e ' 
lumentos previstos no artigo anterior, pagos. i>iltubro de f9f0, é de !?ar(,'cer que. ·1h,e seJa · 
aQ. official .do registro, •(!nde se 1 der ~ transfe- ~fegado · provirlüm to visto não terem os . ré co i<- -
r~n~ia, devendo a metade ser enviada .ao otli- rentes provad<) a .SUíl, ·qualidade 'de' eleitores 
cial do rP.gistro , em que se deu o registr.o, 'de'ixan<fo assim de cumprir o disposlo no1 para a averbação que é obrigado a fazer. . 'art. L · § ·2. ~ . :h . i, da l.ei n. 492, de 9 de , 
·Art. 19. Mensalmente fa!'á: o official reco- 'setembro de' f909 . ' · 

lher á collectoria do município o producto ~ala das Commissões; 30 de julho .de f913. 
dos registros e averbações,· acompanhados --Raul Soares.- Olymio Teixeira. -Odilon . 
de uma conta explicativa referente a esses de Andrade. - Nelson de Senna. - lmpri-
actos, recebendo elle das collectorias 50 "/o· roam-se. · 
do producto dos rPgistws e · averbaçees até a · 0 MESMO SENHOR deputado, pela Commis!!ão 
quantia de 2008000 e maiS 30 ·I . do que ex- de Orçamento; apresehta ó seguinté · · ceder dessa quantia. ! • • . , . , .., 

·Art. 20. São isentos do sello · e~tadoal os 'rarecer para se.gunda di.çcussão soõre' ·o pro-
certificados e demais papeis necessarios para· , jecto n. 134

1 
do Senado . 

d registro e· averbações; e' pelas certiâ&es 1 
perceberão os offici; és o mesmo que perce- ~ A conímissão de ·brÇamenio a que' foi pre-
bem como· escrivães de paz. sente a ,propqsição n. f~4, do .Sen!ld~, dl!l f903, 
·Art. ·2L No fim de cada trimestre ficam os considerando que o Congresso Mmetro Já pro: 

officiaes do registro ·obrigados a remetter á videnciou sobre o assumpto no art. i8 da le1 
Secretaria da Agricultura um mappa cir- . n. 596, de f 9 de setembro de f 912, é de pa- ·' 
~st,nciado de todo o movimer.to do re- recer que,. submettido a discussão, seja re-
g~tro de animàes para servir á Estatística Jeitado. 
Zootechni'ca do Estado. · ,, · . Sala 'das Commissões if.a Camara dos Depu_. ; 
. ~rt .. 22. Pela infracÇã.o dQ d~sposto n.e~ta lei tarlos, 30 ·de julho de · f 9f3 .·- Raul Soares.-

a ê'm regulamento, serão os officiaes do regis- Odilon de .Angrade.-se·nna Figueiredo .. - João 
tro punidos com a multa, imposta pelo JUiz Lisboa.-Elias Theotonio. 
de paz, pela pl'imeira vez, d~ 5QSOOO; pela se- . . , . . · · 
gunda, de iOOSOOO; pela terceua, 2008000, sem Projecto n·. f34., do Senado; de 'f96~ 
prejuízo da responsabilidade criminal, com · . · , . 
recurso para o juiz de direito, .no prazo. de 1 O Congresso do Estado de Minas Ger.aes .de-
oito dias. · · ; .. ereta : 

Art. 23. O governo c;io Est11do wderá ceie.- ' 'Art. f.· Ficam comprehendidos nas dispo-
brar. convenções com outros Estados, as qnaes ~ições do §f. • do .art. 2f, da lei n. 3f8, de 
serão incorporadas ao regulaq~.ento . que f(lr setembro de f~Of, e independente . d'e tempo 
expedido pará ·a .exe.cução desta l~i ; · a .qual lodos os'· lentes da' Escola de Pha'rmacia de 

. Pnt'rará eJ!l v~gor após.·a sua. pu~licação. · Ouro PtetQ,cujas cadeiras foram: siipJ?r~idàs. 
Art. 24. Revogam-se as dtpostções em con- í Art. 2. · Fic~m .revogadas as d1spos1ções em 

trario. ' . . . contrario. . .! . ' . ' ,I 

·(S. R.) Sala das Sessões da Camara .dos De- 1 P~ço d~ .. Se~Q{! d~· Est~do .d.e ltfi~as CeraJls;., 
piltados ·de Minas Geraes, 2 de setembro c;if;l flello Hór.izonte, 19 cte agosto de f903. 
i9f0.- Senna Figueiredo, Frederi~o Schu- ; Antonio Martins( Ferreira· da Silva, presi-
mann, João Lisboa, Heitor de Sowza. dente. José Pedro Drummond, 1 . · secreta-

. • · · · l,'io. ·~ Olympio Ju\i~· de: Oliveira· Mo,urão, 2.J . 
. ,Emend,a n. 10 secretarlO.-·-' lmprlmaJ.se. . •· · • -~ 

Aécrescénte-se onde con.vier: I Parecer n. i~5· 
:Artigo. Compete ao .. juiz .de direito juJgar·: . . 
a) Os crimes de furto ou roubo de animaes • E' lido, .posto em. discussão · e sem debate · 

dff qualquer es:pecie; . approvado o parecer n. f5ã, da Commissão 
b) Do's productos: t.· da .. lavoura inclusivé · de Petiçtses, requei:endo. informaçl!es ao go-

estabelecimentos viniculos; 2. · dos estabele- ·verno com relação ao pagamento ~~ custas 
cimentos de lacticinios, frigorifiços, salga ou j,udic_iarias solicttado . pelo _2. ·. tabelilao de Ja-
pteparação tle· carne.,' banha e couro; 3. ·, dos, nuarta. 
côrtes de madeiras. ' 

'Artigo.' A ordem do proce~so · será .a. dOS VOTAÇÃO DAS IIU'llERIAS '€UJA DlSCI:JÇ'ÃO' SE 'ACHA 
crimes communs até o offerêCimento do li ·, ENCERitADA · .• .1l. • . -1 

pellu 'e contestação, óbservandó se qiilntO ao l . . . . .· ... ... . . '·. ,. 

., 

JUlgamento, para o que· serão ps autos remet- Submettldos a wtos sào approva1os, : 
tidos. par~ o juizo d~ ' · l:tireitó, o disposto nos 1 o ' ~áret,~i- 'ii.:· tis, tl.ã _Ç'om1ri!~SÃP · d~ .· Or_ça-
§§ L a 3. do art. L020, do1dec. ~·f 937, de merttp, ·inan#n<fo, ~rt~tyat:).tm , r~qpertme~.\9 ,: 
2~, de .ago~tode i 906; . . • , ; , . ~ . . to c11rçer,çiro ~~ 'ca~f11~ . d~ . · B.aep~rtdy,.. ; . . I i 

'l?ala das sessões' d~ Cáml)rà d9S. i>el1l,l:&&do~, .. r O 'parecer rr. ~i9 da .. C.Qffiii!IS~II;~. d.e ·,.,O.~Ç~-: -.! 
1·q- -~~ agos\ó ~~ f9H .• _:_. ~H,yei,ra &fu~~· ll ''~_, 1 

1'; 1, ento, pedin~~u~tpr,m,a:çõ.e,s a,o goye~qq soó~~ 



· ' . ·I · .'1•1 1 I! , , , l " l •t GÍ ' I 
~m rflqu_erimento 'da Empr'esa de Aguas de 1 ~- • • , : • flEGDNDA PARTE • , :. , ''. 
Caxam~u 1 • li t' 11 lh '' ' d ·' ''ó1 .. . t~~er n. f 50, d~ 1 om~iss\"o . ~e .P~~- J ,Até quatro horas da ta r et: .1 • 
çf eí 1 s~ l\ tta tl~o ,'in.fo~ihal;~e ..1 ~,o:~byftrn!)_.,llo-. 1 L a discussão do projectOI n ~ ~~ n, •aíictori-
bre ~ iit r ~uerqne,hto tl,Q cld~uao Se~g1o mÇ!n- , IZando ,·o .governara relevar Fran~ISCO· B!'lr'riar-
tq\) , ollector de Baepen~y. .· ~, .. ~ . ! des de Moura, ex-collector de .Entre RIOs, da 

.~parecer h_. .i?J, ., d~ Cqm,mi~sao ,, de , Le.~ls- !quantia de 2:8978662. . 
lal:laó1 m1andand.o arch1var as peças prot~~ol- L• do dP n.. il2, di!!pondo sobre o provl-
J~a~s s'ob, n_. '1., 00~. , . . , ,, :. ,, ',, mento definitivo uas cadeiras primarias pelos 
~ih 2 a dJSCUSSaQ O projeCtO n. lf'Z, cqnce.- professores interinos, actualment'e elil exfl r-

d~hdó ' l'icença ao dr. :Joaquim Ba'rbosa J qe ' cicio. I~· . . . ' . I I 

Castro.- ' A' Commissão de l>et~ç.õ ~s . . ' . 2. • do de n . ~9, elev:mdo á categoria de ci-
Em 2. • o de n. 98, com emendas. conce- dades diversas Nillas do Estado. 

dendo licença a diversos funccioriarios.- A' 2. • do de.n. IOl ,·dispondo que para os ef-
Comlnissão de Petições. ·' feitos do art. s.• qa ki n. 379, de 22 de 

.Em t:.a discuss~o o J'lrojechil_ n . f04, di~pon- agosto de t.9041 fica elevado. 3 758000 o emo-
do ~o.bre promoçoes_do_s offici~ es da Br_Igada . lumento w.a~imo de que trat~ a l_ettra - C-do 
P~)lci a,l.- A' Çomm1ssao de Força P.ubl_wa. art. i39 d,a lei -n. 105, de 24 de JUlho de 189{.. 

'Em 1.'a, ode n . :105, creand,o o servtço de t.•do de n. 108, concedend.o diversos favo-
saude na ~Psma Brigada.-A' Commissão de res ás cooperativas ou caixas de credito rural 
Fqrç~ Publica. . . . que se fur.darf1m, no Estndo. , . 1 

·, · 1. · do de n,. HO, <~uctorizando o governo a 
2. • PARTE DA ORDEM DO .DIA abonar a José Joaquim da Fonseca, ex-colle-

' ' f .'• DISC USSÃO DO PROJECTO N. f06 
iDis'pensada a leitura. a requ erimento do sr. 

Garibaldi de Mello é submettido á L" discussão, 
sendo sem debate approvado e ·devolvir!o a 
Cc-mmissão de Orçamento o proj ecto n. :106, 
orça ndo a receita e fix ndo a despesa do Es-
tatlo para o fut uro exercício de l9t4. 

1. a discussào do projecto n. l09 

Lido e posto em 1 .• rliscussão, é sem de-
bate approvàdo e remettido á commissão de 
Camaras Municipaes o proj ecto n. :109, dando 
a denominação de • Paraisopolis" á ' cidade, 
município e districlo de S. José do Paraíso. 

Parecer n. f52 
:sem,debate é 11 pprovado em discussão uni-

Cll o parecer n. :152, da com!Qissão de Legis-
la'çãp e Justiça, opinando pelo: ar.cbivamento 
de uma representação do escrivão de , paz de 
Araguary, reclamando medidas legislativas 
em favor dos companheii:os de · classe. 

Parecer n. f 58 

ctor de Ponte Nova. a quantia de. !':7138750. 
Discussão unica do parecer n. 154-, da c~

missão de Legis l~ção, opinando pel.o archl-
vamento de div.ersoR JJapeis protocolados. 

Discussão unica do pa •ecer n. io6, _da co~
n.issào de Petições, opinando pelo mdefen-
mento' de uma representação .~e ,d. ,Joaquina_, 
Felizarda de Lima. 

Discussão unica do parecer n. 157, da com-
missão de Obras Publicas, opinando pelo ar-
chivamento de uma p&tição do dr. Carlos · 
PereiTa Sá Fortes. 

25•. SESSÃO ORDINARJA, AOS 3:1 DE · 
JULHO DE :1 913 

PRESIDENCIA DO SR . . EDUARDO DQ AM·ARAL 
SUMMARRlO: Acta.-Expediente.-Fallecimento 

do DesenbHga~ or Saraiva. -Dlscurso do !\r. 
Nelson de Seilna .-Suspensilo dos trabalhos . 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se I 
presentes os s1·s. Vieira Marques, Jose Alves, 
Campos do Amaral,_ q.aribaldi Mell~, Fran-
ldin de Castro., Ghnst1ano Rôças, Joao Anto-
flio Pedro Laborne. Schumann , Tavares d·e . 
MeÍio, Casteilo Branco, Nelson de Sr.nna. ' 

·sem d~bate é egualmimte ,approvàdo em ~ Olympio Teixeir,a, João ~isbôa, Ab~ilar~, 
discussão unica o pat·ecer n. :153, da cómmis- Elias Theotonio, João Porfirw, Senna Ft~u ei
são de Orçamento, pedindo archivamento de redo, João Vtlloso, EcJgaJ"do da Cunha, Ràul 
diversas peças protocoladas. . Soares, H.aul de Faria, e Edmundo Blum, 

Nada mais havendo a tratar, o <>r. Presi- {altando com · causa participada os srs. lgna-
dente designa para dmanhã·a seguinte cio Murta, Silva Fortes, Ar •. tonio · M_oura, Sty~ 

lita, .Xavier Rolim1 e Caldeira Jumor e, sem 
ORDEM DO DIA 

' PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leit<Jra e approvação da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde :. 

ella, os mais :Senhores. ' 
Abre-se a sessão. _ . , . 
Lida a acta lia) mtecedente e na o hav~pdo. 

quem sobre ella faça observações, fica a mes'i 
ma sobre a mesa para ser aprovada quando 
houver numero legal. . , .. 

ÓSR. t•. SECRETARIO dá conta do seguipte: 

ExPEDIENTE Ap~~sentação de p~r~~efes , rlas com_mtssõe.s . 
. ~pré~enta~ão de pr,o!ecto!l;. ,rer'J~en~en.tos, . Officios 
mlhcil~oes, mterpellaçoelrol,f Jlltl~oe~,. · . · , . . . 
Disc~ssão tle req~erimentos, ind~c~Ç?es, in- ' , QA sr. Sepret~rlv c,!.o ln,tenor ~nVI\l.Ddo u~~ 

terp~ll'ações ou rítoções . . . ~: . · .· ·· · , mensagem , d?. sr , PresideQ\e ao ~s\ado P.e-:. : 
A.pproVlição' lfe 'retlacções 'finaes:' ' dindo uni' credito supplémentar a rubriCa 



. xx6"n,( ·. p.~co da lei n. 570,, de· fSI de setem " 2~ •• tnstanci~, junto ao1 Tdbunl)l O,a R~l.a_Q~O 
' br I de l'9f1.-A:' ..,có,mmis'sãp i:! e atçame'nto. aê' Mmas Geraes-onde foi elle . PrqcuÇ!fqor 
-· Do mesmo' senhbr, ~:e~~ttendb um~"repre- Ger~h ' dQ E!?f.íldo, juiz com ;lssentq · J}llSJ. Cã-
: seilt!J.Ção. da Gamara Múh~~iijal d~ yWa Plalj- mârars c;v~f ,e CriRÍiAal, ~ ,depois fre!'.~iien~r 
na,,. pedmdo que . esta seJa e)ev11da ~ cathe 1 cadA ,vez ~ais 1\f! afervorpu o nÇ>sso cuJto de 

_ gorili ~e cidade -A com1p· são de ,Legis}áç*o ' "dri!Jra~. 5l-Q por · es.sé juiz, typo de D'~i!~sseílu 
.,f! ~UStlça. . . . . I ll . ou ~~ mar:op, 11, P.O~fiUe no ~er l . conç~!(O 

' ' Representação I el.le ,era beHl J.IID JU~ qu~ sontmuava 1\ J~~l\a 
- I ·

1 
• ) I •· ., ' ~ltll e rara fiqs M..acedos Sojires, ~os aarrj\qos, 

Do escrivão do crime da. cowaroa .de São dps O\egafi9.~ ,.~ de, ~u.wnto~ mais ali~ ll~Y~P.
- Paulo de Muriaké, p~djnqo ml)lhonia . de vanJ f;lra~ ;i ,d1ff1cll ~ arqu~ mtssão ,d~ dlstrípmr 
. tagens.-A' mesma commissão.r , • JUstiça·,~ nes~fi paiz. 1 • ·l • 
• . • , 1 • , , , Foi· nesse convívio, dil;la eu, sr~ Presiden~, 
Fallecirnç.nto do1 Der.emba.rgador José Antonio : que m;tis se afervorou o culto de admiração 

Sarcaiva• . poP parte de quan·tos .pr·ivaram · com aqu·e~le 
, . . WPOJC ovalheiresco .;te, Cidadão dotado das mais 

O s!'. Nelseu ~e Se~na1(mo~tmento .de , elevadas qualidades, de um perfeito •gentHho-
.at~ençao) .-Sr. Pr~>siüent~. na ma.fl,~l!- de hoJe, ~mem, 1\Pilimorado pelas mais delic:1 das vir,-

_fot a população ~a Captl.liJ.. gf! , ~ . .IOas Ger.a~s tudes erpelos mais puros sentimeniJIJs de um 
doloros~mente surRrehen.~Jd;a com a tr.Iste caracter adamantino .e raro, sabP.ndo conciH ,r 
npv~ do trespasse, na Cap1~al· da Repubhça, a dureza austera do officio·de juiz~que tlãO 
dq mtegro e saudos_o ma~tstr~d,o que. fo,1 o póde transguepir do just9 nem s~ ap(\rtar 
sr. desembar·gador .lqsé ~!'!tomo .s~raiVa, o da1 Lei,cow e~se senumen\o , inpa~ d~ 

_llual teve um largo ljr.ocJqlp de. JUIZ .,de f.B ,bouhemia, co~ essa ·qualidade de ,um te~ per~ 
, 1nstan~1~ em ~~ssa terra, a partu· de :188i!, · m~,nto rp.ansu,éto.e a'colhedor, pois juríto á ~lla 
cóm!J JUI~ mumcipal de Cataguazes, occypan- pe soa todos se sentiam bem, ~endo nelle ,u,m 
.do Identlco cargo nq ter.ruo de Leopoldma, homem rle maneiras tinas e polidas, d,qtaiio 
em :188.2,. e. em s~gu~çla exerc6J!dp as fu\lc- o e· profypdissima inteireza moral e r~cti~~o. 
ções de Jmz de d1r~Ito, succe s~1vamente,1 de (ApoiadOs). 

1 
,, 1 . • 

i'883 até 1891, n~ s comare~s d~ . ~ibngu;y., . . . . "' 
Caldas e Río Preto; subindo ÇeHOi!~/ pOr pru- ' . O desembargador .los é An~omo Sa.rmva 
moção exclusiva de merPcimento, á 2.• in~- sou~e sempre guarô:lr esse es·plrlto egua11t esse 
tancia. quando fói nomfl ado desembargador sentimento ~:o.nstante de bondade,' não se Jffl · 
·d~ Relação, ... m buró Preto, após a Repu- t~rando t 3ama1s, fossem 9uaes tossem os ~en-
bhca, a :16 dtl dezembro de f89f, pelo gover- timentos que o dommassem. • 
no do general Cesarlo AI vim, tendo assehto Mesmo ultimamente, qmmdo, potlcos mezes 
no mais alto Tribunal do nosso Estado des- fazem, uma doença in ;;)diosa lh l;l in.vadi ~ o 
de es!;lsa data até a~ora, quando desapparece org::mism,o ~t~ e~t~o fort(l e r~?busto ,. obum
,para sempre, ar~eb.atado ~Ala r_norte· depois b.r·andq-lhe o. espiplto com as. tr~$tf:\za.s de U;mll 
âe curta e crudelissJma entern;ndade,. v1da que se 1a ~enecepdQ, . amda ass.m1-, coqJ. 

Nesse largo tirocinLo de juiz em varias co- o organismo combalido por mole~lla que ,a 
~arcas mineiras, e após 22 annos de exerci- i~telhge,ncia delle segurame~Le advmhava g_uj:l 
CIO na Relaçã.o. como .. de;:embargador, elle tmha um cprso qe dur·açao, breve e fatal, 
'soube · S'~Iilpre manter a linha }inpeccavel de qJ.esmo assim o desembarg>~.dor f araiva : foi 
um mag1s.trado escravo da l!'ll, integro por se~pre o mesmo ,home,m aflectuoso E) bom, 
natureza, dominado exclusivamente pela pai· LYP.O ,de rara austeridade de custumes, de tO<J.-
xão de distribuir justiça · e dessa ardua fun- tavel ir)leireza pe caracter, de profunda , bon 
cção apenas roubando os mow,ent0s que po- dade de sentimentos, qualidades q,ue .o, to.r.-
dla consagrar ao ma,giste.rio superior, em naram uwa figuvl). de destaque, sem favor., .no 
que se fez um do.s mais notaveis professores sejo da nossa alta magistratura e do nosc;~ 
,de direito no Brasil cont~mporaneo, Iégan- prof.essorado jur.idico. . . 
do,' uma .o):>ra magistral . re.pu'tada--;- np co.n- , Na~ural d0 Estado da Bahia, onde nasceu 
ce1to unl).rlu~e dos espe,c1alistas ~a matena, , em 1856 e .preso' pelo sanjl;ue :t essa estirpe 
quer do Brasii1 quer do extrange.Iro.-:- nrna liberal illus; tre . d.e que sahiu um dos maiores · 
e~ra sem .Pa.r no asst~mpto .i «Ü DI.I'eitO Cam- estadistas dos ~'OS do lmp~rio-o conselbe~rro 
!lia I BrasllelrO». : ' . •. I Saraiva, seu tiO o desemba~gador, s.arai~a 
.. O desembargador Sara1va de1xou, da sua póde ser cor)Siderado naturaiJsado «ClQfi.qao 
Jl!emoria, mos corações de quantos O· conije- mineiro•, pois que aqm decorreu a sua l~nga 
ceram, as mais profundas e inapagaveis vjda publica; ,e1é ,um facto que fóra de M1na~, 
saudades .; ct ~ixou nas di.Nersas ,contar,ças depois de sua formatura na Faculdade de, D~
mineiras que ainda pouço apontei-, · de,sde-Ca- rei to do Recife,, em :1878, elle tão some,nt,e 
.~guazes á Leopoldjna, até Pitanguy, Caldas ; exerceu, por breve e;: paço de tempo, na C<?;. 
~ Rio Preto, recordações as mais imp!lreci1 m,arca 

1
de llbéos, de ·187~ a, 80, . a . nromotona 

yeis, p.or ter sido UII} .juiz que soube ·honrar, ' publica, e, por curtos mezes, a Chefia de P,Qr 
como os que mais o fizeram, a .toga de q)le licia ,da antigª Fre,y-i.ncia d~ Sergipe\ em i~8~. 
§e achava revestido l;[lpoiactos). , 1• Veiu, de~qe i88:1, p11ra 1\hnas, nome~rJo JU]N 
~· Pertencia elle, sr. P,resiàen:t~ •. áqueHa rilca . municipal dos. termos ;d~! Çataguall~s e Leqnoh 
d{l juizes l:'eclos, que nunca se apartam, <los djna, sendp .de.pqi~ promovJdo a J).lg d,e i;t.i :; 
sel)s nobilissimos 'dev,ll res· de mag1strado.1, , reitp Qe, V.Hfitnguy:' i d~. O.'f\'Çie lf pomi;~;a1 d9 ~h , Nesta Capital, sr;. Rr,esidente, onde· •O ng~l) nit>telliG ·hbenal_, ·eQ,tijq.qQII\iJ3a,nte po., 1\~p.e~ R~ 
pcnv·vio• com o desemargadqr Saraiva matp o .arrancOJl,.,çomo disse.m,-Qs, ,par~, breYe d~Xf.fn 
intill!a-men.te se fe-~,·r l)lÓrrpente par&. quanl.o~ \}'Ç,iO, 9a . ChPf{I~Ur,a 1pe p(j)Jici~ da<,l.l,l6,ll<t ,[Q-
~iV·9~~dG§ flJn.çcionílYI!"!llQS\ nqs : IP~etQll\QS; da, vincia do Nort.~. tl§.4Jnj}~J ~ Je (. ~ss~ , Ail.e ~s, 
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. ãrgó'ns m'ezés, afastado da· 'StÚl mis~ão de ma-. ' A '}fOV"J luctuóSà ~01 desapp~r~cúnrintO~ "do 
'1gistrado. I ,. . •. . ' ' . l de'sembar~ado~ Jos~l Antonio Sára'íVa nãQ vai 
· Portanto ~ · quasi to'da sua · vld'a de homem' dbe~ sóm'en'te 1á tflÍ'r!l, mineira; ella ,vai além, 
-pub.lltó 'se escoou dentro· oas 'mo'ntanba!l' · áel vai àt'é ao yrzinlio .'EStii dQ da Bahia, •. onde QS 
' '.Mi~as G~raes; _to'da1 a ,sua longa e r~cti,linea; · 1~ços' do .sangue! pelo n'~sciinento, prendiá!Jt 
1·trarectorta ' de ]Ulz__.que se fez bem' amado, o: saudoso extmcto, 'vai ás Faculdades JurJ-
''dós •s\ms jurisdiccionaabs,· porque foi um .êS'-1 dicas do paiz, onde o seu nome e c'ultuado 
; cravo· ~a Ieí, porque foi u.m apostolo deyotado. e com maior admiração pdr quanto perlus-
·',li'im'polluto do ?iréi~q -:-se ~scoo.u n.a su~ maxi~' tr.am !i difticil e aspera carreira do Direito, ~a
.. ma parte -dentro do territorw mmeird, Já' com nuseandt'l• alguns ·u;os trabalhos e compPndtos 
"juiz' ·municipal e ' jniz de d~reito em ia'. ' in que receberam desse eminente profe~sor a côl .. 
stancia, i á, no longo periodo de mais de '41 !~s-1 labora~ão m:lis i~telligente e pro~icua; vai enlu-' 

.tros ,. em 1qu~ occupou e honPou a cad_eirai ct?r ~m.da os Tnbum~es de J~snç: ~ . da l}epu-
·'tie 'desembargador do nosso Estado, contnbu -- ·bhca. que · perdem 'no desapparec1mento do 
"'indo· pelos sf>us estudos · pela rectidão de sua~ preclaro magistrado mineiro mil dos maiore!l-
~decisões, -pela crystalina ·doutrina compen-. co_o,perado~es pai;il que a , Justiça no .. B.rasif 
·-diad!l nos. arestos ~e que foi 1·prolator e· nos sej<;t '·um f~cto, para , tfue seja a expres~o 
·admuave1s r e!HLOrws• que 'escreveu :para ele : ma1s rubl1me· da nossa cultura soc1al, 
'Varo Tribunal da Relaç~G de Mina~· á alta ca-· na traducção do respeito aos direitos burila~ 
· tegoria e cotação que elle hoje tem entre os nos e do re;;peito',' ainda mais sacrosanto, 
•áreopagos da justiça no Brasil. • ·pela palavra e pélo texto da !Pi escripta, 
·: De facto, sr. Presidente, geralm.ente·se pro-. apJ?licada com intelligencia e acerto á ma-
'Clama que entre as côrt~>s de justiça da R e- : , ter1a de facto. 
publica, nenhuma excede em clarividencia ~nce~rando, portanto, este breve .necro-
dos julgados, ~>m segurança das decisões, ·IogiO, ~u, em nome da Camara dos Deputados, 

- ~m integridade de juizes, ao Tribunal da .Re- · auc~omado pelos meus co.llegas p r·esentes, re-
laçã'o de Minas. • que1ro a v. exc., s r. Presidente, em t•. Jogar 
· E ~i 'rleste conceito, justíssimo ~ liás, hoje ·a inserção de um voto de profundissin:to pe-
gosa o mais alto Tribunal Judiciario de nossa sar na : cta dos nossos tra_balhos de _hoje; em 
·terra, para isso muito contr-ibuiu essa nobre 2•. lo_gar qu~ se transmttta ao Tnbunal da 
.figura de magistrado hontem. desapparecirla, Relaçao de Mmas esta l!om enagem de pesar 
.em hora amarga para todos nós que chora- (!_e todos nós; porque-a!nda é .esta, sr. Pre.-
-mos a falta desse cidadão, desse preclaro juiz, s1dente, uma das peregrmas Virtudes ~o ca-
desse cultissimo professor de direito. racter do desembargador José Antomo. Sa-

• 1 raiva:-foi a lei sua família; a sua prole foi o 
" i ('Mutto bem.) · direito· seus filhos dilectos seriam as suas 
')" Evidentemente, sr. President~, eu apenas decisõés, . os seus arestos, as suas sentenças 
acudo á ordem eman ; t ~a dos labws de v. exc . . nobilitantes. · . · 

1e da bocca dos mf'u-< !Ilustrados collegas que Celibatario, elle apenas constituiu um lar 
1Jieste. recinto e agora mesmo aca~am. ~e. m~ para o ·cultivo da justiça, da amizade e das 
defertr este penoso mandato de vtr dmg1r a , flores; pois _viveu para o convio dos ;,migos, 
·camara dos Oe_pntados estas oreves palavras, · que com elle praticaram e se recordam da 
·as quaes eu :tl.mho por entr~ ~ nevoa da sau- distincção da sua amizade preciosa; v(veu 
da de que don:tma . o meu e~pirito, recorrendo para o serviço da lei e da justiça, tendo como 
P!)r dolo~osa Iroma do destmo, nestes traços descendentes; que lhe vão prolongar o nome 

-bwgraphicos que deu. do pranteado mag1s- : ; través das gerações, esses arestos em que 
trado, a 'ilgumas concisas no.tas que ell~ mes- , se ~rystallizou a sua alma puríssima e ele-
ID!). com o s_eu punho, vasara, a lap1s, pa vada de magistrado! 
mi~~a carteira _d e advog!ldo! quando mmto 1 Protanto, é a egregia Relação de Minas a 
solicitado ~or mim, nos prtmeiros mezes deste . legitima depositaria das homenagens de pe-
anno, aqUiescera_,. afinal, em me fornecer sar da Camara dos Deputados, porque é ella 
dados que me habilitassem a e_stampar-lhe ~<?- , representànte directa da justiça, que foi, e~ 
desta homen~~em na publicação de fei~lO summa, a familia do preclaro cxtincto . , 
annual que . diriJO, procurando nella reg1s- : Erri 3. •. Jogar, vis~o que se trata do desap,-
trar, sem _br1lho, mas com seguran.-;:1, os factos · parecimento do mais alto repr·esentante de 
e as tradições de nossa terra. . um dos poderes copstituciorraes do Estado, 
'' Eis porqu e não estou talvez apto e na al~ura · porquanto o pre•idente _d!i ~elação ~a supre-
de contar. de subito a grande dor que vai -na ma figura do Poder Judictano de Mmas Gera-
alma da Camara por esse luctuoso aconteci- · es, peço a v. exc que se digne de nomear 
mento; mas tanto quanto os mais sinceros, ; uma commissão de deputados qw~, nos fune-
J!os~o vos assegurar que em ninguem mais , raes do íllustre m,agistra~o. traduzam as con-
do que em mim dóe esse trespasse inespe ~ dolenetas e a magna profunda que avassalla 
rado do desembargador Saraiva, cujas vir · a Hlma dos representantes de Minas nest'a 
tudes raras eu desde os dias de minha adoi.es- Camara; e 4. 0 , finalmente, requeiro que v. 
cencia, em Ouro Preto, me acostumei a ve- · P-xc. corõe essas provas de pesar· com a de· 
nerar; e, embora na.o privasse na ·sua cons- monstração. mais expressiva que o nqsso 
tabt~ intimidade, dt>~le ~uarrlare~ sempre esse regimento consag_!'a: susP.ensão dos· nosl'os 
sentimento de admirnção que e natural em trabalhos na sessao de hoje, . como prova elo-
todo o coração bem formado para com a per- quentissima,á falta de outra ainda mais el :,va.:. 
senalidade dos que cultivaram -a justiça· e sou- da,do lucto que nos ensombra a alma; do lucto 
berain ·se fazer respeitar oelo seu caracter que nos invade ·o· coração pela pi!rda desse 
a;tlamantino; 'ptl;t sua · nobreza e b9ndade, que· foi, como disse, um raro exemplar des-: 
côíno o desembargador Saraiva . . Sà grande estirpe de . varões que cultuaram· 
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é ~ 'g~lo.- · ·'f' , 1'!'!. "~~~PEPIEN·'l',Eo :'·'· · .• t•.{, ~-· 
rosamente cumprimentado.) .. , 1 •1 1 lll.l' 11 • •' " • · • ' •l • 

O. sR. PoRESIDE-N'l'E defer"l "S~ . requerJ.I' I . :. , )lepr(},S~t~tf.'Ç~S ·!" . ··-".' ''') 
. • . 4 y """1 . . ·~ I l)( I • 'I. ( ' ' 1l ' • ., ·d mfrnto lliD ~oda~ a~ s-uas. partes, · nomei~ roem-, De fjl?epdeiros,"cmnf!ler,ci<Wes, \n~\lj>tr~e~ ·, 

bi:eS da comm1ssa~ os senhpl'es t€ldiion de ~avra().Qres e OP.~r rips 1do· di~ triqo 4,e ::j· Fnm-, , 
And;ra.de, · Ra'lli.Soa,res, RapJrde-,flar.}a, AI'ge ~ · çÚ;c9 da ' Poi*' Altá, J?r(ltestanao contr~-~ ·. 
miro-,de Rez:ende, José AJv.es e NelsonJ de pedido' da ,Garpara rftupJêipiit' ~a vil !;:\ .'de ,Con.,.~. 
Senna e com _o assi ~~imento da Camara t s_uflr, quis ta* com, télação a'triiP.P_ (er.enda d~ ·~ran'(l ~·,;, 
pende a sessao continuando parar. amanha a parte de s,eu terri).o rio 'para ·O distrwto de 
mesma ordem do dia dada par,a hpje. . ;. Ç_onqu1 ta._-,.-A' 1co~ftf~ss~Q ,qe Ça~ap.,s 1 M,ul\Íi, ,· 

a 1 p~ es. , . 1 - "' - .. Qo presidente .do ;ln sti ~u to . Historico G~o..:. 
TERMO DE REUN IAO PA RA A 26.• SEoSAO gr_ap):J ico f1ó ·Estad,o, J>.ediqqo tpna subvenção ·. 
ORDINARIA E:Vl L o DE AGOSTO DE ~913 . para SLÍS\ m~nutenç~o. --:-'A: 'comri.l issào Q.e Qrí 

1 
çamentos. 1 .- • " . PR ESlDENCIA DO SR. EDUA HOO DO AMARAL. · 

Ao meio dia, .fei ta a c1Jamad:1 , acham-se 
presentes os srs.: Vieira M ,rqu es, Elias Theo-
tonio, PPdr·o Luiz, TavarPS de MP.IIo, ,Schu-
mann , r lympio TPixeira ,, João Velloso.Chri:s 
tiano Rôcas , Fr;r nklin rle Castro , .Camp.Os do 
Amaral, lgnacio Murta, Gaste llo Bran c:~, Pe-
dro Laborne e Seuna Figueiredo, falando 
com caus:1 p;rrt.icipad:t ós senhores: Si lva For-
tes , Antonjo Mou r·a, Stvli ta, Xavier Rolim e 
Caldeira Junior e sem e lia os mais .senhores 

Não havendp numAro leg-al para abrir-se a 
sessão, o sr Presi•lente de:-;igna para amanhã 
a ordem dodia annunciada para hoje. 

2.• SESSÃO ORDINAlHA. AOS 2 DE AGOSTO 
DE 1913 

Requerintento .'J . • 
-~ 

O s r . Gal'ibaldi i\lello:_--;Vnu envinr a 
v. exc., sr. P1:esid· nte, afim rle lh e . set~ dado i 
o destino, regimental, uma p• ti çãfl do tene.n- , 
te-cc• ronPI graduado, JosP. da Si! v a Carmo, i!, 
lustré· ot fi cia l neformad.o.da · Brig<~d a . Policial.. 

Por se me afi gurar perfeitamente attendir 
"el o pedirJó oonstante da representação en- ,,, 
viada ao Congresso pelo honrado e va loroso 
militar, espero que a ClJmmis~ão, :1 que tiver 
de se r atfecta, não se nt>g rá de deferit-a, · 
demonstrando assim, mats uma vez, o seu · 
elevado sentimen to de justiça. · . , , 

O peticionario, que dnrnnte mais de trinta 
~umos, sem ·uma nota sequer desabonadora · 
na sua brilhante fé de officio, prPstou ao· Es-·· 
tado os mais - assignr~ lnvei s serviços; jul ga-se 
com o direito de solicitar do Poder L'egiSI1l-

PRE '>IDENC[A DO SR. EDUARDO DO AMARAL. tivo que lhe sejam ex tensivos os fav<ir'e·s e 
SUMM R o d' van tagens constantes da lei n. 580, de 28 dé A I :- Acta.- Expe lente. -Discursos aaosto de 1\H2, de modo que os seus venc. i-dos srs. Garibaldi Mello, F Schuman , Olym- ,.., 

pio Teixeira, Elias Theotonio e Ignacio Murta. men tos d~ te_ne nte-coronel gr:rdundo e refor-
-Repr·esentaçào.-Apresent;J.ção de pareceres. mado. sejam equ.iparados aos dos officiaes ,ef:.. · 
-1. • discussão dos projectos ns . 111 e 112 fectivos do mesmo posto. . . 
-2 • discussão do projecto n. 99.- Discursos E' es ta a pAtição envia. d_a ao Con_ gresso pelo e emendas dos srs Ignacio Murta, Franklin 
de Castro; Paulo Pinheiro, José Alves, Pedro tPnente-coronel José da SHva C •rmq, (lê). 
Luiz , Raul de Faria, Elias Theotonio e Mode.s- -(Muito bem !)-A'commissão de Petições. . 
tino Gonçalves -'Volta do projocto á commis-
são .-2.• .discussão do projecto n. 101.-1. · Represe.niaçoes 
do de n. 108. 1. · do de n. JI10.-Discussões 
dos pareceres ns . 154, 156 e Iõ7.-0rdem do O sr. F. SehUlllani:t :- sr. Presiaente,. · 
dia. · ;~edi a palavra para passar ás mãos de v. 
Ao meio · dia, feita a chamada, acham-se exc., afim de.tero destino regimental, um·a 

presentes os srs. Vieira Marques, José AI- representação da Camara Municipal da Villa 
ves, Campos do Amaral, Elias Theotonio, Ga- 8raz em que reitera os termos da represen· 
ribaldi MAIIO, Franklin de Cast-ro, Olvm- tação apresentada na sessão do anno passa-
pio Teixeira, Christiano Rôças, Modesiino do, ref.er.en.l.e á elevação do ·municipio á ca-
Gonçalves, ~elson de Senna, Tavares de tegoria de termo .judiciario e da villa â ci-
Mello, Sehumann, Paulo Pimheiro, l{laul Soa.:.. dade, cujo nom.e deixa ao criterio do Con-
res, lgnacio Murta, João Antonio, ·Raul de gresso Mineiro. 
Faria, Firmiano Costa, Pedro l.aborne, João A representação vem-acompanhada de : do-
Lisbôa, Pedro Lniz, Castello Br.anco, Edgardo cum.entos, <lOmo sejom certidões, do coue:.: 
da Cunha, João Porfi-rio, Argemiro cle Resen- • ·c'tor municipal;q.ue provam o desenvolvime~to 
de ~ Edmundo Bltim. Falta10do ·com causa progPes'sivo de ·Villa Braz, e do escrivão do. 
participada os srs : ·Silva Fortes, A!ntonio Jury da comaiToâ, demonstrando que o num~ 
Moura, .Stylita , Xavier Rolún e Caldeira1J·u- ro de jnnalios quàlificados·no mttmcipip attin~ 
nior e, sem ella, os mais sénhore&; · ge ·a 90. 

A. C.-17 
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Sr. Presidente, s~ndo nec~ss3:rio, opport~- ·Pois bem ; Si é • este 'o -conceit-o ·que fodos 
na,m~nt!'l, , procurareL me)h,OrJUStlfi$~ar. a ra,zao f<_>rmamos dOS · magistrados mineiroS e $1 8Sw 
da rpe~1da q~e t~nho a hoi_lr~ ~e. Sllbmett_er;, ,sim procedendwnada mais fazemos dó que 
a ct:-~n~Ideraçat> do Congre~so Mm~mo • . (Mu~to, praticar a estricta··justiça... . · • , 
be7'1- 11, , • : , , • " O SR. NELSON DE· SENPfA :· Apoiado. 1 • 

A' . commissão respectiva. , · . O s~. _OL Y~mo TE~XEIRA ..• , _porque ~t!Jit-
0 sr. Olympio Teixeira:_ ' sr. Presf- tu~os. JUizos e conceitos que a verdade estâ 

{).ente, pedi a palavra para s\]bmetter á apre- a Indicar a · ca~a··hora, -como ·é"qn_e', con'comi-
<:iação de v. exc. e rla Casa uma representa- tantemente~ nao decreta~os medidas .em fa-
·ção dos juizes de direi~o de Mar de Hespanha, vor desses_ me~m~s magistrados, 1lttendendo 
·Ouro Fino, Serro, Oliveira, Alfenas, s. Se- a uma asp1raçao Justa de ~odos elles? . 
bastião do Paraíso, Sabará., Caet.é, llomfim, Quand~ em annos anteriOres, sr. Presi-
Alto Rio Doce, Araxá,Campanha, Pitanguy,Ca~ denttJ, hv_e a honra de defender nesta Casa 
rangola, Pomba, Leopoldina, Ayuruoca, Pouso e~sa medida, houve . quem me aparteasse, 
Ale~re, Curvello, S. João ·d'El-Rei, Cataguazes, dizend<? que o:; magistrados do Estado nun-
Tfes Pontas, Pr.1 dos, Januaria e S. ·Paulo tlo C!!- haviam pedido o augmento de seus ven-
Múriahé; jui1.es m:1nicipaes de Ouro Fino, Cimentos. 
Caeté, Bomfim,C·Jtaguazes, Salinas, Marianna, Mas si esse era o argumento de então elle 
Theophilo · Ottoni, Minas Novas, Pará, Mar de a~ora já não pó de prevél lecer, porque s~o os 
Hespanha. Carangola, Bar·bacena, Diamanti- proprios magistrados, na~ condições premeu-
na, Ouro Fino, · Queluz, Baependy, Lima Ou- tes em que vivem, que vêm ás portas do 
arte, Po,uso Alto, Bocayuva e .lanuaria; pro- Congresso soliéitar um a medida justa, que ha 
motores de jusliç.t de Cataguazes, Ouro Fino, muito tempo já devia ter sido decretada. "' 
l\tar de Hespanha, Sete Lagôas, S. João d'EI- Ai~da agora se pu gna pela elevação dos 
Rei, B<lrbacena, Tres Ponta$, Campo Bello, vencimentos do funccionalismo publico de 
S. Pa-ulo do Muriahé, Alfenas, Marianna e todo o Estaqo, e, devo dize r, não serei eu 
Bomfim; delegados de policia dP. Ouro Fir.o, quem h_a de se t•ppor á essa justa aspiração; 
Leopoldina, Rio Pardo, Aguas Virtuosas, Pi- mas, acima de tudo,_ antes de tudo, pugno 
tanguy, Mar de Hespanha, Alfenas e Ouro pela elevação dos vencimen tos da magistra-
Preto. tura mineira. 

Essa repr~ sentação visa solicitar do Con- o SR. VIEIRA MARQUES : - l\tttito bem. 
gresso Jo Estado o augmento de vencimentos 0 o T 
dessas differen tes classes de funccionarios. . SR. LYMPIO EIX EIRA : - E' essa classe, 

\Já tive occasião, sr. PrP.sidente, de. por· duas mais do que qualquer outra, que precisa es-
vezes, piPitea r n e~ ta ca,a 0 <~UI'(me nto dos tar a coberto de contingencias a que se acha 
vencimenros dos iuizes de nossa terra e, es- exposta de continuo . 
pecialmentP, dos juizes municipaes; mas é Sr . Presidente, não é por luxo que nós 
bem cr.rto que não ha cau~as bôas, não ha fazemos palacios para den tro delles ser ap-
causas justas, não ha causas defensaveis des- plicada a justi ça e funccionar!'m os tribunaes: 
de que mau seja o advogado a que e lias são é porque a m •jestade prooria da justiça é 
confiadas. incompativel com a mise ria das choças. Col-" 

o SR. JOÃO LI~ BÔA: Não é 0 caso actual. locae um Tribunal Superior em uma choça, o SR. MuDESTINO GON\ALVEs: _ Isso não se que apropria justiça será de:;moralizada: col-
déu com rel<tção a v. exc. (Apoiados). locae .um Juiz de diJ'e ito a pedir esmola e a o SR-. o1_ YMPIO TEixEIRA: _ A isso, pois, eu lei estará d esba ratad~, a justi ça desappare-

éerâ . atlribuo o fra casso das medidas por mim 
propostas em sessõ~s anteriores, visando 0 E' preciso cvllocarmos a m gistratura do 
augmenlo dos vencimentos da magistratura Estado a coberto dessas necessidades pre-
do Estado. mentes com que e !l a se vó a braços todos os 

O SR. VIEIRA MARQUES:- A commissão de dias. -
Finanças coni promt-'Lteu-se a_ attender a essa A remuneração dos juizes de direito, dizem, 
med ld , oppnrtun :. mente. já é suffi ciente. E' uma iujustiça e inju ~ tiça 

O O 'l' . clamoro sa, bastando pond erar que em épo-
SR. LYM PIO EIXEIRA ... , ma:nstratura que cas anteriores. isto é, qu •n.do as necessida.., todos os dias é elevada nes ta Casa e na . Casa alla do Congresso pelos hon rosos conceitos d ~s _não eràm tão prementes,_ já os juizes de 

qu.e, unammPme nte, ex ternamos sobre ello. direito percebPram um subsidiO m'tior do 
·Sr. Presirle ntfl, ainda écoam nesta sala qu e ilquelle que per..:ebem actualmente. 

as palavras vibrantes rl e enthusiasmo e de Sr. Presid ente, si os juizes de direito já 
justiça imprccaYel, pronunciadas pelo no~so perceberam quantia superior em épocas em 
e1fierito co llega, cujo nome peço lice nça para lJ ue as necessidades eram outras, as despesas 
dê<;linar, sr . Nelson de Senna, qu ando se menores, não ha razão para se manter a actual 
re'fe ri~ á zp. ~gistratur~ do Estado de Minas. tallella ae v e n cim e nto~ . · 

Effeclivam en te, é essa a classe qu e mais Com relação ;:os juizes municipaes, pesa- · 
horirn ,' que mais efeva , que mais dignifica o me na alm·t ter de me referir á quantia que 
Es~a do . Em cada um dos magi8lrados minei- elles percebem e qu e é, vef'fiadeiramente, 
ros, juizes municipaes ou . juizf's de direito; miseravel ! Um caixeiro, de casa cómmercial , 
em. cada um dos· seus auxi ltares, os promo.- ~~ 4a. orde_m, ga nh a muito mais Jo que o· 1 
tores de· justiça, ·· se encont ra, .um caracter ·JUIZ mmHc-rpal de nossa terra. · ·· •.:• 
im.polluto, -elevado, pu.ro;. em éada um .d'elles Como é que o jUiz municipal, com família; · 
ewontr.a-se um tra-balhador incansavel em querendo ser probo, hon es to, independente, ' 
pro·!. da . justiça, em • prol da . séria applicação- pó de. viver. .com a · qu·mtia que percebe. dos•, 
da lei e em prol do direito. -eórres publicos ? •, · - , 



· NãQ é1.só; essa quant.ia :remunera, ·peJa :·de-
cima Jparte, . o trabal·bo que eHes têm ·na 
maioria das.comarQas,? ,Efteclivamen~e ,não : 

Com relação. aos promotores de justiça,,co-
ll:te a mesma argumentaçãQ. . · 

Quanto . aos delegados de , policia, ni.o pre-
cisarei dizer q~e .não ha uw .bacharel siquer 
que possa acce1tar a remqneração de· f80f)OOO 

. para ser delegado .de .policia na minlla terra. 
.Essa qu~nti~ alli não lhe dar.á para as despe-
ias ordmanas de manQtenção. ; 

Não se diga, sr Presidente, que a situaçãO 
financeira do Estado não permitte o aug · 
ment,o, minimo que seja, dos vencimentos dos 
seus magistrados, d:os seus promotores, dos 
seus delegados de policia. · · 

Não é H propria mensagem presidencial 
11ue nos attesta, de modo a nos trazer orgulho 
e ufania, que as rendas do Estado vão . em 
progressão successiv<1? . . 

Não é apr-opria mensagem presidenci<ll que 
•os diz que no coner do ultimo exercício 
houve um augmento de tre' mil e tantos con-
tos sobre a arrecadação prevista na lei orça-
mentaria? · 

Pois bem; éeom estes ligeiros argumentos 
e·mais q11e tudo com a propria santidade da 
causa, que eu invoco rlo ronl{resso Mint-iro 
uma lei em abono á classe, que é a classe 
qur~ mais nos dignifica, que é a classe que 
mais trabalha neste Est~do, e á qu:\1 está 
affecta a suprema funcção de g'a rHntia, á 
ordem .socia l pela sever·a applicação da lei e 
honesta di~tl'lbu r ção da justiça. 

O Congresso Mineiro precisa ir em· auxilio 
dessa c l as~e, decretando uma lei de accordo 
com as suas necessirtades actuaes. 

Enviando á Mesa a represfmtação, peço a 
v. exc., sr. Presidente, se digne mandar publi-
cai-a no jornal da Casa, · enviando-a oppor-
tunamente, á commissão respectiva. · 

vimos ·por .esta fazer um appe_ no: a ti alto . cri-
. terio d(•s srs. MêmJ?ros \do P.oder Legisl~tiyo 
d.o.Estado·, par.a que, r:econhecendo. a .. -neees-

. s~dade _que. ba de_ serem augmentados os, ven-
~Jmentos d!l_ma~ps~atura mmei~a ·,dos dele§{a-
aos de RohCJa, fig1slem a .respeito, Não· é miS-
ter demonstrar a pre~penle nece.ssidade de.sse 

·a ugm~nto· ora .. p~clamado, porque em , annos 
anterwres tem s1do , p~opo.sto, sendo essa me-
;dida patrocinada ,, e .defendida .. por . membnos 
dos mais conspícuos da Camar·a·, que _não 
conseguiram o. fim ·collimado ·apesar da Jus-
tiça da causa, a despeito do denodo com que 
lactaram, dp , brilhantis'mo e da superiori-
dade indiscutiveJ com que argumentaram .. , 

Agora que todo o pa1z atravessa uma du-
radoura crrse finHnceira que vem affectando 
dir~c.t;;m ente . todas 3.l1 classes ·sociaes, esse 
augmento já. por varias vezes reclamado, ~or
na:..se de imprescindível necessidad e. , E essa. 
é recqnhecida por ~od<1 imprensa mineir·a e 
o exmo. sr. Presidente -do Estado,. na sua 
mensagem lida perantP. o Co)lgresso, no . dia 
t5 de JUlho do corre.nte anno, ao tratar do 
lunccio'n. li~mo publico do Estado, declarou 
serem ju s t~s l'IS reclamaçõe&· fr itas para a 
mellJOria de seus vencimentos.. A mogistra-
tora de Mim•s tem imperiosa necessidade de 
Pstar ao ·par de todo o .movimen to •. reali~~-. 
do no mundo ju ridico, de conhecer· todas 
as innova~ões que a civilisação introduz no 
seio do organismo do,djrello; .d.e ~companhar 
as decisões dos Tribunaes, afim de poder 
resolver' as complicados questões que .a in-
tensidade de vidH vai cada dia fazendo app;t-
r ece r por todo o E~tado; e para . isso , n.ece.s-
sita de comprar livros e as,ignar revist~s 4e 
direito onde possa beber os fecundos ensl.,. 
namentos precisos par bem desempen·har a 
elevada missão de que está invf's tida, na qua-
liaade de um dos ramos do poder governa-
tivo do Estado. Tenho dito. Mas · com os r eduzirlos vencimentos que 

(liJuito [}em; muito beml ) muito mal chPgam para fazer face ás . das-
Publique-se e remetia-se á comlllissão de pesas da vida material, que está ruu1tissimo 

car<1, como pode H magi~tratura min ... ira in-
Orçamento. slruir-se o necessano para o caba·J desempe-

nho de suas importantissimas attribuições1 
E' verdade que mesmo assim ella honra o 

Exmos . srs. MPmbros do Congresso Le- nosso giMioso E~ ta do pelo seu vasto cabe-
gislativo do Estado fl e Minas. dal scientifico; mas com que i-nauditas dif-
Commis~ionados pelos !:rs. juizes de direito ficuldades; .... Gosa, com justiça, da fama de 

de Mar de Hespanha, Ouro Fino, Serro• Oli· ser uma das mais competentes rto Brasil, ·po:.. 
..-eira, Alfenas, S. Sebastião do Paraizo, Saba- rem essa. compf'tencia {> adquerida com sérias 
rá, Caelé, Bomfim, Alto Rio Doce, Araxá, d1fficuldade~, devida exclusivamente a seus 
Campanha, Pitanguy, Carangola, Pomba, apoucados vencimentos. Durante todo o tempo 
Leopoldina, Ayuruoca, Pouso Ale~re, Curvello, em que a situação financeira do Estado não 
S. João d'El-Rei, Cataguazes, Tres Pontas, comportava augmento de suas despesas,. a 
Prados, Janual'ia, S. Paulo do Múriahé; magistratura romeira patrioticameute se abs-

Juizes municipaes de Ouro Fino, Caeté, teve de .reclamar do governo o augmento · 
. Bomfim. CHtaguazes, Salinas, Marianna, The- ' de seus vencimentos, mas agora que HS con-

ophilo Ottoni, Minas Novas, Pará, Mar de Hes- dições economicas do Estedo são prosperas 
panha, Carangola, B,,rbacena, Diamantina, conforme affirmou o exmo. sr. Presidente 
Ouro Fino, Queluz, B ependy\ Lima Duarte, do Estado na · sua mensagem, ella vem pe-
Pouso Alto, Bocayuva, Januar1a; · raRte o Poder Legislativo do Estado recla-

Promotores de justiça de Cataguazes, Ou- mar a melhoria de seus vencimentos, espe-
ro Fino. Mar de Hespanha, Sete Lagôas, S. rando o franco apoio dos illustres Membros 
loão d'El-Rei, Barbacena, rres Pontas, Cam- do Congresso Esta\i.oa,l, para a CO}lsecução de 
P.O Bello, S. Paulo do Muriahé,_ Alfen.as, Ma- tão justa· e necessaria .medida. · .· 
r1anua, ,Bom fim; · Uml( dàs causas,' tal\!ez ,a ,· mais pr,eponde-

Dellt>gados de policia de O~ro Fino, ~eo- rante, que . tem impedido ~ augmentd ;Qr..a re-
. poldina, Rio Pardo, Aguas VIr~UO\iaS, P•tan- reclam~do, era. ,se.m duv1da !l p_recarid!l,de 
,, guy, .Mar de Hespanha, Alfenas e Ouro Preto: .. fin~nce1ra !fo Estado .. Mas .per~1ttam vs. ·excs •. 

Rep1·esentação 



- ({Ue" l~pl_}DR~i;a. OS9:I ~>~rMU ·~~(AlUIS\ abxit.jô I p&lfa i ~()~UÜO d~~ ~à:raS•IÔO pma.io, 
) JlÓI!l· enfurallui4~l t'o-r'1l~l!tf~...n.llfdo -esse ~à~ift~ •ft!Jéfi Jàctfl'ail'he'iite está dsend~ con&tnmdouna 
··mulo co:titm a ••nossa J'llS~lSSim;t .f)'retooQ'ào: í'néSm:;tnoidldEJ,Jeom o ·nobre< e elfwa<W tmt8e 
lwje .as-condiQÕe$1ti.nanc--ei.ta's'.do,Esla!d<>' ãbl·as lteGil~r l f<lSlJ)'obt~s, .•os >d·êswdid0SJ, · . 

- Q~l~l'-aSlj)Oss·iv.eis, -~ ~ q11é ~f.fif1fflamas 'bá~a- Sr. Presidente }~ cidatl'e ..cte· l{lb~raba; jús-
·,dos ~~~m um ·documento ,tle I jnqu~>-sH~nav.el .tatn~'le demHn4lf)alda •a,tJ#Hreesa r.doJseT.tijo e 
,;yaJ.or, q·N<e ·é a •mensagem do oxmo. IS r '. Pre- , (a:e põ'l.er· se-ia; oo111om:inat-a a pero!a ,.. ruo 

-. rsWente d'O .•Estado, que 'diz: «'E' ootla •vez 'l'fii rlgu~o M!ínerro, porquan~. 'é•a c~:da:cte mrps 
--mais conforta io11 ·o !)Hipul!w de t!qu'e; ·~isi~e~- in<!l'~t-> trifll~ e fnteblectual daq~ella zona· _ei :qlljl, 
·ooente, se •v·ão affim;mdo nossas forças produ- sem reeew de ér-J!ar, pod-eria ser ,classJfi'eada 

· ·· ctor~s, reveladot,>elo· vigoro~o.1Doviment<> edo- o centro mais €O.'tnm~roial do Estado, t'fê, ea-
-n&mleo observaiio·iflO exercJciO de t9t2, sym- tretanto,: d~senroka-r em _ seu seio um qua,dro 
'.P~Om;a ·este q-ue ex.pri·me a fnetifieae}ão das doloroso e triste e. que !1'1Uilo :Lem compl:!n-

-- medid.as com que QS ,poderes putJlicos hão «~d.@ J9S •l€ora~es. wmpassivos. : 
estimula·do 'patr·ioticamente a activi&ad.e a•gri- l ~efj.~·!G,tme, , sr. Presid ente, ao ~rande "Il:l:l· 

- oola-e:il(iidustrial do -Bstado". «Este facto dá - mero de mendigos e aleijactos que ,transita~ 
··nos a agradavel impressão de que •a nossa ex- as nw,as 4aq uei~a cidade, batendo de porp,a em 
-pansão economica continua camiuha1Jii'do fi'tme porla, em tPrtOOO:ra do pão de cada dta. 
;para um .grande :desP.nv~lv·imento, de que é E' •certo, p,orém, sr. P residente , ' tlilrU1e se 
.-s-usceptível em tempo que não ·vem longe» . grande part~ desses . desvalidos encontr,ag~ , 

Ainda que o no.:;so glorioso Estado não es- dunante·P. ·n01te, almas c:Jndosas que lhes dê 
-• tivesse em tal pede f)rosperi~ade, :•inda que agasalho, isso n-ão ac0ntece, entre tanto, ,a 

essa prosperidade não caminhasse !firme para muitosoutres que . dormitam ao relento; uns 
• uin granoe desPnvolvimento muito proximo, tomando como leito as som bras das .a rvor,~s 
· ainda que a s bedoria indiscut-ível com que que adornam os di,·er>os ja rdins que em,b_W-
·tem agido o patl'iotico governo aconselhasse Je1:a,w a ·cidade, ou tros as proprias ruas•por 
prudencia nas despesas dos diverso~ de parta- on6Le tr .. nsi!am, esmolando, durante o dia. 

:mentos da ildministração publica, ainda assim Mas, sr. Presidente, o que é digno de ~~r 
o augmento de vencimentos lembrado nesta regtstrado é que e~se facto não poude - !\~r 
-re13resentação é de inteira necess idade e ur- visto c-om indifferenti ~mo pela população.na 
gerw1a . culta cidade de Uberaha. 

A magistratura, partP. de um dos tres po- Uma pleiade de homens levantou-se e er-
deres ~o governo,_ ·Vi·ve comprimida enlrr. as ganizou-se uma assoei. ção, a qu~ se ,dllu o 

- necesswades da ·VIda material tornada difficil nome de «Associ" ção Benl'ficente 8 de S_ete~ 
.pelas caus:1s assaz conhecid<~s e pela compos- br.o», data da sua inst.allação, e por meiO ~e 
tu~a, decencia e integridade que o seu cargo subscripção entre os st· u~ membr·os e dem.ajs 
•exw;-e. habitantes da cidade, tratou-se lo.go cte ob~r 

·Si os seus minguados vencimentos são q uasi mei0s para ·a construcção de um predio, orçado 
que insufficien tes P·•ra se manter com a decen- em 70·:000$000. 
cia que a sua posição social exige e nao bas- Ainda ha pouco, •Sr. Presidente, por oac~
tam pará acquisição de livros e revistas com siào da minha recente passa~em por alh, 
qu~ possam saciar a sêde do saber, qu ;nto quando demandava es ta Capita l, tive ocC<~sião 
·mais par-a prover· ás n ecessida~es da familia, de fazer uma visita ao editicio, e posso affir-
cqmo educação de lilhos, difficilima neste mar que mais de dois terços da obra já. estão 
!Estado! · con.st.r.uidos. 

Outros Estados d" Federação Brasileira, que Devo ponderar á Casa, sr. Presid,ente, q!Je 
luctam com dificuldndes econbmicas muito os membros dessa associação, quando se 

-·maiores e mais seri-as, remuní! ram ml)ito reuniram para tratar da eonstr~cção do pr~
m'l is eq uitalivamente o·s memb<r·os do Poder dio, ,alirn de nelle serem ;;co lhidos os mend1_-

_ ·Judiciario. · · gos, tendo sóme_nte deante dos o i~?~ a ean-
A .M•agistr·atura mineira qne até hoje tem se dacte , não mediam a respon sH bt ii rf ad~ q_t~e 

· portad_o com mflx ima correeçào, pcl ra honra ir~am assumir, n'ão Cp lcularam os sae ri'J1ct,os 
<e ~lona do no,.so Est-ado, tem direito de ser com que iriatn arcar, e, asss1m sendo, nem 
·~ttemlida nP-s ta jus ta reclatnRçâo que ora faz de leve, ~!.Quer, pensav; m que os recursos de 
·ao Poder Legislativo de Minas. Não ex i ~:;e do q,l,l e di sputlha.~ eram insignificantes. 
•\Estado um absUI'do; o &ugmento que reclflJlila Npssas conj:lições, puze ram mão á _obt';a, 

· •fica ao al to eriterio dos conspicuos membros dand.o inic~o 'á ~onstrucç~o d_o ed · fi~ior. que·.Se 
do Poder Legi·s'lativo.. ach_a na,s l}QPd iC(ões que acuna referi; m s, 
· Ao patrotlinio, pois, de·:vv. e)(cs. senhores .&!'- . Pre~i l\tlltte, é tom doloroso pesar \1Qe o 

' legíslado~ es minei-ros, e ntr~>gamos' a de'fesa dl.gb, e'gotados tod_os os rec)Jrsos,_ d1e ÇJ\le 
· •da nossa justa caus;I e aguardamos espr, r;m- dlS: punl)a ,;:t ' ijen.emerJta assOCiaç~o, nao ·p'ltde 
'- ~O:StlS OS fe~undos r'esultados tie sua pa'tr,rdtica eHf: )e v ar' evante a sua nobre tarefa. 
· e benemerita ace}ào. · ' .1\S~ir'p. ~endq, eu pergunto a y. ex c., ·sr .'Pt -
· ' !!l. Jos'é _de_ ~lém ·Porah-y<ba, 28 dtl j~:~lho de sidente, pogel.'ãq 9s membros da réfe~itl~ s;c>-
. ;'i 91~.-Y·!r-g1ho . ~orelzs~hn.-:- Adalb~r.~o ·!'i, . G~d,!i.d.e P,e~·v~ti,r' qa obra en_~tada ? 
~ue~r~ , }'un mli·flleipa'I:-AntorliO 1\>agustp '' 'lfn- . l)eiV.er~o .r~troceP,er? , . 

· .•q1i i3 Ira, ·prdmoior 'de j~stiça. : · ; :~ão, . s'f. . ,Pr_esj·1én'te, J:!ôrq!J~ Q.e qlOül'Cb ttt a 
'4t 'S r_. ~bis '1.'-helot'oh'ro: .-:sr.IPresid-eJ1i- ·.morrj,é lb ~cç;J.H1l .mf)s aos ouv-Wos a.s ll:aJa~as 

_ _te, so_IIcllei : • ltJ&llaiV-ra . ;J~ra 1U· ·11 -ild~ ríJ.: ' tl~ ·inembravéis do ''DiVino Mes'trtl: · «.aálH~.II e. ·~e 
•àf;fd:ar 1á Mí!za umll'lté pr'e'S"erf{à,c;'ãb d-'ll · ~irej m_tJ tte mão ao ,&rado e depois o â't)à:hd9ii'a'1iao 

· ' ~t6.rla >da 'i-Nsso~ádã'Ô- ~éfi ª liti! 'i8 ·!{IP Ber · -'é'1!~-nô l ~ o e-Wlo t1e Deus. ; ··' · · ·: 
· ,, ifthit1fro,, d~ óif:l!i6t!Jde~.berl)b'a · ~UO~e·-s,b -. r >~ e~~ ' 66rt:fflt() · fr • 4n ê li 1ifl.te~Ul~! e 

· '-Jitlta"do 1«~gtê'Bso··~gi-!fi!Hí!~ \1o;-gg~ 1tim : ltJbs · · · d~ iliktíbs '&HJeg~JI:1~~%~re~éHiWçãt1fWv 



.-et~Ul~xnPdP~~~,o~ ~!ldigos .. IP:e.s .ibiJ. elll}fll. ·~ nhal ~I CQfPP!jij§4p q~ OJ~m.oo.to ilqu.e 1!1 to-
-ás w>.l*~s,_ S,QlicW.!r , d,:>-~l),gii0$11~ ~Unejro rl!id JJ}ll;r/1. ·~ ·~iqlJ,:J.l QQ-SiPQI';tl}ãf>. :) '- P. !. lolO!J 
aux1ho_ afim d~ g~e possam t~l'JQlníN'; lt .qQJl , (Muito bem . muito liem1f) ·>li , ·' ,,·1.., " 
trueçao Q.o ·ediij~w.· , ·.···.i , , 1, · , . . : · 
Sr. Presidente, si é verd!ld~· que-<1.~ prod11 , ,A .\cg~J,w~sae .d~ ~9f&~Al~n.to. , '• ·r~ ~ ."tt 

.at,os1da-s iQ.d'4JstJ1ias, ,(jia ·I&VQ111!a· e do qoijljlller- · _ 

...Qi.o, qepend;em OS r ptlogr~SOS (de. •llm:a 1S~O.i'edad•e , .;~f'RE§flN '.f AÇ~p !QE P~Rl'l0EI\ES DAS CIUl~ls,I!ÕES 
é certo tambem que o Estado tem •!> ·9trv-er,t ,. ·. . · . . .. · "" . . 
ill\penioso de • protE~ger os orphães e abandf>- . _O I>R; ~AlJLO P~NUJ!IRO, ei;D; n~me da G~ll»llffl · 

. nado~ . ' · · 1 ~ao 4e f\gr,ICpJ1~lr.t . e lndus,tna, ,apres~l)1il.:O 

- Si é abrigação •:do Estado. desenvol .v,er 'a in- segumte . · · 
strucção Em todas as camadas sodaes, tombem .Parec~:r n.. f9;0. 
,J)Je toorre • o dever de ampar-a!' os •pobres. 
esses velllos desvaHd.os, dar>lhes Wdo o. eari-
•nho, porquanto, no seu -nu•me.ro, eKistem 
muitos que se inutilizaram em consequencia 

-de serviços prestados ao Estado, á lavoura, ás 
1industrias e ao oommercio. 

Não é sómente em conseguencia da vaga-
''bundagem, ccrrio a e-asa bem o ·sabe, ·~ u e um 
·homem se inutilisa; ta-mbeín ' o invalída- os 
labores do traba lho. 

- 1 , Ft: itas estas considerações, passo ás mãps 
êle v. exc. a reprrsentação, citando o prove r-

_.bio muito co'nhccido ~~q~t em dá aos pobres 
eJDpresLa a Deus, e, corno é sabido, Deus, 

,essa entidr1de toda pode:-osa, é um bom deve-
,d.or, ,porqua nto, paga ju ros exorbila ntis~imos, 
:J~aga cem por u.m. 

Pass 10do, pois, ás mãos de v. exc ... •Sr. 
. Presiden te, a rep r es~ rHação · da «As~ociaçãe 
-Benetipente 8 de ge tembro,, de Uheraba, eu 
·espero que a digna commis~ão de Orga:mento 
dispPnsar-lh e-á as mais vivas sympathias con· 
Gedendo- lhe o auxilio que nella é sGlicitado. 

!11enho dito. 
(Muito bem; muito bem I) 

. A' commissão de Orçamento . 
O s•·. lgnaelo ~fut·ta : - Sr. Presiden-

--te, lenho a honra de pas~ar ás mãos de v. 
<exc. , ati•m de 'que tenha o destino regimental, 
uma rP-presentação da mesa Hdministr.a ,~iva 
da sociedade de S. Vicente de Paula, <da 

A commissão de Agricultura e Indu~tri<\, 1a 
que foi presente o requerimento do sr. ·dr . 
J-1-l lio Q,e ~11r~, . pe,dindo divers,os f<~--V~NIS 

. parà uma 'usina destinnda ao fabrico· do ferro 
.esmaltado e estanhado, no Es t~do, Julga e 'é de 
Jrarecer. que seja euwida a respeite, a •Secre-
taria da Agricultura, deante de cujo pa:r.eoer 
a commissão delibera<l!á de modo defi,ffitivo. 

Sa la das commis~ões, 2 de agosto •!fé' f9i'3. 
.Aaulo Pinheiro da Sil.va, re-lator.-Franldin de 
Castro.- A. de Rezenr1e Costa.-A imprimir. 

O SR. RAUL SoARE.- , em nome da commissiu 
de Cons tituição, Legislação e Justiça, apre-
presen ta o seguinte 

Parecer n. f61 
1/.. commi,são de í.onslituição L-egislação .e 

Justiça , <. que foi pr~se nlf\ a representação 
de alguns lentes do Gymn::t sio Mineiro, de 
i 9f0 , solicitando .a d,CCI'e tação dr uma lei que 
lhes mande pagar as gra tili cações a que tem 
dhreüo pelo 'desdobramento de au las em 
1908, e ó ae :p:trece r qúe seja archivada :a 
dita 'fep re.se ntaçãn, visto ter o Congresso 
provideaoiado sobre o assumpto no art. 30·,da 
lei n. 596, de 19 de setembr·o, de 1912 . 

Sala ·das commissoes da C mara dos :De-
puiados, •2 de agosto de i913.-Raul &oar..6s. 
Olympio !11eiXJCira.- Nelson de Senna._:__A im-
primir. 

O MESMO sENHOR deputado, pela commis-
são de Orçamento, apresenta o seguinte 

. ·. P.ro}ecto n. 1'13 · ' 
·"Villa de Capf\ll inha , ped-indo um auxilio ao 

Congresso ll1inei ro para a conclusão do pred-io 
desti nado ao hospital daq uell a localidade. 

Ouvi, sr·. Presidente, corri muita allencção, A commi'ssão de Orçamento e Contas -a que 
. as ponderosas~ justas observaçlíes feitas ,pelo fo rl)m prese(ltes as mensagens do sr. 'Presi-

1 .nosso illlus·tre collega Que me prece deu na .· dente do Estadú, datad.,s de 26 de junho, , de 
.tribuna, cuj,o nome decli.n,o com a necess,ar.ia 8 de julho e de'22 de )Lilho, todas df'ste atm~. 
venia, o sr. 'Elias Th~otonio, e es tou de -acc.or- júlgaTIIlo necessa'rio allender -ás solicita~ães 
do com s. ex_c,; porque é drver imperioso 'nns meS'mas 'Consignadas, é de parecer qtre 
do Congres>o vir sempre em auxilio de asso· se .iJ dop te o seguinte projecto : · .' 
ciações que tenham por objectivo .a .fundação o Congve~so' Legislativo -do 'Est\l.dO de· M1n;as 
de es.tahe lecim e~ lo d.e .caridaqe. · Geraes decreta : 
. Tive, sr. Presider;n e,, em_ minha recerte At't. c o 'Ficam desdejá·abertos os s~guil_l-
pas~agem pela florescente vllb de Capell~nh :-t , 'tf)S cr e·di'tos' SU'p'p letnentàres : d-e 4:550$006 'á 
occ~siã~ de v\sitar o pred_i~ em com trucção~ verba n. · X, I§ 1 . ·, dó-art : H 'tia le-i 'n. :Sii, 
'e, *por 1 ~so, me acho ha'btlltado a declarar á de 19 de setembro de 1912 drstinada ao cus-
Camara qu e es~e edificio preenc herá os'-tihs a ' tteio .rJa ''Escoià 'Nü11-mal Modrlo rdesta ''1>.ill.ll; 

,q_ue é à~stinatlo. . . · de ~Í'JO : If~2á•ve·!lt)a n. XX1VH, •§ L· c&p) f:l, 
Acretlito qu-e ' o OO'ngresso práticará: :umLactó ) da' lei -n•; ·~Mo, ·fie 'ffl ' de -setembro. ld~ · 1-)9-ti 

d-e j'nsliça '.indo ao <Pr!C,OTI~ro da inioiatrva'~dà- para occorrer ao p·1gamento de cu&tas -)jUd:i-
·qu t'l ll es '110'ssos ··patri&ios ·qn~J . e,rocu;ral!? .esJ.a.- c!arias e~ .prpc.~;.;sos .fWiiP.es, por terem 

. i:ielece.r, naqüêfl~ ' etàrl-to·•cto. ~~~i:lP, , m:es sido suffic1entes as verbas vot~das . . _ 
'' 'tatre1l!eiftl'e!nlo em que 1b <fl'Oi:ir'ê, o· o~sva'hdo, Art. 2, · ~ ~~<21!~· !l!! . s H~l.l\Posiçees em 

encontre amparo nas suas enfe:rmtl1itde!;' contrario. . 
. ~:~t.:e&~j(j~!J.t>§, . -. · ),._ •n : .r. · ,,, la· .lf.if51ti~Sii9es,lq2 , e:log~sto tle· lf9i~ .. -
_.,, T~:ís&and.aTâs fHftiQS de rv :xo. -·tapfl8SeR·ta 'aifitJ~~ _2.LI J'ó\\IJ 'IJ!.l§!íoiD.t:::. 'F. ' 8e'búimaoo • 

.çío, isq. res-ide l1tt:I 1 • :Yoto "~ .. ' -tl.fgWé l'HU~Ui r -·®ll s0Jih~~i@Y.i:.. I,Omr;>1J.In-ir. ·h-~'·· • 



"' · O sr. ·,Modestino Gonçalves, lem nome ,; da. 2.•' discussão; é de pareé (:'r que sejam submét• 
commissão de. -Força•,Puolica, . ;ápresentà '0s·f tido& á. 3.•, refundidos ·em um só, com a se._ 
seguintes· ·pareceres :· . . . . ,. ., guinte redacção : r . . ., ; . . 

' ' . ,' _ · O Congresso Legislativo do Est,ado · de ·:Mi-
Parecer para ·2.• ·discitss'ãd' do ptojecto n.1·104 n;;s' Geraes d'ecreta :· : ·. · · · 
· · - · Art. f.· Fica o Presidente do- Estado de Mi· 

<· ·' A commissã~ de Força- P~blica a que foi . nas Geraes auctorizado a conceder as seguin-
_Pr~se~teo . ~row~_to I}. f04, Já ,apr,rovado e~ . tes licenças : · • .•· 
, prunetr~ dts~ussaó, e de par~çe!, . Q~e elle seJa ·a-) ao 'dr. Joaquim Barbosa de Castro: juiz 
· !)Ubmettldo a- ·segunda ·dtscussao,• ·e, egua~- municipal do termo do Rio Branco, seis me-
mente, approvado . · · , zes de licença , em prorogação, para tratamen-

Sala d;IS commisEões, 2'de' agosto de f9f3 . . to de saude.; 
Modestino Go nça lves, Fr ederico Schuman,n.- b) ao escrivão do f., · o f fi cio do -termo de 

· E-dgardo da Cunha . Montes Claros. Arthur Gustavo Rodrigues ,Val-
. · · le; um anno de lincença para tratar de riego-

··PareceT pam 2 .• discussão do prójecto n. 105 cios ; 
c) ao escrivão de orphãos do termo ·de Pi-

. A commissâo de For.ça Publica a que foi umh y, Fra ncisco Alves do .Co uto e Chrit tino 
-presente o projec to n. f05 , já approvado em Domingos da Silva , escrivão de pCiz de 
primeira d i s•·u s~ão , é de parecer que seja San t' Anna do Deserto, município de J 11iz de 
elle submettido á segunda, e, egualme·nte, ap- Fóra,, dois an nos de licença a c~da um , para 

. provado . tra ta r de negoc10s ; , 
· · Sala das commissões, 2 de agosto de f91 3. d) ao escri vão de paz dô dislri c lo da ci dade 

.:... Modesti no Go nçalves . ~ Frederico Schu- de Manhu;;ssu' José de Assis, tres annos de 
mann ...... Edga t·do da Cunha. . • licença pu a tratar de negocios ; . 

O mesmo s r· . dl'p utado pede e obtem dis- e) ao L · escrivão do' j udicial e no tas i1o tPr-
pensa das form ;, li d ~ des rt·gime ntaes, afim de· mo do Carmo do Pa rnahyba, Camillo A'• gusto 
que os prnjectos figurem na ordem do dia de Andrade, e ao Pscrivão de paz do di, tr·id o 
immerliato . da cidade de Leopoldina, Gustavo August9 

O SR. ~-JRMIANO _ CosTA. em nome da commis- Pereira Pinto , qua r. ro annos de licença , a cada 
são de RPpres ... utações e Petições, apresen ta um , para tr·atar de nl'gocios ; · 
os· seguintes pa recertls : f)· á professot·a·da 2 • c<ldeira do gru po es-

Parecer n. 62 

·A commissão de Representações e Petições 
a que foram prese ro tes as prçHs protoco lladas, 
sob ns. 1.449 e t·. 928, é d'e parecer que se-
jam archivudas, por se terem tornado inop-
porlunas. ' 

(S R.) Sala das ·commissões, 2 de agosto 
de i 913. - Campos do A'ma ral, .presidente. -
Firmümo Costa. - Christiano Rôças . - João 
An tonio. 

Parece1' n . 163 

A commissão de Representações e r etições 
a que fo ram presentes os requ erimentos do 

.tene nte-~o r·on ... l Olympio José Pimenta e do 
major graduarlo - Delfi no Ferreira da Silva; 
aqueile, com d.d.a de :10 de junho de 19:10, j á 
informado pela 3.• secção da Secretaria do 

.. lnt~rior, aos 2 dl' ag0sto de i 912; e este, com 
data .dc 27 de ju lho de 19H, .tambem com in-
formação do Governo do Estado pedindo, 

. um e outro, con tagem de tempo para effeito 
de suas reformas; 

_ Consid erando que ambos já se acham re-
'formados e, p<1rtanto, sem opportunidade os 
requ erimentos, é de parecer que sejam estes 
archivados. . 

.(S. R. ) Sala da s commissões, 2 ·de agosto 
de i 9!3.- Campos do Amaral, presidente . -
firmiano .Costa. - Ghristiano Rôça~. - Joãe 
Antonio. . . . 

P~O.JECTÓ- N. f H, 

· (Re{unlle os de ns. 97 e 98) 
-. A commissão de Representações e Peti~ 
. ções a que foram presentes os projectes ns. 
!7 e 98, do corrente anno, jâ ·appr.ovados eni 

cola r da Camp .nha, d . Maria Antonia Alves 
de Vilh ena, u m anno de licença, pa ra tra tar 
de negocios e . · ' 

gl á profe~sora da f . • cadPira do sexo 
mascul ino da <.:idade de Ubá, d. Guida Soa res 
de Moura, dois annos de licença em proro-
g:~ção, para tra tar de negocios. 

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

Sala das ses~ões, 2 dfl agosto de 19B. -
Campos do Am .. ral, p residente.- João .Anto-
nio.- Chrisliano Rôças.- F1rmiano Costa .:-
lm pf'im am -se. 

O SR . J_oÃo Ar(Toruo, em nome da commis-
são de Petições, apresenta o segui nte 

Projecto n . f_l5 
A commissão de Pe tições e RepresPntHÇÕPS, 

a que foi presente ci re4u t> rimen to de M noel 
Ray mundo Dias Simim, eséri yão de paz do 
distric to de DorPs do José Ped ro, comaréa de 
Manhuassú, ped i ri i o dois · annos de licença 
para tratar de negocios ; · 

Considera nrlo que o pedido do req uerente 
nenhum pr~::j ui zo occasiona aos negocios pu-
blicos, é de pa recer qae se adopte o seguinte 
proj ecto : 

O Congresso LegislatÍvú do Estado de Minas 
Geraes decreta : , 

Art. L: Fica o go\' erno auctorizado a ·con-
ced.er a Manoel Ray,mundo Dias Simim, es-
esc~:ivii-o de paz do districto de Dores do José 
Pedro, comc.1rca de Manhuassu ' dois annos de 
licença p_ara .trata r . de negocios. · 1 • 
, Art .. 2. ~ Revogam-se as disposições , em 
co_n trario. 

Sala das commissões, 2 de agosto de t 913 • 
~Campos do Amaral, presidente.~ Cbris-

·tiano Rôças.-João Antonio. ~A ·imprimir. · 



f1 · i. 2· • PARTE DA .eRQE&l: }},O; {ll;A. .n . Sr. ~residente, sintp Jmm,e,nsamente que o 
L• . .. I ' •.• !J. ' . ' ' I t. 

. L• DlSCPSSÃO"jlO PRQ~FfC.TO .. I!i· iH 1 

Lido e posto em prinieifà. discussão é. s ~m 
debdte approvado. e remettido â commissãó 
de Orçamento o projecto n. ·iH, auctoriian-
do o governo a relevar Francisco Bernardes de 
Moura, ex-coHector de Entre Rios, da quan-

,.,, -precano estado da mmha saude. me prive de 
p~der continuar: a. desenvol.ver,. d.e modÓ con-
~!~n~, ar,gt~~e!lt..o~ que pude~sem trazer ~ con-
VlCÇilO: .dos ~HJUS collegas, sobre a justiça d~ 
causa pela '·qual pugho, ein tódo caso, mesmo:' 
com estas despretendo~as consideracõ-es:.: ' ' 
Voz~s:-Mu-ito judicio;à~ (apoiados ). . ,'' 
O SR. IGNAqo MuRr<A ... esper,o do patriotismo1 dos meus collegas a acceitaçj\o da emenda 

tia d~ 2: 89'78662. ' · 
t.• discussão do projeCÍo ·n . . tb 

·Lido e posto erri i. • discussão é egualmen-
te. approvado sem debate e enviado ·â com. 
m1ss~o ct..e lnstru.cção Pu.blica o projecto n. 
H2, dispondo sobre o provimento definitivo 
das. c~deiras primarias pelos professores in-
termos, actualmente em exercício . 

2.• discussão do projecto n. 99 

·E' annunciada a 2.• di :>cussão do projecto 
::1. 99. elevando á categoria de cidade diver-
sas villas do Estado. 
·Em discussão o art. 1. o. 

O sr. lgnncio Morta:- Sr. Presidente, 
solicitei a palavra para apresentar uma emen-
da assim redigida (lê). 

Sr: Presidente, a villa de São Mi~ uel do 
Jeqmtmhonha,como a Casa não ignora. é hoje 
um~ das que mais tem progredido no norte 
do Estado; revaliza-se e é rn e.smo superior, a 
algumas da s nossas cidades. 

A sua população é superior a 5.000 almas, 
o seu commercio é bastante desenvolvido e a 
sua industria pa~toril é uma das melhores da 
zona norte-mineira. 

Al ém disso, sr. Presidente, a vi lia de S. 
Miguel do Jequitinhonha é um cen tro de pri· 
meir~ ordem, qu er· se o encare pelo lado com-
mercw l, quer pelo agrico!a ou industrial. 

Dotada de um predio escolar de primeira 
ordem, construido de accordo com a planta 
fornecida pela Seçretaria do Interior, de ma-
gnitico edilicio a Camara Municipal e cadeia 
publica, é aquc lla tlorescente villa um dos Jo-
gares de mais futuro na zona do norte de 
Minas. 

Acredito, pois , sr. Presidente, que em vista 
de todas essas considerações eu, apresentan-
do a emenda, elevando a vi lia de. S. Miguel do 
Jequilw hon ha á categoria de cidade, com a de-
nominação de cidade de J.equitinhonha,11 ão fa . 
ço mais do que cumprir o meu dever de, como 
conhecedor que so u daquell!l localid:1de, não 
deixa r pas,;a r uma occ siào de pr·est<l r, embora 
CO!fi a fr_aqueza dos meus pequ enos recursos 
(nao apowdos (jeraes ), esse relevante serviço a 
referida loca lidade. 

Egualmente, sr. Pr.~sid e nte , como v. exc . 
ouvm. eu inclui na minh a emenda a villa 
Br .. silia qu e é tambem mh logar muito pros-
pero e onde a industl'ia pastoril é muHo im-
portante. · 

Accresce aind ~ notar, sr·. Presidente, como 
fui informado pelo nosso illu st·l"e co I lega o sr . 
Ped1'o Laborne, cujo nome declino data ve-
nia, de que~ lavoura naquella :<ona·loma des-
envolvim ento animador e que o progresso 
.alli é ex tra o r dinario. (Apotado do s·r. Laborne) . 

Nessas condições, pois, o povo de villn Bra-
sília espera, com justiça, a elevação da sU:a 
terra á ca lego ria de .cidade. . . , 

que tenho a honr~ de passar â M.esa. . · : · 
Tenho dito. · ,, 
(Muito bem ; muito bem 1) 

Emenda 

N. 1 

' ~ I I 

Ao ar~. i. o accrescente,se, . · .depois de. 
«~guas VIrluos_a~"· o seguinte: e a vil"la de S. 
Mrguel ~<? Jeqmtmhon_ha com a denominação 
de Jeqmtmhonhn, e VIIJa Brasília. 
. Sala das sessões, 2 de_c gosto.de 1913.-lgna• 

cw Murta. - João Antonro.-Pedro Laborne.-- -
Edgardo da Cunha .. - Paulo Pinheiro da Si~va.- , 
João Porfirio. 
. Estando apoiada é posta em discussão · con- ,. 
Junctamente. . ·' 

O sr. Franklio de Castro - Sr. Presi-· 
dente, applaudo immensamente o projecto 
n. 99, apresentado á Casa pelo nosso illuslre · 
c~llega f? sr. N~ l son de Senna, um dos espi-
nlos mars lucrdos desta Camara ( Apoiados ' 
gemes), e tanto esse meu applauso e sincero 
que concorre com a I?inha humi lde assigna- : 
tura em pró! da arce1Lação do mesmo 
Appl~udindo, porém, q p•·oj ec to co'm todo . 

enthusr~s~o, commetter1a a mais grave das 
faltas, s1 nao propuzesse á consideração da 
Camara dos srs. Deputal1os uma emenda 
elevando á categoria de cidade outras villas . 
eguaes ás conslanlt' s do projecto do meu di-
gno collega. · · 

Assim sendo, devo ponderar á Casa, que 
temos, no su l do Estado, a vil la de Guaxu-
pé que é u~a localidade im portant íssima, 
contando ma1s de 800 casas e 3 linhas ferreas· 
é um grande centro prod uctor Je café e ~ 
seu desenvolvimento chegou a tal ponto que ' 
hoj e.conla tambem dois imvor·tanles e acre-
ditados estabelecimentos b~ nca rios. , 

Além ~ essa villa, sr. Presidente, que, com : 
toda JUSliça deve ler as honrarias de cidade 
temgs as de Cunq uista, P ]., li ria, Claudio · e · 
~b~adia do Bom Successo, todas importan-
ttsslm~ s. de grande mo vimPnto commerdal ' 
e situadas tres no Triangnlo Mineiro, umá 
no sul e ou tra no oés t'"! do Esta do. . 

São centros popu losos e muito desenvo:vi . 
dos pelo qu e. merecem ser elevados á catego-
ria de cidade. 

Apresent m'~p a cmen~a que está assign~- · 
da por todos ps meus dtgnôs callegas de . t•e-, 
presentação da 4··. circumscripção eleitoral, . 
espero que a Casa a acceitc praticando assim 
um aclo de inteirll justiça . · ' 

A emenda que tén ho a honra de submet- · 
ter â consideração da Camara r. stá' assim re·-
digida (lê). ' 

Tenho .óito. · · . '' · 
' · (Muito liem; rnuiio bern!) • q 

• I 
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HIA1Ctl ilescen~e.síl"ond!l' ~c(!m.vi'e ·J!':I J ·• · •· 

- ~Htgo. F'ícazti :!.ap)~e,fi e tB,vft ct~~ 'N'<;rcfaq!\ . ~A · 
vtl1~~ ·de Guaxupê, Co,nq ~t i~ta, 'yil~a , Platil\~~ 
Cl'aU.dHt' é Abbadia de_ ~ !Jfll • 5~.d ~s§o, ' S'!llfl. 
das sessões, 3i de agosto de i9'i~. · 

Franklin de Castro. -Va!d'onii~d ' de lfà~a-
11\tJeS . ..J..<.Cartipos do .\l maral :-~lia 1tteotonio-
Gil'ribáltle Mel ó. -~ A. de Itezende E:Osta: 

Estando aJ)óiada ;· é postil em' diseussão' êon-
junctamente . ' 

0 SR. PAULO PINHEIRO justifica e maap-a á 
mesa a seguinte 

Ernenda n. 3 

Ao art. 1°. a ccre~cent e-se ondeconvier:-e. 
a villa Rio Piracicaba com a denominação de 
Ri<> Piracica ba .l'l a Vil la Paraopeba com a 
denominação de E'araopeba. 

Sala das ses~ õP s, 2 de a~os to de 19f3.-
P·aulo Pinhe iro rt a Silva. - Pedra Laborne.-
Mode&tino Go nçn lves. - F1rmiano Costa. -
lgnacio Murta . - João Po1 fi rio. 

Achando-se apoind.t pelo num ero de assi-
gnatu rc.s,entra em discussão cunjunctamente . 

O s •·· José A lveliJ (2. • Secretario):- Sr. 
Presiden te, folgo de encontrar opportuni-
dade de pratica r um ac to de verdadeira jus-
ti~a a uma vil la, sel(uram fl n te a mais impor-
tante do nosso E- tndo . Eu me refiro á Villa 
Nova de Lima, minh <~ te r ra natal, cuja ele-
vação á categoria oe cidade ouso solicitar na 
segu inte emenda que passo a ler. (lê) 

Villa Nova de Lima, Sr. Presidente, mais 
do que quaesquer outras villas , ou tanto 
como as que m:·if; o merecem, deve ser pro-
movida á ca tegoria de cid •de . E' üm logar 
muito populoso, pois conta 10 a 15 mil habitan-
tes e muito industria l. <lom grande numero de 
pequenas industl'i as e tendo nnnexa á sua 
séde a impo r· tantissima Companhia do Morro 
Velho, o conhecido estabelecimento de mi-
neração de ou ro . 

Quando, ha tres annos, foi alli creado o 
Grupo Escolar, o Gove rno hesitou quanto ao 
numero de cadeir<~s de q ue elle se deveria 
compor, não se determinando desde logo si 
essas cadPiras se ri am qu a tro, seis ou oito . 

A pedicto, po r·ém, de politicos da localidade, 
foram alli Pst01belecidas oito cadeiras. 

Pois bem, sr. Presidente, por occasião da 
installação do novo Grupo appareceram á 
matricula cerca de 809 alumnos em edade 
escolar, pelo que o proprio Governo, expon-
taneamente , julgou necessario elevar o nu-
mero dessas cadeiras de & a f2. 

E' esse o facto que m elhor prova a justiça 
da medida concre risada na emenda que óra 
apresento á. consideração da Camara. 

0 SR. MODESTINO GONÇALVES: 0 município 
de Villa Nova de Lima é um dos mais impor-
tantes do Estado. 

O SR. JOSÉ ALVEs: E' verdade; o seu com-
mercio é importantíssimo, sendo que aquella 
villa não tem menos de 10 a tS mil habi-
tãntes, constituindo, além de tudo, um ma-
gnífico e flore~cente centro industrial. 

O SR. JOÃO LlSBôA: Até já a qualificam de 
Novo Transvaal. 

' o sR. ldSÉ 1 ~vE5~1Ntl§tas'l oridil}4e1 ,• éBpero 
. \que a Casa não n~gará. o seu vp~o á e•enda 

f ue tenHo a· ·horlr'à' <i'e· apresé1.tar. ' · 
•r~Muíto •óemrl Muita· lfi m I) • 
() ' I 1 I IJ < 'f /f\'( q r. 

.• E"~ .enq,a. ~ (' , ft1'>~n. 
(i)n de Gonvier: ~ · •. 
Fica elevada a categoria de dd~de'; sob1 1. 

denominação de cNova Lima .. ,· a à'ct'tra-1' Vltlla'' 
Nova de Lima. S. das Sessões, 2 de agosto 
de 1912 .-José Alves. · 
· ~· .~f!Oiada e posta em discussão GORjtJq-
cta,m,ente. · 

o st• . P'e·d~o I.miz: - Sr. PI'ésidente, pedi' 
a pa-lavra par-a apresentar ao· •projectb n. tt 
uril'a emenda, pela qual fica ele vada á cate:. 
·goria de cidade as v11Ias de Bom Despacho e 
da Contagem. . 

Deixo, sr. Presidrnte, de justificar a mi-
nha em enda, por·que as vHi as a qn e me· re-
tiro estãG em iguaes condições dP direito que 
ás demais de que trata o pr ojecto em. dis-
cussão e tambem as já r eferidas pelas outras 
emeJidas apFesentadas ao projecto • .. 

Falam, pois, a favor da em enda· qu e ~~ pr·e
sent.o os mesmos argu me ntos an~ uidos por 
m eus nobres co llegas em relação ás vil as de 
que tra ta as diversas emendas ap resentadas •. 
(Mu.ito bern ). · 

Emenda n.o 5. 
Accrescen te-se onde convier: 
Ficam lii mbem f\ levadas á cate;i(oria decida.-

deas villas de Contagem e Bom Despacho,co~ 
os respectivos nomes. Sa la da Sessões, 2 de 
agosto de 1913.-Pedro Luiz. · 

E' apoiada e posta em discussão conjun ·. 
c tamente. 
O sr. Rnul de Faria:-sr . Presidente., 
prevaleço · me da oppur tunidade da 2•. dis-
cussão do proj ecto n. 99 para ter a honra 
de enviar á Mesa a seguinte em enda (lê1. 

Emenda n. 6. 
Accrescente se onde convier . 
De Villa Braz, Jacutinga , Silve>tre Ferraz, 

Villa Gom es, Ped ra Branca , Campestre, Con-
ceição do Rio Verd e, Silvíanopolis, 8. José 
dos Botelhos, Caracol, Vi rg tnia, Extrema, 
Perdões e Nepomuceno. Sa la das sessões, t 
de agos to de 1913.-F. Schumann, João Lis-
bôa, Raul de Faria. 

E' apoiada e posta em discussão conjunta-
mente. 

O -sr Elias 'Cheotoaio:- Sr Presidente, 
aproveitando· me da opportunidade, ju.Jgo 
praticar um acto de justiça ?present• ndo 
uma emenda elevando á categoria dP cidade 
as vill as dll Passa Tempo, Nova de Rezend& 
e João Pinheiro. · 

Creio não ser preciso me deter em maio-
res considerações, porquanto, a Cas;j bem ·o 
sabe, as villas constantes da minha emenda 
estão em eguaes condições das que foram 
lembradas pelos meus dignos collegas. 

A emenda é assim redigida (lê). (Muito 
bl17tl) 

Emenda n. 7. 
Accrescente-se ao art. 1 •. 



t~t . 

Passa T~mpo" , Vjlla ~~o v a . de Rezende .e 1 •. discussão do projecto n. 11 fJ 
João Pinh eiro. · ·' , . . . . . . . . . . Ltda c posto em 1:•. discussão e·. sem debate 

S. :::; .. . 2-8--'i 913 . o-l':llaS Thcotomo, . eam- approvado o projecto n, HO, auct.orlizando o I 

pos do Amaral, Frank.lw . de Cas tro . A .. de governo a abonar a J o~é J.oaquim da Fonseca, 
Rezende Costa! Raul de Farta, G . .Me!lo. _ ex collector de Pon te Nova, a quantia de, .. ' .' 
E~ tpndo apo1ada, é posta em '<ilscussa.o I 1:7138750 . - A' com missão de Orçamento · conjuntamente . . . · 1 

O s •·· l\lodcstioo Gonçah·cs : - Sr'. . Parece1· n. 1/)4- . 
Presidente, tenho a honr:a de pass«r ás mãos I · , 
de v. exc., afim de que seja submettid •t a co n- , Sem• deba t~ é app royado_ o pa r~cer n. 154., 
sideração da Cam:n·a,' umà· ·emenda elevilndo i ria · c~mmts~ao de L~gt s laçao, opmando •'Pe lo ~ 
.tam bem á categoria de cidade as villas de arclnvamento de diversos papeis prototo l-
Pirapora e Santa Quite ria lados . 

0 8R.' JosÉ ALVES : Muito bem: 
O SR MonESTINO GoNÇALVES: -Como v. exc. 

sabe, sr . Presidente, .Pirapora é um ce ntro 
im'por tantissimo ,que vai se desenvolv.endo 
{fiariamente e mais · do que · nenhuma ou tra 
das nossas vHfas deve ser elevada á c;'ltt-go-
ria de cidade: · 

Santa Qui teria foi elevada á vil! " em 190 1 
e pos>ue exce llentPs meios de progredir e 
se desenvolver, sendo que , na actualidade, 
já é um dos m).lnicip ios mais impor.tantes 
do centro do Est ado . (.1/uito bem; M1tito 
bem! ) 

Emenda n. 8 
Accr·escente-se onde convier: e as ~~lias 

de ilir'apora e Santa Quiteria. 
2-8- i9i3.- Modestino Gonça lves, f'ir-

miano Cos ta, José Alves, lgnacio .Murta, Pe-
dro Luiz, Paulo Pinheiro da Silva. 

Achando-se apoiada, entra em discussãu 
conj imtamP.nte. 

0 SR. ÜLYMPIO 'TEIXEIRA, em nome da COI11-
mü;são de Constituição, Legislação e J ustiva, 
apresenta o seguinte. 

Requerime!'-to 

Parecer n. 186 

·Sem del.Ja te é approvado o parecer·n . 156, 
d~ commissão de Peti ções, opinando pelo in-
de ft>rim en to de uma representnção de d. Joa-
quina F11 hzarda de ·'Lima. 

(I sr. FIRMTANO CosTA. pela ordem, requr>c, , 
sendo deferido pelo sr. p c ~fl&i.dente. que se 
comig_ne na act 1 ter vota dn contra a conclusão 
do Píll ecer . 

se·m d'ebate é appwvad'o o parecer n. i57•r 
da commi são de ,Qbra;; .Pub licas, opinando 
pelo archi V<. mento de uma petição do dr. Car-
l o~ P eneir·a :Sá Fortes. 

Nada mais ha venrlo a tr·atar •o sr. Pl·esi··" 
dente designa para a sf's~ão immediata a se -
guinte 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da· tarde : 
Leitnra e approvaçã'o da acta, 
Expediente . 

Até duas horas da tard e : 
1 Apresentação de pareceres das commif,;-

Em nome da commissão de Constituição, sões . 
Legislação e Justiça, requcir·o a volta á mes- Apresentação de proj ectos , requerimentos; 
ma, commissão do projecto n. 99, afim de se r indicações, interpellaçôPS ou moções. ' 
emittido pa recer sobre as emendas apresen- Discussão de req uerimentos, indicações, in:-
tadas . terpellações ou moções. · 

A pprovação de redacções fi naes. Sala das sessõ r. s da Camara dos Deputados, 
aos 2 de agosto de i 913 - Olympio Teixeit·a. 

Em di~cussão o requer·im ento, é o mesmo 
approvado sem debate . 

São , portan to, enviados á com missão in di-
c 1da o project.o e as emendas. 

2•. discussão do p1·ojecto n. 1 O 1 
Lida e pos to em 2a·. disc u ~·são é sem de· 

bale approvado e volta á com missão de L". 
g i~lação o projec to n . 10 1, di~jJO n do que p :~ ra 
os ciTei tos do art. 6°. da ·Jei n. 379, de 22 de 
. ago:>Lo de 1904, fi ca elevado a 758000 o emo-
lumen to maximo de qu fl t1·ato a lettra - C -· 
do arl . 139 da lei n. 105, de 21, de julho de 
1894. 

SEGUNDA PARTE 
Até quatro horas da tarde : 
2•. discussão do projec to n. 134, do Senado, 

de 1913, comprehend.endo nas disposições do, 
~ 1 o do art . 21. ria lei n. 318 . de 16 de setem-
br·o de 190 1, todos os lentes da Escola ' de' 
Pharrhacia de- Our•o Preto, cujas cadeiras fo-
ram supprimidas. 

3" do de n . 102, do Senado. de 1898, 
revogando o art. 104 da Con:,tiluição do Es-
t:rdn . 

Discussão da prct'erenuia r>ntre o projecto n'. 
7i .. de 191 2, estab elece ndo as di vis:-rs dos dis· 
trictos ne Mariano Pr'ocopio e Bemfir:J, do 
muni igin de .l u1z de Fóra, e o substitutivo 'ao 

·1•. discussão do }JJ'ojl'cto n . 108 m r~.; m< oJfe r·ecido em 2• . disc u s~âo do qne fo r 
preferid , 

Lid a e posto em 1• . discus,:'io é sem deba- 2• . di solt'6~ào do projer.to n·. i04-, rii s'J')o n· ' 
te (!p l)rova rlo O projeCtO n . 108, CO ncedendo rlo sob r'f\ pr-omO\ÕeS dos OffiCiaes ·da .Brigad'a ,., 

·d i vc~s · -~ f~v o're s ás cooperativn s ou caixas ele Policial. . • · ·.' 
creriil. l'l r t 1 r· ~ l que se fun dar·eni nu Estado.~ ,Q• .. do de n. tiüõ, er·eando o st!rviço ·de sau ' 
A' com rnis~ :'io de O rçam~ntç . · db na me~ma B · ·i~-Hk ' "' 

'A. C.-18 ' . 
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Discussão unica do parecer n. 15ll, da com-
missão de Obras Publicas, opinando que s~ 
remetta ao Secretario da Agricultura uma re-
presentação dos habitantes do districlo de 
Sant' Anna de Fechados, municípiO de Con-
ceição do Serro. 

Discu;são unica do p<'lrecer n. i59, da com-
missão de Legislação e Ju stiça, opinando no 
sentido de se negar provimento a um recur-
so interposto por cidadãos que se dizem con-
tribuintes e eleitores no município de Monte 
Santo: 

Levan ta-se a sessão. 
--*~~~*--

27 .a SESSÃO ORDlNAR\A, AOS 4 DE AGOSTO 
DE 1913 

PRESIDE NCIA DO SR. ED UARDO DO AMARAL 

SUMMARIO : -Acta. - Expediente. - Discurso 
do sr. Ignacio Murta. - Apre~entação de pa-
r~>ceres. - 2 ·. discussão do projecto n. 134, de 
1903, do Senado. - 3·. do du n · 102, de 1898, 
t ambem do tienado . - Discus,,ilo da preferen-
cia entre o proj ccto n. ·77, de 1912, e o substi-
tutivo ao mesmo otrerec ido. - 2 . discussão 
dos proj ectos ns. 104 e 105 . - Discussão dos 
pareceres ns. 158 e 159 . - Ordem do dia , 

Ao meio dia, feita a chcJ mada, acham-se 
presentes os senhores : Vieira Marqu~ s, José 
Alves, Elias Theotonio, Campos do Amaral, 
Modestino Gonçalves, Pedro Luiz, lgnacio Mur-
ta, João An to nio, Garibaldi de Mello , Firmiano 
Costa, P edro Laborne. Christiano Rôças, 
Olympio Teixeira, Franklin de Castro, Castel-
lo Branco, Raul Soares, SchumRnn, Raul 
de Faria, João Lisboa, Nelson de Senna, João 
Porfirio, Valdomiro de Magalhães, Edgardo 
da Cunha , faltando com causa participada, 
os srs : Silva Fortes, Antonio !\loura, Stylit:;, 
x~.vier Rolim , e Caldeira Junior, 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 mes-
ma sobre a mesa para ser· approvada quando 
houver numero legal. 

0 SR SECRETARiO dá COll tet do Seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios 

Do Secretario do lntet·ior, enviando infor-
mações em relação ao pedido dP. pagamento 
de cu stas, feito pelos funccionarios do fôro 
d~ l:lambuhy . ·- A' commissão de Legisla-
çao. 

Requerimmtos 
De Angelo Hermida Villar pedindo isen-

ção de impostos de industria e profi ssão pa· 
ra um hotel que pretende montitl' em Cam-
buquit·a. - A' commi~são de Orçamento . 

De Eugenio de Freitils Malta, avaliador ju-
dicial da ccmarca de Juiz de Fóra, ped indo re-
voga ção da lei n. 577, na pa rte refe rente a 
custas a que tem direito essa classe de fun r-
cionarios - A' commissão de Legis lação. 

De Ananias José Ribeiro, escnvão do 2°. 
officio do term c, de A I Yinopolis pedindo tres 

annos de licença para tratar de negocios. ·-A' 
commissão ne Petições. 

Os srs. Modestino Gonçalves e Garibaldi de 
Mello, trazem ao conhecimento da Camara' e 
e~ta fica inteirada que os srs. Paulo Pinh'eiro 
e Fen·eira de Carvalho têm faltado e faltarão 
a mais algumas sessões por motivo de força 
m~o~ · 

Representações 
O sr. lgnacio l\lurta: - Sr. Presidente, 

solicitei a palavra para ter a honra de pas-
sar ás mãos de v. exc. uma representaçãQ 
em que a Camara Municipal de Capellinha 
pede a creação do termo judicciario na-
quella futurosa villa. · 

All egam, com razão, os seus habitantes a 
distancia enorme qu e existe entre a séde da 
Gomarca, Mina Novas, e a villa, distancia 
essa de 6o kilometros, e mais de i 80 kilome-
lros dos limites de nosso município na sua 
par·te sul. 

Como v. exc. sabe, sr. Presidente, Capei-
linha é dotada de grande população; possue 
terras excellentes, é um centro de grande fu-
turo, pelo ' que considero muito justa a aspi-
ração dos seus habitantes . 

Enviando á Mr.saa representação, espP.ro que 
o Congresso a tome na consideração devida, 
concedendo áq uell es nossos patricws a graça 
que aspiram, isto é; jLJstiça prompta e barata. 

(il!uilo bem! ) 
A representação vai á com missão respectiva. 
O SR. ELIAS TliEOTONIO mando á Mesa uma 

representação de habitantes do município de 
Abbadia de Bom Successo, pedindo elevação 
desse município a termo judiciario. ldenlico 
despac ho . 

O mesmo sr. prevalecendo-se da tribuna 
pede a nomeação de dois membros interinos 
para a commiss1o de Camaras Municipaes. 

Com o assentamen to da Camara são membros 
o:; senh ores : João Antonio e Christiano Rôças. 

O sn. PRESiltENTE tendo verificado que o 
assumpto de que trata a representação da 
Camara Municipal da Villa Paranáhyba pe-
dindo transferencia de sua s6de é da com-
petencia da commissão de Legislação manda 
que a esta seja a mesma remettida e bem 
assim os papeis que a mesma . acompanham. 

APRESENTAç,\o DE PARECERES DAS COMMISSÕES 
O SR. FIRMIA NO CosTA, em nome da commis-

~ão de Petições, envi<t á Mesa o seguinte 

P1·ojecto n. H6 
A commissão de Representações e Petições, 

a que foram presen tes: 
a) i req uerimento do 2°. sargento José João 

Alves, em que allP.ga ter pre.:>tado , desde jo-
vcn, se rviços militares á an tiga Província de 
Minas, na então Capital de Ouro Preto; ter 
sido trcmsferido a 15 de maio de 1900 para o 
31°. batalhão do exercito , com o qua l mar-
chou, a 26 de feyereiro de 1903, para o Rio 
[,ran1e do Sul, a bater-se nos campos da 
lucta contra os revolucionarias d' quelle Es-
tado; ter obtido sua br1 ixa a 15 de novembro 
de 1898 , regressado ao Estado de Minas onde 
continúa a pr·estar seus serviços militares á 
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Brigada; provandp com documentos o que 
vem de allegar; e, afiol, apede para se lhe con-
tar, para effeito de sua reforma, o prazo 
desde 15 de maio de i 900 a 26 de fevereiro 
de i 903, )lerviço prestado no 3i •. batalhão; 

(b requerimento do 1 •. sarg.ento Miguel Mar-
tins F13rreira em que allega e prova tPr 
prestado serviços policiaes ao Estado de 
Minas Gera~s, como paisano engajado, desde 
f •. de janeiro de i 895, a 22 de fevereiro de 
1896, e desde 12 de julho de 1806, a 20 de 
julho de i 8D7, e pede contagem desse tempo, 

20 d~ agosto de 1890, em que militou · no 
exercllo. 

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

(S. R.). Sala das sessões, 4 de agosto de 
i 913.-Campos do · Amaral, presidente- Fir-
miano Costa.-João Antonio.-Christia no Rô-
ças. 

A im pr·imir. 
~ 

2.a PARTE DA ORDE~'l DO OIA 
parn effeito de sua reforma; 

c) requer.imenlo dO 2., s:ugento da Força 2.a DlSCUSSXO DO PROJECTO N. i34, DE 1()03, DO 
Publica, Francisco Fernandes Vieil·a, em qu e SENADO 
allega e prova ter servido no esquadrão de 
cavallaria da antiga Província de Minas. como 
praça do exercito nacional, desde 22 de de-
zembro de 1882, a 29 de dezembro de 1888, e 
pede cont- gem desse tempo, p ~ ra effeito de 
sua reforma; 

d) requerimento do 2•. s·,rgellto José Jna-
quim de Oliveira, da Brigada Policial de i\li-
nas, em que allega e prova ter sido praça 
voluntaria. desde 19 de agosto de 1884 na 
Força de Linha, aquai·te ll :~da em Ouro Prelo, 
até que, a 20 de agosto de i k90, deu baixa 

E' lido e po sto em 2. " discussão que, sem 
deba te, se encerra o proj ecto n. 134, do Se na-
do, de 1903, comprehendendo nas disposi-
<;ões do § 1.0 do art. 21, da lei n. 318, de 
16 de se tembro de i90i. todos os lentes da 
Escola de Pharmacia de Ouro Preto, cuj as ca-
deiras foram supprimidas. 

A votacão fica adiada por falta de numero. 
Compaiece o sr. Edmundo Blum, conti-

nu~nt1o, porém, a falta de num e1·o par·a as 
vota ções. 

do serviço do exercito , e passou a pres t~ r 3.a discw;são do p1·ojecto n . 102, de 1898, do 
seus serviços militares á Brigada Policial de Senado 
:\finas, sempre com óCtividade e COITecção, . 
tanto que foi. por muitos annos, ordenan Ç,a E' lido e posto em 3.a discussão, que sem 
de altas auctoridades de Minas; e, fin~lm.edte, . debate se encena o projecto n. i02, de i898, 
conclue pedindo ao Congresso Legisi:Hivo do do Senado, revogando o art. 104 da Consti-
Estado lhe conte, para .etTeito de sua reforma , tuição do Estado. 
o. prazo em que serviu como praça no exer- A vot~ção fica ad iada. 
cito: 

Considerando que a contagem de tempo 
para reform a de ofticiaes e praças da Brigada 
Policial do Estado, hoje é r·egulada pela lei 
n . 500, de 21 de setembro de i 909; 

Considerando que o § 3•. da citada lei pre-
ceitua que, para os effeilos da re form:J , não 
será contado sinão o serviço milita?' prest,tdo 
a este Estado de Minas, mas, considerando que 
os requerentes, embora por algum · tempo, 
alistados no exercito ,' e{{ectivammte pretaram, 
durante esse prazo, seJ·.viços militm·es ao Es-
tado de Minas, dentro do seu terrilorio, e 
Considerando que o Congresso Mineiro ja es-
tabeleceu precedentes, concedendo, com 
eguaes fundamentos, pelas leis n. 405, de 18 
de setembro de i 905, e 529 de 1.7 de setembro 
de 1910, eguaes . favores aos que ora pedem 
os requerentes;-é de parecer qu e se adopte 
o seguinte· projecto: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
decret.a: 

Art. f •. Pa1·a effeilo de suas reformas, fica 
co ntado: 

a) ao 2•. sargento José João A)ves o prazo 
desde i 5 de maio de 1900 a 26 de fevereiro 
de i903, em que militou no 31°. batalhão de 
infantaria do exercito; 

b) ao 1 •. sargento Miguel Martins Fern~ ir ' o 
prazo desde i •. de janeiro de 1 f;():; a :!2 de 
fevereiro de i896 e o de 12 de jolho de 1 R ~I I3 
a 20 de Julho de i897: 

c) ao 2•. sargento Francisco Fernandes Vieira 
o prno dPsde 22 de dezembro de 1882 a 29 
de dezembro de 1888, em que serviu como 
praça do exercito nacional; · 

d) e ao 2• . sargento iTosé Joaqu im de Oli-
veira ·o prazo desde 19 de agosto de 18R4 até 

2. a discussão do p1 ·ojedo n. 77. de ·19-12 
( Pre(erencia j 

E' annunciada a di scu sssão da preferen-
cia mtre o projecw n. 77, de i 912, es tabele-
cendo as divisas dos dislrictos dP. M: riano 
Procopio e Bemfica, do municipio de Juiz 
de Fóra, e o su bstitutivo ao mesmo offerecido. 

Sem debate encerra- se a discussão, fican-
do adiada a votação. 

'! .' discussão do projecto n. ·104 
E' annunciada a 2.a discussão do projecto 

n. i04, dispondo sobre promoções dos offi-
ciaes da Brigada Policia L 

O sr. Modestino Gonçalves requer e obtem 
que a discussão e a Yotação se fa çam em 
globo. 

Ninguem pedindo a palavra encerra-se a 
discussão, fi cando adiada a votação. ' 

2.a discnssão do Jll 'ojecto n . .f05 
E' annunciada a 2. • discu sEão do project.o 

n. 105, ~reando o serviço de saúde na mes-
ma Brigada. 

O sr. :\Iodestino Gonç.a lves requer e obtem 
que a discussão e a vo tação se façam em 
globo. 

Nrlo havendo quem peça a pR iavra, encer-
ra-se a discussão, fi ca ndo ad iada a votação . 

Parecer 11. 1:)8 
Sem debate se encerra a discussão unica 

do parecer n. 158, da Commissão de Obras 
Publicas, opinando ·que se remetia ao Seci·e-
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tario da AgrJcullu:na uma representa ç.:'io dos 
habitantes do districto de Sant' Anna de Fe -
chados, município de Conceição do Serro . 

A votação fica adiad~. 

Pq,l'ecer n. 159 , 

Sem dr bate se ence1·ra a discuss;1o unica 
do parccl' rn. ·159 . da comrnissão de Lrgis-
lação e Jn sti ça, opinando no sen ti do ele se 
nega r provimento a. um recurFo interposto por 
cidadãos qu e se cli zr,m conll'ibuintes e eleito-
res no munir ipio de Monte Santo. 

A votação li ca adiada . 
Na da mais havendo a tratar, o sr. Presi-

dente designa para amanhã' a seguinte 

OR:DE~l DO DIA 

PlU~!EIRA: PARTE 

Até 1 hora da tarde : 
LeHnra e a pp·rovação da a c ta. 
Ex pédiente. · 
Até 2 horas da tarde : 
Aprescn'l;,ção de pareceres das commissõrs . 
Apregentação de projecto~, requerim entos 

inrl icações, interpellações ou moções. ' 
Discussão dc rcquelimentos, indic., ções 

in terpellações on moções . · ' 
A pprovaçao de rcd:Jcções finaes . 
Votação em 2.·· discnssão do projecto n . 

134, do Senado, de 191.3, comprehendendo 
nas disposi ções do § 1. · do ar·t. 21, da lei n. 
318, de 16 de setembro de 1901, todos os 
lentes da Escola 1e Pbarmacia de Ouro Preto 
cujas cadeir·as foram supprimidas. 

Votação em 3. a do de n. 102, do Senado. 
. de {8\:!8, revogando o art. 104 da Constituição 
do Eotado. 

Votação em 2.• discussão do projecto n. 
104, dispondo sobre promoções dos officiaes 
da, Brigada Policial. 

Vot:~ ção em 2. • do de n. 105, creando o se r-
viço de saude na mesma B1·igada. 

Votação do parecer n. t58, da commissão 
de Obras Publicas, opinando que se remetta 
ao secretario da Agricultura uma represen-
tação dos habitantes do districto de San t'An-
na de Fechados, muniqipio de Conceição 
do Serro. . . . 

Votação do parece t· n. 159, da commissão 
de Legislação e. Justiça, opiuando no sentido 
de se negar provimento ' a um recur~o inter-
posto pot· cidad ãos que se dizem contrib uin-
tes e eleitores no município ele Monte Santo . 

Votação da preferencia entre o projec to n. 
77, de 1()12. estabelecendo as divisas rlos dis-
trictos o e Mariano Procopio e Bem fica, do 
município de Juiz de FórJ , e o subs titutivo 
ao mesmo off'erecido e 2.• discussão do que 
fôr preferido . 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas dil tarde : 
1." d iscu ss~ão do projeclo n. H3, abrin do 

cTerlitos supplementa res,. 
3,• do de n. 1 H, auctorisando o governo a 

conceder diversas . licenças. · 

ü• do de n. i15, auctorisando o governo a 
conceder licença ao escrivão de paz elo •distri-
cto de Dores do José Pedro, comarca de Ma--
nbuas~u ' . 

Discussão unica do parecer n. 160, da com-
missão de Agricu ltura e lndus tria, opina ndo 
no sentido d.e ser ouvida á Secretaria da 
Agricultura, a rPspeito de um requerimento 
dü dr. Juli o de Mou ra. 

Discussão unica do parécer n. 161, da com-
mi~são de Legislação e Ju stiça, opinando pelo· 
llrch lvamento de uma representação de alguns 
lentes do Gymnasio Min eiro. 

Discussão ·unica do parecer n: 162, da corri-
miss:io de Pe ti ções, opinando pelo archiva-
mento de divr,rsas peças protocoll <• das . 

mscHssão unica do parecer n. 163, da com-
missã:o de Petições, opinando pelo arc'hiva-
mento dos requerim en tos do ten ente-coro-
nel Olympio Jo~é Pimenta e do major gra-
duado Delfino Feneira da Silva . · 

Levanta-f.e a ses~ão . 

--*~~*~ 

28 ." SESSÃO ORDl~ARlA. AOS 5 DE AGOS-
TO DE 1913 

P~ESIDENCTA DO ~H. EDUAHDO DO AilfAHAL. 

SU YJ MARIO :- -l.cta.-~xpediente.-Discursos dos 
srs. Ignacio Mu rta. e F. Scbumann:-Apresen-
tação de pa receres.-Vota·ções.-Declar a\·ão do sr. Valdomir o de :711agal haes.-2.• discussll.o do 
ro rojecio n. 117 . - Emenda.-Volta -do projecto 
á C_ommissao.-J.• discussão do prOJecto n . 
113. 3.• do de n. 114.-1.• do n.ll5.-Discussão 
dos pareceres ns. 160, 161, 162 e 163.-0 rdGm 
do dia . · · 

Ao meio dia, feita a chamada, acham · se 
presentes os sen hores : Vieira .Marques, José 
Alves, Campos do Am aral,- Elias T!Jeotonio , 
Nelson de ~ennn, Garibaldi d~ Mello, Pedro 
Luiz; Pedro Labornc, Christiano Rôças, Fran-
ldin de Castro, Modestino Gonçalves, João 
Porfil'io, Olympio ,Teixeira, José Custodio, 
lgnacio Mu rt", João Antonio, Gastello Bran-
co, Schumann, Ra ul Soares, Raul de Faria, 
João Lisboa, Edmundo Blum, Waldomiro de 
OCagalbães e Edgardo da Cunha, faltando cllm 
causa participada os senhores : Silva Fortes, 
Antonio Moura, Stylita. Xavier Rolim . aal-
deira Junior, Paulo e Ferreira de Carvalho e 
sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. · · '• 
Lida a acta da an tecedente e ·não hàvende 

quem sobre eHa faça observações é a mesma 
dada por approvada e bem assim a do dia 
2 do corrente ' que se · achava sobre a mesa 
p<> ndente dessa formalidade. · · 

Ü SR. L ô SECRETARIO dá conta do seguinte-

EXPEDIENTE 

Repráentações 
Da directoria do •Centro Letterado Para-

ense)), pedindo um auxilio ·de 2:0008000 para 
augmentar a sua bibliothe.ca.-A' commissão 
de Orçamento. 

ü S I' . João Lisbôa manda á Mesa as seguin-
tes represen tações : do povo do municip10· de 
S. José dos Botelbos vedindo elevação desse 
município a termo pertencente a futura eo-
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marca de Poços de Caldas; da Camara Muni- Envia_ndo-a á Mesa espero que o CQng;.e$sO 
cipal da vi lia de Jacu tinga fazendo identico ·a deferlrá. (Muito bem t ) 
pedido e uma outra da mesma municipalidade V:ü· á commissão respectiva. · 
pedi ndo que o governo chame a si os reparos u sn. JO>É cusTonro envia á ~l esa uma re-
das estradas· geraes ou estadoaes definida s em presentação da Cama r a Municipal de Cabo 
lei. Verde pedindo a restauração da respec tiva 

Vão as duas pri'meiras á respec tiva commis- coma_rca e a creação do logar· dr. delegado· de 
são e a ul tima á de LegiBlação e justiça. pol!c1a de qu e trata a lei n. 552. - A' mes -

Telegramma 

(ll sr. Jgnaeio JYinr·ta. : Sr. Presidente, 
tenho em mãos um te l e~r rnma da Garoara 
Munidpal de S. José dO Jequitinll onha, para 
q11 e em tf!mpo opporluno, o Con~r.esso vote 
uwa lei elev;. ndo aquelle município a termo 
judiciario H a vil!.• á -categor·ia de cidade . 

Sr. Presiden te, ll CBsa amda dev.e esta.r lem-
brada, pnrqua nto ha pouros cii a~ já o di sse. 
qu e a vil la de S. Migu• I do Jequitinhonha é 
uma da:; mais floresce nte~ do Norte <10 Estado ; 
a sua popu·lação é calcul.·da em mais· de .. 
5.000 almHs, se ndo qu e a do município . que 
é compvsto de 4 districtos, é superior a •. , ... 
50.000 . 

\.omo ja fiz ~en tir aos meus collegas, ' a 
villa é dot;t da de exce llent .. prcdio esco l ~ r, 
bôa cad ei ~. tem imp rensa local , se1·v.iço sa-
nitario bem orga nisftd o, estação tPlegr·aphi ea. 
e, fi na lmente po,suP terras ferti llissimas. 
das mel t10reg do Estado. 

ma commi~são. 
Com missão de lnstrucção publica . · 
Sr. NELSON DE SENNA. p~diu nom e:.\liO , de 

tres membros para a commi~são de Jn s l ~l,lC 
<;ão Pullli c<~ que se aoha desf~lcada. 

Com o as~e ntimt• nto dn C .mara são nomea-
rl o" os ~ rs. Ped ro "Luiz, Franklll\ de C<.tst1·o e 
~e nna Figueiredo. 

Á RESENTAÇÃO DE PAREl- ERÉS DAS CONMlSSÕES 

0 HL 0LIMI'IO TEIXEIRA. em nomt da com-
IDISSãu de Constitui çãr> , Legislação e ~ us ti ça, 
apre~e nta o seguinte 

Pa>·ecer pom a 3·. disc/.u..~ào sob1··e o proje · 
cto n. 101 

'A comm1ssão de ConsÚtuição. Legislllção e 
·Ju stiça, a qu e foi pr·e);énte o pro; e~:to n. 101 , 
approvado em 2•. discussãq, é de parecer 
QUI\ el le se ja submettido ·á ·terceira ct:iscu;-
~ào e a ppr6vadb como está redigido. 

Al ém do que fica exposto , a villa dista 30 leyuas de Arassuahy. séde da comarca. S11la das commissões, 5 de agosto de ., 19t3 . 
. No desempenho do mandato que me foi - Olympio Tei x~ Jra. -Nelson de Senna,-

confiado. tr·ago á consideração da Casa " as-
pir·oção da4u elles nossos patrícios , certo de 
qu e. em t.Hmpo opport.uno, o Congresso Mi-
neiro deferirá o pedido dos h H bi rantes do mu-
nicipio de S. Migu el do Jequctil'lhbnha. 

Passo, pois, ás mãos de'v exc., sr. Presi-
dente, o r·eferido telegramma afi m de que 
elle tenh~ o de'stino regimental. 

1.tlnito bem! ) 
O telegramma vai á commissão resi)ectiva . 

Rep'l'esentações 
O SI\ . JOSE ALVES . traz ao conhecimento da 

Camara que a Commissão nomeada para re-
presentação nas homengens funebres pres · 
tadas a memoria do ·desembargador Jose An-
tonio Saraiva cumpriu o seu dever e preva-
lecendo se da opportunidade de se achar na 
tribuna justifica e passa ás mãos do sr. · Pre-
sidente uma representação em que. o provedor 
da Santa Casa de~ta Capital pede ele.vação 
do auxilio que tem sido á mesma consignado 
nos orç:<~mento do Estado. 
. Remeti a-se a represntação á commissiio de 
O rçamento~. tic~ ndo a Ca mara inteirada 
quanto ao objecto da communicacão. 

O sr. F. Chumann: - Passo ás mãos tle 
v. exc., sr. Prel>id ente, afim de ter o dt-slimo 
regimental , uma I"epre~en t< I Ç ã 'l da Cama1·a 
Municiral de Ne pomuc~no, pedtndo nO Con -
gre~so Mineiro a creação do termo j udici<trio 
naqu elle município. 

As razõ e< em que a Camara Municipal ba· 
sea o seu pedido acham-se perfeitamen te 
mensionadas na representa ção que éstá llSsi-
gnada pr lo presidente da · municipa l i·d~de e· 
todos os ve1·eadores . 

R a uI Soares. · 

Redacção do prnjecto a Cfl!-e ge re(e;e o pal'eC!'I' 
supra 

O Congresso Legislativo do E~tado de Mi-
nas Ger.a es, decreta : 

Artigo unico. Para os effeitos do ar t. , 6·. 
da lei n . 379 , de 22 de agosto de i 904, fi ca 
elevado a 758000 o emolumento maximo de 
qu e trata a lettra-c- do art. 139 da lei n. 
105, de 24 de julho de i894. -A imprimir. 

O SR. JosE CusTODlO, pela commissão de 
Agricu ltura e lndustria, apresenta o se-
guinte 

.Parecer pam a 2·. discussã~ ~ob;·e o projecto 
n. 89, de i912 

A commiss1o de Agricultura e lndllstria, a 
que foi presente o projecto n. 89, do arlno 
passa'do, approvado em i". discussão, 'é de 
parecer qu e ell e seja submettido á 2a. dis-
c'Ussão, e approvado. ··· ' ' · 

Sa la das commissões, 5 de agosto de .f9f3. 
- Jr.:lo Portirio . - .J osé Custódio . 

Rerlncçõo do projpc/.o a qne se 1'1'/'ere o parec.eJ' 
snpra 

O Congl'esso Le ~is l n tivo do Estado de Mi-
n~s Ge raes, decrew: 

Art. 1·. Fica creaoa uma fdra de g:ido no 
mun ieipiu de Pas~os , que será regida de 
rJeco1·do com a legislação em vig{)r'. 

Ar1. 2·. l'ica o governo auctorizado a con-
lht<:tirr com qu em maio res vailtagens offere-
cer. wcrl i ' nt.e nasta publica, o es tabclecirrien-

·t.o el e b-a lanc>ts nag feir'êi!> ·para 'pesagerq do 
gado 1 i · . . , i Jrnando-a obrigatoria. '· 
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Paragrapho unico. O governo no acto de 
lavrar o contracto, fixará a taxa que deve ser. 
cobrada, não excedendo de setenta réis por 
quinze kilos. 

Art. 3. Revog:im-se as disposições em 
contrario. -:-A imprimir: 

Votação das malaias de discnssão murrada 

São rejeitados: 
E:m 2a. discussão ·o ·projecto n. 134, do Se-

nado, de 1 o o :~ , comprehendendo nas dis posi-
ções do § 1·. do art. 21, da lei n. 318, de 16 
d c setembro de 1001, todos os lentes da Es-
cola de Pharmacia de Ouro Preto, cujas ca-
deiras fOI am supprimidas. 

Em 3". o de n . 102 do Se 1-wdo, dr 1898, 
revogando o ar!. 1 O+, da Constuição do Es-
tado. 

Archivem-se. 
São a ppr·ovadcs: 

Em 2" . di scussão o proj ecto n. 104, dispon-
do sohre promoções dos otficiaes da Bl'iga-
da Policial.- A ' commis~ão de l'orça Publica. 

Em 2a. o de n. 105, cr·ea ndo o serviço de 
saude na mesma Brigada.-A' commissão de 
Força Publica. 

O parecer n. 158,: da commissão de Obras 
Pubic<~s,o pinando que se remetta ao sr.Secre-
tario da Agricultura uma representaç:lo dos 
ha bitantes do di stric~o · de Sant'Ann a de !fe-
chados, município o e Conceição do Serro. 

O parecer n. 159, da com mis~ão de Legis-
la ç<'io e .Justi ça , opin.a ndo no sentido de se 
nega r provim ~-: n to a um recurso interposto 
por cidad<ios qu e se di zem contribuintes e 
d eitor·cs no municiJiliO de Monte Santo. 

O 1!11' . V a ldom:U·o de .Uagalbães, 
pela ordem): · t:lr. Preo id en te, peço a v. exc. 

que fa ça cons tar da neta dos nossos tr·~ ba 
lhos de !Joj'e qu e vot ei a fa vor· do parecer n. 
t :i9, da commissüo de Legislar;ão , que não 
tem a minha assignatura, não pelos funda-
mentos do mesmo e sim porque O'> recursos 
não têm mais Jogar, porquanto, já foram as 
reclamações dos conatribuintes attendidas pela 
Camara Municipal. (Mu.ilo bem! ) 

O sr. Presidente declara qu e ser(t atten el.i-
do o nobre deputado. · 

Submettida a votos a preferencia entre o 
proj ecto n. 17, de 1912, es tabelecendo as di-
visas dos districtos de Mariano Procopio e 
Bemlica, do muiücipio de Juiz de F1'>ra, e o 
substitutivo ao mesmo offerecido, , ·~ este pre-
ferido, tomando o n. 11 7. 

Na forma t: o Re~im en to, o sr. Presidente 
ann11 ncia a 

2". d i SC II SSflO do pi'Ojf'C l O i/ . 117 

(S nbstituLiYO do de n. 77, de ·1912 

Dispe ns:1d a a leitura a reqnerimento do sr·. 
Elias Th eo tonio cn lt'~ em 2". diseuss:lo, em 
globo, a req uerim ento do mesmo sr. , o pro· 
tee t.o n . 11 7, sobre diYisas dos di ~ tt·i e tos de 
Mariano Procopi' ' e 13emlica, do mnnicipio de 
Jni'l de Fót'a. · 

O •R. EuAs T11E OTO NIO envia á Mes·1 a sc-
guin te: 

Emenda n. 1 

A commissão de Camaras Municipaes offe· 
rece a seguinte emenda ao projecto n. H 7: 

Accrescente-se onde conyier: 
Art. . .. As divisas do districto de Alegria, 

do município de Manhuassú, serão as se-
guintes: p~rtindo da mar~em esquerda do rio 
Manbuassú, segue pelo espigãu que divide 
as aguas dos ribeirões «Santo AgostinhO>> e 
"Santa Quiteri:1• até encontrar a sena que 
divide o districto de S. Simão a0 de Sant'-
Anna e dahi 40 alto que serve de limite en-
tre os municípios de Manhuassú e Caratinga, 
continuando por tGda a referida linha diviso-
r ia até voltar ao rio :ii.anhuasst'1 , o qual atra-
vessa apanhando a linha divisaria dos mu-
nicípios de Manhuass ú. e Rio .J osé Pedro até 
o espigão que divide as aguas do ribeirão 
da Poaia ao da Marambaia <1 seguindo pelo 
dito espigão abaixo até voltar ao rio Ma-
nhuassú.. 

Sa la das Commissões, 4 de agosto de 1913. 
- Elias Th eotonio, presidente e relator. -
João Antonio. - Christiano Róças. 

E' posta em oiscussão conj unc tamente. 
0 SR. ELIAS TH EOTON!O, voltando á tribuna, 

apresenta o seguinte: 

fll'qul'rimento 

Por parte da com missão de Camaras Muni-
cipaes requeiro a voltfl do projecto n. H i e 
da emend a a elle apresentada á m~sma com-
missão. 

Sala das Sessões, :> de agosto de 19p. -
Elias TheoLonio. 

Posto em di scussão é sem debate ~ppro
vad o o requerimento, voltando, por iSf'O, o 
p rojecto á commissão indi cad :l ~ 

2." PARTE DA ORDEM DO DlA 
f. a discussão do pi'Ojef!o n. 11 3 

Lido e posto em 1." discussão é sem de-
bate apr rovado e vai á commissão ~e Çlrça-
mento o projecto n. H3, abrindo creditas 
supplementares. · 

:1 . a di scussão do p1'0je·~ to n. 114 

Lido e posto em 3 ." discnssüo, é approvado 
sem debate o proj ecto n. ·1 H, auctorizando o 
governo a comeder diver sas l icença~.-A' 
commissão de Reda<:ção. 

I. a discussão do proj t'C/ rJ ,!. -115 
Lido e posto em 1." di scussi< o é sem debate 

approva do e remettido á commis~ão de Pe-
ti ções o pr·oj cclo n.11 5, au ctori z~ ndoogo
verno a conced er lice nr:a ;~ o '' :'•:rivão de paz 
do districto de Dóres do Jofié Pedro, comarca 
de Manh uassú. 

Parel.!P1' n . •160 

Sem debate é approvatlo o parecer n. 160, 
da commissão de Agr·icnltura e lndustria, 
opinando no sentido de se r- ouYida a Secreta-
ria da Agricultura. a respeito de m reque-
rim ento do dr . .Julio de Mou ra. 



Pa1·ecer n. 161 

Serr: debate é aoprovado o parecer n . 161, 
da_commissão de Legislação e Justiça, opinan-
do pelo archivamento de uma repr·esentaçã o 
de alguns lentes do Gymnasio Mineiro. 

Parecer n. 162 

Sem debate é approvado o parecer n. 162, 
da commissão de Petições, apwaudo pelo 
archivamento de dtversas peças protocolla-
das. 

ParecPr n. 163 

Sem debate é apprcvado o ~arece t' n. 163, 
da commissão de Petições, opinando pelo 
archivamento dos requerimentos do tenente-
coronelülympio José Pimenta e do major 
gt•aduado, Oelfino Ferreira da Silva. 

Nada mab havendo a tratar, o sr . Presi-
dente designa para amanhã a seguinte: 

ORDl~ III DO DIA 

PRDfElRA PARTE 

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

Até duas horas da tarde: 
Apresentação de pareceres das comrnis-

sões. 
Apresentação de orojectos, requerimcn tos , 

indicações, interr>ellaçêies ou m@ç~es. 
Discussão d ~ requer·imentos, ifHlicações, 

interpellações ou moções . 
Approvação de redacções linaes. 

SEGC:'iBA r ARTE 

Até quatro horas da tarde: 
i • discussão do proiecliJ n. 10"7, auctori-

zando o governo do Estado a entrar em ac-
cordo com o da União pat•a regular·ização do 
serviço de Registro e Archivo de marcas p:lra 
animae:>. 

1.• do de n. 116, contando tempo, para 
effeito de suas reformas, a diversos inferio-
res da Brigada Policial. 

Continuação da 2.• discussão do pr·ojecto 
n. 121, de 1910, instituindo em todos os dis-
trictos de paz do Estado o registro facultativo 
de animaes cavallares e muares. 

Levanta-se a sessão. 
---*:r..e*--

29.• SESSA.O ORDlNARlA, AOS 6 DE A(;QSTO 
DE 1913 

PRESIDENClA DO SH. EDl'AHOO DO A.ll .ltlAL 
Summario: Acta.-Ex.p ,·diente - Discurso~ dos 

srs. João Lisboa e F irmilino Costa. -- Apresen-
taç1l.o de pareceres . - 1 • discuss~ o do projecto 
n 107. - 1.• do de 11. 116.-2.· do de n. 12I, de 
1910 . - Adiamento -Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Vieira Marques, Jos(· Alves, 
Modestino Gonçalves. ~elson de Senna, Ga-
ribalde de Mello, Elias Theotonio, Cas tello 
Branco, Fr.mklui de Castro, Campos do Ama-

ral, J. Porfirio, Pedro Laborne, João Velloso, 
Olympio Teixeira, Christial)o R'ôças, Senna 
Figueiredo, Firmiano Costa, José Custodio, 
JoãQ Lisbóa, Raul Soares, Valdomiro de 
Magalhães, Schumann, Edmundo Blum, Raul 
de Faria, I1.macio Murta, João Antonio, Ed-
liardo da Cunha e Pedro Luiz, faltando com 
causa participada os srs. Silva Fortes, An-
tonio Moura, Stylita, Xavier Rolim, CHdeira 
Junior, P. Pinheiro e ~·erreira de Carvalho, e 
sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a a c ta da antecedente I e não havendo 

quem sobre clla faça observações é a mesma 
dada por approvada. 

Ü SR. 1. 0 SECRETARIO dá COnta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Repl'esmtaçõP.s 

Da imprensa e de diversas associações be -
nefi cen tes da C1pit d, constituídas em «CO-
mité» solicitando um auxilio para o fim espe-
cia l da fundação de um albergue operario e 
orphanato leigo. -A' cOmniissão de Orça-
mento. 

De Francisco Peixoto de Mello Lana e ou-
tros admiradot·es da corporação musical 
«U nião :1. • de M<iiO» da cidade do Piranga 
pedindo um auxilio para compra de instru-
mentos e construcção de predio para sua 
séde.-A' commissão de Petições. 

Do directo r·io político de Villa Nova díJ Re-
sende pedindo elevação d'esta villa á cathe-
goria de te rmo j udiciario. -A' commissão 
r·espectiva . · 

0//icios 
Do sr . desembargador Edmundo Pereira 

Lins, communicando ter sido eleito presi-
dente do Tribunal da Relação, na vaga do sr. 
dr. José Antonio Saraiva, tendo sido eguar-
mente eleitos vice-presidente o sr . desem-
bargador Hermemgildo Rodrigúes de Barros 
e membros do Tr·iounal Especial os senho-
res desembargadores Francisco de Paura 
Fernandes Rabello e Antonio Arnaldo de Oli-
veira, sendo este supplente. - A Camara 
fica inteirada. 

Do mesmo sr., agradecendo em nome do 
Tribunal as h·om enagens prestadas por esta 
Camara á memoria do sr. de sembargador José 
Antonio SHaiva.- ldentico despacho. 

Do sr. Secretario do Interior, enviando uma 
mensagem do sr. Presiden te do Estado, sub-
meltendo ao Congr·e~so o balanço da receita e 
despesa do E:~tado , durante o exer·cicio de 
i912 e bem assim a proposta para approvação 
das respec tivas contas. - A' commissfío de 
Orçamento. 

REPHESENTAÇÕES 

O sr . Waldomi r·o de Ma galhães man da á 
Mesa uma represen taÇão da Camara Munici-
pa l de Jacu hy, pedindo seja restaurada ares-
pectiva comarca.- A' c0mmis ão respectiva. 

O sr. Nelson de Senna manda á Mesa uma 
representação da Directoria da «Associação 
Amánte da lnstru cção e Tt·abalho», pedindo 
UJm ver·ba de 20 :0008000 pat·a conclusão de 



metade do predio já iniciadp . - A' commis-
são de Orçam;ento. 

0 SR. JosÉ Cus.fónw manda á Mesa um re-
qm~rimeri tó em ' qu e Q escri .v~io da colleotoria 
de Cabo Verde pede 2 annos de licença pa·ra 
tratar d~ negoçios.- A' commissão de Peli · 
ções . 

C> sr. Edgardo da Cunham:tndrt á Mesa um 
reqv erimPnto em que a Camara Mun ic ipal de 
S . .l eão Baptis ta. pede rP.sta uração da res 
pec.tiva coma rca.- A' commis~ãó respec ti va. 

O sr . João l . isboa: - S1'. Pre~irlrn t P, 
pedi a pa lav1·a para enviar :í MP.sa o !'-Cgu inte 
req u ~>rJmento do· ciàádão José · Anton io Dias 
MifiU~' rio . . (f ê) . 

Sr. Presid ente, como v. rx<:. vc\ não r um 
perdão pel<'l .desvio de di11heiros publicas o 
qu e o pe ticio naria requer; apenits appel ln 
para os SP ntim entos de humanid .1 cle do Con-
grcsso Mineiro, no sentido de lbe ser perdoa-
do o resto da pena criminal que lh e foi im-
posta. . 

Trata: se , sr. PresidP.nt.e, de um septuagfl -
nari c• , antigo' servidor do E' lado. e que já c.um-
priu ·mais rle do i ~ annos ele pri.~ão . 

Sr. 'Presiden te. r.mbor.t seja daquelles quP 
pensam· que deve have r lodo o rigo r n ~ sta 
que>l<io de pcJ'dão, quando se tra ta de des-
vios -d W diubeiros publicas, entt•n do qu e ::t 
commissão a flUe tem de ser suj eito o pqudo 
da petição do ex-co ll'eC lor de Lavras, poderá 
lhe deferir o pedido·, · 1·elevt111do o resto da 
prna · de prisào com o· qu e t~>t · á praticado um 
acto de gra nde elevaçã.o. (l\luilo bem! ) 

Vae a petição á commi,s<'io de Legislação-
O l!!r. ) .'ir~niuno , Costa : ·-Sr . Presi-

d,.,nlf!, vou ma nda~ á :M e>a uma represen ta-
ção riDS hab itantes do distticlo de Pas~a Bem, 
mu nicipio de Conceição do Serro, n<l qua l 
pedem a quantia de quatro contos de réis 
para auxilio á canalização de agua potavel 
naquelle Jogar. 

A Camara Municipal, comquanlo tenha bons 
desejos de auxiliar ao distl'icto com essa 
quan tia, todavia, para não desequilibrar o 
seu orçamento, não poderá concorrer com 
toda essa importancia. estando ao seu alcance 
r 2sponsabilizar -se pela que exceder a qu e 
ora _é' so li é~tada do Congr·esso Min eiro. . 

Nao preciso. sr. · Ptesidente, para JUStificar 
esta rr.presenta ção, dize J' que :: qu ell e dislri-
cto já conta duas escolas publiea~, uma para 
cada sexo, ambas bem fr eqn en tad as, confor-
me d'emons tram os mappaa remettidos á 
Secretaria do Interior. 

Acrert ito não se r nr.cessario affirmar á 
C:rsa que, naquelle rlistricto . ex iste uma 
agencia posta l, dive rsas casãs de nPgocios, 
tanto de generos do paiz como do ex tr·angei-
ro r· p~ra mab de cem ramili<t8. 

Como''· exc. , sr. Presirlentr, sabr, a agua 
r um dos elementos i ndi~Jwn~avei. para n 
vida c o povo do arraia l de P<1 ssa [lr·m luc ta 
cnm enMme dil fi culdade para obtPI-a em re-
gular qual id:;de, porquanto, a a;.;ua encanada 
u dcs<,;obe rtp, como acontece alli aclualmente, 
Já t·b i· g~ ao' chafariz algum tanto im pur,,. 

Para justi!ica r, pois, a J'epresenta ção creio 
sc t' . ufficiente declarar qu e lia alli um nucleo 
de popu lação qu e já conta mais de cem C<lsas 
hahirad as, para flUe a Cam<tr" elos srs. Depu-
lM~O~ ,PJ'e.veja <I L].e ha neces:,.id:1de da.can tli c 

.zação d'agua, elem_enl0 .indispensavel á vida 
rlaq uell a gen te. . . 

E~pero, pois, rwe · a commi;;sãd a que fôr 
envinda essa petição attendel ~ a-á. cO'nceden-
do o auxilio de quatro eontos, por ella soli-
citada . (Mnito bem 1 ltlnito bern !)-A repre-
sent::~ção vae á commissão de Orçamento. 

ÀPRESENTAÇ,\0 DE PARECEHES DAS r;OM I ~ ~ÔES 

() ~ r. Morle>Lino Gonçalves, ein ndmP. ' da 
commissão de Forç.t Publica, apresen:a 1os 
seg11intes pa~·eceres: · 

Parece1· para 3.• di.scussào do projecto nt ,f04 

A cominissão rl e ForÇa Pub l ica~ que foi 
presente o p ro.ie~to n. 104. já ~ pprov11do em 
srgunda discussão, é de parec.er que ell seja 
submet.tido li. terceira e, egualmente, appro-
vado. . 

Sa la d::j~ Commi s~<:!~s . . em Bello HorizCJ nte, 
6 de :•gos t.o rl e 1.913.-Modestino Go nça lves , 
l<rerl eri co Sehu mann e Edgardo da Cunha. 

Parpcer pm·a 3." di$c ussiio do projecto n . 105 

A commif'siio de Força Publiea a qne foi 
presf~nte o projec to n. 105, já appr·ov~do em 
seKunda rliscus,<lo, P. de pa l'CCI-' 1' que elle 
SPJa snbmettido á terceira e, eguatmente, ap-
proY.tOO . / 

Sal . d:1s Commissões. em BPIIo Horizon te, 
G pe ~go .-to de 1913. - Modesttno Goncalves, 
Frederieo Schumann e Edgardo da Cunha. 

0 ME>-MO SR. DEPl.iTADO pede e obtém dis-
pensa das formal idades regim entaes afim de 
que os projectos a quese referem os pa r~
ceres qn r. acaba de apresentílJ' sejam inclui-
dos na •Jrdem do dia seguinte. 

Ainda, em nome da commissão de Reda-
cção, apresenta a seguin te : 

Parecer e redacção final sobre o p1·ojecto 
n . H4 

A commissão de· Redacção das leis, a que . 
foi presen te o projecto n. 11 4, já approvado ' 
em terceira disc ussão, é de parecer que seja 
approvada, como fin al, a mesma redação com 
que trnnsitou nesta casa . 

·Sala das Commissões, 6 de H gosto de 1cJ 13.-
Pedro Laborne, Modes lino Gonçalves e lÜtíJ 
de Faria. · 

Redacção do p?·ujl'cto a qne se r~/'ere o parecer 
su.p1·a 

O r.ongre>so Lr.gislativo do Estado de 
Minas Gera e~ decre ta: 
· Ar" l. I.· Fka o Presidente do Estad o de 
~linas Gerae;; nucto rizado a collced ,; r as se-
guintes licen <;as: 

a) ao dr· . .Joaq uim Barbosa de Castro, juiz 
rnttn icipal do termo do H.io B r~ nco, Sf' is me"' 
zes de lic r. nça , em prorogaçào, para trat-a- · 
mrn to de saude; · 

b) :lO esCJ" ivâo do i.· offido do te rmb de'; 
Monte:; Claros, Arthtll: Gustavo H.od ri gues ' 
Yall e. um ; nno de l1ceoça para tratar de 
II PI!OCiOs; . . .. 

c) ao r.serivão fie orpliãos do ter·mo de f 
Piumliy. Fr.· n"cisco .-\lvrs, do Couto, · !~ a Ch ri~~ , 
tino D0mi ngos da S1 lva, escJ·ivão de paz de 
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Fór]ll, qv~s ~a-npo~ Jae ·\lcen~. a -~~a P.~ •• Pili:a !oomJllt~.~íl~ . a~ . .Lpj!'Sf~~ e 1 /ti~ça,;tt . ~fi-
trat.llr de, negoçiosj . .r 1 , _, f)!·J 'h 1 · !; nl l ta Q,S ~~gmptes .. pa~.ecer(ls' ~ · 1 .J .,t 
1)/i~.ao •escrivão de·•paz do ,distri.clo daeidaT' I ' ~ . "l u1r~· 1 ... 

de de Manhuassú José de Assis tres aruH>s ' Parecern. 16D 
de>licença,pafp t;·p.tar ~ d~ n_egoGiÓs;, , r j,." 1 , _ I\ lt l ~!\ ,' 'I~ • 

·Jl) ,ao L1 ; 11 escri~JàO do,,juqic~a}, e~t.no,tas 1M. f A ,COIJl.ç;tts~ao de _Çons~ttut~ao, ~e~~slação e 
ter.mp d!> f'Jirmo d,o PamacyyQa, ,Camil(o All;- Justtçav:a -~uJ,o · eX!~~e- fot -shbme~tlda umâ f~
gusto ,,de1 ~ndrad~. e ... ao escrivãp, de. paz qo . ~resept,açao. do · c~da~~-o 1Euge.~t~ de r Fréitas -
dJstricto da cidaP,e ·. t;~.e ; Leopo}qinb, :~ ul'tav_o . : M~ !t~, :•ávah~dar 'J.udtc!al d~11 Jlutz ~e- F~f1l· 
Aug.[Jsto Perejrfl Pinto, .quatrp annos de 1~- . sol,tci,tand,o ·a, dec1 ~ta~flo . d_~ -varias ~e~tda!f 
c-ença a cadl) ~m, para tratar d'e ·n~gopos; - tend.~n t'e s a torn~ r men?s prilcarla a sor~e .rdos-

J> á pno;fessova da 2. ~ cadetr;ti po ~rupp , . a~~13~~~es; at~end1endtra _que. l tb J.'Jt 1110<' 
e~cotan · da Çampa1~ha, ,I). Maria,. Apto ma AI- . Naoé p~s~1vel e~evà~ ~s oust~s dos •avà-
ves -de ViJhena, um anno de . \tclmça para- ha~ores.. pots a~ dtsc~tlr o pro]êcto afinal' 
tra.tar. ,

1
de.,negocios e .. 1 .. .. .. ~ ·-1 co~v~r~fd~ .na ,lei n. 577, de 29 de a-go~tó J rle 

(lU) á. profe&sora da v cadeira: do sexo mas~ i"9f~. a_ Qam~ra acce.~tuou mmtq olaraf!lente l~• 
cuhno da·.cidllde de Ubá, d1 Guida ~9arll~ d. Sl.\a ~tli~Qde contrar~~ - a qualqu~r medtdá qu~ 
Moura,n dois· annos de hc,e.nça, em .pronoga- d ete,r-~1rfe o ~ncarec1m~ntq da )U~ttça, SÓ' ~? 
ção, ·pal,'a tratar, de negoc~os. . . . .d!;"Pon .. do á vo~~r opro)ecto.depot6 1d ~ oonve-

Mt. &.• Revogam -se ;,s disposições em con- mélrle requcç~~ nas cu~tas, . 
trario. - A imprimir . . -Tam_b~m nao é -acce1tavel o alvitre de·re-

. . ' llrar do Jlnz para confiar ao collectoP ·-a fUn'-9 ~R. ÜLYMPIO T~IXEIRA, e!? nome da com- cçãó de distribuir os ·i-nventàrios· pelos avalia-' 
m1ss~o de Legtslaçao e Justu:a, apresenta 0 dores, pois, o obj eclivo visado pela lei é a• 
segutnte ·mais perfeita egualdade na dist,·ibuição~ para 

Parecet· n. 1.64 o· que ,1 .naturalmente, o juiz offerece muito 
· ' ' maiores·garantias; 

· A lei que regula, no Estado de Mihas Geraes, ; Egtialmente, não se compad,ece com a. natli-
a: concess'ão de provisões de atlvogados e soli- reza do cargo de avaliador dar-Jhe. oompeten-
oitadores, é a de n. 375, de 12 de Setembro de cia par·a· requerer· inventarias, e. muito,meilos: 
fgóJ, ;1 qual. Ito art. fi3, estabelece: Nb fôro para cob-rar a difl'erença de .imposto e multa 
civil, só poc;lem exercer a advocacia: a_: ds da4 uellas transmissões inte1· •vivos em que 
doutores e bachareis formadds .em 'direito por haja sido simulado o preço pêlra·fraudar o fisco; 
aJ~uina das Faculdades da Repnbliéa; b- na Do mesmo modo e por motivos obvios, 
pnmeira instancia, os cidadãos que já tenham sel'ia injustificavel conceder aos avaliadores 
provisão para esse fim, ou, na falta de advo- qualquer porcentagem nos impostos prove-
gados formados, os que a obtiverem dimtl'o nientes de bens por elles .. avaliados; opina g 
d'o11umero marcado para cada termo ... Corno cominissão pelo archivamento da represen-
se vê, a lei não cogita de provisão para a:dvo- tação. 
cacia na segunda instancia, e esta restricção Sala das co in missões, 5 de agosto de 1913. 
ainda se encontra no art. H9, paragrapho Raul Soares.- Olympio Teix;eira.- Nelson de 
unico da mesma lei. SeJJna.- Valdomtro Maga lhães . 

Esta era, aliás, a praxe no tempo da mo- o sR. ELIAS TREOTONto, em nome da com-
narchia, como se deprehende do aviso de 2õ missão de Camaras Municipaes, apresenta o 
ae .agosto de !836, citarlo em Ramalho, pag. 76, seguinte 
edição de 1869 . · 

A liberd,ade profissional, consagrada na Cçm-
stituição Federal e na do Estado, não tem a 
8lasticiaade que se lhe pretende dar, .e deve 
ser entendida de accordo com as decisões 
dos Tribunae~ do paiz, especialmente, com as 
do Supremo Tribunal FederaL 

Não ha motivo para a revogação da lei mi-
neira n. 375, art. H 3. 

Si o requerente tem a provisão nos termos 
a qu e a Ilude , é claro que aquella lei não lh .e 
podia extinguir estes direitos, diga ·se, os direi· 
tos decorrentes da mesma provisão, compe-
tindo -lhe usar dos meios ordinarios para 
fazel-os re!'.peitar. O requerimento ve_i u des-
acompanhado de qualquer documento, não 
pe~endo, pois, o Congresso conhecer da pro-
cedencia das allegações . Assim, a com missão 
de Constituição, Legislação e Justiça, a que 
foi pres·ente o requerimento du .coronel Thi-
moteo Ribeiro de Freitas, é de parecer que 
seja o mesmo requerimento· archivado. 

Sala <jas commissões da Camara , dos Bepu-
tado, 6 de agosto de !913.- Olympio Teixeira, 
re\âtor. - Nel~.on de Senna.- Raul Soares.-
Valdomiro Magalhães.:_ A imprimir. 

A; c.-19 

Parecer para <J!.a diswssão, em continuação 
sobre oproj~cto n. 117 

A commissão de Camaras Municipaes a 
que foi · presente o projecto n. H7, é de pa-
recer que continue o mesmo com a · emenda 
offerecida em segunda- discussão e que seja 
approvado. • · 

Sala elas commissões, 6 de agosto de i 9'f3. 
-Elias Theotonio.- Christiano Rôcas.- João 
Antonio.- A imprimir. 

Parecer n. i66 

A cómmissão de Constituição Legislação' e 
Justiça, a cujo exame foi sujeito um requeri.:. 
uíen'to do escrivão privativo do crime, de São 
Paulo de Muriahé, pédindo seja o seu carta-
rio eq'uipilrado~ quanto aos vencimentos, .á's 
escrivanínhas do crime das comarcas de 3. a 
entrancia, é de parecer que sé archiv'e o dito 
requer~menlo, visto não ter o' reqüef ilte 
provado convenientemente a ne~e&sidade 
daquella equipâração. · "" 

Sala. d'a.s · commissões_, d!\ ~amlQ'~ d~s Q~pu~ 
tados, 6 de agosto de !913.- Raul Soares._., 



QlYIJl.iji,9; Teix~ira.-=- Nelson de .Senna.,- com um fim licito e dominado pela intenç4o 
Vald,OpJÍro Maga\h!:es!...:2. ·i!Ílprimam-se . . : 'c . :de' acerlar; pratica evidentemente um ~ctó tW; o_o· ~R- NELso~ DE _SE,jNA, e1_1;1 n'om e: :~a ,Com ... '; aónepaÇào, 'Q'tl'e '~fcloe, subjectivainenteJ,• a'in-· 
m1ssao de Leg1slaçao~e Justiça/ apresenta o ;tençao ae ter agido com Imprudetícia· e deiroa•. 
seguinte. . · ~o d.e normas: regulamentares: · e · por· tudo 

• • • • • 
1 ISSO. r I • ' 1 Pro;ecto n. 118 C . . . · r , · , ,. 1 .- - ,, ons1derando a Comm1ssão que ; o solüado 

- A _Commiss~o de Gp.~.stituição, Itegisla.Ção .. e. B~lchior, d~ Sousa e Silva, cujo tempo· de • ser-
J,qstiça; tendo de oJPitllr . Reu parect;r ,sobre o viços prestados ao Estado somma úm total JCle 
requerimento em que Belç)lio~· de Sousa- e .. sete annos.,'.qua.teo:mez.es . .e. qua:tr.o_dias• i(a'Cbn~ 
Silva; soldadq,n. Hi, da 2•. co~pan~ia do tarde 29 de•marçó de 1904 até 2S 'de janeiro 
~·.batalhão da F.orça Puplica deste Estado, de 1912 l~· sem no'ta que o "desabone;<! exhiblli 
solicita deste Gpngre.sso, .decretação de .,m;n.a pr_oya ·certa de estar invalido para ··o serviço 
lei .- conqedendo-lhe.a reforma com ,todos os militar activo, em virtude de ter soffrido am-
vençimentos na forrpa da lei, vistó haver · se putação· da perna direita em serviço ·militar,• 
i.RJ.l~ilizn qo em serviçq publico, quando, vi- -ut ex<tme da Junta medica official, em 'f7 de 
çtima do ~smagamento do pé direito; em de- agosto de 1912-e de ter se inutilizado para· o· 
11astre o.ccorrido a. 26 de npvembro de t9H, serviço, ao soffrer o des1l stre referjdo, em 26 
na estação de ·GoJJçalves Ferreira, E. de F. de novembro de 1911, quando no 'desempe-
Oéste de Minas, veio a soffrer a aii),putação nho de uma diligencia policial , conforme os 
da perna direita, no mesmo dia do desastre, attestados de auctoridades ·civis e • militàres,• 
na Santa Ci!sa d~ :Misericordia da cidade de que instruem o seu requerimento dirigido a 
Oliyeira, como de t1.1do fazem certo os doeu- este Congresso Legislativo, em 29 de julho' dlf 
mentos que in tru em o pedido do suppli- 1913. ' 1 
cante; · · . E_' _de p~recer que se adopte com r~lação a(). 

Considerando que, confor-me provam os petlcwnano o segm!Jle oroJecto de le1: " . 
attestados e peç~ s officiaes annexas ao re4ue- O Congresso Legi,latiYO do Estado de Ml· 
rimento em questão o peticionario conduzia nas Geraes ~lecre'ta ; . 
da cidade de ltapecerica para o hospício de Art. 1• . E auctonzado o Poder Exe_cullvo a 
Alienados de Barbacena duas loucas, estando conceder reforata, com todos os vencimentos, 
assim em díligencia official quando foi victi- e n~ posto de anspeçada ao. so l_d~do Bel,cpior 
ma· do referido desas tre, sendo colhido p{-'.1as d~ Sousa_ e Silva, por ter se In u~IIIZ~ do no ser-
rodas. do comboio em:movim..,nto, ao ir apa- VIço p~bhco, por um acto considerado de ,ab-
:ohar o carro em que viajava e do qual <t penas negaçao, em 26 de novemb1:o de_ 1911. · 
instantes se ausentara para in dagar do agente A~t. 2•. Rev,ogam se as disposições em con-
da estação de Gonça lves f erreira (no entron- Lrarw. . ' 
camento do Ramal de ltapecerica com a linha Sala das commissões, 6 de agosto de 1913-
tronco da E. de F. Oéste) si alli devia bal- Nelson de Senna, relator.- Olympio Teixei-
dear ou não e foi nesse ir.Lerim que o trem ra. - Raul Soares. - Valdomiro .Magalhães.A 
se movimentando para elle correu o peticion·1- imprimir. . 
rio, aijm de alc.~ n ça l - o. , arriscando a sua O SR. FIRMIANO CosTA, em nome da com-
}'ida, e com o intuito de cumprir o seu de- missão de Representações e Petições apresen .' 
ver, não deixando . abaBdonadas no comboio ta o seguinte ' · 
f\.S.dementes confiadas á sua guarda; 
( Considerando aiqda qu e, dado o caracter Parecer para 2•. discussão do projecto 1t'. 115 
todo subj ec tivo da intenção com que agiu o 
peticionario, mq uell e momen to, em que elle A COJ!I~i~são de Petiçõe.s _e Representações 
procural\ç!O nlcançar o trem .de ferro já em a que_ fOI presente o proJecto n. 115, ' já 
movimento, não mediu o perigo em ·que in - approv~do em 1a. discussão, é de parecer 
corria e an(es (tudo o· leva a crer) suppoz' qu e _seJa submettido á 2a. com a mesmà· re-
praticf:tr um ac to de cumpdmento de dever, <lacçao. 
arriscando , st m duvida, a sua segurança pes- Sala das commissões, 6 ~ e agosto de HJÜ~ 
soai para me·lhor desempenhar a dilige ncia de -C;; mpos d_o Amaral, presidente .- Firmiano 
.que estava "incumbido- de Jev<tr ,a destino as Costa.- Chnsttano Rôças. - João Antonio. 
duas alienadas con duzidas desde ltapecerica; Redacção do projec to a que se refere opa-
e,.por outro lado , tarri bem; . recer supra. . . r 
'· Considerando. esta Commi&são ,que o texto 0- Co~gresso Le~I~ I a l! VO do Estado · de Mi-
dos art~. 3•., quer da lei n. 500, de 2·1 de. se- nos GeJaes ~ecre l c~ · . · h 
lembro de ·1909, 4 uer da lei n. 580, de 28 de Art: 1 • ·, FJCa o gover-no a uctor17:a~o a , co~~ 
agosto de 1912, quando :1 uctorizam a co nces- c~de r a Manoel· Raymundo D~as S1m1m, escr~· 
são de reforma .com todos os vencim entos vao de· paz do distrwto de··f!ores ~o José Pe. 
prescindi~do se_ da. ci rcumstancia_ de tempo e dro, coma;oa de Manhu <tssu? dOIS annos1 d~ 
no post? m~meclta t~m e nte supen~r •. á praça hcen~:a "pai a tral_ar de nego_c ws .. - ·''' 
que se mut1hz r no serviço publico, por· um . Art. . ~ · Hevog~m-se as d!sposiçoes em c~n-
Çtcto de abnt:gação, _não definem o que ·se deve IJ ano. A u:ppru_mr · 
~entender por um :icto de abnt'gação; 

:~ &s, COf\SidPJ'ando que, no dizer dos léxicos 
)nais au,ctorizados ~·a llngua, que:m pratica UII) 
:acto. com· absoluto esqu ecimento ' ou ' despreso 
tros· proj:Jrios ·· int eb:it<ses; · devotando-se ao 
'i.umpri~e nt<? do dever e renu·nciado, ho. pe-
rigo, a ptopru segurança ·cte defesa pessoal 
(.. . . , .. ~ . . ' . 

2• . 'PARTE ' DA ORDEM DO DlA ···:J ·ol 
I' . ' . . ' . (!J 

1a,; OISCUSSÃO . ~OPROJEéTO ·N : , i 07 · <! 

Lido e posto em i "'. di.scussão é sem deba-
te approvado: e vulL 1 á commissão ·de Agri.:. 
cultura é Indtistrit o projeçto n. 107, audo-

- . I t ' ~ T 



.. 
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rizando o uove; ·no ao' E~i~Jo a entrar em "ao: ... , s~s~xot·olR:tií.W b. RI.\:;~ids ·_{. ib'ifllr;AGÔS-
d "' d 11 • ' I . - ! I 'J. ''' to''nl<' '9t'a·· ...... r:'í't "'" "'-' accor o_ comnv a .. emãoi•pa:ra!- regu_ a1azaçaq , ,.,.,. , n 1 1; 11 • . >tP. ··: . , . ·~• v i <:•l 1i r•r 

- ~~serviço de Reg1strs> e.ArchiXO-cte ,marcas , . • , ..... 1.t' · _., .1 •• 11 '"• ,,fi, u ,, 1 ::-,t. ~r1 • 
~P.~ á a'mm'aes .. r .: 1 _ _:',::11 _- ~:~ "~~~ · -:· ,, 1 . , .. PRES,IDENÇIA,DN, sR . . ~ DUA,I.WO. J?.O AM~M- 1 ~ 

r' 1 ••• 1 a. disçussàa do .. p~o.·•e_ atn ~J . i, 16,' ' . _·, I SÚMMARIO: ·- · Acta.-'-Expediehte • .!.. Discui-so 
~ Y do sr . Franklin de Castro • ...:., Apre~enta;ção de 

' >t • n l . Pllrece:~s·--:- ª'~dacç!l~ fina) do pro~~cto ,n.1114. 
, •Lido 1e i pos~o - .e~ ~ •. di CN~S~O -é ~~!JhA~b~- '· 1- 3. • dtscússão do p;·o.) eclo n. 164 P 3•rdo aé n, 

_,te approvad() e volta á comm1ssã.o1 ~de Y~tl- 105.-2 • do· de n. 89, de 1912 ..,-Discurso.'fiif!Sr • 
. ,ções,•p pr,ojectô n., 1 t6, con~ando terrreo páfa . Ignacio Murta. - Emendas . - Volta dó projecto 
~etfeito de suas._refórmas a· d_1V.ersos -in~erioi:es :. ·,á Commissãq. - Urgençia.. -:-Redaççõe~ fin;~.es 
. .da Briga dá Policial. · ' · : 

1 
· dos projectos 104 e 105 -3.• discussão do pro-

I • 
, .. •': jecto n. ilOl . - Ordem -dia-< :; . _ ,, 

·;.~, 2~ .. discussão do projeclo n. ÜH, de 19.10 ~ .. A~ : meid tlia f~iÍa ' ~ çh'àrrlada, ·' a,c}lá~;:~e 
. ,. prese ntes os srs. Vieira Marques, José' Alves, 

-· •E' a.onunciada a continu ação da 2" < discus- Eli,as, Th eotp ni~ , .. Frankli.n d(( ~il stw~M~d~stino 
são do proj ecto n . t21, . de · -1_910, instituindo Gonçalves. Ftrmtano. Costa, q-a r10aldl Melto, 

. em todos.os districtos de p,az do Es. tado Q re~ Pedro Laborn e, João Antomo, Campos do 
:gistr.o . facultativo de animaes cavallai'es e . Amaral, Jgnacio .Murta1 Augusto Spyer, _Pe-
muares. ,, , : a ro Luiz, Ql yrn. r io Tr. i~eira , Castelfo Br:;t.n.ço, 

.. O · SR.· RAuL ·s oARES envia á Mesa ci se- · Ranl.d·e Fari a. Raul So<! res, Sr- lso.n de $enna, 

. ,gu,inte João Li l)ôa, Sen.na FigueiredG,,, Edga r<;lo qa 
Cunh a, Sc h u qL~O J'l; João Velloso, Yaldnmiro 
de Magalhãrs, José Custod io e Edmundo 
Blum, fáltando com Ci! U"'a participada o=- Se-
nhorf'S: Silva Fortes, An tonio ~our\i; StyJita, 
Xaviet· Rolim , Caldeira Junior, Paulo Pinhei-
ro' e Ferreirá de Car·valho· e 'siJm ella ós 'mais 
Senhores. · 

Req ·uerim e~tto 

. Por párte. da Commis_são de Con;;tithição, 
Legislação e Justi ça, requeiro o ,adia:mento da 
.discussão do projPcto n·. 121, de _1910, vol~ 

.. tanQo á commis~ ão . 

1'' Sala das Sessões da Camara dos Depu tal 
dos, 6 de agosto de t 913.- Raul Soates. 

· Sem debate é npprovado o requerimento , 
voltando o proJecto á Commissão. 

( Nada mnis havendo a tratar, o sr. Presi-
.dente annuneia para amanhã a segueinte: 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

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

Expediente 
Até duas horas da t~ rde: 

Apresentação de p<1receres das Cómmis-
sões. 

Aprese·ntação de proj eé tos, requerimentos, 
indicações, intP rpellaçõe~ ou moções. 
. Discussão de requerimentos, indicações 
iaterpellaçoes, ou moções. 

Approvação de redacções finaes. 

SEG UNDA PARTE 

Até quatro hor~ s da tarde : 
3.• discussão do projecto n·. 104, dispondo 

-sobre promoções de officiaes da Brigada Po-

Abre-se a Sessão .. 
Lida a acta da antécedente e . não ·hav-endo 

qu em ·sobre · ella faça observações é a mesma 
dada por apprvvada. 

O SR. f .· SECRETARIO dá conta do· 11e'guihte 

EXPEDIE!(TE 

~epresentações 

Da Camara Municipàl de Guarará, prdindo 
elevação des~e município a termo judiciario. 
--A' commissão respectiva . • 

Da Companhia Mogra'na pedindo elimin'aç-ão 
da' clausu la de reversão do I:amal de Guaxupé 
qu·e adquiriu . ....:... A' commissão de Orçamento. 

Da mesma Companhia, pedindo restituição 
do imposot que pagou a mais, na impor tancia 
de 1QO:OQ0$000 por inscripção de hypôtbeca 
fella na vi;;encia da lei n. 578.-"-- 'A' mesma 
commissão . · 

De d. Clotilde de Rezende Jaguaribe, pe-
dindo um auxilio para que . dois filhos ·do 
Estado se aperfeiçoem em musica na Europa. 

A' commissão de Petições , 

licill l. 
3·. do de n-. 105. creando o 

-saude na mesma Brigada. 

O sr. Frankli01 de Castro:-Sr. Pre-
sid ente, pe di a palavra para passar ás mãos 
de v. exc., uma representação da meza ad-
ministrll tiva da Santa Casa de Caridade do 
Araxá ·solicitando um auxilio para ::1 constm-

. dé cção de um novo predio, em condições by-
s~ rviço gienicas, para o funccionamento do . respecti-

2.• do de n. 89, de i912, creando uma fei-
ra de gado no mnnicipio de Passos. 

vo_ hospital. 
1 

• • • 

.. Sr. President!l , exist~, na v~rdod.J:l , na c}da-
de do Araxá; um predro, em que fu·nccwna 

3._•do de n. -10~, deciarando que para os ., a"tualmente o ho$pital, mas elle-é aca.nb(ldO, 
effettos do ar_t. 6. da 1('1 n. 379, de 22 de agos~ sem luz ' sem hygiene e sem ·conforto. · · 

·to de f 904, fiCa elevado a· 7158000 o emolu- '· ·_. ·' ' · . · · · '· -~ 
<) me;nto maximo de que trata . a letra-C- do Pea.nte disso, o povo -d~qu~l_la 9dade . ~~9c10-
; ..art. 139 da lei n t05 de 2·~ de julho de· 1894 P~ lev_ar avaqte ~ gran_q wsa ldé~ cl \\- ~qifiça.r-.· . · '. ' se àlh. um outro pred)o, com todas' as coqt-
. ·Levanta-se a sessão. modídades e· to dós· os requisitos de , hygiéií6 



_ e~ nessa con;W:.õe~. f 91 ~ª" adlJl-~i.~tr l".'ía · . P·are er . 168 . 
da 'Sarltà Casa l;[é· ·Mi~.1r~fprl:íia tlã- cldáde tl~ :) 16 ,I ri'<. H o lu: -:· " I q v·, :.; ( >I 
minha residencià,' i'n<fo ao ent.:ontro dos dese- -·1 ·· Reculjso Flleitpl'at Araguar~J • • •. 
j?s ,<li!. ,uopurla8~!? ~~-ql\e ll,~ ci~~,9-~. eq,y,ia a ·• ·A 'Commissãá·'Mixia ~ · que' ;foram' ~ 'es.éJl~& 
Cof!gr'es'M, 'Por meu ú1termedi~, a represen- todos os recursos - eleitoraelTido murll-

, ~11-S9Jl , q~e,, ~ per,o, s~rá. ~tMndidfl, gfl)~ P,~/3).- l cipio de. ,4rafua/X ~ . de parece!' que pos mes· 
', (Muzto bem!J · ·. · · ·. . mos déxe 8 lúOftgf'e!!so:..!tte mar conheci-
, , y,à'(a Í:ep'' e~e.~taç~o ~ co~íni&~;lo <\e .Oiça ~~~~rr10rru ·0 _ 'Fe' · ''r d "'~ · · B 1 h' 'd G mento. ;•.. .· 1 , a u l~~l .~ a;:, va,, . e C 10r _e j_Q· 
. ; , , , · , . , · · ~oy e Threo.p~illo/ 1d'e Go~ y; r~correm da de-
A:PDESENTAÇ~o ·nE -PARECERES DAS· CoMMissõEs cisão r(i~ ''Cám~ra 1Munici'pal : deixamlo d,e ré· 

! ~ I ,. • • • • I córlhecel-õ~ veréàdores,' apezar ' de: eleitos d 
O SR. ELIAS TnEOT...> NIO, por .parte da com ~ diplomados. Mas a eleiçã·o de que tratam é 

!DJ,s~M .. de Ç~!ll1 ar,as ~unicipae~, apresenta ~ a que se realisou a 31 de março de i9t2. e 
. se~p,ut;~.t~ o • : I ' I • os se s reéúFsos foram· inte'J'postos· muito fóra 

, , , • 1 , . do prazo legaL 
P'!.necé?; P,am 2·. discussão sobre 'p projecto n. l):ffecti'fam!)nte, a Camara 'Municipal, dei-

, ' i09' · ' xalido' "'dé reconhecei-os sob o' futil pretexto 
• d'e qúe rião haviam exhibido os seus diplomas 

A oommissão de Camaras' Municipaés a fez ·m~nífesta violencia ·ao direito daquelles 
que foi presente o projecto·n. 109 approv.al. cidadãos. 
do_ em 1 n . _discussão,_- · ó de parecer qu~ Mas desta decisão i Ilegal devia ser inter· 
seJa submettldo á 2n. discussão e approvado posto recur~o dentro de t ó dias cont::~dos da 

' p_os 'te:r,mos em que se acha. · terminação dos trabalhos do reconllecimen-
SRla das Cqmmissões, 7 de agosto de f 9i3. to de poderes (dec. n. 3.331, art, i60). 

-Elias Theotonio. _João Antonio. T~e~ tral)alhos estavam h ~ muito definiti-vamente encerrados quando foram interpo~. 
Projecto a que se refere o parecer supra 
O Congresso Legislativo do Estado de 

Minas Geraes decreta: 
-Art. f. Fica denominada uP;:raiso polis» a 

cidade, município e districto de S. José do 
Paraiso. 

Art. 2 Revogam -se as disposições em con-
trario . A im primir . 

O ~1ESMO_SENUOR, em nome da commissão de 
Orçamento, apresenta o seguinte 

PaTece?' n. 167 

A commissão de Orçamento a que .foi pre-
sente a petição firmada por João Baptista 
Scarpa, reclamando contra a tabe lla organi-
sada para a cobrança de impostos sobre ma-
deira propria para cons trucção e marcena-
ria, - é de parecer e requer que se peça m 
a respeito Informações ao Governo do Es-
tado. 

Sala das Commissões , em Bello. Horizonte, 
7 de agosto de 1913. - .João Lisboa, presi· 
dente. - Elias Th eotonio, relator. - Raul 
Soúes. A imprimir. · 

0 SR. RAUL SOAHES, pela commissão de 
Orçamento, apr:_esenta o ~egu int(l 

Parecer para 2·. d·iscussão do projecto n. 11 3. 

A commissão de Orçamento e Contas é de 
parece1· que o projecto n. H3 sej·t submetli-
do a 2a. discussão e approvado com as emen-
das que serão apresentadas. 

Sala d~s commissões da Camara dos Depu -

tos os ' recursos, não sendo curial a interpre-
tação' dos recorrentes de que érn preciso a 
Camara estar completa para começa r a cor-
r,er o praso. Tanto estavam enc.errados pela 
declaração, aliás illegal, das vagas, que se 
procedeu a novas eleições, cqmo faz certo o 
recurso qu e deltas interpoz o cidadão Theo· 
philo Godoy. ' 

'fHmbem à este recurso deve o Congresso 
negar provimento porque andou acertadamen-
te a Camara Municipal annullando a eleição 
procedida na unica secção de Santa Rita de 
Barreiros, em que o recorrente obteve maio· 
ria de votos, não só porque ella se realizou 
em loga r differente do designado, conforme 
consta do documento junto, como porque co-
meçou depois da hora lega l, como consta da 
propria acta, motivos estes dr. nullidade defi-
nidos no art. i72, ns . 11 e lll, do cit. de c. 
3 , 331. 

Em taes condições, pensa a Commissão que 
se deve adoptar a seguint'l resolução. 

O Congresso Legisla ti v o do Estado de 
Mina s resohe: 

Artigo unico. E' negado proVImento aos re-
cursos interpostos por Al frr.d o Ferreira da 
Silva, BelchiOr de Godoy c Theophilo Godoy, 
do reconh ecim en to de poderes da Camara 
Municipal de Araguary, relativo ás eleições 
de 31 de m3I'ÇO e 25 de agos to de 1912. 

Sala da3 commissões, 7 de agosto de f9i3. 
-Raul Soares . - Sousa Vianna . - Valdo-
mfro de Magalhães. - Levindo Lopes. - A 
imprimir. 

O H~. JoÃo Lxsnô4., em nome da commi são 
de Orçamento, apresenta o seguinte .. , . 

tados, 7 de :tgrs to de 1913. - Raul Soares, p d d' - b - .João Lisboa. - Elias Theotonio. - Senna m·eceT para segun a tscussao so re o P?'O-
Figueiredo: jecto n. 106 

O !IIESMn sENilOR, req,uer e obtem dispen- (Orçamento) 
s~ das formalidades regimentae$ para que Q A commissão de Orçamento e Contas, rmo· 

· pr'ojecto figure na ordem' do dia seguinte· . seguindo · nos seus estudos sobl'e o proje~to 
.,. P.o.r' ilavte qa,. Coll,lmi~são .rt1i ~l:a, q mesmo n . '106l que orça a ·rece lta e estabelecer ,a 
_Sij• d~p~t~qq , e:t;~,Y~~ ; á)\Iesij , o:~s~I?PAn.tl{~ .'" 1 despeza para o futurq~ exercício . q~ i19i4., 



apresentará no correr da segunda discussão Interio_ç, W!· çtull pede, ,sóm_ente P,ara cont&-
algumas emendas que julga de interesse ao 'ge'm 'de 'terripo de. ' ahligU.idade, réversà ' · de 
Estndo·emo· $en~ioo cte •mfl'i&,.. ~pJlro~mar; da sua nomeação de tenente, effectuadá pôr 
reaJidaàeJ a .w.evisão orçam~~tari;l . . t:. , • ..d:e~ .rde 1 H dewut!l.b~Q< de; 190!1, ,ao t~JDP.O ~m· 

.6' , poisi de •pa~:ecer ., . . r · , que, pc,r circumstancias especiaUssimas .q~ 
·' Que ,o .projecto passe á, seg\lnd,& disçus~ão ,forÇ,a.maiQr, , -!u-s~ ob_r~g~qo l} pedir· sua1 e o-
e ~:WJa approvado com .as .. emeuda,s que suh- njlraçN>J :4o mest;no posto, · alle~ando . ~ ,prB-
metterá á consideração. dli Gamara. , :· v;anpo,1,. np- intui,~o 1e ob\er .esse favor' qA~· 
o Slla tias Gommis~ões, 7 de • àgosto de t9t3. , 9!\l~~qo d~,1~94 a i896 ex()Ipa o ~~rgo 4e qe-
- João Lisbõa. - Raul Soares.- Elias 'fheo· l~gf\11,0 ·~ peÇ,tal, ~lp, Çaxamou, \OI s.t,rp,nelleij-
•ig. - ·Sem na FigueiredQ. -A in;Jprimir.. dtd , ~~rp WX!a or4em de .seu cglm~:Dan~~n~e _o ,sa,. FIRMUNO co:;TA, em nqme d 1,cow- l a.s,e . JR~Co~~er . ~. seçie_ do B~tii lbao, sob peníl 
J}li.ssão de Reprel)enlações .a P~tiç~es ,. apr!'l'- de r~_spo~sa bllt~~de,- que e~~andq, nessa 
senta os seguintes pareceres: o'Ccasiao, gravem~nte enferma- sua esp~sa , 

· tuberculosa em ultimo grau, com seus d1as, 
Pa11ecer para 2· . discussão sob1'e o p11ojecto ou lwras jà contados pela providencia, .peàiu, 

n. id6 .. . pon telegramma, uma licença, para ficar ao 
lado de sua esposa, até que ella fall ecesse, 

. A.commissão de Representações'· e Petições porquanto, ser-lh e-ia dolor.oso, abandon•d-a, 
é de párecer que o pr·ojecto n. H6, já appro- .em tã.o tt·iste situaçiíO, sendo.-lhe negada essa 
-~ado em p: discussão'. 'entre · em 2a. e ·seja ltcença; que, ' em vista disso ·ped iu sua exo-
approvado com a mesma redacção: neração ao posto de tenente da Brigada, não 

Sala das Commissões, 7 de agosto dé t913. por despei to , ou rebeldia, mas, para poder 
-;--Campos do AmaraL - . Jo!io Antonio. - desempenhar 0s sa·grados deveres de 'esposo·~ 
Firmiano Costa. · e evitar um aCtó cruel, que, ce1·tamente lbe 

Redacção do projecto a que se re[e1'e o pa1'e-
cer s·upra 

O \.ongresso Legisla ti v o do Estado ·de 
Minas decreta : 

Art. t• • . Para effeito de suas ref61·mas, fi'ca 
·contado: · 

a) ao 2• . sargento José João Alves o prazo 
desd<J 15 de maio de i900 a 26 de fevereiro 
de t903, em qu e militou no 31•. batalhão de 
infantaria do Exercito; 

b) ao 1•. sar·gen to Miguel Mar·Lins Ferrei-
na o prazo desde 1•. de janeiro de 18.95 a 22 
de fevereiro de 1896 e o de 12 de julho de 
1896 a 20 de julbo t.le 1897; 

c) ao 2• . sargento Francisco Fernandes 
Vieii:a o pro1 zo desde 22 de dezembro de 
i ~82 a 29 de dezembro de 1888, em que ser-
viu como praça do Exercito Nacional; 

d) e ao 2•. sargen to José Joaquim ~de Oli -
veira o prazo desde 19 d ~ ai!osto de 188ft até 
20 de agosto de 1891\ em que militou no Exer-
cito. 

havia de .tortlirar a consciencia, qua.l o de se 
afastar, em hora extrema, daqu ella, a quem 
consagrava entranhado amor, sendo afouta-
mente deferida a sua pPtição, por· despacho 
de 27 de novemb ro de 1896; - que sua esposa , 
como era de esperar, veiu a fa llecer logo em 
fevereiro de 1897;-que, vendo os seus ser-
viços abnegadamente prestados á Brigada, 
sem a devl(la recompensa, ·a que tem jús um 
bom servidor do Estado, mais tarde, nas ses-
sões legislativas do Congresso, em 1905 , com 
os mesmos fundat.t entos, victoriO$amente 
transitou, a requerimento seu, um profecto 
de lei, approvado, na Camara rios Senhores 
Deputados, em 3 turnos, e no Senado, em 2, 
concedendo lhe reversão á Brigada; mas, que 
por falta de tempo, não .tendo· en trado em a ... 
discussão, no Senado,. na fórm a do Regimen-
to, desta cRsa do Congresso, caducou esse pro-
jecto; -qne não insistiu mais, sobre esta pre-
tenção, porqu e, pelo já citado de c. de 1 f de 
outubro de 1909, tornou a ser nomeado te-
nente da Brigada; -que por esses e outros 
motivos espera ser attendido; . 

Art. 2•. 
trario .. 

Revogam-se os disposições em con- Considerando a Commissão, que justos ;;ão 
os fundamentO!', que ap rr.senta o pe ticionario, 
e que imprudente foi a ordem de seu reco-
lhimento á séde do Batalhão, em situação 'tão 
angustiosa do peticiona1·io, a qual deu causa 
a exonerar-se do posto, qu e occupava; · · 

Parecer n. t69 
A com missão de Petições e Representações 

. a qu e foi presente um requerimento do ci -
dadão Pedro Alcantara Ferreira, escrivão da 
collectoria da cidade de Cabo Verde, pe-
dindo 2 annos de licença ~em vencimentos, 
para tratar de negocios, - é de parecer e 
requer que a respeito se peça inform:~ção ao 
Governo do Estado. 

Sala das Com missões, 7 de agosto de 19 D. 
- Campos do Amar·al , presidente. -João 

' Antonio.~Firmiano Costa. 

P1'ojecto n. 1!9 

A commissão de Representnções e Petiçõe;;, 
a que fQi presente um requerimento do te-
nente secretario do .2. · 6a.talbão da 6rigada 
Rolir.ial, Antonio · Garlos Carneiro Ve11iato Ca-
.tã.o •Junior, datado de 6 .de. julbo de , HH, 
já devidameute infoPJnado_ pela, Seo.retapi ado 

C0nsiderando que, attentos os mesmos mo· 
tivos, o Congresso Legtslativo do Es tado, nas 
sessões· de f905, em 3 discussões na Ca mara, 
e 2, no Senado, approvou sem debate a sua 
immediata reversão á Brigada Poljcia l; 

Considerando qu e, o peticiona1·io não re · 
quer. r.agamento algum pelo tempo em que es-
teve fóra da Brigada, mas sómenle que se l~e 
conceda a reversão requerida afim de mais 
tarde se lh e contar· esse tempo para effeito 
de sua reforma ; 

Considerando que, os factos especi:dissimos 
foram as circomstancias que motivaram o seu 
pedido · de· e,_oneracão, · e que, attentos os 
muitos serviços que o peticionaria tem presr 
lado, ·já· civis, já militares, ., ao Estado.de Mi-
nas, conforme. se vêJ de . sua fé de officio, não 
se deve regatear o f.tvor que orq solicita,, é 



- ! (! n ··, ~ .r ... ·.n ,_,.,, ' · Í'.l't ·' (f fi ' . r f; ·' ·' ,' ","'; -~ - ' f':!! t~·'· ' ' e.· r "': 
!q~ ~~.r~Ctlf q!l~ ,~ ~d9pte 0 1 Sii_g~n~~ pT0J j1C.tO ; , I . r•;l IJ • • ~ • 6 , 1 .. .. 1)1 " Hlf 

;R P:1~: . · t:· • ·• . . · . :: . ,,, vi~~ :•s:·~·~· . o; . ArtigO'. ''Fica s':I'spensá por· cin--co •_wnnoa'à 
m ·o(Co'ngres~o Leg1slallvo ·~o EJ~tado J d~ · M1:n~s i faculdade -éo~fet1da: ao Poder · Executlfo•para 
:Geraes td~creta: · : .. ' · ·' ,. ' ·: : · 1 conceder eq mparaçao de escola norma1, com '' :.(r. · L· Fica cóusfae:rada com tl:e've'rsão· á •dip-lomas reconhecidos pelo Estad~ aos colle-
-Bi'fga"da Poiiéiál, o ~do de' i:t. dê out'tibró· de l g~os é•'ínstitutos part•iculares, qu~ :&té ~agora 
· ~,R09 ; · ~!le porrí eol.\ te'nerite 'do' 2. :[ Batal~;b _da i dJsputar.Jm o · ~óso dessas regahas., ,;uex:..D 
·Brigada, o cidadão Antonio "Carlos · C:arnei·ro : .d'Q art. 2. ·.·da le1 n. 50i) <;lei ?i d~ set~IJlbro 
,V,tri;: tp c~.t ~q ~ l!'~iQr, l;tfi~ .de se ' 1~héeo~tar

1 de 1909. ·· . ·, .. ,, . . .. 
· par~ . efte1~o de·sua refoqn~, tpc!_o o.,' tenipoa 1 Sala das com missões, · 7 de agosto de t9ll. 
,partir da d?~a de .sua exoneraçao ,em ,18~6 . . ·Nelson de Senna, relator.- João Velloso.-
:: 4rt , 2. · R~vogam-,se as d~~posiçpes em çon.- :' Riml de 'Faria.- Pedro Luiz . ......: Franklin de 
, tr~~jo. ) ,\ ' ca~tro . : F ( 

0 

. , ·s·. 1R. Sala ·das Sessões,'? de agosto ·de t 91.3. ; , Projecto a que ·se refere . o. par.ecer sQpra.: 
· Canipos do Am·aral, pcesidente -'-Fi'rmiano: o Congresso Legislativo do Estado de Minas 
:Costa.-João Antonio.-lmorima se · _Geraes decreta: . 
•' O SR . NELSON DE SENNA, em nome dá com- · Art. t. · Os professores primarios interinos, 
J!ri~são de lnst. rucção Publica, a p·re~enta 0 s~- actuàlmente em exercicio, nomeados de con-·guinte ' · t . formidad e- com os arts. 81.. lettra-b-e 92 do 

~Parece?· e emendas p·ara 2.• discussão sobre o dec . f.l. 2. t 91 • de 9 de junho de t9H, que na reo-encia de suas cadeiras .. até a data d,a pu_-. · · p1·oiect.o n. H 2 ' · " 
J blicação desta lei, tenham dado . provas de 

A -commissão de lnstrucção Publica manda• 
·á Mesa e apr~senta para 2. a di<>cussão o pro -
-jecto n. H 2, já approvado em L•·discussào, 
·e com as se~uintP.s emendas, para ·as quaes 
.pede approvação da Camara . 

N. i 

· Ao ar t. . L -'; onge se diz: <poderão se.r pro-
_viçlós definitjvainen te, :.:...diga-s.e «poderão ser 
nom·eados effectivos . · . . \, 

N. 2 
. ·' 

Ao paragrapho nnico do mesmo art. 1. ·: 
.Redij a-se ror este modo: Os .professores in-
terinos que durante tres annos, depois da pu-
·blic; ção desta le1, sa tisfizerem os requisitos 
·exigidos por este artige, poderão tambem ser 
providos-efrecttvamente nas cadeiras que re-
·gerem a juizo do governo». 

N. 3 
· Accrescentem-se · estes artigos·, onde con-
,vier : . · 
·. Artigo. Nas disposições do art. 89, lettra a, 
do referido dec. n. 3. l9i, não se comprehen-
dem os normalistas diplomados pelos insti-
tutos officiaes e pelos estabelecimentos equi-
parados existentes no EstaQ.o até esta da~a. 

N. 4 
Artigo . E' o governo -auctorizado a organi-

-zar, nos limites possíveis, o serviço de inspe-
cção medica junto à~ escolas publicas isola-
das e grupos escc, lares do Estado, podendo 
·despender até 25:0008000 annuiles no .refe rido . 
serviço, para execução do qual, a titulo- de 
éxperiencia, .expedirá as instrucções que jul-
gar ·necessariàs. · ' · · 

N. 5 . 

·Artigo. Fica igualmente aucterizado o go- i 
·vern'o a creã r, na Capital do Estádo, .um' lnsti- : 
tu to- Profissional ' Feminino, dando ·a ·este a I 
·organização mais prãtiCa e concentanea com i 
9 ·aperfeiço:imento da educação profissiopal , 
·do sexo .a que é destinado. ·· 

c;tpacidade profissioml, ~ssiduidád e fl a'pro-
veitamento dos alumnos, requisitos estes pro-
va'dts 'pel~ s vistas cl P. inspectores 1;e9_ionaes do 
ensino e pela su~ fé de officio na ;:, pcr·P.tarja 
do Interior , poderão ser providos definitiva-
mente nas respectivas cadeiras independente 
de outras formalidades. 

Paragrapho unico. Aquelles professorPs in-
terinos, que, durante tres annos, depois da 
publicação desta lei, satisfizerem os rAlJUisi-
tos exigidos por este artigo, poderão taq~bem 
ser providos definiliv .. mente nas cadeiras que 
tegerem. 1 

Art. 2. · Revogam-se as dis.posições em con-
trario.-A imprimir. · 

Redacção final do p1·ojecto n. </14. 

Lida e posta em discussão, é sem deb(\te 
appro vada a redacção final do proj ec t.o n. H~, 
sobre conces~ão de licenças.-Remetta~se ao 
Senado. 

2a. PARTE DA ORDEM DO DIA :> 

3• . DISCUSSÃO DO PROJECTO N . 10~ 

Dispensada " leitura, a requerimen to do s·r. 
Modestino Gonçalves, é sem debate.approva-
do. em aa discussão, o proj ecto n . 104.. dispo[\• 
do sobre promoç~es de officiaes da Bri~ada Pe-
licial.-A Commissão de Redacção . , 

3•. discussiio do projecto n. 105 

Dispensada egualm ente a leitUJ a, a requ_e-
rimento do sr. Modestino Gonçalves, é posto 
em 3•. discussão e sem del3a te approvado. 0 projecto n. 105, creando o serviço de s:wd 
na Brigada Policia.!.- A' Commissão de Ree 
dacção. 

2•. cf:iscussào do projec,to n. ~9 , de 1912 

·Dispensada a leitura, a requerimento do 
sr. Elias Theotonio', entra em :2a .. discussão. 
em globo, a pedido do megmó sr., o proje-
.c'to n. 89, de i9i2, ·creando utna feira de ga-
do: no municípi-o de Passos. · · ' . _ 



o sr. JgnaciQ 1\lul"ta:-Pedi a palavra, Nest11s condic~es impõe-se, com9 medida 
sr. Presidente, para ' offe-reeer· á ·con'sidera- :inatliãvel}'''a · ·éreliçã'o '< ·:ua H•fefi'á . ~ll ~atlq , 
~o. .da Camara .do!! srs. DeP.u ffi des .. uma em I:Jruo'ú, Es·trada de ' !!erro :Bahia e M·tn!i'S{ 
WDda a'o prójeCtÓ n. 89, ' '{(e f'91 ~,, '' ~ira ém 'p'ara {a6iJita·r :aos •Çreadores1· in:VePhistas e · n~ 
~,; lis~~ss~o; ' ~IlJé~dà, qu.e' p~s.s'o I a ler. . , ~.doian~s de· gact~ ·aproxima~em-s~ _dos~.gra_~çlé~-' 

Art. 1 •. depois da palavra-Passos-acres, . c.e!ltr~~ ~,con §~mid_ofe~~ .c.orp~ Bah•~t- VICtorla ·.e) 
cente-se .e outra '{la estaçã_o ,. de Urucú da ,prmmpalme_nte_Rw d.e J d n ~lr<?r· ( . ' ; , _)! Z, 
&trada de Ferro Bahia e"Minas., · , o SJL .·J(JACJ ANTONio:-~polado: . e .o J)(l'nto · 
· . . - que •.se •Impõe por ter romtos,:nflc l{lresde,ter-
Para JUS t~fica~ esta emenda e provar a sua ;1 en.os. ·tr.ansfor.mados em . e.x~ellentes pa:st~-. j 

alta conv~mencJa e van,t~gens .par!l a vasta gens, ._terras baixaR,. bôas aguadas, .seni:lo . a ) 
~pulosa e · riCa zona N_o~t~ Mmena esp_e- principal 0 rio Mucury. . , 1 , 1r . 
CJallD-~nte pa ~a 1 os, mumcip,J~S .de Theophilo .o SR. lGNACIO . MvRTA: _:_O,a parte com que· 
Ollom, ~- 1\h g~ 1 ~~ J l!qu~tm~onha, Fo_rt~- me honra o meu nobre ~ollega e-·COfl1panb.ei-.I 
leza~ Sa lma ~, Arassu~hy, Capehnha e M~n_a~ :ro de representação residente em Theophíl()_ 
Novas, terei de oc~upar por alguns mo~en- Ottoni,· e perfeito conhec!'l<lor da zona_, vem-.. 
to!l .~ recJOsa attenç'lo de ~eus nobres e lllus- Teforçar a. minha demonstrí! çãQ sobre ·ll- •<:Qn-.'; 
tres collegas. ·. . -v.eniencia de tal medida.- .·,· ", ti;;• 

Vozei:-Ouviremos v. exc. com muito Situada, sr . Presidente. á margem do rio : 
pr~zer. , , , Mucury, é ain<j.a banhada pelos ribeirões Uru-"' 

0 sr. lgnaciÔ Murta:- A creação da feira cú, Paippa!l ~ outros , , pequenos co rr~go.sm 
do gado em U.rucú, na eRtação de~te no- tem a htaçao .de Urucu todas as condtçõ~s . 
me, da Estrada .de Ferro Bahia e Minas, para l!ma , feira de gado .. Suas terras · sao 
municipio de Theophilo Ottoni, é uma medi- _apropnadas para boas past_Bgeng, maltas so-: 
da intui.tiva conveniencia para aquella . futu- berbHs, boas aguadas e chma ~audave l .. fal-
rosa zona do nosso grandioso Estado. '· tando apenas o trabalho meth odtco e ract~nal 

Grand.e p1rte ~e. s~ t~ s ha):li.tan t ~s, ·P.rinci- do homem para tran ~fQrmal-as, em verdelan-,_ 
palmente rt os mumciptos de S. · Migue , For- ,tes e bellos camp~s de gados e abundantes 
taleza, S<din as, Arassua hy, tem como . prin- pastflgens e - pro·vei~O !las. lavouras. . Jl 
Cipal indu stria, a creação e engorda de gado ~Apoiado d'o sr. João Antonio). · ~ 
para exportação, forÇados, entrr. tanto, a fázPI -o Creada a teira, não 'f!lltarão ·concorrentes• 
éom grnndes ~ifliculdades ' 'e enormes· desl que ~e proponham estab'elecel•a, e o' proprio ~ 
pezas . · · interesse da companhia Gahia e 1\li n::n; a l eva~ , 
"'Todog sabem, sr. P'residente, qu e o meio rá a fa?eracqu i s.i ~ão. de, carr9s apropr! ~t_dP,s 
1]13is eéoriomico de conduzir-se o gado, é por no trans,porte qe gado .a te o porto . J?BriiiJílil.O í 
~é u prôprio pé, e que ·as grandes distaneias, da Ponta d AreJa, mediante uma tanta razO<J.-'·: 
emmflgrecem, can<;a m e depreciam muito vel. : 
Q seu valôr, alem da perda de tempo em Naq uelle porto,. os marchantes do~ gré;l!ldes ·. 
viage ns de.moradas e despe ndios::~s, ex travios mercados con_smmdores, c os proprws m~e-
e morte de rezes. (A poiados) ressados,_ terao o cmdado de p~epara r _meros .. 

E' o que acontece naq uella zona tão atas- de deposllos do _gado, e as t ~ompa_nhias .~e J 
tada dos grandes cen tros consumidores. ,Navega_ção Costeira, por sua v ez~ terao J!lelOS . 

Pela enorme distancia em que es tá das apropnados para a sua. con~ ucçao ~os gran- . 
feria s de Si'io Bemfl ca e Ires Corações as des me~cado~ ~o Rw! v Ictorta- e Bah ia . . 
b · d ' · ,· ~ 1 d ' Urucu esta ligado pela estrada de ferro· .a o1a _ as , em sua malOtia, sao ~v_a as para cidade de Th eophilo Ottoni e a· Villa de S a feira de Santa Anna e Ca ldeirao, no Es- , - . . . . ' ~ ' · 
tado da Bahia , vencendo mais de iDO legoas, Migu'll l do Jeq mllohonha, poruma :strada de . 
faltas de pasta.ge ns e até de agua nas seccas :r_o.ctngem manda ela fazer pel_o. go~CI n.o do ,Es- -
periodicas qur. como actualmonte. fl age llam 1 t~c!o, passando p_or logares Já po:oados e çul-.. 
os ·sertões da Bahia, tornando difficil, qHasi tlvados ~elos emig-rantes do sert~ es da Bafna , 
impossível, 0 tranzito ·por aquellas desola- que dalll fogem dos horrores d t~s se~~as e . 
doras paragens procuram as soberbas _maltas do J eqmtmh~-
' · ' · , nha fl Mucury que vao povoando e cul11~) 

Não pod_endo conduzir sua~ boiadas · para vando . . · , 
aquellas _fe i ~as, onde en~o nt_ram melhores Esta es trada passa pelas florescentes1 po·-· 
preços , sao forçados os boradeiros a mand_a r volições de S. José do Pampan e Bom fi m do : 
suas . rezes, ~equena parte , pa ra Th eophc~lo lJoahyma, sédes dos çJ istrir. tos çl e paz, o primei- · 
Otlom e ~ mawna para San t Anna de Fer- ro pertencente aó município de Th eo phi lo 
ros, ltabira de MaLt.o Denlr_o, Sa!lta Barb~ - • O t~oni e o segun.do .ao O.e S. lVIi gucl.do Jequi-
ra , etc., _vencendo longas ~Is tanç1 as e pess1- tinhonha, que · é .um dos mais ri cos e fl ores- , 
mos cammhos, serras etc_. l!..rn mmha v1agem I cent€s do nodé 'de Mi nas, não só por suasJ 
pa:a es ta CapJ tHl, passet por duas grandes fcrtilissirha s terras de giga ntescas maltas 
boiadas de At·asmahy e de Fortaleza, em de- 'ap roprifl das á cultura dos cercaes, canna de · 
manda de Sant' :Anna de Ferros. · · . assucar, café : e cauâo, como pela industria 

Só agora se começou a construcção do·pro- pastoril, actualmente sua mais :impor: tante...: 
longamento da Eslt'adfl de Feno Bahia e· Mi · fonte de riqueza:, acontecendo o mesmo ao , 
nas para Arassuahy1 Salin,as Rio Pardo e prospero e ri co municipio de Forta(eza, .onde5 
Tremenda! e muito tem'p:> levará a chegàr ·já teve logflr um a importante ex posição pe-
~s ag_ua~. d ,o ~~ ~es.tos.o. Jeq_uitinhonha ,antiga · cua ri~.cujos brilhantes resültados são bem co-
fi pbre e patnotiGa a·spiraçao daquella opu- !nhecidos .pelps elo,gio$ r. m~recida s- refe rc~
lent'à e futu ro ~a regi ,io, pela · qual desde o ,ciàs feitas pelfl i,ll)pre~:~à' não sp d9, Es t~~p , 
teQJpo do lmperio, nfl Assembléa Prdvincíal .cp.n;w .. cto -Rio de '"Janem~ e da .., BahJa (Ap <;>Ja- .~ 
d'e Minas; me tenho esforçado s·empre; . ;dÓg)'. '," , ,, ·· " .','-' ·: .. l ·:,:; 



~, •• \ :1 < ~J. VJ c,-. n ~ J! ,(1,.~..,. ,t ,( 1 ;.·~·~ ·~;f h• ""' -. J" '# . . )'o .I 
0!1 grande~> .13 , pro.sperQ$ Jl)t,mjci}>.io~ ,. ,4!l 1 :Sa- , . , 1 R,~qacw-oJt·'l}fl oJ pr;oJ.e~ tq •'h 

1\ml!!> .~ ~Ar~~su;ahy,1além de·" ~uas eJlOr~.:e& t~ I >U jiJ corlJJ.LJ...jsJ.!. o•ll de' 'rleda' hão"' a 
v.a·rjadas ri!lUf'~!> mineraes, tão , can,qeci.Q.as, .e , a mm sa ,~J -. : u ~:· ,: •.• ..J..aa e.m pequena parte, f!~ plo;!lpas. tem '"qa , j{l- final a·'tnesm'a' reda'C'ção 1 tom q 
d:\lstria ·p.astpni1 1mu·UQ ,df)~eny(J)Ly~da; .;cnam 1 e In os tres ' turnos ., re'günentae o 'pf,ojeíctd 
exportam gado já ,,cqplweid9 ~ proculla(lo p9r Wi: · · ·-· · · · r. ' ' ,;r ; · - '' ·1 

seu porte.dese.-nv;olvidO-e gral)de pesQ . . ,, '' Sala 'tias cóllimJ.~sÕes ; 7 .<lie 'agQsto' de l~ 
Ai lc!1eaQ·ão da•feira em Urucú, sr : J_ I?residen~ ,-Modestino GonÇalves.- Pedro Laborrté.-& 'ver! .,, · · · · · . • "I· : ''"1' ~ : te : boncol1revá paro~ ·incrementar. mai·s IV • in- I p. -~r '1 ! ' .. ' I i ) ; tl!J'I.L' J 

dt~stria paslor~l · naqueHa vasta zona de ·Mi~ ., ·" Reaacçào findl .do p1·ojecto .n. 10:> , 
nas, evitando as longa&, penosas,. d-isp·endio-
sas ,viag.ens cGmo .já • refer~ . á Camara. dos-srs. . Á , com~i'ssão , d.e Itetlacção,' ~9ópta co~ 
Deputados•,• da .~qual • espero. benigno. acolhi- ' final a mesma red~c9ap , cgro que t~ansi~ ~ 
mento á 1 emenda 'que tenho a. h'Onra •çle pas·- nos tres turnos regnqentaés o pro~ecto rt. 
sar ás mãos de v. e?Cc., afim ' de submettel.a 105. , :.· . 
á: consider-ação -de ·meus nobres cofl.egas, que Sala das com missões, 7 de ago!itO d~ i 9i3. 
patriotas como são, approvando·a,• prestar•ãQ - Modesti,no Gonçalves.- P e9ro Laporne -A. 
um. reá! e grand·e serviço a zona em que rési - Spyer. · · ·' 
do, ,e; que deseja: ver .prospera, feliz na . com.. , o MESMO SR. requer e obtem dispensa diiel 
munbão da nossa gloriosa Minas·! (M1tito bem; f6rmalidades· regimentaes pára 'que 'as reda-
Muit"otbp;m !) . !: • · cções que acaba de apresentar, sejam discuti 
· O orador é cump!'imentado por· muitos de da:s e votarias incontinente. · 

seus collegas. · · ' '• , SubmetHda:s, pois, á discussão successiVI" 
Eme~da n. i mente, são ,ambas approvad~s e remetLilias ad 

d Senado. · 
Ão' pToj.ecto ,'rL

1 
!i'9, de ·191'2: . 3a discussão do projecto n. 10.1 

Accre'scenle-se ao art. 1q., depois de ((Pas- E' ll'do e posto em 3•. di'scuss·a-'o 'o _'pr"JeCto sos» o seguinte -: e outra no município de v 
Th(lophilo Ottoni, á mar:gel;Il ,da Eslrad.a de n. 101, declarando que para os eli(:litos do 
R-e.rro Bahia e Minas, na estação de. Urucú, a.r t. 6.0 • da lei n. -379, .de 2~ 'de . agosto de 
(S. R. ) i 904, fica elevado a 758000 o emolumen1o ~ 

ximo de que trata a lettra -C- dc;~ art. {IV 
"Salà das · sessões, 7 · de agosto . de 1913:-'- da lei n. 105, de 24 <le julho de 1894. ' . 
l~a'éió Milrta.-João Antonio . ...! P~dro L,abor- Ninguem ped_indo a palavra encerra-s~ a 
nê .-Nelson de Senna.-Augusto Spyer.-Cas- di~cussão, sendo o projecto appr<,JVado' e. re-
tello Branco. Firmiano Costa. -; M. Gonçalve·s. mettido á commissão 'de Redacção. 1 ' 
-l!;dmundo Blurri. · · · Nada mais havendo a 'tratar o sr. Presiden• 

Acb ando-se apoiada, é posta em discussão te ann.'un.:ia para amanhã .a seguinte 
conjunctamente. · 

O .sR.. PEDRO Luxz envia á Mesa .a se-
guinte 

Emenda n. 2 
-· Ao projecto n 89, de 1912. . 
~o art. L · Accres.cente-se onde oonvier : 
Fica egualmente creada uma ; feira· de gado 

no distncto de S. Gol\Çalo da Pente, no mu-
nicípio de ·Bomfim. ' 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1\li3·.-P e· 
dro Luil.. 

E' . apoiada e posta .co?juntamente' em dis-
cussão. . 

-0 SR. JosE CusTomo, em nome da ·commis-
são de Agricultura e-lndustria; apresenta o se-
guinte · · · ·--

Req~terimentn 

·Requeiro que o projecto n .' 89, de 1912, 
e emendàs voltem fi commissão. 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1912.- José 
Custodio, 
' 'Rosto em discussão o requerimento é o 

mesmo SC;ffi---debate approvadé pelo qua vol-
tam o proJecto e· as ·emendas á; comm1ssã·o de 
lntl us-trias.. · . ' , , ·' · 

:o.· ~~ ~ ~ODEST~~o· Go~ç1-LV~s, .Pela or,dem, 
optendo urgenc1a, apx;esenta, ,em. nome da 
commissão de Redacção das leis, as segtliritês 
tedacçoes finaes : · 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tai'de : 
Leitura e approvação da a c ta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das coiiímis-

sõrs. · 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. , 
Discussão de requerimentos, indicações, 

in.terpell~ções ou moções. . , 
Approvação de redacções finaes. 

I I 
SEqUNDA PARTE 

. ' 
Até quatro ho·ras da tarde : · , , 

2•. discussão do projecto .n ."H5, conceden· 
do licença ao escrivão de paz do districlo de< 
Dores do José Pedro, comarca de Manlm-
assú. . . 

Continuação da 2•. discuf>são do projecto 
n. 11 ~. determinando as divisas do~ distr\-
ctos de Marianno Procopio e Bemfiaa. do rim-
nicipio .d'e Juiz deFóra. . . ~ • 

1". do-de n . . i.i8, concedendo . refó~ina, no 
posto de _anspeçada, ao soldado. Belchi01.:1 ~e 
Sousa. e S1lva. . ·. .. . . 1 

2a: do de n. 113, abrindo credito~ su,p.Je•, 
mentares. 



'•DiiSCUlSSaío unica do parecet· n . i6í, da com-
. I ação e Justiça, opinando pelo 

de uma petição do coronel 
de Freilas. 

nte.onoo!i" unica·do .parecer n . 165, da com· 
ção e Justiça, opinando pelo 

to de uma representação de Euge-
Malta. 

u•~•cu~"avunica doparecPr n . -166, da mes-
commissão, opin~ ndo pelo archivamenlo 

uma petição do escrivão privativo do crime 
S. Paulo do Muriahé. · 

í . 
Levantjl-se a sessão. 

ltl•. SESSÃO ORD1~ . .\.RI \, A.OS 8 DE AGOS -
TO Dli i 9:13. 

A representação -se justifica facilmente pelo 
confro nto entre as tabellas vigentes no Esta ~ 
do cteMina.s ~ liS que v_igQram, nós, 'Estado$ de 
S. Paulo e Rw de Janeuo, bem como pelas 
necessidades novas creadas á classe dos 
professot·es pela reorganização do nos~o en-
::,ino, accrescidas ainrla das necessidades im-
postas pela actual crise eéonomia denomina-
da tão expressivamente a carestia da vida 

Squ insu!>pP.ito, sou completamente · insus-
p~ ito para offerecer ô encaminhai; essa re-
pi·eseutacão porque tenho deliniuo com mui 
ta precisão. com muita clareza a minha alti-
tude radicalmente contraria ao augmento de 
despesas que se 11ão imponham como neces-
sidade U·r~nte e iudeclinavel. E agora ··mais 
do que nunca, sr . . PresidPnte, parece im, 
pot·-se como um dever inmlludivel essa re-
sistencia heroica por parte do legislador 

PRESIDENCIA DO SR. EouAHDO DO A.ltARAL. mineiro porque a cri>•e economico-financei-
r.I em que se debate não só o E,;tado mas 

SUMMARIO: Acta. -Expedi ente. -Disc urso tambem o paiz é singularmente alannante. 
do ~r . Raul Soat·es.- Apresentação de pare- Esta é a verdade desoladora que res:llt:a do 
ceres . - Discussão dos parece res ns. lG7 e estudo da actual situação e que não póde de 
169. - 2•. di scussão do projecto n. ll3. - modo ai~~, um ser escurecida. 
Em endas. - 2•. di scussão do projecto n. 1 n.- Não h a como no~ illudit•mo!,l com o exces-
1•. do de n . llS. - 2• . do de n. 113. - Diseur- so vel'ific.;ddo na •arrecac:jação do llltimo exer'· so do ~r; Senna .·F.igueiredo. -Emenda~ . _: 
Discussão dos parecel' es ns . 16·1, lG5 0 lGI; , _ cit:io porque es.: r, excesso tem como ~eu fa-
Ordem do dia. ctor rlecistvo a alta do prPço·do nos~o prin-

cipnl produdo de expor·taç<1o, :;egundo re-
Ao meio dia, feito il chamada, :~cham-se conhece em seu parecer· a propria commis-

presentes os srs: Vi eira Marques, José Ar- são dr- Orçamento e Contas; e a quéda rapi-
ve~. Elias Theotonio, Campos do Amar:>l, ' da e violante do seu preço, a que ora assis· 
Emilio Jardim, Christiano Róças, José Custo- timos e que não sabemos até onde irá parar; 
dio, franklin de C••stro, .Modestino Gonçal- póde dllterminar uma depressão tão profun-
ves, Raul So:. res, Senna Figueiredo, lgna- da na receita que deseqmlibre e desorganise 
cio .Murt·l, Nelson de Senn 1, João Antonio, por completo o nosso orçamento, trazendo as 
Castello Branco, Augusto Spyer, Odilon de mais sérias difficnldades a viela no·rmal do Es'-
Andrade, .loào Vr,lloso, Olympio Teixeira, tado. 
Garibaldi MPllo, Pedro Laborne, João Lis- o SR. JosE' cu~rooro:- Apoiado. 
pô a, João Porfirio, Firmiano Costa, Tavares O SR. RAUL SOARES: -Assim pensando, sr . 
.de Mello, Ra.ul de Faria, Schumann, Edmun- Pre;;identt;J, parece-me, , e o ·declaro · corp ~ 
d,o Blum, .Valdomiro-de -- 1\lagalhães e P'edro minha franqu esa habitual, nenhuma óccasião 
Luiz, faltando. com causa participada, os srs. se me afigura menos propicia. menos osada, 
.Silva Fort.es, Antonio Moura, Stylita; Xavier menos opporluna para o deferimento ·dessa 
Jtolin, Caldeira Junior, Paulo Pinheiro e pretençll.o antiga; aliás legitima e justíssima 
Ferreira de Carva;ho e, sem ella, os mais do nosso fu ccionalismo publico, qual a ele-
senhores. v;•ção dos seus vencimentos. · 

Abre-se a sessã<'. Mas creio que a Camara n:io participa do 
Lida a neta da antecedente e não havendo meu pessimismo. Tanto quanto podem attin-

~ir as minh '"previsões parlamentarel', sup-
quem sobre elh faça observações, é a mesma ponho que a Camara está disposta a acolh~r 
.dada por appr·ovada · · · com favor e b.l)nevolencia o requerimento do~ 
, O SR. to. SECRETARIO dá:-conta d'o'' seguinle funccionarios publicos; ·e, certamente, virá 

em soccorro dessa classe, ~em duvida má! 
ExPEDIENTE remunerada, decretaudo qualquer medida 

em seu beneficio. 
Represtntações Ca~o assjm seja, sr. Pt·esilólentfl, caso a ~a:.. 

mara· dos Deputados cogite l,'ealmente de re-
Do dr. c~rlos CaraP.it'O l\lonteiro de Sa lles, vet• a's tabPllàs de vencimentos dos funcciotlá-

juiz de direito em disponibilid>tde, pedindo rios publico~·. caso ·0 pamotismo do Poder que 'os favores da «Caixa Beneficente dos • Funccionllrios do Estado» abranjam . os juizes LPgislativo nà.o lhe inspire essa re~istenci>t 
em disponibilidade e 05 aposentados. A' a que eu ha pouco me referi, embora appP\-
·commissão de Constituiçã.o,Le"islação e .I us _ Jando para a abnegação dos fnnccionarlos " publicos do Estado pedinrlo-lhes quP. façam 
'tiça. o s!icdficio de esperat· por mP-lhor·rs dia!', eu 

O sr. Raul Soares : Sr.-Presidente, _então desejo acompanhar o debati'\ da med.idá, 
~enho a honra de pass 1r ~s mão-> de v. ex c., . contribuindo com o rri eu esforço para t(ue e lia 
para ser submettida â consideração da Casa, seja, tat .to quanto pos~ive l, eqmtativa. 
uma r<'presentaGãO dos profe;;,sorei do gl'll- Em taes condiçõ.es chamart>i a attençào ria 
po escol:tr de ' Leopoldin 1, p ~dindo aug mento' Camàra. do~ Deputados para a representação 
-de veneJ.mentos pa ,·a a classe dos professores~ que t~nho .a honra de encamihhat· .. á Me!<a, 
primario> !io. E~ta1o. pedir~i qne a Camara volte as suas v1stas para 

A. c.- 20 
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a classe dos professores primarios em nosso 
E'stãad,' que 'sé acham ·em ·situação alflictiva, 
f~COnhee'Ida C'omc;> Í) l'I'Caria peJo pro·prio Sr. 
Secretàrio do Interior, no tiltimo relatorio que 
açaba de se r dbtribuido entre os srs. depu-
taçlos;'bem cdmo para a situação dos membros 
do polle'r .Ju diciaria,· que faz obj eeto de uma 
rtpr·ese'n tà'ção h a poucos· dias bri lh antemenu~ 
ju 3tilicad·a pelo ffipu ·nobre coliPga, represen-
tante do 2:. · dbtrir.:to, resid·ente em Caran-
~OLI . ' · 

A remodelaç:ão do nosso ensino, esse grlln-
de problema que a. administração João PI-
nllelrO pw. erri f6co e qu e ·cons titue a preocr.:u-
paeão domin, nte e ílbsorvente do illustr'e e 
benemeriw titula r· rla paslll do Jnterior, e 4u e 
tanto brilho ttHn emprestado á. actual admi-
nistração do . E~tado : .. 
Ü SR. IGNA ClO i\!UHTA :-A poiado. . 

O sR·. RauL SoARE:>:- .. . essa remodel<J ção 
não~ ~ !JÓde 9ôter, Jià'o 'pód e ser pnitica e etli -
cr~z s'em o enob reeimen to da earr t' ira. de 
'modo que ella pos~a <!ltrahit· os bon~ e~p irit o~ 
cap~~. e , de f Xer c~ r ó !'. eu cliflieil milnstet·io 
com dign idad e, r.:o m amor e proveito para o 
E~ta d o . . 

O sri . F . ScnuMAN.N::-Apoiado. 
U SR. R.\ UL ::iOAHEs :- E. certamf'nle,sr. Pre-

s id em~ . nau será r·xigindo do pob!'e proft·sso r· 
primaria luclo e d;; ndO- IIJ fl uada ou qua si 
nada, . qu e se eon, eguirá f'lll noBsa terra O 
eu siuo' proticuo, ~ a lu l :.u · e re·cun do, qu e é o 
alice rce ue nosso luturo, a ba'e de no~sa 
g r·ard e 'l.~ d.e amanhá . (i1Ju ito bem; 11tiúlo 
bem!) . 

A repyese nlo ção é enviada á comm issão de 
Or<,; ;'.me~Jto. 

teressava,. in crementando por isso, exçlusim-
mente, .a -minera ção; e o . manife&ló desprezo 
J.! elo povoamen to 'dQ so.lo,: reito ·:w.acaso e sem 
a preoccupação de produzir, tr'ouxeram co.ow 
con·sequeneia inevilavel, nos fins do secalo 
passado e principias do actual. a manifAsração 
de ct·bes economicas taes, que, -si não anni-
qUllaram o p tiz, ao menos trouxeram-lhe 
dias bem afflidivos ... 

Todos. os factores que cooperam pata s utro~ 
car as crises cconomicas, nos faltavam, como, 
<~té hoj e ainda faltam; sc nlimo. , no ~ómento, 
as conseq uencias da pouca previdencia dos 
seculos passados, acéentuando ~e, de modo 
bAm sen-ivel, :r provocada pelo desenvol\'i-
rn ento qu e v;,i tendo a industr·ia em prej uizo 
da ' lavoura , j:'t pelo afasta!JlCJlto ou .des;'ol ios de 
c<>pili es que podiam . se r empregados na 
ll~ n cu ltura , j á pelo Axodo da popula.,;ào rural 
J.iol'á os centr·os. de in rlustria. tudo rm damno 
ou prejuizo do povoomenio dàs centros ruraes 
e das proprias popu lações 1.p.:e emigram 

Os e l em e nto~ indi·spensavt>i s á agricultura 
!'ào por dPmais PScns,;os enlr'B nós. deMe· a 
falta de educ:~ çào technil:a á. falta de braçns, 
desde os defeitos e difticuldadA!' de communi-
caç:io até a exigu iaade de credito. , 

u pour.:o qlte pt'OI1u za la\'ourw, apc;;ar · da 
rx r.:clt> nd.t reco,h cciLl a de no ~iias t errfl ~, não 
compem:a os sar.:rifi r.: ios; fl'Pguen tes drcepções 
tr·azem os no s~o~ l av rndo t·~ s em sobres;vlto, 
•. or~ue a co lh Pila ·muitns vrzes não é· sufti• 
ciente para o~ ga,Hos de producçào, q'uand6 
não ~ào ;; s pl~n l a <;õe·s d1wnstada's por mo:l~s ·· 
tias. Longo ~e ria etJ umP.rat·em-se os fa1~ to s pa ra 
bem 'or.:t.:ênlu:11· a si tuação· da ,agridultura fio 
-p aiz, prineipalmrnte em .\li !1a s G-erae~, onde, 
a exclus,áo do café ,tudo ·;;e ac hn ·em com:.eço, 

ÁPR E~ EN TA<;i\0 DE PARECEHES DAS CO i\HII S~Õ ES afenaciÓ O lavrador ú.'• l'Oti11:1, ' faltandoLJhe 
desde os conh ecimentos neces;:arios a•1'pro• 
'duzir mais P<• r· meno t•'prcço,-ivfalta de braço8, 
até oyetrahim ento ou exi guidad~ do c·redito 
nPCeRsario a in t:rementar e desenvo lvet• : suas 

O SR. SENNA li'IGUEJREoo ap t·esenta, r m ·no-
me da co lllmissão de Uh;amentu, o seguiu te 

P~r(:cer ,pam s~mmda cliscussao sqb1;i> o pr,o- , culturas. · · '• · 
... , .. jeclo n. 108 · . · Üarlas as nossa s circumstancias de ·efas la~ 

menro da s Ja vou t'<'~S de t entros populosos; 
d proj ecto ·n. lOS, subrne ttido a estudo da devido mesmo á· pouca ~ :onfia n ç'<l f'llt.re· a gente 

cornmissão de Urç:amet, to,merece seüs·applau- do campo, os pour.:os ca pit ac::s alli exi>tehtes 
.sos ·por· erl'cerrar rrtedid as de ai ta im port;r ncii-t a f;. st<> m ·se p:. r a as in du ~ lriüs por,q ue são,,mais 
SOCÜiJ, pf'in cip'altp éOle nO ' C[Ue · pos~;i influir garantidOS OS reS I ! ltadO ~ , OU SàO, . enl<i0 1 im-
na educação e pro·gr''esso d·e nossa ·vida agri ,J11~J b .Wzados e.rn : p~licc s, o.u érri caixas cc·o~q~ 
cqta. . . . . rn1r.:as. , , ·. · 
. -Os fa ctos econom'icos que muis nssignàlada'- 1 Us porl errs publico& n:i Ó podem, se rh 'cqrre'f 
·men t~ tormir·arn notave is os : ultimos 'annos . 'grllnde ·perigo, leva f' credrto directàmente ~o 
do seculo·passado, rm grand e'partwd a-Euro- ; lavrador·; o penas l•Od em, indirec tame.nte, ·P'á: foram', tiém duYida; as transforma\ôes -por 1 far.:u ltar-lh e r.: r erlito facil e· bara to, pondo .em 
que passou a agricu lturit . : · · jogo a probidade e o credj to pesso:d. 

Ás, r.:on~ ~ rJu p nCias socia e~ . não · se fizer'am :. . A rxe ru pio do qu e sé · cipei·ou na Eut•opa 
ésperar, ' op'é'rànqo-se '-profunda transfo'rmaç::io Oçr.:iden t):l l, ç!f'yA ~e r ten lad,a entre JI ÓS a, in-
mor<j l do H g~ku lt o r ; que, sahindo do l t'~Di ru a l stitui.çâo d~ coopcra tiyas de cred ito, e a fõHna 
iso l:.nwnto eín que Sr. ~chava, umtl ~'Se ao~ . .:HJe H\ adapta melhor ~o nosso ·meio, dadà. ~ 
vtsinho~ pa ra cornrlrar. prodúzir e' \ endPr .RxpHimentifçào. já feita -em outros p izes .• (l 
em· rilel'hOrl:'>,l; ·cood'i<;õ·r ~'; da hi ·ll constituição , q systell)a de c~ixas de cred ito R~.il1.'e isen, 
de· Ii \lm e r·ci~ as ~ · ,poderósas fÚ>SOCi~ ÇÕ eS rur·:-tt->S _que, . .enc.ontrapdo repul sa no ,começo, .a.C<tba7 
em ''<'tulisi t(Jdos · c.s J.lllize" tta Europa '·Occi- rá. por tirrn ai·: se após o succe,so pMiliyo 
d'e11 t~ I: · :;: ·: ··· · · · · ·.~ ··• ·:' . qu e, r.: ert· weJJte, manifest~ rá o se u fun c'cio· 
· Ao lado das ·as~ociacões · d~j · produrção. çoru:- nHrn ento. ·1 •• •' 

pr·a e véiitla , ap'J)nre~;eriim â~ coopPr~tiv~s ·de Os poct·er·Ps publicos nfio podem e·nern '.de .. 
crf'dito',' ;êo riM . r.:olh~lernento 'in dt sp'e n.~~v.~ l "á vem ·dirPctameu·)e ·inltO'mett er-se· na fund. !· 
grll nd e olft·a '•da tr·a·Ji1' f'o'rl)1o<;,ãd 'pos r;:;·mp·os:. ç-àn·de t~t: s ea i.xa~ , ·m:li; ' podrm animal-:rs .. por 

.Nô. Bhi~iJ, :a Muca·ç·áo "i:t~ra.f·i<l, Sf'CltJ;,)\ op<;!.. ·UJ eios ·indir-ectos , levand <.i-lhP.s · o seu presti~ 
i.-ada s<;b(f1' a p'rc~~"ào da il'H:?tropo te ; ·que.1 ~ó ··gi·o· e <J '·P~t irnnlo· nece~sa rio s, ·sendo· diss-o 

"j'>rocLJiou fi)·ál' - do '\~o'lo lo • YJ'uc· ·m ~'iii •rner· hi- que cogita o proj eeto em que-s!<'io.· 



.Assim sendo, a c0mm1~!'ao é de porecer 
que o projecto sPja submeltirlo a 2." di scussão 
e.approvadQ com as ~eguintes ·emend:1s : 

N. 1 

Ao art. 1. · Supprima-se a lettra · - c. 

N. 2 

Art. 2.•-"in finen, acc1·escente-se 
' ((Q uanrlo nii.o tPn ilam r·ece hido o auxilio 

pelo ~eu funccionam ento isolado,.. 
Sala da~ C:0mmissões da Camar::~ dos Df' -

putados, Bel lo Horizonte. 8 de ::lgosto de 1 \H 3. 
-Senna Fi~UPiredo.- 1-:milio .Jarrlim.- Raul 
Soares. - João Lisboa.- Odilon de Andrade. 

· Projecto a qne se refere o porecu snpra 

O C:ongre~so Lrgislalivo de Minas Ger-acs 
(iec reta : 

Art. i . · As coooer:~tivas ou caix~s de cre-
dito r·ut·al, QUP sob responsa bilidad e illimita-
da e 'Y~ tenn Raiffd~e n se f110d: rem no Es -
tado. t:onst~iluidas lega lmente. ~rozarão, pr lo 
prazo de vinte anno~. dos ~Pgnintes ravor•~!' : 

:~ ) b euc;ão do imposto do sello rs tarloa l; 
bJ ls rnçãn do imposto de N. \'. Direitos 

para seus contractos ; 

Art. . 3. · · Os premios de ·que trata o llrti~o 
antecedPnte >:er:io conferidos por decreto do 
gO\·erno do Estado e publicado no "Minas 
Ger<les•. 

Art. 4. • Para a execução da presrnte lei 
fica o PresidPnte do Estado ;,uclorizado a 
ahrir, na orcasi:1o opportuna, o credilo que 
fõr n eces3~rio. 

Art. :; . · Revo!!a m-se as disposições em con-
rario.- A imprimir. 

0 SH. MODESTI:\0 GONCALYE>, flll nome da 
commissfio de Forç <~ PubiJCi, ap resen ta o se-
guinte 

Parece1· rara se(lul1r/ ·J. 1/iscnssãn .<obre o pro-
jt>cto 11. 95 (florça Pub liCil) 

A rommi;:;~ão de For-ça Publica, a que foi 
prPsente o projecto 9;), fix?nrlo a Forc::l Pu-
blica do E-wdo, pat·a o exPrcicio de 1914. é 
de p::lrece r que o me-< rnn seja sub mf:'ltido á 
segunda disc us~:io e npprovado. 

SHla d~s r.ommi s.;õe!' , Pm Relln Horizont e. 
8 de ago~to de 191 :3.- MoJ estino Gonçolves, 
- Frederico Schumann. 

P /'Ojecfo a que se 1'1' {err' O parecer supra 
O Congresso Le~r i,;\ ativo do Estado de !\li-

nas Geraes decreta : 
c) Isenção do imposto de 3 . ;• de tr::~n~mis

são de propriedade «inter \'i VOS» e do im- Art. i . · A Força Puhl ica do Estado de Mi-
posto de lf';,mmis!'ào - «causa morlisn -que1• n •S Geraes, no exercício de 1914, coostaJ'á 
para transacçoes de compra ou venrla que, de tres mil praça!< . inclu,.ivé rento e qu!nze 
por \·en tur·a, VPnham a lazer, quer pelos le- officiae~, e ~erào db•lrthuidas de confor·mida-
gados ou doações que lhe sejam feitos; de com a lei da respect iva organisaçào. 

d) Publicacão gratuita no «Minas Geracs» At·t. 2. · Pic3 o governo auct.orisado a des-
de seus trabalhos~ balancetes á req uisição da pendei' com a manutenc;io da Força Publica, 
Sect·etar-ia da Agricultura. de accordo com a tabel la annexa, a quantia 

Al't. 2. · A's Yinte primeiras dr ssas ca ixas de 3· : 3i : 89081~00 · . 
que se fundarem, na fórma da lei será ron- Art• :~-: A !•orça Publtca, se t!lpre que o 
ferido, a carl~ uma dellas, 0 premi'o de cinco ?ove:no JUlgar n e~ess · . no, podcra se _r e l eva ~a 
contos de 1·é1s, depoi~ de seis mezes de !'eu I ". Ql!atro mil praças de pret e respecltva oth-
fun ccionamento; e á prim eira fed er.rç:i o que CJa lJda~e e orgamzada como lh e parecer mats 
della SP fizer, num contuncto d1 : dez, será I convemente. 
conferido o premio de vinte conto~ de réis Al't. 4. · O governo porlerá abrit· credito 
tudo a titulo de auxilio par~1 suas opera~ extraordina_rio para _occorrer ás despesas no 
ções. . caso do arttgo antertor·. 

P_aragrap~o unico. Ao governo do Estado Art. 5. · E' o govel'no do E:;tH~o <.uctori-
sera rem elttrlo o requerimento para o prPmio zado a contr·actar mstructores mtlttares pata 
acompanhado dos e:"tatutos da caixa. a cer ti- a ForçH Publica. · 
d<io d1 seu registro par.:~ os efTeitos legaes, a Art. 6. · Contimia em seu inteiro Yi"or o 
acta de_ sua insta Ilação e o bal!}ncei.e de su::~s ::~rt. 5.' da lei n. 557, de 31 de agosto de 
operaço~s num serne~tra pelo meno~ , visado 1911. 
pela primeit·a auctoridade judiciari :J. da co - Art. í. · Revogam se as dbposiçes em con· 
mat·ca . trario. 
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tÓ3 

Tabella de fixa ç ão da I<'or·ç n Public a pura o exe rclc io de IOI4 

. , 

rll o 
'"' , ., 
8 ;: z 

Classificações 

a) P essoal da Força Publica : 

I · Coronel com mandante .... ........ . ... . . .. . ...... , 
4 Tenentes,coroneis .. ..... . ................ . . .. ... . 
6 Majores, sendo um ass isten te e um comrnandante 

do Corpo de Caval laria • . • ••• . ••••••• •• .. ••.•• ; 
Major-m ~di co chefe do servi ço de · saude e di-

ree~or do h ospi tal mili tar .. .... . .. .. .. : .. ...... · 
5 
1 
1 

25 

2-1 
15() 

5 
5 

18 
18 
4 
l 
6 
4 
l 
2 
2 

20 
20 
20 
19 
76 
19 

12t) 
22.2 
44 
16 

2. 259 

Cap itaes-medicos ... . ............ • . .. ..... ....... 
Capitão audito1· ........... . .. . ........ . ....... .. . 
Capitão fiscal do Corpo de Cavallari a .. . ....... " 
Capitàe~, sendo l seac:tario, l quartel-mestre 

geral e 1 com mandante de ho1nheiro~ •.••••• . • 
Tenentes, inclusivé l cirurgi:i.o dent ista e I pli a r-

ma ceutico ... .. . . ... . ...... . .. .... ...... . ...... . 
Alfe1•es, inclus ivé l vüterinario ü l picad;; r ..•.• . 
Sa rgentos ajudantes . . ..... ..... ..... .. ...... .. .. . 
Sargentos quarteis-mestres ....... . . .. .. .. . .. .... . 
Prim eiros sar.gentos am :~ nuen ses .. . .. .... .. . .. .. . 
Segundos sar·.gcntos a1nanuenses ...•••.•••••••• '• 
Cornete i ro s~m óres .. ..... . ... .... .. ..... . .... .. ... . 
Cla!' i m-r:n ór . .••••.•..•..•• . ..•• . . . .• .. ••. , .. • . . • . . 
Cabos corn ete.iros <' ..: la1·in s .. .. .. ... . ... .... .. .. . 
Cabos tambores .. .... .. ..... . ... . .. . .... .. ... .. 
Di rec to r de musica ...... . . .. . . . .... . ..... .. . 
Mestr es de musica . • .. ..• .. . . • . ....... . . . ..• ..• . . 
Contra-mestr es de musi ca . .. ....... . . : .. .. .. .. .. 
Mus'icos de J. • classe .. .... ... ...... ..... ... . : .. .. 
Musicos de 2. • classe .. ................... ... .. .. 
Musicos de 3. • , classü . .... .. . . ... ........ .... ... . 
Primeiros sargentos ... . . ...... . . . ..... . . . ... -. .. 
Segundos sa1·gentos . .. .... . . · · · · . · .• •• · · .. .. . ... , 
Forrieis ••• · ............. . ....... .. . .. .. .. .. .. .. . . 
Cabos de esqu{ldra •· ..... .. . . . . . . . . ..... . . .... .. . 
An s.pessadas .. . ...... .. . . . . .. ... , ..... .. ... . . , •• 
Corn ete iros e clarins . .. .. .. . . .. .... . ......... . . . 
Tambores . ...... · .. .... . ....... .... · ... . . . · ..... . 
Soldados .......... . ........ .. ............ . ...... . 

Õ) Etapa para :'1.000 praças, de pret a $900 na 
média .•.• . . •• .. • . . •.•• •• • · ••••••. 

c) Gratificações a •reengajados,• a S21J) .. • •. . 
d) Far,damento •para 3 .00) praças, ........ . . 
e) Forragem, ferpagem c n·edicamento :!! para 

os animaes e forrdgem para os dos offi-
. ciaes montados .•.•.. •••••••••·•• •• .• ·••.·•· 

f) Aj uda de cust o a o. IJic iaes. .. ........ . 
g ) Remon ta dos anitnaes do Corpo de Caval-

lai·ia e dos dos oJTiciaes montados ••• , ... 
h) Compra, de 'armamento , concerto de ar-

mamento, muni ção e equipamento .. .... 
i) Aquar te lamento, enterra mento, expedien-

te, luz e 1:000$000 para conservação · da 
•Linha de'rir O>> .. ... .. ... ............... . 

'j) Bombeiros . ..... ... ..... ...... 1 . . . .... . ....... . 

Som ma.··. ·• · · ~ · .. ·• ' J ••.•••••• •• • · •.. •. ····I 
' . -....:::.. . 

A imprimir. • ! 

V,enc;in)entos 

Por 'idia I Por anno 

S:OOOS(XlO 
5:3008000 

4:300$000 

G:0008000 
' 4:2008000 

4:200$000 
4:0008000 

3:GOOSOOO 

3:000$000 
2:4008000 

2$400 
2$400 
2$200 
28000 
18900 
18900 
ISSOO 
18800 

:3 :6oos'(J(Jü 
2$400 
28200 
:>1)000 

. 1 _8~00 
1$700 
2$200 

-
2SOOO 
1$900 
18800 
IS700 
11J700 
111'700 
18600 

\· 

:!• 

• l 

./-

-·I. 
'· 

,I· . I 
,I l •· • 

i!; _ ; 

' li)' 

.l · . , ..... . ~. I, I 
•,, . 'I :..-; 

Total 

8:000$000 
21 :200SOOO 

25 : 1:100$000 

6:0008000 
:?I :OOOSOOJ 
1:2008000 
4 : OOOSI)()c) 

gQ :OOOSOOO 

75:0008001 
] 12:800$fl01) 

4:3808000 
4 3805000 

14:454$000 
13: 140S000 
2:7741)000 

6938500 
3:942$000 
2: ,6285001) 
3 :600$000 
1:.752$000 
J :60G$000 

I 
14 :600))000 
13~ 140$000 
12 :410$000 
15'257$000 
!:i5 :4801JOOO 
13: 1761)500 

141:5408000 
137:751$000 
27:302$000 

\) :928$000 
1. 310.256$000 

\l85 : 500~0JO 
50:0008000 

300: ooosooo 

70:0008000 
JU: OOOSOOIJ 

5:0001JQJO 

22: 60Ó1J9')() 

90 :000$000 2o:ooosoon 
··3. 737:80080(10 

\ 

• 
I I 

·' I'; 



, O ) I E:iMO SR., em nome da commts~ao de 
.Redaêçio, apl't)senta o seguninte 
, -At•· ~ itf_if'.1 .' '"·J~I 11~1.,1 ~~ •.• ,,, 

P1·ojectn a 'tue St' refere o pm·ecer r- emendas 
J •• '1 ~:f1~{~ . ; . ~ ~ ' ' ;. .. '( ,., •• ~ , 

Parear e redacçào final sobre o pi·ojecto n. 101 O Çongrr.s;;o Legislativo do Est:.tdo de l\1i-
. · nas Geraes decret -•: 

.. -A··cõainil::sãô- de · Reilât çao· da~ (eú;- a qÜe· · · · ArtigÕ unico. F'ic~ ~~bs"til u"ido o. ~· ,: [. i07 
foi presente o proj~ct.o n. 101,-é de parecer da Constituição do Estado, de 15 de jun ho 
que ~e adopt 1 eo:no final a -mesm3 redacção de 1891, pelo seguintr: . 
com qu ~. tr!in . itou nesta Casa nos trt:js tumos O Congl'esso, em !ri ord inal'iH, regulará a 
regimehtae~. 1 ··---· · · .. ~ · · .. ... · ' o.' ga niza.;:ão ~ concessão. d~ lote l'ia~. a_P.f.>li-

S::tla das com mi~sõ rs, em Bello, Hprizonte, c:mdo ~e~1 p1 odu cto a se1 v11,;os de beneh~e n. 
6. de (lgo~ t" (le 19i3 .-Perlro Labor:ne, Mo- cta e candacle. 
cl e!)tmo Gonç t,lw:<.-.\.ugus tb .Spyer. ·· Sitbstitlitivo ao proj er:to li. 102 

Redacçil.o a ;qne se re(f r e o pai'I'CeJ· snpm A Commissão de Constitni ção, Legisl. ç1o e 
u Gongf'esso Legi 5lativo!do Es tad 0 de Mt- Justiça. a cujo es tudo foi submPttido .o pro.-

n<>s Geraes decreta: . . . , .. jecto u . . 1 02. deste anno, h 'engo attr·nta-
.. ·· · . mente exa min ado o as,ump to a qu e o .mes-

' Art. "1•. Pa ra -~s effeitos ,do art. 6•. rla lP.. mo se l'efere, otle'rece á co nside rdção da Ca-
n. 379 ; rle 22 ' de ·hg0st•) rl e 1904, fi ca elevado m;rra em· sua subsfituiç<io o projecLo ad eante 
<+ . 71:\ :i<OOO o emolumen to maximo de que trata formul ado. . 
a lctt.t'<t-c-do ar t. 139 da lei n. 10ó, de 24 A acção de despejo de casas; regida a 
àe Jlllho rle 1894. ' · · · principio pela Consolidação de RibaR. a1't . i77 
· :Art 2•. n. evog11 m-se as disposições em e seguint~~ ,. p:Jssou ultimamente a ter o pro-
contriHio. - A imprimir. cesso ~ummario da lei n. 17, em ·virlu·de do 
. o ~ i{ . JoÃo ANTONio, · em r'tomé ·da . commis~ ·disposto no art. 3•. d'a lei n. '•47, de 4 de 

outubro de HIOfl. sã-o· de Pt-~ liçõ f..·s, apresenta 0 s,•guinte ·oois inconw~ nie nle s graves eram censura-

Parec_er n. 17Q 
' . ' . 

:. A Çomm i.;.:ão ll.e .. Petivões .. e Represenla-
Çõ,e:; · ,a qne foi presr, nte um req uerim11 nto 
asgf:.rnarlo peli\ directori~ d::t COI'POI'<l ÇãO Mu-
sical «U1 1iào 1•. de M::t ion ,·da· ~~idade- de Pi-
ran.ga·. e )JOI' Amôr Ferrei ra Maciel e bu tros, 
fa~en(fn. IJm ped\do eo~stan t.e , da peça pl'ot<_>-
col làd<:t sob n, 1:128, ~e de parecer qu e seJa 
o . ID ei;I~O arch1vado. 

Sa la ·das commissões, 8 de á~osto de 1913. 
-Can)pos do Amaral: presi'd.eri.te .-Chr:istiano 
:B.ô ça-- - João Antonio . .. Fir·miano Costa .~ A 
impl'imi •·. 

0 ~H. 00JLON DE ANDRADE, 'em nonl'P. . da 
com.trti»s::io de Constitu ição·,· Légi ~ laÇão· ·e· Jl!s-
tiça, apre,Pnta os seguinttis' p;rrecere~: . 

I 

dos no primitivo nrocesso: em prim ... im lo-
g,,. a ,ua rxces~iva · Yi t· l e nci~; .. em· 2• . logar 
o recehimento de defesa não suspeu;h·a, pa1·a 
depois de effectuado o despejo, repô~ o in-
quilino no predio por força de sentença final 
que julgasse procedente es~a detesa. 

:Si es~es inconvenientes desappa1·ecerem 
com o sy'sú~mà da acção summar·ia da lei.)}. 
17, outro não menos grave se apresentou, 
gera l a excessiva delonga para obtenção .no 
despejo,- podendo o ' inquilino, lança ndo mão 
de recur~os prqtelatorios que lhe são facilita-
dos pela lei, réda!'da! por mezes e mez0s a 
déRoccupação .do pl'edio. . 

Torna-se, por isso, necessario procura r um 
meio que, evitando os inconvenientes do pro-
ces~o - da ordenaçãe; assegure, entretanto, ao 
senhorio ·a posse de seu predio sem excessi-
vas delonga~ e · d·e~pesas. 
· Nesse intuito· o i Ilustre ·deputado pelo · 2•. 

Pa1'ecer e emendas para a 2 .. discnssüo sobl'e 1 districto aprese,ntou . o proj ecto órâ · sujrito 
o projecto n . 8-í, ·de 1lN2 ao estudo da Commt$Sào, e que mand<~ ado-

(2•. turno) 

····A •commisRao de Constituição. Legi.sla ção . e 
Justi ç~. a que foi presente : o projecto· n: - ~4 
do "r. no passado, reformand·o o art. tó7 da 
Constituição ~o Estado, projPCtO esse ~pJiro:: 
yado em 1" turno no annó findo. é de pal'e-
cer que seja ! submettido á 2• . discussão (2• . 
turnu · e approvarlo com as t$egu intes eme ndas: 

N. 1 

. ptar o processo da Co.nsolidação de Ribas, 
com ~lgumas modificações. · · . 

Com efteito as alterações propos~as melho-
J'am o proee~so aliudido, mas é força confes-

' sar, . · r~ó removem os inconvenie ntes acima 
apon t.ados . . · 

· Afi~ma ·Re á CommiSSitO um bom elvitre 
adoptflr se com ligeiras moditicações, o pro-
·Cesso do «Codigo do Processo Civil e Com-
mên:i:~l do Dtstri çto Fedel'al», organiztdo 
pela co•n missão de j u ris'consu llos pal'a esse 
'fltn convidada pelo ministro ·Esmeraldino Ban-
deira, e approvado pelo dec. n. 8. 332, de :~ 

Em:l.'ezde u:substittüdon diga-se «revogado ». de novemb1·o rte 1910. 

Suprrimll-~e a alínea '!•., a com.eça t· das pa-
lavras «0 congressO>> até final.· 

Sala das com missões, 8 de agosto de i 913. 
- - Odilon dP. Andrade, !'ela to r.- Nelson de 
~enn o~ .- Raul Soares, vencido. 

O .. processo ahi estabelecido é rapido e_ effi-
'laz, não obstante ser dada ampji~l\~~ ;á de-
fesa. . 

A exemplo do estatuido no mesmo Codi-
go, estabelrce-se parll as sentenças _d•~ de~
pejo o recu!'so de aggravo, de soluçao ma1s 
prompta e perfeitamente garantidor do di-
reito das partes. 



--~~-- -
·A C:ommissão_ 'dl;li~a de inclui(' no proj~cto 

a dispo~ i-ã,o do ar~: 31-t ' Ao codtgo 'CitfldQ,' 
prefe r·indo : ado'p~ar :~ do art 3· -do projec to 
<to sr: ·.deput::rao· Olympio. Teixe·ira , . por lh e 
pllr'êce r· esia' ollílna ·p·refe)·ive'l', abrangendo , 
como abral')g~ , ~ -:Çi!SO de bemfeitorias . tan to 
no 1 rêdtos J'ushcos como urbanos quando o 
Codi>íd referido,, rião sé _percebe por(fue_ r~
sãó, so ~e refere ao caso lfe berrünfeitorias 
en} : piedios r usti cos. - ' 
• E.' · e~ t~ o proj.ecto q'ue a Commíssão offe -

rete .em substiwição ao de .n. 102. , 
· O Cong r·t~ sso Legislati vo do Estado de Mi-

nas ee raes decrt'la: · . 
Ar t, t ~. Quftndo o senhorio rio pt:edio rus · 

tico ou llt'hano quize r despej :d -o, nos casos 
em que a lei o permittf', requ ert>rá. ao jniz 
a citação ·do inq uilino ou fl rTenda tH io . pari!, 
dentr·o de s1~b dia s as•ignarlos em :1urli- · 
enpia . so o prr.dio fór ur·bano, ou d1~ q11inzt> 1 
Sít.(ór o predw .ru stico. de~pPja l -o. 01 1 allegar 
pot· embar~os e prova-t· a- despeza {!Ue liver·. 

At't· 2"•. Na ·acç:'io de · de;;prjo somen te se 
adm'ittirá a -exeperio de suspeição. · ' '· 

_As dema is exeep<;ôçs s_er~o .allrgada' e 
pr·vces~;.das: cor.junctamente t.:om á defesa. 

1\tt'.' ~a. Si o r r1 1 não otTerecér e mba r·~~-- ~ 
dcntr-o do py;;zo "~' ignado .• o esc1)v·ão cPrli .-
fi eH l-o á e . prl~ pttr·;uJós ns flu_tos , os fúá eoo . 
c l~ sos ao ~ü. i z, que decrt' l;;rá o d,espPjo .... , 

ArL 4°. "i- o rru opouzer . ~ mbargos ~ estr~ 
DãO Í~• I'Pm relevantes Oll não t~ adiar·pm 
cum oridan'te.nle prov<Jdos, oj1 1i z os rej ei l~\· it 
'in, :limilú! dentro do ,pt·azo de ItS hora::-, : , 

Ar-t. tí 0
• Si o~ embar~os forem rer.ebidos. o 

q.ue o ju-i:·. J<l •·á no· me~mo ·p·r·n o do ar·tigo 
anteceden te, iràO os autos com vista ao autar 
POJ' · l;ei:-;. oh.s, ·par-.1 dentro de ll és -ai<legar e-
pro\·~ r a f Ua con lestaç;1o, findos os quaP5 
arrllzoar ;ln ;;s p<~rles, por· 48 horlls cada -mna,. 
c deddirá · o jniz; ·afinal, dentro de cinco 
d.ias. ·' 

í\rt.. 6':_. Decretado 'o de!>péjo, passar·se-·ã 
manUado "Para ~- s:> J' · e~ecu tado_ . contra · quem 
qúer qu e sé encoiltre no -predw', devendo <O!' 
officiaes da dilig1~nc ill removet· e' deposi.ta·r 
ttido . c(uanto _Fin ~ontl•erh " n.o' ;J?redio· que· n~~ . 
pertençn au a-utor ; s·<i I v o-~'t ·o dono dos mo veis 
os qul-zer recPber àtc'ontine·1tti. 1 ·' • ' ··'1 • 

1 1 1 ' ·~ 1 ~ • I , ~' 0 ~' .. 
'A;s : ~es·pes~~- ~e rénioç~q seç:to l ev~d~~ :. a 

cont.a ~.e _ c'udà~ . ,., , . ...• ,, .. 1 ,. ,, _ , 
. l?aragpnp.ho U,lllCO;. :• rral.af1clOT;Se de prced·JO,$, 

rúslicos, h~"ta ijue os ·officiaeg remov;lm pa t·~, 
fqr ;~ .do pr·edio os . obj ec tos· ne!(e '.en•co .u .~l!~ôos . 

. I I i 1 I I I .••• , • I ! 'l I '... . • • ' . t 
'Ar t '· _1 o: Revbganr-se a!) ; ,O.i ~P,gs\Ções -em, 

con trat'IO. : · . 
Sa la das commis~õ-el',, 8 -de agosto qe 1'913.1-

0dilon de' A:ndr' ' de, relátbr.___:Ôlymp10 Tei:ci-. 
-.~.-Raul Soares.- Nelson de fenn11. · · 

· . Redacção do • proj ecta n. i02,· a· que se 
t•e fere o parecer supr;:·. . ·· · 
' O Congresso Legislativo ·cto ·Es~ad o . d e · ~r{-
:nas Geraes de~reta : . · r 
-Ar~. 1. 0 A Rçção, de despe_i,o ,será processada . 
'de acco,rdo <;o rn os 11r;ts, .7.7-7, a .781.-. d:!' ConsM . 
lidação das L~_i s Civis, approv.J'lda. pr·l~ Reso-
lução de 28 ·de dezembro ·de t8i,o, ~eja o 
Pl'ed!O rustico Oll urbano, haj :r ou' nà'o con'trá-
t:lo escr-i pto de ali igu el ou afrendamen_'tÇ>, _co!'n 
as ~eguintcs modificaçõe~: '. 

- • • • ' ' ~ • < • i' t i • l 
1'.•) ·:'lo mandado de cte::pejo delermin a.r-se, 

á qu e o · t·éu dPs uccupe o preclio num prazo 
4ue não será infer;ior ,a ~8 . .h r·as; nrm ~upe
'riO!' a 6 (sPis) dilis .' Este prazo. será dara-
mPnte li xado pelO juiz l;l , CIJ l'_r;er,á• (',fi l'<H•lOr-iO, 
ind epcn<!t>n t~me~t~ _de ser a citação accu~adft 
em audtencta. . , · -. I . , . •. , 

,2. '\ Si .o r~u ~ào Cl_! mpr-i.r-1o .mandado no . 
tempo que., lhe to.r t:nan.:a,do: ~e ·r~ ex pedi.do 
no\·o em quP, se ordPl1 ará aos ollid-: rs d,e 
j us ti'êa q ut' ' • proCedam o désprjo, removendo. 
1odo~ os bC1IS ' que forem · 'eóconlrados hb 1 

pred in, não nertert ce'n le's ao ''. a·uctor, par'à e,' 
depositb · · P~' hlico. ' Na;:; cç.íria rc,~·~ ·O)'' ~ ~ -~:mo~ 
em· qui'} 11ao ' hou.vr.r tlepositano· publteo os 
oflicia-e!';' farã'o nl depo',ilo eln . rh:'i'O' 'de ye~,;'o·';· 
idonr.a qu e (j~si~;nàl-á o respectivo ,autq. ; 1 ,1,! 

·As dt>spe~~" d:t' ·r·imhção' ·e t~iinse r váçao·~~b 
deopo:'<ilo se rlio levnd <rs· á conta 'de cus tas: ' ': 

:1 .") os ernb:1rgos 'de retencão de bemfeito-
r·ias necessarià~ ou ''u teis. fr.itas rôm o eon-
·senl imen to do do11o do p1;cdio, não s u~peo
derão o d e~peio 1 depq;; itaodo· o '.auc tot·, o 
preço d·emis, 1'tíxadltpeloTé u oú. em ca~ o. de 
·lesaccorrl{); o· qu·e for ~st:.belectdo pelos ,ava-. 
liadores tló juizo. ' : ' · ·. · " . · 1 

._,' 
' I ' ' ~ • 

Ni,l;; _.c.ómar1c~s ou termo~ O)Hle n:'io b-ouvflr . 
•ava li açlot~es , d,o ju izo ,ou. ym.(\dp e:;,tes for.em,, 
rmped~d,o> óU1 .llqspe_~tos,p valor. de_, tars ,be m . 
feilo r\as sérã fixado pÜ'r a'rbitt·amcnto. 

Art. 2.a . Rf'".0g<~m~se ,,;}s-. di-posições em 
contr ario.- lmprima-se . . .· 

. ., : . '1 ·~. ~ .. I ; I i I '' I . • 

'' ' ·Pd:fecer· i t .''16'7•' ·, .--,··' 
.. · qf i I!' . . · ': ,:, 

fJido: e pasto· I-am•. discnssãeí•e '·sem d~b~t·f• 
:appro.vadOf' o pareder n:·l&7·;· ct:á·• co'mtni i;~ ã'Ô 
dfl Camaras Mnn:icipâes("lrequl'ren:do i-h4 ó~mar• 
çõe!'; llO gove r·no com rela ção á uma peli-ç\'io 
de Jt-:1o ,Baptista Scarpa.. _ 

, ' "" '· ' I ' '• {,J i 

· Ar-t. ·'i.: Si -depois d.e dec1:etado o de~pejo, 
fór al lcj!ad-a q·ue se <~clla enfermo quolquP-r· 
óo:; mor·adnn·s do prPdio, ·ae modo :;a nãG 
pod er· ser ·t'Pmovido_ ~em . j.)Prigo, o 1uizlá.vis- ( ( '\ ,, r. Pq.~·ec~~'; n . d 69 ;:h·' ;:l í' ,, . 

ta d~rP"r-11cer dH um meoico 4ue nomraTá, :. Lido · e po'stb· eín pi~c·n ~s-ão '{s~m d~bate· 
con~erte rá · p pí·azo .necrssario par'a eflectual'-·· approvado 0 p .recern. f 69,' d>~.-comm i ssã() de 
se -a, - drlt~ le'J lCJa:. -- . . .. ·· .·'· .. •· . .- , p tJ.".Õ"S ,re"LJ er-<>tldO: .in,f@r ma ·t1A"-.a,og ... r-no 
' " 1'! 8 o .íl" -.. ~-- nba ' db ~ o f . -l:j , ".,. ' " ~;" ' ,. """' ., .. . ·:' r· · ~ 11 <tn_vn - ().., _P J 1'~01'· . ~t:ll . ~r. tl\1-:- ,COffi ~~ lf!ÇâO/ ltcénya sorici.ta,9a pelp e,~C,Ui ~~Q·_ 

darem Ptn tleml e:tlOI'IaS por ell e feita!> no pré~ da coltêct<ma ~ C. ~0 , V,e,r.~e! 1 i , !f. rr , . 
dio poderá .. o.auctor p 1 ~d~~• logo a a'va lí~~tão, , e : 0 

'' • I.,' • 

pagando 'o' preç o ' arbifra do~ proseguir na eie-. , _:,~<.'l~À~TE• -DA; GtRfi.KM:,:o'citniA,·;· ~-·::· cuçào. i . ' ' \' :n.~ ·~ l . • • I 1 ,· ' i ' 'l ~ . • l • I 

I t ·~ • • • • ' • • • . '' • I : ~ 1 l . ., ; l' I 1 ' ; i' • t t' • '···! } .' (: • ' . . r-"l J \. 

·-~r\ : ;?. o Ç~~P.- p ~e~ui'~o ;~ewggta~o, oo·:.d P.~r . , · . 2~'--' Í>J~tcusF.xo po. J1ROJEJJ'll0. -~· A!fti! );,.;; -.-.• 
p_lçho--gqe rne t.ta . ~rn hmt.ne·.· .~s embarg<?s .na . .. ,·.~r • - ,-~ ~.! ,'l "'." , _· .-~-~ n..'· · ,~ ~ J <·l-,•·.'~ .4 -
a·~çào , pe cq_-e'~,P~.o. e da senlen9a . ,gue a_-·Jil lga·: ;E'. ~nnw1,c1a a _a ~ ~ I';, ÇI.s~cu s q_o, ,do J!,l:QJ ~!)IP 
afinaL · .\.. · · · ·· ·- · · · n. H5, con ce endo licença ao escnvao de 



paz do distl'icto de Dô,·es do José 
m 1rc' de M:J.nttuassú·. ' · 

Pelro~ co - .no actu:tl exerciuio tendo sido, entretanto, nos 
'anterrores, de quanli!l ' :ürtPrior. - - · 
I Dentro . dflssa , verba', sr.' P r·esidPnte, de do-Em discussão o ,a r..t. t. · 

O >r. · Olympio T~ ixe ira apre,;enta a 
gtú nte: 

ltação insufficiehte, tem a ar1ministração pQ-
se- ;blica ,· com todo critP. rio, pr:qcur~do . allend~r 

as mais urgente!> necc~ sidaç!Ps. 
1 • Acontece, ppt!\m, que sendo_ o Estado , de 
;Minas de territol'io vêl slissimo, cortado por . ·Emenda" n. f 'I 

Al't. 1.· do proj ec to n'. U5. 
AccrP.scen te-sc deooi' da ,:>alavra· ~'\I a

nhu:ls~ú·> e a .Jo .;é Per·eira da Cunha Sol1ri-
nho, e,crivão· de paz· dP- S. Jôsé da· Lagôa. 

Sa la das· Sessões, 8 ·de ·agosto de t 913 .-
0iym [JiO Teixeira . . . · . . 

I!:' ;.poiada e po~la · em discussão conjun-
ctameute. 
O SR. FJRM!ANO C·)SÚ, ·em nome da commis-
sao de Petições, apresenta' a seguinte : 

i, • ' I I . 

Emenda, n. 2 

Ao IJrojec to n. i 15. 
Accr·escente-se onde con vier: 
- E tres annos de licença, para tratar de 

negocins ao escrivão do 2. · officio. do termo 
de Alvinopolis, Anania s José Ribeiro. 

Sala das sessões, 8 de ago!'tQ de t 913. -
Carnpog d.o AmaraL-João Antonio. '- Chris-
tiano Rôças.- ~'i rmilno Costa. 

. E' posta em discussão conjunclamente . 

. Nin~uem mais tomanrlo a palavra ~ ncerra
se a discussão sendo approvados o artigo e as 
emenda!:. 

Sem -d~bate approva-se o art. 2. ·, pelo que 
volt:r o projecto á commissão de Petições . 

·innumeros rios , onde se resce nte a falta de 
pontes. co ntando gr~nde numero de cidades 
•e vill~s, ond_e o govemo tem necessidade de 
acudir ás dPspe~as corri a construcçãó de 
:predi(\s para escola~. cadeias. e quar·teis, e 
.possuindo uma eapitaln:t qua i dPmanda 'cer-
·to cuidado, não pode a ;1dminbtração atlen· 
der a todos os .pt~didos i.JU C Ih~ são dirigidos 
relattvos á con!'ltrucção de e~t1·adas e pontes 
'por causa da defici,;ncia--rla·verba. 
1 Devo, ainda, ponderar á C•sa, sr. Presi-
dentP., LJUe, mesmo entre os ~erviços aucto-
rizados, taes como, con.,trucção e reparos de 
•estradas, pontes e cadeias, wuitos delles não 
puderam ser pagos í11mtro do exercício pas-
sado 11 evirlo a ~.:x iguid ade da dota ção orça-
·mentaria. pelo que SP. torna urgente a ê!ppro-
·vação ela emenda que apresento. 

::lr. Pn~ sidc nte, como v . . exc. sa be, CCim o 
intuito de fncilita r o mechanismo da adminis-
tra•/io , tf'm . sjdo praxe adaptada, um exerci-
do saec;·r· so b1·e o exercício futuro, mas isso 
traz con!'equencias in con\·enientes que é,a de, 
ainda no começo du é'nno, a verba - Obras 
PubliL::\'-se achat' sériamentc éomprometti-
'da e desf.Jicad~ em mais de metade. 
· Pa r·~ justilicar :t emend;_ que tenho a honra ' 
·de submetter á consideração da Casa, devo · 
'dizer a v. exc., sr·. Presictente, ·que os paga-
:mt ntos effectuados al6 30 de junho pela ver- • 

2.• discu sào do projecto n. ti 'i 'ba -,- Obras Publicas-, do com'lnte exercício, · 
attingir·am " !.686 contos, e todos elles aucto-

E' annunciada a continu·ação da 2. • discus - 'rizanus afi m ue .serem attendidos serviços ur-
são do projec to n. H7, determinando as di- •genteR e inadiaveis. · 
visas dos districtos de Mariano Procopio e · Teve, portanto, sr. Presidente, como vfl · a 
Bem fi ca , do municipio de Juiz de Fõra. . ca~a. a arlmini•tração dP. attender a serviços 

Sem debate encerra-!'e a discuEsã9, sendo :na import<otH.: ia de t , i 87 contos, ' ficando as-
approvado o prójecto e hem -assim a émen·da ,sim a vt-:rli" compromettida em !.686 contos, 
n: -J. jà ontrr·wrmente apresentada.-Devolva- ,o que ,ocç:-.sion• uma divida de perto de miJ 
se á commissão de Camaras Mj.tmcipaes. 'contos de réis. . , 

. Ne,.,sas ccJudições, a.commissão, por meu 
L" discussão do pro.ft>cto n. H8 ,intermer1 io, submr>tte á considerí!ção d->'~ Casa 

. . · ·. · · : · " ,: ., ,uma eruenda ao,projecto f\. ,113, ora. sujeito á , 
~~~p_en~ada a lellui·a a .requ ert~ento do sr. ·segunda di ~cus.~ao, çonsignando UtJ,l c~edi,to 

.Joao ... 1shoa, entra em ~· d_tscus~ao, que sem ·supplrmcut ar ave ba de - Obras Publicas :. 
debn_Lfl ~e e n c_e ~ra ; SPndo ~PPJ'_?Vado e ~e- :na impO I' loliCÍêJ de 700 contos O e réis, afim qo I 

metttdo a commtssão de Le{pslaçao, o proJe- :gover.uo. :a Uender ao pa·gamentci , de serviç_o,s. 
cl.o n H8, concc.~endo retór~a no posto de lurgrnt.es."· . , · · · · . 
a_nspeçado . ao soldado Belcbtor de Sousa e , (Pausa. O orador lf um quad1·o que relata 
S1lva. · ;quaes 11s sl'rviÇo.ç publicas que precisam ~er 

2.• discussao do projecto n. H!'l 

E' annunciada ·a- 2.• di8cussão do projecto 
tL _ H3, abrindo creditos supplemen.tares. 

~m disc_ussão 'o ar~. i.· 
O sr . . senna Figueiredo:- Sr: Presi-

denté', pedi a palavra para, em ·nome da 
commissão de Orçamento, ·apresentar á· con-
siderHçil.o .. da, Ca~a . as SP~uintes emendas (l ê) . 
. Sr. Prestde-nte, é• -um facto . o:flseTvado por 
tódos aquelles que acompanham e estudam a 
nossa vtda admi.nistt•atlva; a deficiencia da 
dotação da vúb.a -Obra!; Publicas, dqtação 
e;;:sa,,q ~~J. ·. como . a Casa ~~h e, ;é de ·mil ·contos 

'auctoriso.dos e. bem as.,im a irnportancia· a ,çe 
idespenrl.er eulCada u.m de.Ue.s.) · 
! ~r. Presidente, pelo que tenho dito e bem 
'assim ·J.wlo quadro ·. que li, verifica-~e lo~o a 
insuffictencia da ver-ba votada ·pelo que a com-

; mis~ão se anima a pr.dir· á Cama-ra dos Depu- -
=tados um credito ~upplementar·, no valor de 
;i oO conto,. , á ver-b., - Obras ·Publicas .,.. ,do . 
,actua.l ex .. ,·.cicio. · , , . 
! A outr·a Hjn!'nd& q_ue apresfl nto _é r~lativa ar 
:construc..-ão de predio~ escolares. · . , 
; Apesar de estar consignado na rubrica da 
iSecrelat•ia do lnter.iói· Ullla v~rb~, aliá~ ,Peí 1 •quena. para. c.onstrucção , d·e · predioil pap . 
lg'•'upós e escolas isoladas, apesar da verba1 ; 



·Obtras Publicas custear ,hambem essP.' serviçoi 
o· .desenvotvJm e n.to , qu•e· elr~ tem-tomado no Es· 
Lado e bem a~sim o estimulo que se not 11 po~ 
par.L,e 4.~s C<~mar,as 1 ,Municipae s .~~dos : o~rtic u-l 
tare!', of.erecenrlo ao Est 1d0 contr'tburçoes - ~a
pazes de p_rovêr·em as 11 ec~ssid~ des locaes,l 
qüanto· ao 'Ser iço 'de instrucção, lêm sido Jae$ 
os ped idos que o go'vernb vê-s.P. em'8rí·raçad 

• ein attenctt:l-os princrpa'lmente' qtún r6 á· c-on · 
strucMo· de ca~as líy~iPriic'a~ e ,sa udàvP. is pU 1 
ra -llellas· sere1n ''bistallada:s as · es:collts1 'p'u 
bli q tS, • ' 'I I I ' 

~ssiín síé ndo, ''s1·. · Prr~ide ntP, ' · d 1 govêrno 
para: · a He-nder'lt I M~e movi'lnen tó 'espónl'a ne 
por parte das mu riié ip~lidad es e do;; pHtiCÚ -
lares ~em' d e té rmin~do' jl consfrucção ·de al 
gtlns p ~e diós , sr.hd'ó . nece,sa rld, 'port.tntb, 
r. levar-s.e a ve rba pela (ru ~'l se· custe1a ' e~se 

''servi ÇO ·dolan'do a. desde já, com um 1:redito 
~uppl em P. nt a r afi m de se rem sa li sfe itbs ' os 
comprDmis~os já asP- umidos. 
' 1:>, cer to , sr. Presíd~ 11te, que o ~;;tado des ' 

pen endo aopLtalrpP,nte, prla .vf'l'ba. de ... cQJJ~ 
strucção e r~pa roP- il~ pred10' P.~Ct·la •·e~ -. á 
quantia de 300:0oogooo, .talvez em um decen1 
nio tenha con~ ll'u ido prP.dios escolares e1Tl 
too~.~ HS locali<i"d•·s do Estado. • 

Acon.teoe; pMém. quP. dr.ante 1 desse mr,vi 
mente> P~pon tam•o d,;1 s popul nÇÕPS dOPo rhre r 1 
sos ,ccn tr·o:,;.do E~ lad o, pwcur·-· ndo abl'eVl<H' 
a rer: liz~ção de~se prob-l em1. afim de •·serf'm 
trfl n~tfridas a!'. no:-$as acluaes e::cola!>- rgru ~ 
pos dos casebres mise r· ,vei.; em que funccio· 

,nam, pnra • prr.dio:; ;;o nsLI'Uidos cte acco.rdo 
com as cond içõt· s dr hygiene r. do ensino, o 
governo não tem outro c"minh o a segui r· .si-
n~.q ~co r;rc s ponde l' ao~ desejos desses pa_tricio's 
decretando, para se rem exeeutados imm e-
d i a l ~me nte, serv iços que tel' iam de esp~ra 
ex.el·dcios pos teriores. , ~ ' . 

'As~i!ll .' ~ r. Pre~id e nte' . . a co,nmiss~o ' ~ pr·e, 
senla a_p projeCIO em debalemaJS . J.H~a .~ffi;en
da .al) r·mdo ao po·Jer exrcut1vo um cred1.to d~ 
2n8':!\0'0gooo para attender à pedidos 'de assb-
ciaÇ,ões parti ttutares e das ca m :~ras. . rri~oiei : 
'cipa·es qu e p'11ete ndem. cÓ nju nctamente com o 
E-tado , dotar as suas luca lidades dé predios 
escolares. ...-; · 

1 , 1 • , 1 I f\ l' t 
••. l • ,, , . .t' ' N. 2 ' li'• .ti ···l•i 
,, Ao.projecto -t 13. • . · 1 1 t. •( 

A cér'e~(;en-t e ! e ao art ! 1:· ' 
Ar-t. Um credito d~ setecr.ntos oon o c; el e 

réis. como ;;upplemPntar, ~ f'Ubric~ n. l V, do 
§ :l.· do a1·t.. H. d:1IPi n. 596, de 19 de se tem-
oÍ\ro de i9l ~ .. (Obras Publicas). 1 

Sa la <i as sessões, 8 de' ag'~ sto de Hll3. -
Senna Fi~ueiredo.- Emílio Jardiu1.- Odilon 
de A'ndradP. - R:atfl 8o •res. • 1 · 

~im discus;;iio coujunr tamente ~~P sem de ~ 
bate ';i ~p ro_va_d9s ·o · af·ti~o e a~ em e nrl" s : 

Sern dP.batP. é <qíprovado .o a1·t. 2.· -A' 
c.o·inmi~s.1o de Orç;unento. , . , . 

Pa1·ecer n. 16 i 

s~m dl'bal.e'é iipprOVitrJO 0. pareCPr ll. 16~ , 
tla 'commi~silb de L t~l.{ i>-l .; ção e Ju s tlc~ . opl-
nándo pelo á rchiv ::t mP. nto de uma prlição do 
·co ronel Thimoteo · Rit:J e1ro ct e F1·dúts. ' 

, ,farqcer n. 16$. 

'' ll ::)pm d cba~e· é appi'OVildO 0 r p:l i' P'Cf~r ll . 16:.1 
d; c.'Jiitmíss:lo de Lf>~i:-Lição e .1 u,l,. ~a; opi-
'nan •Jo pP io éll'i;hÍ>vamrnlo de um a r-epresenta-
ção de Eugenio· aé L.' reit<b ~btlli. ' : . 

. f 
• j I .P<lret er n . . 166 'I 

Sem d e hat~ é' Hppr.ovudo o parecer n. 16(), 
da mesma commi,;são/ opi ria ndo pe lo ' arohi-
vamento de uma pel.icão ri o Pscr·i.vão privati-
vo do crimP. de S. Pau.lo . 110 Muri ahc . • 

Nada mais bavPntlo a t1·atar, o SI", !=lres'i-
dente·.designa pHa amanhã a seguin te 

f 1 ' t 

ORDEM DO DlA· 
PRIME!R\\' PARTE 

. I '· t 

Até uma hora da t a~de : 
. . l,.eitura •e appno.Vação da ac ta .. 
~xpediente. 

Até duas hor:i's' da tarde : 

I 

Apresentação de pa1·eceres das commissões. 
Apresentação de projectos, · I'P4 Uerimentos, 

in'dicações, i:nterpeltac;ões ou :moçõPs. · • 
' Di~'ct.isMo {:te rét[U PI'imehtos, ioaicações, in-

•As émendas ' 'ão acompanhadastJda·( relação 
das ob1·a~ contr·~ctadas, qne' correm pela tie-
crelaria da Agricultura, e bem a-sim.tde urh~ 
ex-po•ição de · motivos e •estúdo's ' feito-s n:t Se-

- cretaria do lntel•ior, r-dativa mente, . á con-
strucção de prc! dios escolares, clemons~!lando, 
desse morto, a necessidade da decretação ues,. " 

terpellações õu moçõe-s. ' ... '•' ' 
~pp ro'V'áção de,redacções finàes!. ·· i · ·· 

,:. r 1 1 · t 11' ' • ' 

SEGU:<IOA ' PARTE . ses creditai'. , ' · • 
Envio, poi,:. á •rri esa, , ás emendas, •C cont6 Até 4 horas .da tarde -: • IJUe ellas sejam acceitas pela Casa. i • 1 1: • • • . 1 • 1• · • 11 • ~ . 2 _." ~is ,U}~.d.o ,q9, 1H;ojed'1. ,!J.. 109, ,danpo a 
· M1u P bem , mwtp b,em, :l , 1· , ,,.. ! · · d•\pomrn~çao de'" a·raJsopol is«, á <..: Hja d ~. mu-

'. ' Eme1~rt~ ; I ·:'ni l:!i'RÍÔ e db~riyto 'de -~. José do. ~:mii'zo:'' • 
•"' • , · "' . ~· dp _Hen.1 /_6, contHndot .. _l'np9adlY,r· 
· ,. N. i sos1m'fen ores àa 13r·!~ada , Polr<..:ral. ,. 

.·i ·· • . ,. ..-.r· . 2;• ~. q den:. , ~i", 9i~p o_ndp .~_~b '·.e '.l _provi-
Aq,art. f. ·_ . , '· • ! .. ,,,, 1 ··•' m"nlo !lP cailetra~ prrm arws pelos prot-esso· 

·, t\r·t.. liJm.Jcr·edi.tO;Jde, duzen tos e sesse nta • · 1 1-f',~ interjnos. !\C LIJ:ll,rq c;~ 11 ,t f) P,;ill , e:t;) r:cici~. ~ 
oito contos quinhentos mil céiS,I como sup.p)e 1 ··dO ld~· I H9. , cnn&ide(aD;do éQJi}Q .r;e-
·meu tar Já ruo.ric_a , D <t iX I X~ l.uHra I c, dv. 8.-; i.. ver~ão ::1 B-d:;ada I.J-o lícialo o 'acto ' fi ue nomeou 
do art. , U ,, r: a Im ,,o, ~~96 , 1de ·l ~ ~ ~d e ,; setewbrp \tenMte• i! a · ~r<i}{adâ ~ P.olidal. ·o · ~t:i'€Wl;dão. An'to-
·de r1!lJ2.: (Constru(;_ÇUO• @,e. ;•pr1ld!03,escola r·es ). nio Carlos C·trn éiro Viria to C" tão Junior· • 
.. • ~á1'~\ da P-essões ,' 8 'di\ a' gos to ~ ~_e' f9t 3.:-S_en• .' ' Hisclfs~·ão ·,~o: par-" O ( . 'i _6~ ; ,da ~tl~~~fssão 

· na •· F'i"· ~re irerlo : ·L ('Emili'o ' Já' dim.' - .Odtlàn 1 ~M~:d· , negllrflio" 'Pl'Civrmento- l aós .J1eeür:.os 
de Andr a'de.~ · R'auí Sàarés . · 1 l ·!ntelrposfos = J!Or'HWIC'redo Eerrerr.1 da ' Si'Pva, 

A. C. 21 
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Belchior de Godoy e Th€0philo de Godoy e· 
de reconh ecimemo de poderes da Camaral 
Municipal de Ara~uary, relativo 1 ás 'eleições 
de 31 de março e 25 qe agosto 9,e !912. 1 

· • tevanta,-•se a sessão. • · 1 , 
. , ' I ' ' . ' I·. . ., . I I' . ;--. -*~~·-. -- ' 

:l2.& SESSÃO ORDINARI~. Aé)S'B J)E-AG05'r'O 
DE i913 - ,~· 

•' .. ' I'· . . I' I I 

PHESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO ÁMAHAL 

.SUMM ~RI 0: Ada.-Experliente. - Apre.senhH;llo 
de pa'recere•.:__:_A prPseill aÇào de ·prPjecto.-Re-
dacção final do ' projec1o n. 101.-2 · discussão 
do prujecto n. 109. - 2.· do de n•. 116.-Discur-
so c.Jo s r. Firm<ano Costa -2 . • do de n. Il2 -
Emeod ,.• .-Dbcu_r~o do sr,' f"elson de Senna -
Volta de proj ecto á comntissã:_. -Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a ch>'~maçla, aç,\í_am, -fle 
pr'esenies os srs. José Alves. ~!;JT) n,a Ftgu ~J i ~ 

' reH o ~·' Elias Th eotonio, Campos d.ô ~!ll,aral, 
Firmiano Cos ta, Ne l,on de s ... nn:J, Modes'tino 
Gonç~ lves. João Pur!irio, . Oc\ilon de A ~drade, 
Cal'tello Hrdru.:o. 't' Hulo Pinhf'ir'o, G<Jribaldi 

. M€11o, Pf'dro Labo r·nP.,- João An,tonio, Fr~ nk
lim de C:1,tro, Til v;;res 1dP Mello, .I QâO Yf'J; 
toso . Pedto Luiz, Spye r, Ri:tul Soares, _.lo~ é 
Cust.odio, Perides,.loãu Li sbó ~ .lgn<l cioMurta, 
ÇaldPir•a Juriior, ~cburnann. Chti:,tiano Róças, 
Emílio J:,rdim,, Edmurld.O BJum, Alves deLe-
mos e Valdomiro de M:• ga lhà cs , faltando. com 
causa parti cipada, os . ~ 1·s . ::iilva Forte~ • . Anto -
nio Moura, ,:i; t,ylita . Xavier Rolim e f''err eira 
de Carvalno e, sem ella, os m:tis senhor·es 

1'\ão se achando presente o ~ r. t.· ~ect·et.'l · 
rio , occupa o Ioga!' deste o sr 1 Jo• é Alves e 
para o el tl 2. · secreta no é convidado o sr. 
Senna Figueitedo ~ 

Abre-~e a ses,ão . 
Lida a act-t ja .antecP.dente e não havendo 

quem sob re Pila fa ça obse1 vações é a me:;rua 
aada pol' apJ·I'Ovada. 

O 5R. 1.• SERETARIO dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 
Representação 

De' fazendeiros e criadores do mumc1pio 
de Salinas J'eclamando contra a illPgalidade do 
imposto municipal sobre criação .e venda do 
gadó vaccum, C<JVallar e mm;r estatuiqo pela 
CamHra d'dqtie lle municipio.-A' commissão 
de ConstitLtição e Le~isl:'~ç~o. 

COMMUNICAÇÃO 

o · ~R . GAiimAúi · MriLO ~·cofum-unica e a-
eamara . fica inteitada que o 'sr. ' ptympio 
Teixeira faltará P.lgumas sessõ~s· por _mot.1vo 
de moles fia, gra.vc em .pessoa d ~ s~a fan!ilia. 

Aprrsntf~ção d1 7Jq1'eceres das cb'mmissõ~f. 
O· ~R'! •FmMr,I.No GostA·. pela dommis~·ão de 

Petições, ápre~enta o~ seguintes pai·ecere~: 
t 1 •• '. i • •. f } • 

Par,ecer >para • 3. • disc 1ts~ão do proj'ecto m! -115 
· ,. A commüsão de Petições e , Re presenf~ÇÕPS 
. a que foi presf'nte e p,rojec·o n. i1 ii, .do 
~orrente an1io, já <~pproy_ado em 2.• discus-

~ào, • é de parecer que seja submettldo' a • 
de accordo com o ·venaido e com a seguinte 

,redacção : 1 - , 

1 ' O 'Congresso Legislativo do Estado de 
Min r1 s Geraes decreta: • 

''Art. ( · Fir.a o governo auctort za1do ~ conc~-
der as seguintes licenças: · ' 
., a) a .M~noel Raymundo Dias Simin, escJivAo 
d,e _páz qo di!' lricto de Dó t·es de, Jo:-.é Pedro, 

1c,omarca rte· M;: n l\qás~t'1, dois an nos de licenç.1 
par·a tratar de ne~ocws; 

b.) a Apanias José ~ibetro escrjvão , do 2.~ 
officio do t· rmo de Alvinopolif', tres annos de 
licença pHr;~ ,o mesmo fim; . , 

~) a José p,. reira da Cqnha ~. ohl'il)bo, e!l-
crivão de p11z de ::i . José da La~õa 1 . dois IIIIDO!t 

,de lic,enfta, para egua l f)m . ., 
AJ't. . :! .; Revogam-se as di:;po!\ições em 

contrarw. 
Sala das Commi~sões, 9 de agosto de .H113. 

-Carn~os do Amoral, presid ente.- Firmiano 
osla ........ Joào Antonio. ~ Chrisliant> ~ôça~. 

Projecto n. t 2o · 
A commis!'ão de Re.pref'entações e petições 

a qu.e fot pt·esf'nte um req uerimenb de d. 
Francisca VIII a · ~ovn. p• ol'essora rt a cadeira 
do sex.n feminill" de S. Miguel do Veri!'l~imo, 
município de Uheriiln , em que pr. de um 
armo de li ce nr;a para tn· l<H' de . ~a ttde: 

Cr•ncid er·and(> que a peticion<> ria prova. 
com attestado menico, estar· en ferma, e que 
lhe ·par·ece justa a li c.,nça, que rf' quer, é de 
parecer qu e 1'-fl :1dopte o se~ui nte ptojPcto: 

O Cong•·es~o Legi slativo ao l<lstado de Minas 
Geraes dec1 et a: 

Art. 1.· Fica 'o governo do 'Estado nuctori-
zado a conceder um anno el e· li c••n ça, para 
tratam ento de ~aud c , á d. Francisca V)lla 
No\ía, ' rJ rbfessor.t da escola do !'\PX O feminino 
de~. Miguel do Veris,imo , município de l)he-
rah~. ' ' ~ . , · 

AÍ't. 2 .. R ~vog Im-se as ' !Jisposições em 
contr.ario: - t;. R, . ' 

S. I à dll s Sessões. 9 de ~:::osto .de · t 913.-
Callipos do Amara l, pre~id e nte .-Fi.rmiano 
Co~ta.-João Antonio.~ Christiano Rôças.-
lmprimam -se. · · · 

ú SR. RA UL> SoAnEs, em nom e na commissio 
de Legislação 'é"J ustiça , "presenta 'os seguin-

. tes paFeceres: , 

Parece/' para t·ejeição. em 2•. discussão, da 
. proposição ,n . t67, de i910, do Senado 

A commis~ão de Comtitnição. Legislação' e 
Justit;'1 m:.ntém a5 conclusões· do ·spu parecer 
de 22 de Julho de 1913, opinando pela rejeição 
da porposição n. ·167, ele i ~to. do Senado. 

O disposto no a• t. i•. do projecto já e~tá 
consignado na lei n. 547, de 27 oe setr.mbro 
de t9t0, art. H . e o do art. 2•. do me~mo 

· proj'ec:to, cont'rm disposição .anti-juridka, 
qual a de obrij!aF o cr'edor .. hypothecario a 

. pro111ove,. os térmos de uma nova a•·ção em 
.vez de proseguir na ' propria · eXf'CU~áo; 

A acçào ·conferida ao credor hypothecario 
,para a Ct••brança é a executiva. e~t :•belecida 
pelos_ arts. ~iQ, ;. a 3,1.7, do rei{, n. 73.7 (dec ~ n • 
t69 A, de t9 de j;;n~ir.o de i,890, art. i4, § 6•. 
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Ora, ~Se~undo , os ~rts 316 e :H 2, ·dep0is que a Parecer eJf·eiJ.a (l!;ãn para ·3•. disctmào óil lil'e ro 
peabora for .julgada pM sentença. se • prose, 711'ojecto n. 113 · ' .,. r 
gmrá. nos termos ulteriot•es, como na ·ex.ecu- • 1 ·' , '' 1 ' I)' 
ção de sentença., E na execução de sentenç~, A <~om mi5são de Orçamet~tn e eontas, â 1 

si o proriucto dos bens pl'imeíra mrnt~ penflo- que foi.pvesente o projecto n .. 1•!3, appr·ovado 
mdos 'não chrg.1 para ' 0 pagam~n to, procfl- em 2" discussão com du'ls emendas, é de pa-
dllHe-á a segunda penl)ora ( re~. n'. 737, if,tt. recrr que seja elle . ~ubmetLido á. 3• . e app t'O-· 
5!8 § io ) va.do com a segui.nte rerl cçito: • 1 

' l · · : . . · ' ·- ·• ' o Con"res.so Lecrislativo oo Estado de Mi-
~ada P.?de ,JUStJfic.ar uma~ n~:a acçao, .dllçla 1 nas , 1 ~ 01.;e:- : decr·eta: 

a msufficiencJa dos, bens , d PO!~ ~ue o credor Ar-t. IP. ,noam, desde já, ~ 1 bertos os ~P~nin
hypo!h ecilrJO,, obteH~ se.ntenç-~ Jul.,ando a Pfl- Les creditos supplement~res: de 4:3508000 á 
nhor.t, a qu>~l.lb:an~e to~~ a ,.ril\'lda,. ~~rque nos verh'~ n. XX, § t.o. rio ii i't. -1 1 rht lr.i n. 4\1,~, 
Pmbargos que s~~:o 1 onlf\:-toiç,1o da a~. <,.ao o dPVfl- dfl 19 dr. f.eLerniH·o de 1\112 . de::.tinada ~o cu.•· 
dor póde dr~c ut1r il V<~llcl ílrl fl da diVIdi! e nll~ · teio ,da E~colil Norm~l l\1od~'lo . deF tll Capit"l; 
gar , tod: a /efesa ~ne, nu e trata o rrg. n · Tl7, de DO : 1 i 9gH2 á vm·bn 0 XXV II ~ i,Q, capi-
no:; arb. "J17 e 5l8 (dec. n.- Hi9 A, art. 1

15l· tulo IL da Jei .n. 570, de 19 de setfm'b ro dfl 
.A este_re~peit.o é u~iforme í:l rl?ut_rina fl pa- 191 r, para occor·rer ao pagamPnto de custas-

Cific::t: a JUT'l~pr· lldenr.la, comn se pode ver da jnrliciarias em procPs~os rTimrs: de .. .. .. .' . 
uRemta Forense .. , 7, pa~. 4c02. · 268:500$000, á rubri c~ XIX. letra C, do ~ 1° 

Opina, pois, a commiss:io, pela rr::je ic:ão do do ;nt. H. di! lei n. 5H 5. de 19 de setc·mbro 
proj~cto de l9P, destinada. á cl)nst rucç:ão de prediM 

Sala dns commissões dn Cam~ra dos Dep'u- esc~ l >~ri'S. e de 700:0008000 á rybl'i ca n. I\' 
tadM. 9 de agosto clr 1913. - Ralll Soares.- do~ s .o.do art. 1~ da lfl~ . n. ~9a, el e 19 ~e 
Odilon de Andradr..-Nelson de Senna. selt:m~ro de 19L, dr~ tHrarl~ .H ohr.ts pubh. 

cn~, v1sto terem s1do 1nsutlre~entes ns ver· 
Prnjecto n. / 2 / 

A commiss:lo de Constituição, Lrgi~lflção o 
Justiça a 4u c foi oreH~nte urna peti çfio de 
José Anlouio Dias Minif;tr. • io , ex.- collector d s 
rendas do Estado, solicitando o perdão do 
resto da pena que lhe toi impos ta em pro-
cesso de respo nsabilidade; 
Consider;~ ndo que o Con~r·e sso tem compe-

tepcia para co nhecer do !Jedioo, e.r-l'i do art. 
30 n. 31 da Constituição do Estado ; 

Co.nsiderando que o peticionaria foi cnnr!e-
mnado por sentenC'i do juiz de direito de L~
vras· de 18 de seteinbro de 1911 no grau mé-
dio do art. i 0 .lettra b do Dec. n . 2.HO de ao 
de ~e tembro de 1909, isto é, á pena de 8 
annos· de pf'i~ào cellular, per·da do emprt>go 
com inhabilitação para .exercer qualquer ou-
tra fuocção publica por 16 annos, multa de 
1~0 / o sotire damno e mais a pagar as custas 
do procfls~o; ' . 

Cnnsiderando que o peticionaria já tem 
cumprido p:1 rte de suà pena, é homem de 
Pdade avanc11da e Hpe~ar do desfalqufl de que 
foi convencido ·contint'ra em estado de extre· 
ma miseria·; 1 

Considerando que si Feus antecedentes, 
como I'Ll!~ccjonario publico, que foi durantfl 
cerca de li'ir\ta annos· e comó cidadão ·não o 
desabonam ; · · · 

E' de parecer que se adopte o srguinte 
p1·ojeçto: 

O Congresso · Lllgislàtivo do Estado de Mi- · 
nas Geraes decreta: ' ' ' · 

Art. i° Fica o ex-collector de La •ras . . ro~é 
Antonio Dias1 Minist~rio, ' p,erdoado do i·é~tó 
da pena de privação da liberdiide que lhe 
foi imposta por sentença do juiz de drreito d' 
aquellil comarca, . d ~ .!8 <\~ se.tembro de , i ~i i.. 

Salla das sessões. 9 de .agosto··de 1913.-
Raul Soares.-Odilon àe Andrtide.-Nelson de 
Seona.--'-<lmprimam -se. 

o· MES~Io !'ENHOR, em nó me da: ' commissão 
de Orçamento~ envia á mesa o següinte ·. 

bas vot ,,rJ~s. 

AI't. .2.0 Re1·ogam ;,c as dispo , i<;Õt'S em 
contra riO . 

Srl la d ~s r.oinmisFões , n de agosto de l.9t3. 
- Ral!l Soares.-Srnna l<'igneircdo.-Emilto 
Jardiin.-.loão Li~bôa.- Odilon de Andrade. 
- Imprima-sr.. 

O !'n Jost ClJ<TO DIO, pela commi. são de 
Agricu ltur·a e lndustrb s, apresent'a os seguin-
tes pareceres: 

Parecer para 2.' discnssã(J soúre o project'o 
1/ . 0 •/07 

A commis~ão de Agricu ltura e ln dust.ria, a 
que foi [!>resente o projPcto n 107, do cor-
r•' nte anno, appr·ovado ·rm ·1.• rli5cussão.· é : 
de parecer que ell e seja submeltido a 2,' dis-· 
cu~são · e ap!Jrovado . 

Sala das Commissões. !l de a~o sto de 1!ll3 . 
-.João Porpbirio. - José Cu~Loaio. 

PrC>jecto a que Sfl r·flfere o parecer supra. 
O congresso Leg-islativo do Estado de Minas · 

Gern,es dec:reta. • 
Art. /o FICa o governo auctotizado aP.nlrar 

rm accor.do .c9m o ,da U,~ião pal'rt.,regu}al:i·-
zação do serviço de RegLslro e Archivo de 
marca~ para a·nimo e• a que se liflt'ere o, q~Ç~ .. :, 
n. ~1 .41)2. de 20 de março de 191~ , 1 Ar't : ~.o Revogam se as di~posi ções em 
contrilrio. 
Pa!'ecer pam co n/ innaçãr> da 2.• d·iscusú/n , do 

' p?'ojeclo .u. 89, de 191'1 

A commissão de Agricultura r. lnrlu slria a 
que foi pt·esente o projecto n. 89. de 19 12, •e • 
as emendas ns 1 e 2: 

Considerando ljne as r·Pfer1idlls r mPnd us e1íl 
nada prejudicam it flJ, proj~<~IO : arrlNl;.procnram 
henPficiar· outras 70t!:1S import~nk~ do Esla·-

;d.o com o tmesino m'elho.ramP.nlo· or.·qu•'l cogi-
t<~ n p!'Ojecto,•r' rl e par·ecer que I) m"snro con-
lint're em 2a. discus,;ão e sr.ja approvado, 
juntamente com ' llS refe1idas em e iJd; l s . ·• · -~ 

''·~a' l' tl das ' ccllnmissõe~, '9 de· ·~~l)~lo d~ 1 (113. 
-Joüo Pol'lirio.- Jo,<; Cus todio. • • ' ' '· 



Project'l .e e,mendas- a qu ~ ,se refere o 
recer supra: , , , 

O Congresso. Legisla ti v o do Estado de Mi-

pa•.' , e outra .no município de Th r.ophilo OUoni á 
margem da estnada, rl e -terro Bahia e Atina, 
na estagào de Urucuia , 1 11 

nas Gera ei' decreta : ' - • 
Art. _ 1 :' ,Fica areada uma f r ira de gado no 

mumc1p10 de Passos . . que s·era regida de ac-
cordo com a legis la ção .em vigor. ' 

AJ' t. 2.· Fica ognvt-'rno auotol'izado 11 con • 
tr.;;ct~ r com lJUem maiores vantagen<~ · off~ rP.
cer, medi~nte hasta publica, O•- estahel€ci--' 
mentn de halttnças nas feiras !?ara 'pe agetn 
do gado vrvo, tornando -a obnga toria. · 

Pnra g r·, pbo mi ico. O governo, no acto rl e-
lavr.<r o Cllntra c to.fix ~rà a taxa que ct_.-.ve se r 
cobrada, não excedendo de setcuta réis por-
quinze kj!os ' " - -

Art. 3.· ReYO t(~ m - se ~ s disposi ções -em 
con lrarin. 

Emendas: 

Accr.esccnte >e 
sos o srguin tr ': 

N i 

o art. L · depois dr. Pas-

S'aia das ses~ões, 7·'cte agosto de i913. -
lgn~cio Murta.- Jo ão Antonio. - Pedrp La-
borne.- Nelson de · ~enua . '--. Augu~to ~p.yer. 
-Ga'stello Br~ n co . - Firmia'no Costa. - M. 
Gonçalves.- Edmundo Blum .. - E·la:ardo da 
Cunha. · , u 1 

I 
N. 2. 

I 
Ao art. 1 · .- Accre!'cente- se onde convier: 
Fica ~gtialmeh,te ~reada uma 'feira de1 gado 

no ··J::;tru:tn de ::::> . (,onça lo da Ponte, no mu-
nicípio de doni lim . · · 

Sal a daf; 'e~sõe s, 7 de ~gos to de ,1,913 . -
Ped ro Luiz. Imprimam-se. 

O m. SENNA Fi L;UE·IHEDo,- em n0me da 
com nti s~úo de 01\'a meuto, ap l'esenla • o Stl· 
g uint~ : 

Projcdo n . 122 

A Commissão de Orçamento e Co nt as. e~aminando a propo ~ ta Li e approvar;üo de con t a~ do 
exercício de 1Ut2, en viacla pelo Poder Executivo , aco mpanhada do balanço Li a r ece ita e d~peza 
do m esmo exercício, tenuo es,t.ud!J.dO cmw eni entem eu te os dados forn ecidos J apreciação do Pó-
der Legislativo, Yc rifl ca qne a cl espeza d 'aqu elle exercício foi orçada em 2:i . 3:.lilA8USü·t 8; ~ehtlo 
sido déspendid os 2n. 340:V:'1·1 8 138, para o que con correu a 'abertura ele diversos credtlos s'upp le-
m en tares e ex traordinarios e despezas ext'ra -o rçamenlarias , a li ing indo a despeza ordinart íJ. a 
29.094-:!J!JGSüti9 ·e a ex traord inaria a 24-ü: 724S1.79, 'somrhando tudo 2U. 0'>11:4:2JS•I38. 

Sí 'á dcspeza or·cl in urié\ e exlr;wra ina ri a ajuntarem-se a res titui ('ào dos depositos da diviua 
flü ctuanrc na impor tancia tle I . 7ü7:22:18'177; as pro,·isões ao exercí cio de HJ J-1 na irnpó1' tancià 
de 3. :J 7ü: '2GIS81-ü; os desp end ios com pagam entos da Cai xa Be neficente da Força Pnblica na 
im,portancia de 100:L0681Hi6; os dR>pendi os rea li zados com a acquisiç.ão de apo lices federaes na 
impo rtancia el e 7 . tiOO :OUOSOOO; o liquir!o elas impor tan cias e. tregues ús municipa lidades por 
conta de emprestimos ús mesmas fe it os na import ancia de 2. UH ~- : 119$804; os adeent amentos 
feitos á Agencia elas Coopera ti vas no Hio ,de Ja neirn, na importancia ele -1 .838:'00USOOO; os ade-
antamen tos fei tos ás Prefeitu r-as na importune-ia de 2 .07!J: 2728GfHi; o r esgate da d ivida da Ca- ' 
mara de Ouro Pre to (quota com que concorre o Estado ) na importancia de 30:0ti780H; O• de. -
pend ias com garantws de juros ás es lra.das de ferro-Jui z de Fóra e Pi áu e Hêde '-'ul-lllin eira e 
ao Ha nco Hypo lhecario Ag rico/a ,na irn portan cia de 2.227:ti90S308; os despcndios com a•rescisão 
do contrac to da loteria- <• Protftc lora du Pobreza,-na im,porla ncia de 1 JO:UOOSOOO; os despendios 
feito,.- com a ins tallaçiio do C6ngresso Brasil e iro de lll edi cina e Cirurgja na impor tancia . de 
lo ü:OOOSOOO; os de'spendios com · as ca~as de caridade de San ta llil a elo Sap ucu hy e Villa Parao-
peba, na impo r· tancia de -1-:0098000, o déspend i o com o mobilia ri o d.a Camara ,dos Deputados na 
importan'cia de ü:OOOSOOO, te r-sê- ú a despe:Za tota l elevada a li :l. 032 :7i.i 0$G-Hi . ,1 

~ara se a ttend erem essas desp eza,s foram aberlos diven-os credil os supplemen l ares , auc tqr~r 
sacio~ por lei; foram 'transferidos, como sobrus de cred itas vara !fl1 2, as import an çias corres-
pondent és ús dispos i,ções do 'parap-rap ho 'uni'co, elo· ar t. 20- let tra e da le i n. ti79, no va lor, de 
1. 379:2:18804-1!; foram uber tos creditas especiaes de auc lorização legisla th·a e outros na impor-
tancia de 3li9:862824-4-. · -

Os recursos do exercício d e ÚlJ2 foram d e 71 .1 1ll:ü&6Sti3'•, ú S!lber : - rend a qrdinaria.:.. . 
2 ti.O~G:30:38~!i3 e ex lrao_rclií1aria 11 . 70~:4948838 , '( r~iida prop~i am ~n t e orçomen_rar;ia J ---,---,';.1; · 
37. 361:99R8t01 , os d epostlos de orphã os, ausente.·, calxa economrca , fian ças e cauçoes, no valor 
de G.OW:li21l8914;- as pro vispes de credi\0 e de num erari o r ecebidas do exe reic io de 191:1, no 
valor rl e--3.U20: U01884-1.; - a arrecadaçào da Ca ixa Beneficente da Força Pnbli ca no va lor ·de 
H7:9288"G:i;- a arr~:cadaçuo da Caixa· Bene fi cente dos Funcc i on a ri o_~ Publi cos- no valor de 
-1-1.!i~78Y73 ; ·-os saldos de 19,11 , .n.o Yalor ele .2ü .1:G1-:ú298Uti0; considerando a Com.mi,sii o que a11 _ 
~1 espezas foram executa das· dentr-o das ' :er b< s orçamentarius e que os . cre.~itos S)1J1PI ~mentaí s 
foram a be1·tos de accordo com as prescrrpçlies l1 gaes e qu e s ex tradwnanos tampem o foram 1 por auc torização legislotiYa, é de parecer que seja sulJme ttid o ú priin Pi ra di scussão o .seguinte , 
projea to, e que seja o mesmo approvado. ·· .1 , 

O Congresso,_Legi::.lati'v.o do 'Estado :de 'Min·as Geraes dec.-eta: 
•' 1 . 1 '· •• , ' . 1 , : _ . • ' l k ,I •' 

. Art. . J.o Siio approvadas as d.espezas do exerctcio de Hll-2, constantes das · contas verificadas. 
Secretaria das Finanças, definitivamente fixada s em ti3.0::J2:7ü78ü4G, comprehendendo: 

a . o~ despepdios em razüo da~ !-p.b~ llas da. lei n . . !.i(O,, ,de Hl de setembrq de 1911 e dos credir 
tos suppl ement ures, extraoi·dinarios e especiaes aber tos, na impor.tancia de 29 . 340:4218138; 
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,.,. b).a, resti,~1}iÇÇ10 1 dos, J~pos i lps da .divida fluc tuant~, . np impor,tfi11 C),a ,dtJ ~ .. 7fi7:;2228177·, a 
sa,ber =~r li tI r ~ I f) . t ( I' I I ';.. i l( 

' De . cofi'e 'de 'orphàos· .. , ... : . .. ... . :· ...... · .. ... '; .. . : .. ... .. . •. .': .. . . ... 'I' '32J !686S71J4· 
De bens de ausentes .... . ....... .. ... .. .... . .. ~ ... .. . •. . .. • .• ...... ·.; "16:5928216' 

r f .. De"ernpre.stim•os economi cos , . : . . . . . .' . . . • ... . .- . . ..... ... . , . . : .. • .. ..... 1 ' J2.3ll :939S512 
,; •De fian ças .... ....... .. ... .. . . ... . .. .... ... ..... .... .... ~'· . 1 .... . ... · ... ... , • •l!'i'St.-1258226 ~ 

De cauções .. . .. . .. . .. .. . .. ... .. ... .. .... . . . ... . .... .. .. .. .. ..... . .. " 828 :87&8459 

'' Soutmil ,.,, .. .... . . .. , , . . . .. , • . . , , . , . •. ; . . ... , •. • , ., .. , . "3,- "'5'7;2228171 \' t 

c) as provisões fe itas ao exenicio de 1\H1 de Greqito e d ~ num~du·io para' s9 l v~_r o~ compro· 
missos da sua de~peza que flc.m a paga r no valo1' de :I'. :l7(i :2ô78846; ) · • 1 

• 

cl ) os d espendios r ealizados com pagamentos da Caixa Beneficente da Força Publica , na -im -
portancia ue 100:15061)666; . . • '. ' .J • 

e) os despendios realizados com a acquisição d e apolices federaes , n o Yalor de 7. ti00 :0008000; 
f) n liquido das impo lancias entregues ás nmniG ipalidade~, provenien te do .emr,res tiroo !o ma-

do pelas m esmas, con forme a ·lei n. 546, d 27 C!. e se temnro1 de'HHO, no valo 'r d'e 2 . b8 '>: ~i 9S8tl'.; 
() ) os acleantamentos fe itos â agencia das cooperati,·as no Rio de Janeiro, durante o cxC!'C icio , 

na 1inportânciã a e 1 :83R:000$000; , ' . . · 
h) os despendios r ealizados em vis ta d e auctorisações, a saJer: 
l. · os adia nlamentfls ús Prefei turas, fe itos q e co nformidade L:O m a le i n. ti lO, ue 22 <le .·e-

lembro de''1909, art. H; ' río 'va lor dé 2.079:271Sü96 '; ·' ' 1 •. '· · . <· 1 
I!. ' n' u ota com crue o Es tado co nco rre, e rn'Yis i'a ' 'dp. t'ei !1. ti33, d e 2'> de sc'tembro 'de 

1910, a1·t. 20, le ttJ'a / , para o r esga te da divida da Ca mar ;;, :\(uniL: ipa l ele Ouro Pre lo, na impot·· 
tancia de 30:0!j78ü l l ; , 

I! I. os dispendios com gnt·anli as de juros 'ás Estradas J e iFe rTo Juiz de Fót•a e Pian , c 
Hêde Sul Mineh·a e ao llan co Hypo thcca rio e Agrícola el e ~ l inas Geraes, conforme a le i. n. "70, 
de Hl de se tembr o de 1 n 11, ar t. d (i , ll . 111 , na importancia de 2 . 227:tlOOS30S ; 1 

1\' . os di spendios fei tos L:O m a t•escisilo de finiti va do contrac to pata a e~ trP. ·çãq. da .t.ote ria 
Protectora da Pobreza, con form e a lei n. ti9ü , de 1() d e se lem!Jto de •19W, na . impor tan <; ia de 
100:0008000 ; ' . . ' • . '. ' 

Y. os lli spendi os feitos com a ; ins tallacJ.o do Co ngr esso 13 Paúle.iro de Medicina e Cinwgia , ' 
de accordo com a le i n. ti3:l, de ·~u de so tinnbto de 1 fll O, 1~a impm·tan cia de !op:OOOSOúO; 

VI . os dispen di trs ·feieos com as Ca.;;us d e Caridade de San ta !ti ta ·do· Sapuen,hy e Vi ll a do 
Pa'rh:bpeb'a, conforme o .<lrt. ':2 ·1. Lla ' lei 11. ti7U, de .J 9 de se tembro de HlÜ, ' pa i'n)por(a ncia de 
~. : 00081100-e os feito~ com a compra de mobi liario para a <:amai·a dos Qepu}.jld,oq, 1 c;o~1fOJ'l11~ n 
art. 9."1 da le i n. !HO, de :n d o se tembro de •1\10\J, na rmportan cia 4e. ti:OOOSOll0 . . , · . 

Art. 2 . 0 Silo app1·ovados os ct•edi los: . 
: ·a ) supplementa res~ abertos e j us tifi cados nos decs. n s. 3.7.:28, .de . !&. àe outubrol de· 

19•12, 3. 7!JU, de n de j anei.ro de HH 3, il. 8!'i4, de ·1. 0 abr il de •I!J I:'l, :!.880 e :!.882·, de 12 do m esmo 
m ez e armo , e :'1.92:l, de G de juuho de 1913 e lambem o.s supplem entares dos clécs. n s. 3.;j22 e 
3.B30, e ue 2:l e 26 de se temlwo d0'1 ()1 I , 1 ra t:Js fe ridos como sobras de i: redi tos par11- q e xe rcíc io de 
1() 12, d e accorclo com o paragrapho uni co , art. 20, le llr·a e, da lei n,. 1.179 , d~ 2:2 de agosto de 
1 ()12, no valor de 1 . 379:':238804.5 ; . 

b ) especial_:._alJe r lo pelo d ee. n . 3.R28, de 22 de feYereiro el e .1!Jl 3; ~~ . b em assi m os cspc-
ciaes trans fe r·idos para o exercido ele : !) I 2, de acco rdo com o paragrap ho un ko, art. 21J, lc ltl' a 
e, da lei n. ti7\l , de 2~ de agos to de 19 12 e abertos p elos does. n s. 2.71!1, d e 4. d e janei ro ·d e 'l!JI Il , 
3.'1 \Jti, dn 17 de j un ho de 191 1 e 3.ü0:2, de 8 el e junho de 1\JI •l , no valor de 3;j \): 8ü282 14, , 

P aragrapho uni ço. Ficam transferi <,las para o exerç iç io de l 913 as sob t·as 'dós c t·ed iLo e. pc- ' 
ciaes aber tos pelos de cs . n. 2 . 71 fl, dl:d de j a neiro de I !HO, 3. 307, 3.k71! Q s·.~~8, d~ li de s.e~embro 
de19 11 , 20 de fevereirn de i!ll 2 e 22de feve reiro de 1913 e pe lo odec, n . 3.602, de .iunho de •lü12 , 

·par10 ~enem applicaçrto, no ac tuul1 e.xerci c io; aos d eterminados se.rviços a .que fora m des Lina,dos •. 
Art. 3. 0 São r eco nh.ecidos e confi t•mados os r ecursos e r cce\tas que teve 0 exe rcíc io de •1()12, · 

fixado.~ .em 7•1. U ô:!i4·ô8:J34 e que comprehenu<> rn : · ' ' 
a) a r e nda ord iharia arrecadada de abco rdo com os paragraphos da le i ·n . . 570; de 1.9 ,de. : 

setembro d e '1 9 1'1, n a importanc!a.de .21i.01i(\:30388ti3 e a ex.lrao!'dinaria arr ecadada de accordo · 
cem .~s paragraphos da m esma lei , na importancia de 11 .701:i :6fl45838; · ' 

b) os depositos em dinheir·o r ecolhidos : f' · ·.·t.. · 
,ti•? ,. . '.jl 

no co fre de orph àos . ... . .... . .... ....... , .. 
de bens de a u entes .. . . .. .. .. .. ... ... . . ...... ... .... . .... . . 
na c ·aix a Eco nomi ca .. . ........ . .. , . . , .......... . .. .. . .. .. 
para ft an •;as .. .. .......... .. . . . ..... ..... , .. ... . . ... .. ... . . ... 1 .... .. 

como cau ções·. , .. ... .. . . .... . .. . _ .. . . _ . .. . . . , . . . . .... .. ; . : . . 

556:430$781) 
10:522$780 . 

<1. ,2,25.:42!)$55'7 
211 :OQ4$2"13 . '1 

I. 007:052$52-1' ' 

Somma: . . ........ ... : .. .. . . ... ... , . ' .. ..... .. ... . . :. : : ·•., .6. lQ;.52P$\l!-1 

c) as provisõ s de credito. e de nume1·ario .recebidas do ex erçicio de 1 ()13, para occorre1' ú Ji. 
quidaçilo da despe~a do e x~rc i c io de 1fl ·l2, no va11or de 3 . ~20:ü0 1 $841; . : ·.• ' ... · 

d) a arr.ecadaçao da Ca rxa Benefieente da Força Pubhca, na 1mportanc1a d e 1 17:fl2884ü:J ; 
e) a ~ I;recadação da Caixa Benefic ente elos Funccio11arios Pupli cos, na i-mpo rtanrla de . ... • ~. 

4 :tip .$973 . . . • . . . . 
. 11 os s~ldos : transportad os do exerdi'c io de t ().ll ' no ya'lor d ~ '25 ~ 1 64':02!18050 . . 
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Art ~ ; 4.0 o:~ saldos deinónst~ados no ' balanço, em pÓder de bancos e a debitó 'de exactores 
e diversos responsaveis, süo transportados para o exercício de 1913, para o etfeito de serem aquelles 
movime~ltados nas_,I:espec_tivas qonta~. cor_rente~ e_ ~s t_e_s_, q_uan_do liquid~_do~ e . re.cetlidos, e;~Cfipturados 
sob a epigraphe--,Indemmzaçõe~-\1~. ~epçliJ. .~ventlf?l. . • . . . . . . _ - , 

Art. ti. 0 As .. reno.as · deste .exercício rrovenientes de . impostos de lançamento que não tenham 
sido arrecadados1 farão parte da divida act1va do Estado, e como tal serão escripturadas no exercic 
em que se realizar á col)rança. · 

Art . 6.0 Os serviços n ão pagos neste exercício constituirão divida pa~siva do Estado e taes 
despezas serão esé ripturadas no exercício· em que se efl'ec luar pagamento, sob o titu lo - Exerci-
cios Findos- salvo o. caso de prescripçào. , 

Ai't . 7. 0 Revogam-se as disposiç5es em contrario. 
Sala das sessões, o· de agosto de 1913.- Senna Figueiredo .'- Joüo Lisboa.- Haul Soare~ . -- Emí-

lio Jardim. --Odilon de Andrade. 

Demonstração _darJnda arrceadada no exercicid de 1912 

T~TULOS DE RENDA 

Renda ordlnaria 
a) IMPOSTOS E TAXAS : 

1 Im posto de exportação .. . .. ..... . 
2 Im posto de sello, etc .... ..... : ... .. 
3 Novos e velhos direitos .......... . 
4 Transmissão in te i--vivos .' ••.••••.... . 
5 Transmissão causa-mortU; •.... . .. . 
6 Passagens enr -estradas de ferro ... 
7 Matri culas e annuidades em esta-

belec imentos de ensino, etc ••. .. 
8 Imposto sobre exportação de ouro 

e diamantes .. . . . . .. . . .. . . • . .. .. . 
9 Imposto territor ial. ............. .. . 

lO I:nposlo de consumo de aguarden-
te, bebidas alcoolicas , etc •.••.•. 

11 Imposto de industrias e profissões 
12 Taxa addicional de lO •to sobre no-

vos e velh os direitos, transmi>-
são causamortis, etc . .... ..... . _. 

b) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ; 

l Cobrança da divida ac tiva orça-
mentaria ... . .. . ........ .. .. .. 

2 Quota· da fi scalização por parte de 
empresas ou institutos fiscaliza-
dos pelo governo ..... . .. . . ... . 

3 Renda da Imprensa Official .. . •. 
4 Renda de te!'I'enos diamantinos .•.. 
5 Renda de terras devo lutas .• . .• . 
6 Renda de aguas mineraes e feiras 

degarto .. . ... .... ......... . .. :. 
7 Ju ros e amortização dos emp resti-

mos às camaras municipaes e 
empresas diversas •.••••••.••..•• 

8 Juros de dinheiros em bancos ...... 
9 Renda da Penitenciaria .. •. 

lO Venda de vaccina anti-carbuncu-
losa, machinas agrícolas e semen-
tes .. . . . . . , •.....••..•.. . .. . •.•. 

R enda ex1raol"dinaria 

RENDA EVENTUAL : 

I a) Sobretaxa do café ............ .. 
b) Multas ..... . .................. . 
c) Indemnizações .. , .... _. ..... ... . 

Renda prevls- A.rreeadaç~o 1\laior arreca- Menor arreea-
ta para o exe r- dação dação 

o leio 

9.000:000:0U(\ 
750:lXJOSUW 
700:000$000 
930: OO"l8000 

I 
S00:000$000 
180 :000$000 

I 00 : OC.ú$00"J 

~:noosooo I.ooo:ooosuoo 
82fJ :000$000 

1.350:0008000 

382:000$000 

720:000$000 . 

I 00:0008000 
80:0008000 
20:0008000 
30:0008000 

100:000$000 

2. 050 :000$000 
450:000$000 
60:000$000 

150:000$000 

20.072 :00 '8000 

4. 500:000$000 
150 :000$000 
220:000$000 

13.471: 592$04(; 
1.072:552S47G 

923:1 11$565 
1.531:9418437 

765: 310$873 
203 :884$514 

37:213$940 

257:004$970 
1.002 :837$4!l3 

772:817$203 
l. 640: 452$988 

426 :299$014 

862 : 633$175 

74:3958574 
92 :708$250 
10:5628706 
49 :669$352 

158:0598334 

1. 063 :812$337 
54<1:U56828l 

807$300 

94:521$035 

25.056:303$853 

3.577:602$007 
138 :356$195 
217:861$946 

13.4 il: 5\\28046 
322 :552$476 
223 : lll $565 
601:9418437 

-
23 :884$51'1 

-
-

2:837$483 

-
2!JO. 452$088 

44 :299$014 

142:633$175 

-
12:708$250 
-

19:669g352 

58:059$334 

-
94:0568281 -

6.307:797$915 

I' 

' 

34 :689$127 

62: 786$060 

030 42:995$ 

47:182$79 7 

25 :604$426 

9:437$294 

986: 127$663 
59 :1928700 
55:478$965 

l. 323:494$062 

922 :3ng993 
11 : 643S8ai , 
2: 138$054 



111 o 
.1:1 
11< 

t TITULOS DE RENDA 
c .. • ~ 
--

'd) R•od• do P"''"""''' I I - Juros de 14 apolices fede-
raes pertencentes ao Estado • . 

Il - Juros de 125 apolices esta·J 
doaes, sendo os de 32 destina· 
dos a premi os e subvenções •• 

1Il - Renda de proprios do Esta-
do por venda ou arrendamen-
to e quota da reversão da Sa-
pucahy . .. . ..•.. .. . . ..• . ..•..• 

e) Receitas de origens diversas ... 
~ Reposi ções e restituições .••••••••• 
:3 Renda de fi anças cnmes •.•. •• . . . •• 

Renda ordinari a.• . .. .... .. . . . . ... . . . ..• 
Renda extraordinaria.. . . . . . . . .... . .. . 

1'73 

Renda previs-
tapara o exer-
eJeto 

7008000 

6:2508000 

350: IXJOSIXXl 
21Xl; ooosooo 
150: OOOSI.XJO 

1 :OOOSOOO 

Arreead~ão 

825$000 

4:1008000 

7. 71 1 : '128S2D2 
22 :0278595 
3;3 : 4 \)3$803 

25 . 64') : 9508000 11.705: ()9·18838 

RESUMO 

Or·çada Arrecadada 

20.072 :0008000 25 .05() :303$853 
5. 577 : 9508000 !1. 705:6948838 

25. ()4 9: \J508000 36.761:\J98S691 

JUalor arree a-
dação 

I 
125$0001 

-

7.361 :;..53$292 

Maior at•t•eca-
dação 

() ,307:7978915 
7.361:5538292 

13.669 :3518207 

M:enoral'reea 
dação 

' 

2:150 :000 

177 :972$405 
1l 6: 5()(;S197 

1:000SOOO 

MC' nor arrc-
cadação 

I. 323 :,1948062 
1. :?33: 808845,1 

2.557:3028516 



8 Pessoal e expedi ente da Sec retaria 
da Camara dos Depu•.ados . . . . . 

9 Ajuda de custo a Dep utados e ~e-
nador es •. .. • . . . . • . • . .. . . . .... 

10 Ma~istraturl\ e Justi<;a do 
Estado 

a ) Tribunal da Relação ........ .. 
blJ uizes de d ireito ..... . . .. .. . . .. 
c) Juizes municipaes . . ... . .. . ... . 
d) P romotores de justiça . . . . . . .. . 
e) Juizes em d isponib ilidade •••••. 

ll Pessoal da Po li cia .......... . 
12 Pe. soai da Pen itenciar ia de Ouro 
13 P r eto, etc .. . • . . .. . . . . 
14 Suste nto, ves tuar·io c cu r·at i I' os de 

p reso~ pobr·e~ ....... .. . . .. .. . 
15 Dili gen c i a~ po l .~ i aes <: eslatist ica 

cri mina l . ... . .• . .. . .. . . .. . ... .. 

For9a Pu1llie1\ · 

a) P essoal . . .• . •. . .. . ... .. . ...•.•. . 
b) Etapas .. .. . .. . .... ... .. . .. . 
c) Fardamento . . . .. .. . ..... . 
d ) Gratificação a r·eengajados .. . 
e) Forragem e ferragem . . .... . . . 
r ) Aj uda de custo a oJiiciaes em 

com missão . . . . ... . . . ..... . ..... . 

g) Remonta dos anim!les do esqua-
d rão ....... ... .... . . .. . ... .. .. . 

h) Compra e co ncerto de arma-
mento .. .. ... .. , . . . .... . .. .••. . . 

i i Aquarte lamento •••••••• .. •.• . . 
j) Calçado para :! .000 praças •.•. . 
k ) Bom beiros .. . . . . .......... . .... . 

16 Guarda Civil da Capital •. . . ..• . .. . 
1 ~ Soccor ros publi cos .• . .. .... .•• . . . 
18 Assistenc ia a Ali enados •..... . .. •. 

I '~ Instru eção )mbliea: 

a) P essoal .. ................... .. 
bi Fornec imento de li vros . 
c) Co nstr ucção e li mpeza de pr e-

di os ...................... . .. . .. 
20 Esco la Normal da Capi tal-Pessoa l 

e expedi ente ........ ... ..... .. . 

21 lnte rnato do Gymnalilio 1\U-
neiro: 

a) P essoal .. ... .. . •..•. . .•..•... . . 
b) P essoal co nt.ractado . •.•..••.. .. 
c) Exped iente ................... .. 
d) Sustento de -alurun os .... ... .. . 

22 Externato do Gymnasio Mi-
neiro: 

a) Pessoal. . .. ......... .. .... ... . . 
b ) Expediente . . .... ... . . ...... .. .. 

23 E s cola de PhaJ.•maeia : 

a) P essoal.. ... .... .... ..... ... .. .. 
b) Expediente ... . .......... ..... . 
c) Remonta da bibliotheca •••• . . .• 

24 Arehivo Publico 1\llnelro : 

a) Pessoal. .. .... .... . . ...... .. . . •• 
b) Acctuis ição e cop ias de docu-

mentos •••. . . .. .. . . . . .••••• .. ... 
25 Expediente com eleições esta· 

doaes .. •.•... .. .•. . .. • . . 
26 Sellos postaes para corresponden-

cia offi cial. . . ... .. .... . .. .. .. 
27 ~ustas em p r·ocessos cr·im es •• . ... 
28 Expediente do jury .... . ... .... .. . 
29\Eventuaes ... . ....... . . .. . ... ... ... . 
30 Auxllws e sub ve nçoes .. . . . . . .... . 
31 Inspecção technica do ens iL o . . . . 
32 Directori a de Hyg iene : pessoal e 

expediente . . ......... . .. .. .... . 
3.3 Empregados e m dispo nibil idade •• 
3~ Exerckio s findos da Secretaria do 

Interior . ...... ...... ...... .... . 
35 Passes e te legi·amm as .. .. •• . • . .• • . 
36 Delegado s de policia . ....... ... .. . 
3i A' J!'aculda.de de Medi cin a d!t Ca-

pital Auxili o para constru -
cção. ..... .. . . . . . •• . .. .• . . 

~ A' mesma, auxili o para man uten-
ção .......... . ............... .. 

39 Auxil io á Escola de E ng·enhari a 
da Capi tal para a sua m ta ll a-
ção ....... .. ..... . , ... ... . .. . 

40 Auxilio á Assoc iaçào Reneflcenle 
Municipal de Bell o Horizonte .. 

DESPESAS DIVERSAS 

Sobra de credito espec ial trans-
feJ ido de accordo com a Lei n 
579, de 22 de agosto de 1912 
pa r·a pa~am ento de gratificação 
ao>: prot essores Lei n. 221, de 
H de setem br·o de 1897 , ..... . 

-.. - ,. 

81:7onsooo 

36 : Ü()()Sü<)() 

213:260$000 
541: 800Sil<MI 
405 : l 20Sl~ 10 
298 : 560$( I()() 
1110: 420$!~ lO 
8\l :r nl$0(~ I 

J 151 5GOSOO<l 

0-l:(J00$0011 

1. ::JG5:G2 lg500 
657 :O<l0$000 
150:omsooo 

8:0008000 
211:000$0(1(1 

10:000$000 

::i:000$000 

5~:000g000 
J: ()(XJg()(lll 

, J O:(X~I)')IXIO 
2U : OU0$0f:)() 

246 :340$1)()() 
2 7: OOOSt KIO 

100:000glJf i0 

3.500: 000$00(1 
IOO :OOOgOOO 

200:000$000 

71:%0$000 

11 I. llXJSOIIO 
'1:810$0f)l 
I :200:')01)(1 

~-~ : tOOSl) i() 

11 o : 660$000 
J . (J(X);sOl)O 

38:060$000 
l4:400SOOO 
1:000$000 

26: -100SCJOO 

3:000$000 

6:0008000 

9:000$000 
2tiO :Ü()Ü$000 
10:000$000 
10:0008000 

312:0008000 
:!00 ; 000$000 

5~ : 2008000 
119; 860$000 

50:000$000 
80 :000$000 

J10 :4(1(ig()Xll 

50: 000$000 

50:000$000 

50 :000$000 

5008000 

11. '17!; 101$500 

395:G4l $010 
78:3318273 

7:898886 1 

!10:000$000 

628 :804$170 

ll5:929S196 

81 :700:';000 

36:000$000 

21~ : 260SOOO 
ri1l: 8(10$01'XJ 
'll15; J ~0~1)() I 
?!J8 : 5GI 1$1.1011 
](i(): ~<'ü~I)I~J 

89 :0l"íl$()()0 
1s1 : 55o:;o1 x' 

3 1:000g()()() 

I. 5G5 : G21 $300 
6:>7:0008000 
l50:ooosuw 

8:000SOOJ 
20:()()()$000 

IO:OOOgOOG 

5:0001)000 

3:!)()(1SIJOO 
5 I : OOOStXlO 
tJO: OOOSU()O 
20 : 000!)1J00 

2i 6: ;J,10SOOO 
422 :6,11$010 
i /8 :331;)273 

3. 5oo :ooogooo 
l 00 : 000$()()() 

200:000$000 

71: 360$000 

111: lOOSOOO 
9:8,10$1 WlO 
1:2110$U(Ki 

:1:2: lll(JSOOO 

Jl ll:l\liOSOno 
J :l llXISII()(l 

38:0605000 
l 4:400SOOO 
1 :OOOgOOO 

26:400$000 

3:0005000 

6:000$000 

9:000$000 
207: 8985864 

10:0005000 
10:0005000 

312:(){)()9()()() 
200 :0V05000 

53:200$000 
li 9 : 86ügOOO 

140:0008000 
80:0008000 

170:400g()()(J 

50 .000$000 

50:000$000 

5(l ; 000$000 

500$000 

1:! ,100:205$679 

ll5: 9:!0Sl0G 

87:6!lG$Gl 'i 

31:364$000 

231: 871$013 
~>:í2 : 845$77C 
:-!fll : 7~3S73:l 
208:018$712 
5<?: 3~BS224 

IOG :517$2G5 
:lNn : r ms:301 

- I :,R :2:d~ l:12 

1.81G:716$•153 
7\!7: 31:'>$ ~2il 
173 : 7:'.>1 1$'1:34 

\19 ; 430$:!01' 
·IG :,153$9\l8 

11 :299$000 

2:3981J:'i l(l 

84: 6l4$51ii 
41J ::l9 1S3()(J 
:J:3GG$;)70 

225 : 7i(l~ l 52 
410 : 47~)767 
193: C'04 S5\~:í 

3 502 :7!18$877 
92 :304$328 

El8; l7l S320 

7ti:~43$388 

I ! 3: 110$\l:! l 
GB,I$lMIO 
1ms:1:m 

3(): \)\[J$:'120 

J l 'i : \t:HS3!l·t 
5::33GS53t 

49:738$221 
1 3:4~ ·'$765 

l71S500 

27:352$080 

2:575S500 

5:023$500 

20:044S4G9 
337:5288520 
13:302$406 
20 :970$fi27 

247 :000$000 
141:022$492 

54 :772$0!3 
l63 :713gl03 

129 :3278 U3 
360 :204$888 
lli6: l8i$5G7 

50:000$000 

50 :000$000 

50:Cü:'l$000 

13. 202 :402$434 

3:7!18$100 

5:99G$1'•17 

18:6ll $013 
ll: 045S776 

l7 :517S265 
201:517$394 

1 :321$100 

G85$000 

25 1 ; 09,1$053 
I ,lll 345$320 
23 :750$434 
91: 43üS298 
26 ; ,153$998 

1:299$000 

33 :614$567 
391$300 

17:8348757 
14:673$322 

2:798$877 

5:083$388 

7:895$320 

7:2745394 
4:336$532 

11: 678$221 

952$080 

ll :044$469 
129 :629$656 

3:H02$40G 
10:970$627 

1:572$023 
43 :8535103 

289:204$R88 

4:G:J6$000 

13:33$6267 
541$288 

48:(186$776 

2:601$1GO 

3:0008000 

14:1i33$430 
20 :5Güg848 

7:695$672 

1:828$680 

989507!1 
9 :206$000 
1:036$68() 

97 1$235 
8288500 

424$500 

976$500 

65:000$000 
58:977$508 

10:672 :58 1 

4: 2128433 

500$000 

1. 389 :182$170 286 :985$415 

112: 131$09() 

12. 2IG: 131$875 13.206:200S534 1. 389 :182$170 399 :116$5 11 628: 804S l791 11 5:929$196 

====~======~======~======~==~ 



Demonsten.çuo da despesa da SecrGtario. do Interior no exeeciCJO de 1912 
- .• --

ill ~d 
o "'" Excess o 
.c ~';; ~ lilo 
111 TITULOS DE C o·e ditos Ordin• Creditos sup• ~ · .. Total I 
k DESPESA ~ ~ ; 
11 a r i os p a t•a o J>l e ntentares do !'I cre ditos .D espes a p a ga I D e c t•edito 111 exe.t•eieio :: ill = De des p esa 
k -- ~:; • ~ tl"'' ~ 
11. i;'S<.lO 

l P r esi<len eia do Estado : 

a) Subsidio ao Ptes ident r1 d o Es-
tado . .. .. .. . . . :~O ; I ~ X ISI )f)(l - - :',() : 000$1 '(1( I :111: li( M 1$000 

b) R epr esen tação ;; ;,·i ~~~ i ;1 :~ ~ i'J~~: 
te d o J•:stado . .. . ........ .. . . . . J i :l nl~ :llll - - 1 2 : 1 100$01 ~ 1 12: ()()(1$001 1 

2 Gabin et e d o P n lti id en te d o E stad o I i ; Oúll~iOOil - - I Z:I KMI$000 J:! : lM)U$1) KI 

a) Custei o do Pa lac i o e sna>, d e-
p endenc i as .. . . . • .. ... ... ... ... G: l KI0$01\0 - - (i : ( lllÜ$()(~ I (j : OIJ l$1 }()( I 

b) Guar da d o P a l al'i o .• . • . • . . . .. :\:• ~lOSI)()II - - :\ : ln iSI MMl :\;m151H 1 

3 Seercttn•ia ti o Int cJ'io••: 

a) Pessoal . • ••• • •• . . . . .. • .. . . ... . • . Hi l : tli'IU$1 1•:11 -- - ll i i: I'IKII$1HXI I 1'.1· · • · ;o~o·h~ - ;,.J\JS\1'7 :! 

b) Expedien te .. . . . . .. .. . .... . . . .. l 5: UUU:<j(J(JII - - 15 :1)1)1i:)I IUI I / ;:, : 739~5ÕÍ I 739S500 

4 Sub sidio aos Sen ad ores .. . .. .. . .. HS: 3-lll$1~ K I - - l HS ; 3~1 ISOI)( I H:>:5(ill~l~ ll\ - \! : 760$0(}(1 

5 P essoal e exp edien te da Se!'fet aria 
d o Senado . . . . . . . • . • . •.• • . • . . • . GR ; 61 10))001 I - - GR : Ii(}()$0011 (i :I : 86-1$51:! 1 : 2G4$~)72 

6 Apanh amen to d os d ebates d o Se- 12 :060$1MIO 
n ad o .. . ... . ..... . .. .... . .. . .. . l :'l :500SOOO - - 13 : 51iOS01)( I 1 3 : :íi~ ISOilO -

7 Sub sidi o aos D ep utad os . . • . .. •. . . . 1 i li : G40SIJ()(l - - I j ( j ; (j IOSI WJ(I \( ;~ : fiRI I$11()() 



ü ;monstração da de3pesa da Secret aria das Finanças, no exercicio de 1912 

TITULO~ DE DESPESA Credttos ordina- Cretlltos snp• 0 J.•ios para o ex- I•lementares 
crclcio 

I Seet·etaria das Finanças : 

abl Pessoal .... .. ...... ..... . ... .. 
Fxpedientc . . .. . . . . .•• ... 

c) Passagens em est1·adas de fer-
ro c te legram rn as •• . •••.•. . . . . 

Reeebedo1'ia de Minás : 

a) Pessoal .. .. . . .. . .. . ....•..••.. . . 
b) Expediente c alu guel do predio. 
c) Gratiflca<;àO a co llaboradores, 

etc . . . . ..... . .... . ...... . .... . . . 

Serviço da divida :fundada: 

ui J uros da divida in terna . ... . .. . 
b} Juros da div ida externa . . .. .. . . 
c) Despesas accessor ias .je serviço 

da di vida . . •• . •.• . . . .. , . .. ... •• 
l Porcentagens a coll ectores e escri-

vães ....... .. . . ........... .. 

Direetorhi da Fis calização 
de Rendas : 

a) Pessoal . .. . . . . . . . ..•... . ...•••.. 
~ bi Expedi ente . . ...... . . . ... ..... . 
I Peswal das Rcce bedor i as e Pon-
! tos Fiscaes .. . . . .•.. •. •.....• . .• I Aluguel de casas para Recebedo-
~ r ia s e Pontos Fi scaes . ...... .•.. 
I Porcentagens a estradas de ferro . . 
! Ju1'os de cmp l'cs l i mos de orph ãos, 
3 etc ....... . . . . ..... . .........• : ! Impren sa Ofl1cial - Pessoal e ma-
~ tertal. . . .... .. ... .. ...... . . . .. . 
p Restitu ições e reposições .. . .. .... . 

Aposentados e refO J'mados . . .. . . . 
Impressão de talões .. . .. . . . ...... . 
Exerc icios findos das Finan ças .. . 

' Custas em .-;ausa da Fazenda . .. .. . 

i 

r~ ventuaes .. . . .. . . •.... . ' . . . .. • .. .. 

DeS}les as tlh•ers as extrao1·· 
çamcntarias : 

Pago a dive1·sos possuidores de 
apo li ces , juJ'OS venc idos em ex-
et·cic ios antel' iot·es e só neste 
rec lamados . . .... ... ... . .. , ... .. 

282 ; 9908000 
25 :000$000 

40:000$000 

l56 :60J8000 
17:4808000 

10.4408000 

2.507:060$000 
4. 590:000$000 

23: 850$0CXl 

791: 330$000 

2<18 :440$000 
3 :000$000 

100:000$000 

32 :000$000 
311 : 7778000 

171: 572$422 

280:0008(){1() 
60 :000$000 

620 :648$696 
6:000SOOU 

30:000$000 
50 :0008000 

282 :795$087 

G-1 :817$921 

15:000))000 ---------

10, 703 : 188$118 347:612$999 

10. 703 :188$118 347 :612))990 

Total 
dos crcditos 

282 ; 990$000 
25 :000$000 

10:(){\()$000 

156 ; 6008000 
17 : 480$CXI() 

10:140$000 

2.507:060$000 
4 590:000$000 

23 :850$000 

1.074 :125$087 

248 :440$000 
3 .000$000 

41 Xl; 000$!"1()(1 

32:000$000 
3 11 :777SOfl() 

236 :390$3:H 

280 : ex l()sooo 
(i(l :ooosooo 

G20 :618$696 

DeS)leSa 11aga 

316:71 0$100 
27 :581$223 

12:373$9118 

177 :970$678 
10:434$631 

13:655$700 

2 392 :321$321 
4.549:678))380 

25 : 77-J$3G2 

1. 074: 1 2~$087 

296:310$568 
3 :552$520 

400 :83 1$\)27 

~0 : 1 08$3~8 
~'~~ : \159$514 

236 :390$3:'14 

637 :023$686 
134:838))084 
6;17 : 760:)900 

B:608S0Cl0 
'i2:1 03SIGO 
71: 527$739 

Excesso 

Dt~ credito De despesa 

11 4:738$676 
40:ll2 l$620 

33:720$100 
2:584$223 

2 :37 -~$948 

21: 370$678 
I :!J5 1$631 

:1 :215$700 

l :924$362 
47 :870$000 

831$92 7 
18 : HlS$3~8 

208 : 1'82$5 1· 

357:02!1$686 
7·1: 8J8g08-l 
27 : ll2S291 
2 : 608S• ~iil 

12: 10:1g1G0 
21:527$739 

G: OOOSCXJO 
30:000$000 
50: 000$000 
15: 000$000 ___ ll: 497S~I5 ___ 3_:5_0_2..:..$_42_5 ______ _ 

11. 050 :801$117 11. 730 :140S8SR 158 :562$721 837 :902$492 

100 :120$138 100 :120$138 ----------- ------ ---------
11. 050 :801$!17 ll, 830:26 1S02G 158 :562$721 938 :022$6:-lfl 
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DemonstrHção da despesa da Secretaria da Agricultur,1 no exercicio de 1912 

l'ITULOS DE DESPESA 

I Vencimentos do secreta ri o e offi· 
cia l d e gabinete . . . ...... . ..... . 

2 Expedien te •.••••• .. .. . .... .•.•.•• 
3 Passes e t e legrammas .•..... . •.... 
4 Pessoal da Director ia d e AgTicul -

tu ra , Te rr·as e Co lo ni zação .•• . .. 
5 Gommi ssão d e limites jun tos aos 

Estados v is inhos .. . .. . ........ 
6 1m migração a co lonização • . •..••• 
7 Fundação de novas co lonias .••. . •• 
8 Colonias indígenas .. . ...... . ...... 
9 Medi ção e d emarcação d e te rras . . 

lO Guarda e co nservaçào d e tenenos 
d evolutos .. ... . ...... .. .... . .•. •• 

ll Compra d e vacina anti-carbun c u-
losa ... ........ .......••.••.•...• 

12 Institutos •Joã.o Pinh e iro >> e .n. 
Bosco» . •... . .• .•..••• •••• . .. . . . . 

13 Propaganda , expos ições, pr·emi os 
a g ríco las e pasto ri s, e tc . . . .•.. 

14 Fazendas-mode lo, campos d e d e-
mon straçilo" exper i.:m c iàs, etc . 

15 Collecta d e dados para a estai is ti-
ca ngro-pec uar ia e industri a l. •.• 

16 Carta geographi ca e geo logica .. 
17 Rêde m eteoro logica .. •. .. ...• . ... .• 
18 P essoal d a Directoria d e Viação, 

Industrias e Obras Publi cas • . • . 
19 Obras Publi cas .... . . . .... .. • • •• • o 

20 Fe ir·as d e gado • • . • ... ... . .. 
21 Terr enos di amant inos . . ······· 22 Gratificação addicion a l aos Pre-

feitos d e Caldas , Caxambú e Ca-
mbuquira ... ............ . ... . 

23 Sericultura .. ........ ...... .. .. . . 
24 P essoai da Directori a de Co mm er-

cio e Expansào E conomi ca ... . . 
25 Expedie nte, viag~>n s , telegram mas, 

etc ...... .. ..... . ....... ....... .. 

26 Agencia no Rio de Janeiro: 

a ) P essoa l de escriplorio ......... . 
b} Pessoal op erar io • .. . . •.• .••..•. 
c) Alug uel d e armaze m , e tc ..••• 

27 Agencia na Vi ctor ia . . . .• . •.••....• 
28 Agenc ia em Santos .......... . .. .. 

29 Agencia na Europa: 

a) Pessoal. ..... . ................ 

b) Aluguel d e armazem, etc .. ... .. 
30 Pre mios a s cooperat ivas agrí colas, 

e tc .................. .. .. ....... . 

31 Junta Commerclal : 

a) P esspal ................ . ... ... . 
b} E xpedie nte .................. . 

32 Exerci cios findos da ag1·icultura •.. 

Despesas divea•sns. conforme 
os credHos e relação que 
seguem 

Sobra d e c r edito espe-
c ia l transfer ido d e 
accordo com o para-
grapho uni co, do a rt. 
2 . •, lettr a c da le i n. 
579, d e 22 ele agosto 
d e 1912, a fim J e ~'" ' ' 
applicado no e xerci-
c io d e 1912, par·a p a-
gamentos de estudos 
d e obras d e me lhora· 
m entos muni c ipaes e 
das d espesas el e in -
stall a ,;i'lo c pessoal da 
co mmiss:w de n~e lh o
ramento . .; m uni c ip:ws 11 :, : IOf1$fW) l 

Cr·edit.o 0spec iu l a be r·to 
w·lo d ec. n . 3. R2x , 
d e 22 de fe vel'o' ÍI'O dn 
1913, para idcnti cos 
fin s ....... ... . ..... IOO:OOOSOOO 

Sobra d e credito especial transfe -
. rido · para pagamedto d a des-

p esa co m á installaçã o da Se-
cr etaria da Agricultura-Le i n. 
516, d e :n d e agosto de 1910 ••••• 

Despesns ext.raorçamen t1wlns: 

Despendido co m o e xpedien te, 
compra d e move is, ass ig natura 
de r evistas, teleph one e I uz , etc . 

Ca·edlto ordlna-
•·lo para o ex-
e releio 

2 1 : 600800'1 
l:'i:(I()OjjiJYl 

:111 : OOOS()Xi 

I 'I l : 800$1 )IJO 

2G:7G0$000 
224 :200$000 
5()1 I: 000$000 

13 :2008000 
IO:OIXl$000 

11 :·100$000 

70:000))000 

140 :1~ 108000 

300 : ()()11))000 

4 I R: 001))000 

25 · flll)l,!lUJ 
~>O:fi()()SOOO 
:!5 : ~1$000 

270 : -l!l)$000 
Gil() OOUSúOO 
32 : ooosr 100 
2:400))000 

12:0018000 
lll: OOO))OOO 

20 :200))000 

7:0001!000 

25 :400$080 
30:000SOUO 
20:0005()()() :J :ooosrro 
1:2msooo 

~o : ooosnoo 

:101 :000$000 

ll :8 10$000 
5()(1S()XJ 

21) ;()('Ml))000 

3. <158: 9008000 

.-. . 
41~111 

~41 = 
41 .... 

Credltos I!IOP• 11!41';1 
ptementares ~"'~ 

;;~a;~ Q,}_ ... _ .. ~ .... 
~ 

- -- -
- --
- -

- -- -
- -
- -
··- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -

- -
402:8208867 -

- -- -

215:4C0$000 

28 :533$018 

402: ~20$8671 243:933$018 

Total dos cre• 
ditos 

21 : ()()08000 
E'>:l ~)(•sooo 
: :II;I ÜI$1~~ 1 

111 : Ronsrw 

26:7(i(11i00 1 
224 :200$000 
500:000$1W 

13 : 2()1 18000 
IO:()(MISf)llO 

14 :4()1)$()10 

70 : (J(i 1$()(1() 

11 1\; ()1~1$~ 1 

3U(I :0()(1$1J()(l 

41 8 ; WOi;l(XlO 

25 :ooosmo 
~)(): 00 1$000 
25:000))000 

270:1()(1$001 
l. 002: 82US86i 

32 :000 :000 
2 :400$000 

12 :000$000 
ILI:000$000 

20:200))11()() 

7: rmsnoo 

25 :·100$000 
~I:()(J08ll00 
20 : oonsor () 
:~:Oi.lOSIXIU 'i :2unsono 

12: CKIOSOOO 

~0 : 0008000 

:'\i.Xl:000$(100 

li : 8<10$000 
51X1$Wl 

20 :Cl00$0<.l0 

215 : 4()11$(Xl0 

28:533$018 

4. 105: G53$885 

Despesa paga 

21: 600$000 
2 1: 61Gjj75 l 
l i :~>3C.$74i 

171 :(i:\9~5 11 

15:H4))000 
11 \J: 195))834 
'i:3t: 37 1$669 

1::1 :257$850 
6 :235$53'1 

:i:570$000 

r.5:omsooo 
138 :7C.Q)):191 

668 :9•138499 

2·1li:28()S'J()7 

9: 7 48S()(l0 
4\1:737$500 
1 5 : 73:~)) 16 1 

253: 096$134 
1. 060:769$500 

12:031$421 
5: 175$000 

() :G74))999 

22 :085$598 

1::\:254$815 

SI :925$958 
29 :580$ 150 
5:571))090 
2 :1008000 
:~ :Gi l0$000 

~ : C00$000 

20 :000$000 

513:075))(1()6 

11: 1\JG$415 
51l0SOOO 

:~:\li G$\147 

W :9788150 

l0:072SIOO 

!11 :755$991 

4 • 003: 95\1$!) 78 

De 

EXCESSO 

credito 

--
-

De despes a 

9 :GI6))75 
-1 1 :531l))74 

l 
7 

2~: R:->~851 I 

ll :31GSOOO · 
105 :0048166 
G7:628))331 

-
3 :7648466 

10:8308000 

5 :(){118000 

I :239))009 

-
l C\1:710$503 

15 :252$000 
262$500 

9: 266$8::09 

17: 30'!8866 
-

19 :068))579 
-

2:325$001 
10:000$000 

419$550 
14:4288910 

900))000 
3:G008UOO 

Gl3$585 

16 :08::\8053 

115 :421$850 

18:4GO!J918 

50 57$8" 

368.9·13$49 

57: \14 SGS: 

2:7755 

3 

000 

1: 885))598 

G:254$845 

31:7:>5$WI 

621:929$726 820:235$119 



Demonstração dos creditos especiaes e extraordinarios abertos durante o exercício de 1912 

MOTIVO DO CREDITO D ata do d ecreto s ecretar iall Quan tias 

--------~----------- ----------------------------~----------------~-----------~---------

Especial .• .. Para pagamento de' estudos de ob1·as de melhora-
mentos muni cipaes, de que tJ·ata a lei n 546, e 
das despesas co m o pessoal da co m1 nissào de 
melho1·amentos municipaes rlec . n. a . 195, de 
17 de j unh o de .101 L .. ..... .. . . .. . . . . . .. .. . , ... 

Sobras d e cred ito • trans:ferlda s d e accortlo 
con1 o Jl&ra~ro.pho u nlco, art . 1 2o, letra e , d a 
lei n . 5 '79, de 22 de a.ro s to de 1912 : 

Especial . . . . .. Para pagamento de gratificaçtio aos professores 

Espec iaes . , • 

Espec ial .. .. 

- lei n . 221, 14 - 9- 1897 .... .. ....... .. . . .. .. 
Para pagamento de estudos de ob1·as de melhora-

mentos mun ic ipaes, e das despesas de install a-
çào, e pessoal da commissào de melh oramentos 
muni cipaes-lei n. 546, e dee. n. a 195, de 17 de 
ju nho de 1911. .. .. ...... . .. ...... .. .... .. .... . .. 

Despesa com a _ insta llaçito da Secretaria da A 0Ti -
cul tura-lei n. 516 ........ .. ........ . ...... ... . 

~ 828 Fevereiro , 22 1913 

2 710 Janeiro , 4 1910 

3 .G02 J unh o, 8 1911 

Agi'icultma 

I ntcr·ior 

Agricultura 

Agricultura 

100 :0008()()() 

11 ::> :0298196 

ll5:-1008000 

28 :5338018 

359 :8G2S214 

Demonstração do3 creditas supplemcntaras ás Secretarias, no exercício de 1912 
-

~ ... 
Gl 
loo 
Cl 
Cl SecretaJ.'la Secretaria S ecretar i a Total d o s 

T i t ulos dos ptwag •·a p hos 
., 

Data do tlccreto d o I nterior das Flnan- da Agr i c ul• creditos 
~ ÇO.!I tora ., 
~ 

XI X A' rubrica- Obras publicas--
Lei 596, art . 1::>, le i tra a .. . .. . 3.72R Outubro, H , 1012 ... . . - ·- 200:0008000 200 :0008000 

XXX I V A' ru bri ca- Ex ei·cic io,.: F'ndos 
- Lei 570 ..... ... , .. . ... . .. ~ . 7~)() Janei1·o, ~~. 10U .... .... 0e1 : oo lS(Xl(I -- - · 00:f008or.O 

XVlll A' r ub ric:t-.\ ssistcncia a .\li e-
nados- Lr·i ~!'~) ·········· 3. R:>4 .\h r il. 1 ; 1 0 1 ~ . .. .• . . . • • 7R: 3:l l S273 - -- 78:3818273 

XV II A' rubri ca-Soccoi:;o, Puhli co,; 
- Lei 570 ...... . . . . ... .. . 3. 88(1 .\h r il , 12, EllR .... .. . .. ~95 : 6·11 sm o -- - 395 : G'II S()) 

X lll A' rubr ica- ·PJ'Psos pohr<:-L c i 
;:,7o . . . .. . . ... ..... . . . .. .. . . . . . :; . 8R? . \ bi' il, 12, 1 0 1 ~ . ........ 5G :93::liJ032 -- - ;)(j: 0:i38032 

o 

I V A' r ub1·iea Por.·entagc m a co l--
lectol'es c csc riYàes ..... ... 3 .0:.>:1 Jn n ho, ~), 1913 ... .. .. .. -- 282 :7958087 - 2Ri :795gOR'i 

I X A' rubr ica- Juros el e em pres-
ti mo de orphàos, etc .... .. 3 .~)23 Junho, 5, 1913 .. .. .. . . . - 64:8178912 - 6·1 :817$91 2 

S obras d e cretlltos t r a n s:fe· 
r itlas d e accor d o .-om opa-
ra~;ro.phu unic o , a r t 2 0 le· 
t r a E , da l e i n . 579, d e ~2 
d e ago s t o de 1912 : 

XIX A' rubrica- Obras Pub licas-
Lei 533 ... ... .. .. . . .. . .. . ..... 3 .322 Setembro, 23, 1011 . .. . . - - 202 : 820$867 202:820886 

XXVII A' rubrica--Custas em proces-
sos crimes . . . . .... . •. . •.•.•.. 3 .:1.'311 Sete mbro , 26, 1011. .. 7:808$86-1 - - 7:898$86< 

7 

G·?8:R04SI79 3-17 :6128900 -til2: 820$8117 l .379:23RS0{' 



Thesouro do Estado de Minas Geraes 
D e monstração iln Dh·ida Acth;n no cxer c icio de t 912 

Devedores Saldo de 1'J11 Divida inseri- Divida cobrada Saldo para 1913 
pta em 1912 e cancellada 

Camaras JV[unicipaes : \ 
de Juiz de Fóra ... ......... .. . ... . . ...... .... , • . . . .. . • .. .. • 3 872 :66G$? 1G 
de Barbacena . . . .. .. . ..... . . . . . . .... ....... ........ . . . ..... . 17:7'71$280 : 
de Carangola . •. . .. . .• . .. .... .. . .. . • .. .. ... . .. ... .... .... l. 3(18:03 J) IJ(j() , 
de Monte Santo.. . ...... ..... .... . • .... ... . . . . . ... . .. .• . . .. . • 1\1: ,176$92;) 

Prefe ituras : I 
~~ g~~~~~\;{l .-: :. :::.·:::.· ·::.·.-:.: :: .::: :: ·. ~ ·.::: :·.:·.: ·.·. ·.::::: .... :! 4 -~ ~ gl~~~~J 
~~ t:~~~~K~·j;-~·: .· ·::.-::::: : :: : ·: :. :: :: ::::.::::: :: :::::::::: :·1 2 · ~~n~~~&r 
de Poços de Galdas. . .... . . . . . • . . .. . . . . .. . .. . . . • . . . . . • • • . • • 67•):3 16$-llf> ' 

l:<' ede r·ações Agl'ico las : · I 
de Cataguazes.... . . . . .. . .. .. .. . • . .. . .. .. ... .. ... .. .... ..... 75: ()(J()f)OOO 
de S. João Nepomuceno....... .. .... ....... .... .. .. .. .. .... .. :JO: OOO!;liOU 

Est radas de Fel'ro : I 
Rêde Sul Min eir•a . .. ... .. ... . . . .. .. .. .. . .. .... ... ... .. ... 20 n.~.K>'i$116 
Juiz de Fóra e Piau. ............ . .. .. .. . ...... ... .. .. .. .. . ... l.' . 5~G.U:Jt>~:J:i0 . 
Leopo_ldina ........ .. ... .......... . ... .... ... ,.. .. .. . .. . . . • . .. 4 . 4:lH : OOI~I IOO 

DI vei'S OS: "' I 
Empl'esa Caxambu' Lambar•y e Cam buquira . • • • • • • . . . . • • . . . I. JG3 :()()(Jf;IR2 
Adeantamentos a Co lonos.. .. ... . ... . . . . . .. . . . . .. . .. . • . . . . .. 31 :4:1JS747 
Contribuintes de impostos. . • . .. • .. . . . .. • . . . . .. .. .. . . . . . . . .. J.G21 :123$-l.OR 
Santa Casa de BeiJo Il orizoutc. . . . . . . ... . •. . . .... •. . .. . . . 11R:5'!RS2BU 

285 : 242$848 1 

3;lOS475 1 

- I 
1.270 : 862~539 

2s2 :499S675 1 

1508272$ 100 : 
<Jl :633S900 

831:000$000 I 

1.181 :020$891 
ll4:035S3US 

875$200 

I. 004 :8598422 
3-1:997$498 

Coope;·ativa Ag1·ico la de Ponte Nova....... .. .. .. . .. • .. . • .. .. I 
Adeantam entos a Cooperativas . . . ... ...... . .. ... . .. .. . . .. . . --:--:-:--:::--:::=-:-:=:::o \ --:-::-:::~-:-::c::-=:::~ 
llemissào das dividas das Camar·as de Catag11azes e Ou•·o Preto 41. 105 :97Jf)i87 

50 :0008000 
30 : 07HS-100 

5 . 332 : e88S556 1 

---,-,----:--=-::::.cc-:=·1 --::--::=-=:::---. 
_ ~!1. _ 1 05:fl'?.~S7R7 5 3;.{2 ~88g55G I 

308 :797$110 3 849 :111$954 
17:7718280 

55 :297$473 1. 34.6 :244$071 
l\-!:476$925 

449 160$577 4. 821:701$962 
21: 0678500 1 .019:6658984 

2 . 700: 365:)000 
380:7878900 

1.503 :3468405 

75 : ~(XX) 
50: (XX) 

110:000$@ 21.544:8788207 
2 . 640 : 093885~ 
4 . 438 : ()()()SOOO 

35 :389$636 1.128 :485$746 
34:4318747 

862:633$175 l. 763 :549$655 
12 :000$000 171 :5258 778 

50 :0008000 
30:0788400 

1 . 854 : 34~$47 1 47.584 :5148872 
67:8098100 

1. 854 ::W58471 47.516:7058772 

Empr•estimos munic ipa.es da lei n . ã4H ,~ (lf'c . n. 2.97·7 até no fim do 2 . 0 semesh·e d e 1912 



Mun ic ipalidades 

1 Ara.x:á ••.•.• . . . •• . .• . . .• .. . . . - . .. . .. . . . ... . . 
2 Be ll o Horizonte ••.. . . . . . . , .. .. ... .... .. .. . 
3 Caet.í .....•.. . .... . ••. . •. . . . . .... . . · . . ... . . 
4 Ca mpan ha .... . . .... . . . ... ..... ......... . 
5 Caldas ..... . . .• . . • . ..• . . . . . . . .. . . .. - . .. . . 
6 Campo Bell o .... .. .. .. .. ..... .. . ... .. .. .. . 

- O mes mo ....... . .. . . . . .......... .... .. .. . 
7 Ca taguazes. . • . • • • . . • . • . • . . • • • . . . ... . . . . 
8 Dia mantin a . . . .. ...... -.... .. .. _· ..... . _ . . . 
IJ São Franc isco ...... . . ...... ... .. - .... -

10 S . Gonça lo do Sapucaby . , ..... .. . .. .. .. . 
ll Itab ira .... .. • .. .. ...... _. _ ... .. .. ..... . . _ 
12 llajubá .. . ............ . · .. .. .. .. .... . . .... .. 
13 It a pecer ica .•...• .• - .. ••. .. .. . . . . . .. -- . . . . . 
J.l J ac uhy .. .. . .. ....... .... .. ..... .... .. .. .. .. 
15 Jagua r.r . .............. : .. .. .... .. .. .. . . _. 
lG S . João d 'El-Rey ..... : ... . .. .... .... ... . . . .. 
17 S . J oão Ne pomu ceno .. - .... . . ........ ... .. 
- O mesmo ..... .. .. .. ........... .. .. .. .. . .. .. 
IR Além I'a1·abyb a . . .. . ..... .. .. .. . . . .. ... .. . 
19 Lavras ... ........ .. . .. ... .. .. . .. ........ . 
20 Leope ld i na ....... . . .. . . • . . .. . • . . . . .. . .. . .. 
21 Sa nta Lu zi a . .....••.•. . .•. . . • . .• _ .•..• _ .. . . 
22 São ~an oe l .................. ...... .. . . . . 
23 Mar de Hespanha .. . ........ .. . . .......... . 
24. Mar ianna. .. ..... . ........................ .. 
25 São Mig ue l .. .. .......... .... ..... . .. ...... . 
26 Montes Cla ros .. .......... . . . . . .... .. ... . . .. . 
27 Ouro Fino . ...... .. ...... .. ... .... .. .. ... .. 
28 Ouro Preto .............. .. ... .. ... . ...... . 
29 Paí myra , •••... . .• . . l . ••• . •. • . _ . _ •• . . .. ... .• 
30 Pa rá • . •• . .•• .• . ••• . •.•..•• _ . . _ ..... . . . .. . . _. 
31 P assa Qua l!'o . .. . . .. .... . .. ..... . .. .... .. .. 
32 Patrocínio ... . . .. ........ . . .. . ....... ... . .. 
33 s. P . Muri a hé . .............. .. ... .... .. . 
34 Ponte Nova . ...... .. ....... .. .. . .... . . .. . . 
35 Prados ...• . ..• · • .•• . •••.• .. , .. •• . .. .. .. .•• 
36 Rio Novo . .. .. . .. .... ......... .. .. .... .. .. . 
37 Santa Rita do Sapucahy . .. .. . . . . .. . . .... .. . 
38 Sabará ........... · .............. ... ... .. .. 
39 Sac ra mento . ........................... .. 
40 Sete Lagoas . . . . . . • . . . . . • . • . _ .. _ . . . .... . . . 
41 Ub erabi nha ...... , . .. ..... . . ...... . . .. .. .. .. 
42 Viçosa . . . - .. . • .• . •• - . • . .. ... . . . •.... ..... . . . 
43 Vill a Bra z .. .. .. . . . ....... .. . .. ... .. .. .... .. 
44 Vi lia Plat ina ... . ... . . . ........... ... .. . . .. 
45 Silvestre Fer raz .•. , • . . _ .. . ..... . ...•.• . • 

lm pol' lanc ia con-
lrac lada 

!?511 : ílOOSI~~l 
4 • I XKJ : 000$UU0 

IOO :OWSIKXJ 
l jQ:IWSOt~ l 
J;!ll :I)(J( 1!>1 Nk I 
l :,o :Ot.XJSl)(j() 
50 :'Xl0$1XKl 

;-,1 XI : I WSUlKI 
HJO :UOO$lXJU 

711 :()(1USUUü 
270: t ~l0$1 kXl 
~( XJ ; I ~)I ISIKJI) 
I ;,11 : UO ISUUU 
1 :1n : lX)1~1nJ 
lõll : tiOOSI~'MI 
lit_,;INii$U!lU 

!•riR : 'i5:>sra 2 
:IIJ( 1;1 N J( l$1 N ~I 
:!Oil :iXN ISt)(J( I 
71 M l:l)(j( 1:)1 MM) 
'li iÜ :I){JIISlXlli 
4 no : ouos, roo 
1 ( XJ : uoosuoo 
1:>0 :()(XJSIXJO 
400 : OOO~JOIJ 
1 ;)() : OOJ!)()()() 
120 :0005000 
22 1 :UOOl)<XXI 
450:0008000 
G5S : 1100$000 
211() : l) 10$(~)() 
I :JIJ :IKMISUOO 
]:3() : IX li ISOÜI I 
I :íü : (WSIIOI I 
61..1(1: úUl.l$1~ ~ I 
51)1:111MISUm 
70:unnsono 

201 1: 1100))1! I() 
250 : OIXJSOOI I 
I:3CJ: lJI)lJSI.Im 
GI)() :I ~JOSIW 
2t10 :1XXIS• 00 
1HO :IXXJ:\j1XXI 
250:U00$()1)0 
3:> :1.Ul$1l00 

]7():1 ~ KISOt~ I 
120 :000))00J 

1 5 . 5 1 5 : 755S6L ~ 

Par te appli cada 
dos cm pJ·e~ ti
mos 

lO . 224 : 007$352 

Debi~os das ·Prefeituras 

Resto d isponí-
vel dos em-
pr cstim os 

145:1 t3S35<J s 
I 00 :000$000 
1:'>0 :00.1$000 
120: I KJU!)UOQ 
80: 13\JS\J(J(} 
50 :t.X.Iogom 

175 : ()( 10~001) 
17 :081 g:3li'2 
70:000:)000 
210:000~ 
2oo~1 msooo 

~ 
11R:550g000 
;, I : 1~10~1 ~ 1 
40: OO.ISI-'1 M I 

3~> 1 ::\IU$2:!~> 
1\11: 322$110 
21 ~J: ooosooo 
17\J :OOOSI :OJ 
129 :817$059 

g 
60 :0008000 

144 : 93389~0 
22 1:654$819 
150:0001)000 
101 : ()()()~'000 
I% :000800-

275 : 4ü4g:Wl~ 
24 :465g53u 
<J7 :üuosoo 
26:3il9g52j 

8 
130 : 5008000 
1 ()I) : ll5GSG00 
245:708$7 10 

57 : 160S7G5 
](i7 : 6748000 
84:588$260 
62:6 18$0110 
4? : tiCOg()()() 
41:520$850 
32: 579$00-l 

235:8568700 s 
02 : G7·LS202 

120 : 1.)()0$000 

5.290 :848$260 

Os debitos das Prefeituras, attribuidos a títulos diverso! 
dos emprestimos contractados, fecharam em 1912 com Oi se• 
guintes algarismos : 

Bel! o Hor izon te . . • .• . . , , ... . , .. . . . , . ...... . . . .... , . . 
Camb uqui r a ....... . . . .. . .. ......... .. _ . . .. . ... . .' ... . . .. . .. . 
Caxambú ...... . .......... .. . . ........ ... ..... ...... .. .. ... . 
La mba ry ..... . ....... , ..... .. ... : . .. . . .. ... . . ..... ..... . ... . 
Poços de Caldas . . . ..••... , .• . , .• ••..• . . .. . • • . .. , . . .. · . .••••.• 

Total ................ .. . . ... . ...... .. .......... . .. . , .. 

4,821!701$962 
380:7878900 

1. 0l !l :665S9!!1 
2. '100 :3G5SOOO 
1.503:3(6$405 

l0.425:867$!Sl 

Observa ções 

Contracto. 
Nova~;ão 
Com acldi lamento . 
Com 2 mod if. 

Mod ifi cado . 

Novação . 



Thesouro do Estado de Minas Geraes 
Balanço do exermcw de 1912, encerrado em 9 de junho de 1913 

ACrriVO PASSIVO 

proprios do Estado 

Valor dos escripturados até o encerram ento 
do exercicio . .. .. , .. .. . .... ...... . 

Valores e EtTeitos do E s tade 

Valor dos escripturado s até o encerram en to 
do exer cicio . . .. ..... ... . , . ............ . . 

Dhlda Activa 

Saldo escripturado até o encerram ento do 
exerc icio .............. .... .. . .. . ..... . . . . 

llunfcfpalidades 

Saldo escriptur.ado até o encerr amento do 
exercíc io . ..•... . •..• . •.. , .. . • . ..•...• . .. • .. 
Agencia das Cooperativas no Rio de 

Janeiro 

Saldo escripturado até o encerramento do 
exe rcicio .... ............. 6 .. ... .. ...... . 

Saldos para 1913 

Em Bancos no Paiz ... ....... ... ·• · · · ... · 
Em Bancos no Extrange iro . . . . ••...• · .. . 

R. 943:64288l3 
6. 24.6:5578045 
~.4 18:045841 1:3 

190.4G0:2G5$4GO 

7. 625:419$826 

Dh•ida Extet' JUl Fundada 
Emprestimo ele 1910-Contractaclo co m os 

S J' S. P e1·ier & Co mpan hi a---120 .000, 000 fran-
cos des ti.nado a co nvess;Io ela divida fun-
dada .. ... ... ........ ... ............. ... . 

Emprestirno ele 1911 - Contractado co m os 
srs . Peri er & Co mpan hia-50 .000 .000 fran-
cos destinado as municipalidades-Lei n. 
5!13 . • • • •. •• • .. • • . • • . •• .. ••• •• •••• • •• • ••• 

Dh-jtla. Inte t•ua F unda.dn 
Apo lices da l. • ser i e em c ircu lac;ão, .. ...... 

17. 51f.: 705$'772 Dh•ida Flnc t.uanl e 
ro fi'e de Ül'pliãos ....... .. ................ . 
Bens de Ausentes .. .. . .. ....... .... .. .... . 
lêmpJ'estimos Econom icos ............. . . ... .. 
Fi anças . .. . . . .. .. ..•.. .. . . .• , . • . ...... . •.. . • 

10 .22·1:00'7$352 C:nu;ões . .. .... ........ . . . . .. ... . . . . . .... .. . 

l .83H :OOOSOOO 

Resq uícios 1l a Dh•i d a ConverH•la 
Saldo ele r es pon sabili dades elo Bstado, pro-

Yindas dos antigos emprestimos conver-
t idos ... . . ....... ......... . .............. . . 

Ucs iduos l~nssivos 
Origina1·ios ele r espo nsab il idades do Estado, 

pe los juros contados so bre depositos da 
Caixa Ecouom ica e ou tros ai nda não pro-
curados . . .. .... . . . . ...... . ..... ... .. · .. .. 

71 280:000$000 

29,736 :460$000 101.016:460$000 

2 . 58~:392S543 
113 152$937 

6. 263:8431)284 
1.809 :036$610 

496: 139$147 

50.141: 200$000 

[1, 264:564$521 

2.376·ooosooo 

Em poder de Exactores .. .. ........... ... • • 
Diversos Resp onsaveis . ........ ... . . ... . · •• 475: 54.3$612 18.083 :788$888 C:lixa. U e neficenle da l' orça Publica .. . 

1.115:714$679 

17:421$799 

(; ~lixa U e n e fi cente tios F nncciou:Lrios 
J•nbJic o s , .. .. .. . . .. . , . . ... . . . ...... ...... . 41:557$973 

F. x e r e i cio de 1913 
------ ------ Liqu ido das provisões receb idas deste ·exer-

275 .749 :08'7$298 c1cio no periodo addicional.. . .. ........ . 

Valores d e Compensn~lão no Pnssl·vo 

Estampilhas existentes no 'l'hesour o . .. •. •. 
Estampilhas exi stentes nas Estações de A r--

I•a.tl'imonio do F. s tndo 
Act ivo lic]uido ao encerrar-se o exercicio .• . 

Valot•e s de Compe u s açii.o llO ActJvo 

;~ . 020 : 501$84.1 

106.755:666$485 
275.749 :087$298 

recadação, .. .......... ....... . . . . ..... . . .. 
Valores caucionados . ... . ........ . .... . . .. . 

37. 469:89GS343 

'i42 :6348747 
21.813:239S57·1 

Estampil has a emittir .. . ... .. . . .. .......... . 
59 .825 :770$664 Valores ele terceiros . ..... .. .. . ... .. .... . . . 

38.012:531$090 
21. 813:239$574 59. 825:7708664 

335. 57-1:8578962 335. 574: 857$962 

Q d d d d• ' t ·d' . . · Se cJ• e ta1•i a tla ua ro as espesas or . 1nana, ex r aOI Inona e ex- Ag•·icuttu•·a, 

traorçamentaria, pagas no cxercicio de 1912, com Despesa orçada .. . .. 

o producto das rendas ordinaria, extraordinaria e c\~~-~-~s .. s ~?~~: ~ ~~~~ ~1 ~ 
·extraorçamentaria 

3A58:900gooo 

402 :82QS867 
3.86 1:720$867 

Cred itos espec iaes ,. 
Despesas extraorça-

me ntarias .. ... . .. . 

243:933$018 

4. lüil :653S885 

4.162 :153$337 

ll0:050$2W 
31:755$991 

4 30il: 959S518 

300:-!32$470 

-- 133:882$768 
31:755$991 

-:-:::-::--::-::--:= 3S!:l88$46l 1~3 : 88!$768 

SECRE'l'! 'AS 
·ão 

Credltos Desp e mlido Maior des· 1\Ienor des · .=;======="======~====="""'====..;_,==== 

Seeretarla do In· 
te1·lor: 

Despesa orçada ..... 11. 471: 401$500 
Cr~dito s suppl emen-

tares.... .. . .. .. • .. . 628: 8045179 • 

12.100:2058679 13. 202 :402$434 

Credi tos especiaes ,,. 115:929$196 3:7988100 
Desp esa extraorça -

p esa pesa 

1 •• o2 : l06S7õ5 

ll 2:131S096 

SECRETAR l AS 

Interi or ...• . . . .... . .. 

Fihanças ., . ... .... . 

Agl'i cultura ...... .. . . , 

RESUMO 

-~- Dspes a ordi· I Des•e•a extra·! Total dellpea-
naria ordin a rla dldo 

13.202 :402$434 

ll . 730:140$888 

4.162 :4535337 

29 .0\l4. :996$659 

3 798$100 

100 :120$138 

141:806$241 

245:724S479 

13. ~06: 200853.( 

11,830 :261 80211 

4.303:9598578 

29 .340:421Sl3S mentaria .. . . . ... . .. :-:::--:::-:--::-:--;::--:-::= 
12. 216 :134$875 13 .206 :200$53•1 1. 102SI96S755 11 2: 131SO\J6 ======-==o======= =='======;::;;====== 

Seeretarla d a • 
.FID&D91Ui1· : 

Despesa orçada.. . . • • lO 703: 188$118 
Creditos supplemen-

tares.... .• .... . .. .. 347:·6128999 

Creditos especiaes ... 
Despesa extraorça-

mentaria ... , ....... 

u.050: 801 Sl.l7 ll. 730:140$888 

-- l OO:l20$13R 
ll. Q50:80l $ll7 11.830:2618026 

. 

670; 339$771 

100 : i2DS138 
779:459$909 

Divida Activa Geral 
Está demonstrado no quadro junto, em seguida, o mo-

vimento occorrido na divida activa geral do Estado, durante 
o anuo p. finJo. 

Como se vê , foi tra nsportado para o corrente exercido o 
salJo de 47 .Sl b:i05$i 72, constituído pelas responsabilidades 
de Camaras Municipaes, Prefeituras, Federações Agrícolas 
Estradas de Ferro · e diversos. 

E' o seguinte o resumo do referido quadro : 
8-llldo de 1911 . .... ....... .. , .. ·...... ... .•. . 44.105:9718787 
Divida in sc r ipta. em 1912.. .. .......... .. .. 5.332:8888556 
Idem eobrllda e cancellada........ ... ... . .. 1, 8.''>4:3455471 
Saldo para 1913,. •.• .. • . .. . .. .... ........ .(7 5l6:iU>S772 



O sn . JoÃo ANTONIO , em nome da commis- lum ento rl e que t ra ta a lPttra-C- do art. 130, 
são de Repre5e nta \ ões e Pdi~ii !S, aprese nta .dd lei n. '105 , de julho d e! 1894-. 
os seguintes paret:eres : ' Ao Senado. 

" Parecer ll . . 171 

A : cÓ1q~.m issio pe' Petições, a q u fu i pr P.-
s~nt~ o reque rimento de .Bernardo Lopes. de 
Figueirado, ajudan te do fi sea,I da feirj'l do Si -' 
tio , pedindo a t' t[ IJi oa ,·açào de ·$eus venei-
JÍI'entos aos do adm in ist rado!' rl a Co lonia de 

AlieniidOs de Bal' ba_cena , é de pa r cet-~ 1' P. re -
qu~ r. que SeJa ou vido o Go ve rno em. tal sen-
tido. :._ 

Sa la das romnüssõe:;, 9 de agosto rl e 1913 . 
- l,am pos do Amarnl, iJre-nde11 te. - .l o:io An-
ton.io. - Firmiano Cost~ . - Chrisliano Rõças . 

Pai'I'CI{rn . 172 

A com missão de Pe ti çõ ~ s, :1 que foi pre-
sen te o requ erimento de d . Cloti ld e de He · 
zend-e Jngu aribe, nerlindo a el'eH •·:'1o d•~ um ~ 
lei de l1UXit ios a ·dois filhos rl o Estado rl e ~li : 
na s qu e ~e proponha m a il' a Eur-opa afun de 
s-<:> il P ~'" rfe i çoa r· em no e~tu ·i o rl a musit:a, - é dP 
pen·ern~ rPque r que seja ouvido o Governo 
em tal ::,en tH:to . 

Sa la rla s enm~J~issõe •, 9 rl e D~llSL'l de 1913. 
-t>mpos ou Amnra l. iJre:;.idenlt-' - João An-
to nio . - Firm i:wo Costa - C lm~ Li a no Rõça:>. 
- l m Pl'imam · S(~ . 
APRESENTAÇ,\0 DE I'RO.J ECTOS , REQUERHIE.\TO S, 

INDICA ÇÕES , 1.\TEHPEL I. .-IÇÔES E MOÇÕE:" 

· O ~!1 : Jo.'io VE LL OSO justifica e man da (t M~sa 
o segu mte: 

P1·ojecto n. f 23 
O Congress 'l Legislati vo do Estado de :'vii-

nas Geriles dec reta: 
Ar t. 'I ·. Pode r·ão ser rPgistrarlos na Di1 e-

ctoria de Hygicue do E> lado os diplomas con" 
leridos por iu tilu to~ parti cula res de ensino 
superio 1·. cujos progr·ammas de cn!') ino t e nh ~m 
siao orgil mzados e, ~ejam executados de CO II-
formido de com a legbl<l ção federa l respe-
ctiva, em vigor . 

Paragraoho unico. O reg istro se rá eonee-
diq \) ~ómente depois qu P. o in stituto re,; pc-
ctli'O t1 ve r stdo ll sea llz<tclo pelo Governo do 
Estado, duril nt P. doi ~ an nos, pelo nw nos . 

Art . 2· . Fi t:am isen tos do di:< posto no art. 
f •. OS institutos CUj OS dip lomas são i!Clu:d-
mente registrad os na Directoria de Il y6ienê 
e os que tenh am fu ncdonHdo regularm e11 Lr., 
a juízo do Govemo do Estado, pelo menos 
doi!" annos antes da promulg"ção des ta "l ei. 

~rt. 3· . Revogam-~c as aisposições em co n-
tra r10. 
. Sa la di!s sessõP.s, 9 de agosto de 1913. -

Joã,o Velloso . Franklin rle Castro . - Nel,;on 
de Senna. -Christiano Rôças .-Jo:i.o AnLo11 io . 
- Ta.., ares de Mello.-Senna Figueiredo. 

Estando apoiad o pelo numero de as, i gn ~: 
tnras vai a imprimir. 

Redac\àO f inal do 711;oj ecto ;~. 1 O t 

Sem debate, é npprovad 1 a redacção final qo pl'ojec to n. i01,1ixando o maximo do -cmo -
A. C.- 22 

2: PARTE O.\ ORDE.\'1 DO ' Dl-A 
- ' I ~ 

2 . " DISCUSS ,\0 DO PRO.TECTO N. f09 
'I 

Lirlo e pos'to em 2." di scussão por a r·ligris 
é sem dP-ha tP. appr·ovado e volto á eommissào 
de Cama r •s Municio:tf'S o orojectó n. 10 ~, dan -
do a denominA ção rl f! uParaiso'poiJS•>, á ei -
da d(~, município e d i ~tr1eto de~- José do Pa-
raí so. 

2" ()i scussão d 1 P1·oj ecto n. i 16 

D'spe nsada ~ leitura,, a requ eri men to do 
.sr. f i miano Cos ta .é subm ettir:t o á 2" di:>c us-
~ ão o iJ I'Oj Pe to n. ·J 1 G, con lnndo t P. I ~ po, o~ ra 
t>f'f'eit o lle suas relonu as, a dive rsos inferio-
res da Bri gada Policinl . 

Emdiseu ~s ;io o a1 t. i 0 

0 SH . CASTELLO J:l HANf:O . ( N ã O de\ O Vel.l OS 'U 
discurso ). 

O s r . Fis·mian•• Uosla.:-Sr. Pre;:identr, 
den nte das brith -tlt•~s p:d •vr·as .or·o·erid<lS 
r.w lo 11obre dep11t·H1o r• ·pr·•·senlnn lc do 2° dis-
tricln, o sr·. ca,t.··ll o llran eo, cujo ll lJlllf\ dc-
t:l in o t.:ulll ,., rlevida VP.u ia, imp11gnando alg-un~ 
f!Oil to ~ no projet:Lo ora em (lt-bate. sobrP con--
lilgem de tempo fJflrn a r·erorm • de V<• rios in -
re rioresda Bn<(ada Poli t: ial, eump1'e-me, pela 
co mmissãn de Peli l,'ões, vir á triiJuna afi m de 
detenrler o seu trabalho . 

::;r. Preside nte, a eomm issão qua ndo tra -
tou dos requr.tim P. ntos qu e dP-ram ori-gem ao 
pr·ojec to em discussão, teve to•to o enidado 
no Pstudo dos mesmos, procu 1·ando basea r-se 
nas lei:; que rege m a materia. 

Segundo deprehencl i das pa léii'I'as do m.eu 
di gno co lt rga do 2° distr icto , pa rece -m~ , a 
imp ugnação de s. rx•:. ve1'sa so hrr. a conta-
gem de tempo de se r·viços qu e nã,, fo ram pres 
lados eflectt va ment.e ao Estad o de Minas; ma ~ 
, j s. exc . tor-n ar a lt': r os fundamP.ntDs do oa-
ret:c r rla commi-;sr1o verá que nenhum det'les 
es tá l'óra desses precnitos, por·quarr to, lo•los 
os se rviços qur. o proj ecto mHnda •·ot1Lar foram 
prt>s tados á antiga Provi nela de Min as . 

Dtl vo ponderar á Casa que, para os rRspe-
~:tivos servieos, linvi a na rx t:apital, Ouro 
P1·eto, um h:ttalh :i.o 110 exr. rci lo te ndo )lt'lle 
se nlistarlo muito~ dos n os~o~ palri cies e, 
llen tre r. lles, os signatarios dos requ Prim e11tos 
qu e deram l og;~r ao pr·ojeel'l em uebate. : 

Úl' 1, perguntO eu, <tli:;titd OS e,S~ · IJOSSOS p;l-
tr ieios no I.Jalalhão do governo gPral, aq nar-
telLldO em Ouro PI'Pt.o. então ~ é de do govr.r-
no, pres tanrlo e ll es to·los os S"rv tços milita-
res naqu ell ·t t:idad e B de11tr·o r1a antiga ~Jrfl 
vincia, servil'a m ou n;lo ao Estado du Mi nas ·! 

Ccrtament." qu~ sim. 
u sn . SE.\'NA .FlCUt::! REn o:-Em abonn ri a 

; tl\l' ma çào do nobre or1dor d.,,.o dlze1· q ur. , 
nos ~ mprrgns ci \'i s, o sei'Viçn l' cont<tdo p;,ra 
a po~emadori t r. qu ~ . po r bso, ta miJem eleve 
sel-o quan to nos mi li t:l l'es. 

O f'H . CA"-TE LLO BRAl\ CO (ao s1·. Senna Figuei-
1:edu):- Mas a lei náo diz is~o, ne s~e caso 
reform emol- n. 
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O SR. I<'JRMJANO CosTA:- Sr. Presid ente , me 
parece que em vista das explicações que dei, 
o nobre deputado não tem razão em impugnar 
o projecto em debflte e, por isso, sento-me 
convenctdo de que elle sera acceito pela Casa . 

(.1/n ito bem; muito bem!) 
Ninguem mais pedindo a palavra en_cerra-

se a discussão, senrlo approvado o llt·tJgo t.• 
Sem drh:r te approva-s e o arl. 2.• e consen-

tindo a ~amara que o projecto passe a 3." dis-
cussão é o mesmo devohido á commissão ae 
Peti\ões . 

2 . " discussão do pi'Ojecto n. H2 
) 

E' lido e posto em 2." discw•são, com a<> 
emendas de ns. i a 6, já oller-ecidas anterior-
mente, o peojecto n. 11 2, di~pondo so br·e o 
prov im f' nto de cadeit·as prim;n·ias pelos prq-
fessores intet·inos aclualme nte em exerci-
cio . 

O SR . 1'\ELSO~ riE SF-N\A, rm nome da com -
mis~ão de lnstrucç;lo Publica apresenta a se-
guinte 

lirnenda. n. 7 

A commiss.'io ri r, ln slrucção Publil;a manda 
á i\I c:;a a seguin te ement.la ao !Jl'Oj e c to n. 
112 . 

Acc t·esccn te-se onde convice: 
Ar li go. Ficam li xados o~ vencimrntos an~ 

nmr es dos p r·otr,sor cs rlJ plom:r do<> pe lo Cu t·~o 
Compl emr ntar P ed <~ gogico, :. nnr·xo aO Gym-
nasio i\li ll f' IJ"O , j.Ji"~ la SPgUiJ1 tP t«IJe ll a: 

Para cadeira urhana Ja Capi tnl 3:0008000. 
Par·a cc~ dc ira urbana de cid ades c villr.s ... , 

2:4008000. ' . 
Para cadei t\ t de districtos i: SOngooo . 
Sala das Sessões. 8 de agos to de 191~-~Ncl 

son de SPnna·.-Joào Yelloso. · Pedro Luiz. 
-Frank lin de Castro. 

E' post(l r m di scw:são conjunctamente. 
0 SR AU<;USTO bi'YE H justtlica C manda á 

Mesa aS se~:; ninte s 

·· Emendas 

;\' . 8 

Ao art . 1.•, red ij a-se por esse modo: -Os 
profe,sores primados interino~ . nomeaaos rl e 
conformidade com os arti g<•s 8 1, letra B c 92; 
do decre to 3.i91, de 9 de junho de 10 11, que 
na regem·ia de ~u;-. s cad.-iras, dur;Jntr tres 
annos, tenham dado ou derem J.Jrova de apti-
dão para o magi sterio, con~ t;-~n tes do.; re lato-
rios dos inspedo res regio n <~es e da ~ua fé dt~ 
officio na Secrdaria do Interior, poder-ão 
se r nomeados elfeclivos na s resJ.lec tiva~ ca : 
deiras , ind epend en te de concurso, mediant e 
o exa me de capacidad e profissiona l, cu ou 
tras que forem inauguradas. 

§ A estes professo res forn ecr rá o E~ t a do 
'lrbritados p.elo ç:overno, ~juda de t:: usla e 
meio de subsistc.ncia durante 3U dt ils na s(·de 
da eseo l:t em que tiver de prestar . exa me. 
não rxcede udo essas d espe~as de um conto 
de réts. . 
. §. Para ésse fim poderá o governo do 
Estado despender annua lmente até 25:oousooo. 

N. 9 
Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica creada em c:ida município do 

Estado uma E~cola Pratica de Agricultura e 
de Artes e Orticios de immediata utilidade 
pratica, modelad;r Qelo instituto Joilo Pinheirq. 

Paragr·11pho umco. O goYerno podertl 
despender· cada ;mno até fOO.UOOSOOO com a 
inst~ llação dessas escolas, dando-se prefereq-
cJa: · 

a • aos municípios qu e offerecerem as terras 
e os eclificios nece ssarios para a sua installa'-
çào. ' 

h) aos que ~ómcnte offerecerem as ter-
ra,; .• 

f:ala rlas sessões, 9-de agosto de 1913 .-Au~ 
gusto Spyp,r· 

São aJ.loiadas e postas em discussão con-
junctomente. 

O sr. Nebon de SennA: - Sr. Prf.si-
dente, a commiss:io de ln slr-ucção PuiJJica, 
nJ.lenas por um dever de mrrcci•1a corl ezia 
pnr com o no~so di~tincto collegn resident e 
em Montes Clnro;;. qu e <rc~ba de ofterr.cer a:o 
proj ec to .n. 1 t 2 d ivt'fs~s emenrlas. defend en-
do eorn tanto hrilhantb mo e. ca lor as suas 
id éas, Yem ped ir· a vcdt_a do proJecto ~o ~ e-u 
seio p~ ra mais retl ec ti do e maduro exame da 
rnat .. ri ~ . - · 

Não tôra a attenç:io qu e tanto nos merece 
o illus tr·e dP-putado, re pre5e ntante do Norte , 
a commis,;lo pedir-ia ·á Ca mar;-~, pura e sim-
plesmente, pr.-ferencia paea o proj ecto n. H~ 
com aS emen11a~ pó!'· e11a .aprese ntada s, vislo 
como está in~mame nte convP-rrcid a· de qUre a 
m;; teria do proj ec to sa ti sfaz gi el in q uantnrt~ 
ás necessidades, ou direi melh or, ás c:ipportu-
nidades deste morn r nto transformarior do en-
sinoprimario em ~tinas. · 

O sR . SENNA Fli :UEJHE DO: - Apoiado Perfe~-
tamente. · r 

o SR . NELSO N DE SEN.U ; - Não visa o P' q-
jedo, tal como foi ~'O nccbido uma reforma 
perigosa; e nem foi essa- (quero o crer).a 
inspiração do seu auctor; e não é, posso a$-
several -o, pensame nto da commi> ~à o abrir-
porta larga para os in compe tr ntes ou innovar-
no r•t'Ojer:to qualqu er principio desrespPI-
t •dor dos C<- uones qu e nos regem em matç-
ria de orgm1iza ;;ao do magisterio pnra ore-
gular provim en to de cadeiras. ' 

Estamos de accordo em que devernos cons-
tituir o no,so cOJ·po de professores co m ~s 
me lhore~ c que c::Jda vez mais devemos 1r 
depurando-os no cr-1vo rig(lroso d<rs nossas 
lPis ped agogic~s Xão foi portanto, pensa-
mento do auct/) r do projecto e nem é dese~o
da cummi~'ào abrir· f' nsa nchas para que o pro-
fC<;,O rado min eiro se encha de para,itas e qe 
professores ana lphabr tos ou mal r•rermrados. 

Ü SR . ACGOSTO tlPYEH ·:- Nem foi meu ir;J.-
tuito <rtfirm ar que a commis~ào ou o .:JUctor· 
do pN•j ec to e, tivesse m animados· desse de-
sejn. 

O 'H. NELsoN DE SENNA :- Ao contrario 
di~;:;o; mas a commissão entende ·que nétn 
sempre; a n ·w·a dosdi~ lomas deve ~e r· o es-
talão por onde se meç:t a competencia dos do-
centPs. (Apoiados). . 

Si devemos d:u preferencia legal e muito . 
natural aos qu e em cursos mais ou menos-
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longo~, Escolas Normaes olficiae)' ou nos im.-
títu'tos a ellas e~uiparados. se habilitam para 
a ardua e benemerita carTeir~ do mag_isterio 
Qnblic'o; nem sempre devemos fechar a porta 
qo provimento deliniltvo e·m cadeir<!S que ex-
erçam ,com proficiencia notaria e com apro-
veitamento para o .ensino, .a professores 
que não sejam portadores desses diplo-
ma~>. . , . . 

Muitos desses profe s ~ ores sr . Presidente, 
são habeis e competentes , contonne se póde 
veri!ic:tJ' na s estall sticas apurarias na Secreta-
ria ao lnter·ior pelils it'lform::u;õt'S ·r..-m eltidas 
com muita pre•:isão pela maioria dos iri spe-
ctores regionaes; e reteve v·. exc. aqui pon-
det·ar qu e e> tes tUnccionarios do li:slado têm 
dado os melhores resultados, tendo sido o 
en:,ino pr·imario, dur·ante alguns ~ nnos , como 
(1ue paralvs .do na sua marcha ascencional de 
progre~so' pela rdirada . desse COI'po dP. fis-
ca e~ ; porque o mal es t:wa P. m L{Ue a in spe-
cção f Pila por au ctoridad es lillera ri as ~a h id as 
do> corpos ~olitico s dos mun.icipios não cor-
respondia eftic zmenle á necessidil de de uma 
fi scalis:, ção rigoro>a e constante do ma:.;bt e-
rio; e mq ua nto que os inspec tores ambul antes 
disse minarl os peri od ica mente pelas dive r ·as 
zonas ao Estado , sem tempo de fazer ligoc,:.ões 
que os JfOSsam tu r·bar no juizo que emittam so -
bre q. capacidarle, a irl o n ~ i da de c a mo rolidadt! 
dOS pro fe~:So re,;, , lê lfl evidentemente COITe5 -
pondido ~. os in!uilos da lei. (Apoiados). 

Si, de facto , ha nesse co r po de inspPclores 
r·egionaes alguns funcdo narios maus , as;;. i ~ t e · 
nos o rtever de r epre!'entan tcs direc tos l'j Ue 
somos d()s interesses ào povo mineiro, faze re 
inos ch eg~ r· ao éonh ecimento do poder com-
petente os nomes rlaqU• )II es qu e, r elapsos, 
erram ·e transgridem as regra s que lhes são 
impo>t s ; daq uell "s qn e alw sa m cri minosa-
meni e da sua posiçil.o informando, falsamenre 
sohre o movim ento e esta lbticas das escolas 
publicas, quando devem ser elles os vi gi ~s e 
~ s sentinell ns po ra qu e o apparelho. do ensino' 
marche com verdadeira vantn gem, corres-
!JOnde ndo assim · aos encargo~ com que · o 
mPsmo pesa no orçamento do Estado. ( !lfu ita 
bem). · 

Pensa assim a commr ssao qu e o proj ec lo 
n . H2 t•adn!. e satisfaz; tanto quanto possi-
v'el, na ac tualidade, a uma' necessidade do en-
Sino. ' 

Nao lemos ainda essa abundancia de pro -
fessare:> normali stas, para que dispensemos 
os bons serviçAs de alguns competentes e não 
diplomados . Entre as jovens min eiras, por 
exemplo. que se diplomdm nr~ s Escolas Nor· 
maes , se nota, muito naturalmente, a maior 
r·ductancia em irem exero·r o ma g i~te rio 
fórd rl os grand )S centros urbano!', fóra dHs 
localidades em qu e ha recursos e con-
forto : 

O sR . FRA NtiLlN DE CASTI\O :- Só querem 
viver na Caoital e na s gr·andes cirl a rl e~ . 

0 ~R. NELSON DE SENNA: - Eis POI'Qtl e a 
com missão apt·esenl.ou uma emenda q u r~s i que 
trad'uzindo o unanim e sentir · de diversos 
pontos do Estarlb ; onde ha muitos municípios 
em que se encontram districtos ermos e lon-
~inquos, despi·Óvidos qe 'cadeiras primaria!? 
funccion ando. só porque ess_as jovens djpló-;-
madas não pódem para alu se tra nsporta~ 
com os vencimentos, digamos a verdad·e; 

. - . '. 1' ~ f 

ainda mesquinhos com que o nosso ot-
Qameuto póde remunerar o professorado pri-
marro .. 

Em S. Paulo Ee dá o fa c~o opooslo : urpa 
·professora or·imaria ainda selletra, com 300S 
mensaes, púde trasladar-se com sua família, 
em comp:l[lhia de !'t-us , pá cs o.u de sP, us ir- . 
mãos, e as,;im vir estab elecer o ~c u nln, infi-
taiL•r 11 sua resid encia na~ t:addt·as ,ma.is lon-
ginqu~t s do territorio daquEdle Estarlo'. · . 

Em.l\fina!l não acontece isso , porque não 
ha de ~' t: r ~om o o rd ~ n a.rl o d ~ cHnto e poucbs 
mil r éis qu e uma joven profes~ora possa 
deslocar a ~ u a famllia e it· para pontos remo·, 
los do n o r u~ ou do Tri ang- ulo, desrl e que não 
~e concebe . dados os nossos pt·Pconceitos de 
edu cação, que uma jove m pro fes~or., solteir·a 
poss:t a vi,·er isolada de sua f<)mili a. 

Ei> porljtt e pe nsamos, de ha muito, .qu e o· 
ensino mt xto par~ as 2 sexos nas E~colas 
Normaes rl n inlP. riot· é uma nece~sidad e , tóra 
da li:sco la i\'o rm al modelo da Ca pita I, eis por-
ljU e a comm is~ão apresentou hojf' uma Pmr n-
da para que tenham mf' lh orPs vencim ento,; os 
moços que se furma rem 110 cur·~o pedagogico 
ljllt' em brevP , va i &e r i n~ ta lla rlo P. m Bello 
Hor·izo nte, e no qud l o pr·ocesl'o c1r h ~ bilita ção 
lt~ l' :'t , e vi denlP.m ent•~ um ri go r mu ito maio r· e o 
progr·amma de en,;ino r11u rlcsenvotvim ento 
mui to maror La mb r~ m; p'-'.lo num ei'O t1e di sci -
pli nas qu e devem ser P.Siuda das afim dt: que. 
esses moços sejam, na p llr~se do meu illus-
tt·ado colleg:~ , que aindH ha pouco d e f~ n de u 
a sua emerwa su bstitu tiva, os apostolos ~P.m e 
ado res da boa nova , da pa l ~v t•a vet·darl eit•a do 
maç:islerio nos dive t'sos e mais afastados re-
can tos de Mi n s. 

Sr. Presiden te, · ninguem póde serena1n·ente 
affirma r e o mPu nobre coll ega es tá no inti-
mo capaci tado do con trar·io de quànto aca bou 
de ex ternar·,- que, em Minas, em m •te:-ia de 
instru cÇão primaria, n(lo ten'hamos ·l,.gislado 
e arlmini strado com proveito e ohli rJ o já moi-
to bons fr·uctos dessa ob r-a ingente de melho..! 
rar o ensino primario,· 

O surto form id~lYel que a instrucção publi ~ 
ca tem tido em Min as Geraes de cerca de 10 
annos a esta Pi' I'le é incale u-lavel· !apo·iados). 
Só as gerações que h<i o de vir depois · de 
nós medirão com precisão e justiça o grande 
esforço, a somma patriotica e corajosa de 
ir't balho qu e têm empregado o pod··r exe-
cutivo e o pod er l e ~islativo para melhorarem 
as anti~as ef;colas de p •·imeir'~s ~ettrds A' '::lr-· 
rancarem de um estado de verdadeira 'rlf'ca-
dencia· o m~ giste rio prima rio .e rh nos~a terra (· 
hoje elevado ao gr~u de ade~ntamento moritl,· 
materiat e intell ... ctual qu e todos constatamos· 
com verdad eira ufania (npaiados. ) 

A classe do professorado primado 'tê..ni 
hoje, entre nós , outro conceito sóct;d (aJJoia · 
dns\. E' um t'ac. to fi e todo~ os dias a a gl' emia~ 
çào e a so'tirl ariedadr · en lr'P. os membros des·-, 
~ a nobre classP; ri os divel'svs' gr)Jpos esr,olares 
das nn>-sa~ cidades, 'nas escolas das nossas 
vi lias e anaiaes, c.ommem.orando as · .datas da 
nosga historh patria, cel>' bnun bellas festas 
escolares ,Htzendo 'drapeíar o pavilh ã'o nacio-
nal : muit<i. s· ve1es até entJo de,conh P.c lrlo nos 
mais recôndito's ámbitos do ;se rtãomin'eil'O, e 
oúv'indo-se ahi os a'ccordes dos hymnos p.i -
trios pelas d'ebéis vozes infantis. 

, lo ...,- • 
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· -A alr :;!J'ia reina .em nossas escola::, dota-
das. si não todas , pelo menos a maiot· pa rte, 
el e mob ili ario mais confortH ve l e dos nppBre-
lhos ·pedagogicos nccessa rios para que se ad-
min ist re melhor· o e n ~ino , tendo sido tamh r m 
melh orarl os, evidentementÉ' , os vencimentos 
dos professores em relação ao que eram 
dante;: . 

O SH. C:ASTELLO BRANco:- H 6SOOO por mez 
a um pro resso r, é um a miseria. 

O ~H. NE LS<•N OE SE:-'~A : - i\l as v. exc. me 
d i ~ a si no rn unieipio de Além PHr•ahyba , po r· 
rxe mfJ lO, :1 i ns trucçào primfll ia cl acla hoje nfio 
,; · SU)lf'rior á qu e Ha ministrada :1ntigo-
m rn n~ ·? 

O sn. CAsTELLO BRA!'ico: - Ah ! Isw, <.; vi-
dentt·mPnte. 

O >H NE I.<ON DE SEN:'íA : Por ta ll lO '"· exc. 
t~ O tJ rorda rá comm igo t-m qu e foi injn sto o no-
bre d··r)lltacto re, id eJJte em 1\lolltes Claro~ 
quando di, se que Pm mat.e ria de irJstruCt;<"LO 
prim:ui::r po uco tinh r. mof avançado. 

Assim é. sr. l ' r e5 id ~ n t c, qu ~ temos hoje 
didr ihuid <IS pc!.. s nos> :t~ cidades, úl l:1 s, 
dist r irtos, povoados e colonia!'> 1.609 rs t:o las 
i sola d ~;:;e sem um !'Ó grupo .- sco l:tr .c m ~lin:1 s, 
no ini cio da ~ dmini s tr-e~çbO Joã o Ptnli ciru , já 
tPmo~ hoje ·J 10 grupo~ PSCl• lares in sta i !~ dos. 
H 1 11m rt eer·nnio. ~ r· Pres id entr, Ji nhflmos 
ap Pn<t>' Cf'I'Ca dr GO.OOO :1 lumnos m ~ trJ c ul;~rto s 
em n ossa~ eEt.:oh~ . h o.ie t ·~ mos o numrro r.on-
ro rtado r de 200 IJOO menin os dos dois sexos, 
r.omp t't·llt•ndcndo rwsse numP rO os <t lumnos 
ma lricuLtrlos no~ gr upo~ escolares, n ~1s e~ro
las iso la la~ mantHia~ prlo Eslarlo e nas innu-
mcra s csco/a,; .municip <t cs e pa rticularrs, cuja 
es lati-ti c;t exar la f:1rft tnlvez elev<tr aque ll c 
al ga ri smo de· 200 mil creant;::rs recebrn do o 
ew,ino prim;rJ o em trrrilorio mineiro. 

Pergunto : e,;sps algcH·isrnos não drmons-
trarn 4 ue o lrgi, laelor rn i nr iro tP m sirlo a co m· 
pBnh:t do com e flic:~cia nelo Porler Exrculivo 
e com en t.husiasmo pe lo povo na refórma da 
inst1 ucção primaria ? 

O sn. lGNA CW Mun-rA: - Devemo,:, além dis-
so, assi~na lar a fun daç;'io, pnr torl o o E~tado, 
das Cd ixa:; el'co lares qu e \ t':m ainda confirmar 
o que di ~. v. ex c. 

U ~H. NEL'ON nE SE:'\NA: - Perfe itamente . 
i'linguem desconheo•, é cer to. que o nosso 
id éal drYC f'er o idéftl da4ue lle minist ro bu l-
garo o elr . Sch isr.bmanow , qu i' ~ in d ' ha po u-
cos di<ts, na con ferenci<t el e Bucarcs t. rtbi n: 
assim como o soldado prussiano em -1 8ill le-
vava n:1 sua sacola o s i ~no de victo ria conlrit 
a França , porque so bia pe rfeitame nte tril h ~ t' 
o trni to rio f r" ncez pP io conhrc iment o geo-
gra phico apr)fendido nas esco las pri marias da 
Pru ssi::r , de modo qu e a vidoria ::Jll emà de 
18i0 re deve menos á dh,c iplina e ú tar. ti cfl 
de Moltke do qu e a: es~ r ~ 1rabnlho formid:1 vP I 
da org-aiJiZHÇão do e~ pirito da juve ntude ;,Jie 
mã, no se io da!' ;: uas t' ~co l as prim arifls; a!'S IJD 
tam bem, nos b;ll kan!' , dizi • o mesmo est d is -
ta, a resis t ~ n ci a hr roica t' Ontra o turco hron-
éo foi a oppost:t pelos jovr ns w ld :1dos sa hirl os 
(ias escolas ·p• im ari<ts da Bul gnri il , p;. i7 onde 
não ha um rec:, nto, uma a/d r ia , um po1oado 
em que a e,;co la prim ari a não sr os tent e ga r-
rida , sor1 idr nte r a iPgre, convid:wd o toda a 
juventu de sl:lVa a apprencte r o A BC,a apprf' n -
dc r os ptim eiros ensinamentos qu e vão faz r r 
do menino um bom l:idadão bulga ro, pr(•m-

plo a defen der a tena natal em q u ~ lliJ Ç r 
ern erge ncl::t . · 

O nosso id éa l deve se r esse lambr rn ; 1 e ' a 
Elul gfl ria, s r·. Pres idente, constitue para nós 
um J:ie llo e npiJOrtun o exr mplo. pois tr m ella 
um- territorio cerca de se is ,·ezes menor do 
que o nof'SO e talv•'Z com 'dous tPr·çns da po-
p ul ~ção de Min as Ge r:~es , itr ln almcnt.P; e si 
la. r m c::~da ·100 sol dados feridos e r ecolhidos 
<lOS hospitaes de 5angue, 99 sabi:~m ler e r.s -
crever. aqui o con traste do qu adro s~ r}n tão 
dc~conso l ::rd0 r para nós, como para a Tur -
qui a.: . ' 

O nosso idra l deve !' er o ele dis,emi nar esco-
las pr·ima r·ias p•·los rl uas mil e tantas loc:oli-
dades e po Yo~elos · el e Min as , da s qu<~rs, ' in-
fl' lizmen te, dezcnns , cente nas m e~m o não 
poss uem atr; este momen to srm e lhant•~ bfl ne-
li cio, porqu P. a mnioria das n os~as <:amaras 
~ l un icipaes só ronfl a no «Esta do - Provid en-
l'i '1 " c ma l col l:lhor.,m nessa ta re fa inç;ente 'ile 
in ~ truir a infan•·ia; e si muitas Camaras não 
ut: lapldam n·iminosamente ns suas ren das' 
or·çomen La ria,, el e~ la pid:11n -nas . en Lr·etnnto, 
po·la sua má npplicação em ob ras s umpt11ari~s 
perl eitanwnt.e: diHYeis e em ~a- tos exnggc ra-
do~ de :1utni ni ~t r:H; iio (npoiodos. 

Esla é a verdade qu e nós. leg isladores, dr-
vemos dizr r· bem alto, sem terir , se m rn eltn-
dra r a hnnr<1 pa r·lit-n/a r· rios cicla d:'ios que ;;ão 
dt'pOsitarios do poder municipal t' m nosssa 
tcrn. 

E' bem crrto que muitos rios nossos mu ni-
cipios, ~rand r s nãn tan to pe lo seu terrilo rio, 
mas pel a oh1a brn t' JlleJila f' m qll e ~e empe-
nham, como e~tcs qu e tenho o prozer de cita r: 
Ju iz de Vór;t, Rio 13r;lnco , Diamani.Jna , r;u~
rane, ia. P. at' hace n8, Uber·ab::r, Ca ran~o la, Ubá,' 
Mo nte A l r~ r c e a lg iJJIS outros, com prt:'hen-
de ndo a altura da missão rrgc·nprado ra qu(l 
lh es incmbP, em p rc~am o max imo fie suas 
renrl as na creac:.::io ele esco las primarias mu ni· 
cipaes, ind o nO encontro do E~tc.do nessa ta-
refa grand iosa de favorecer o ens ino; e ha de 
ser com essa rd n ca~:;ln nova qu e po ,t erem'os 
con igir os del'eitos que se encontram na dis-
tr·ibu içâo da instr·ucção prirnar·ia em nos,;~ t~ ~
I' <J. l\l a~, lm rl e coneo r'dar o nobre co ll c~a que 
me precedeu e cujo espir-ilo claro e s• ·ntrmen-
tof'. patrioticos so u o prim eir·o a reconh r cf' r e 
p roclam;~ r , ha de concor·dar em que s:lo in-
JUStas ao. .suas pa lavras. · 

O e n ~i no prima1·io em Minas tr m crescioo 
e progredido nl ém do que era licito rspe rar 
para um po1·o rt e cin co llli lh õe~ de habitan tes 
e ·que não tem ainda Lr-int.1 mil co ntos de rc-
cr ita ordin aria. 

Mi n8s neste mom r nlo, gastando cerca de 
cinco mil con tos dH sua receita nos div-e rsos 
graus de e n s i ~o- no ensino pr imario, no ~n
sino !'rcnn rl on o dp hu rn am rtHd e ~, no ensmo-
proli ss ionnl c no r nsino superior, j :'t J'az mui 
to; j n tn . porlemos di ze r. co mo o p~ licano 
ela tabul a, arranca ndo ct o pr rto o proprto sa n-
gue para al~m eu t a r· os_ ~ e u s fil ho~ . ._ 

Somfls um pnYO r vr de ntrm ente pobre, CUJa 
capacidart P. t ri b J • t <~r i ;~ si não está esgotadf! , 
el' tll qua si qu e o ~r.n d o . 

No di n em (]JJ e 'til·ermos novas font Ps de 
renda proporcionnd as por nossas riqu ezas 
na l urae~ ; no dia ~m que a indu s lri ~ se apos-
sar do E~ t a d o , Facudindo .-ssB torpÕl', em que 
vil' e grande pa rte da pop ulação rnin r ira, adbr-



mentada em seus sert õe~. longe da circu la-
ção das ferro-vias que vão pouco a pouco pe-
netrando o n os~o terl'itorio; n e~se dia a nossa 
capacidade tributaria será evid r ntemen te 
muito maior e poderemos então . verberar· os 
grandes orçamentus qne não applicarem gran-
de p;ute dr. .sua recrita no di ~ p e ndio etlicaz 
da edvcação do povo . 
. Ne~te mom ento, não; porque, tanto quanto 
Pos&ivel, tem se trnbalh ado. em Minas, em 
uma ohra rE>rub li cana de regrnerac;ão e ele 
instrucção. Nós, legisl adol'es, temos cump r·i-
do o nosso dever e até já temos 'ido cri ttcil-
dos pe la drroasia de lrgis lar; Ee ndo opportuno 
mais uma \' I'Z lembrar qu e o e,;pirito sa tyri co 
de Fel'l'e ira \'i an na fulnJinava a fecnnclidade 
do lrgisl;1 dnr hrasilriro, dizrndo que seria ne-
cessa r'lil uma lt- i nova que p11zesse em vi~m· 
as outra ~ , abund;.mtes que temos, e J(r ca tli-
das Pm desuso, porque as no~sas leis se 
arr. on lonm umo :-> sobre a<; ou tras. ,Riso ). 

1:o:n e ~t;t s P" l a \'ra~ julga a comm iss:'io ler 
j u s lifl •·~dn o 'cu prdido de volta do projrc to 
ao ~r u ~cio para, com mais rrll exão. emilti 1· 
o 'e u pa1·c·et'T' que, es tou certo, pou co des 
•oara ela opiu iâu que ainda lia po c:co formu -
lei. 

'' c0mmissão entende que o projedo e ~s 
cmrndas que. o acompanll<~m. pOI' r lla apre-
scnlod::s, ':~ tbfazrm p l' rl'r it~m!•n t. r. a~ nccrs> i-
cl odcs d" mor11 ento e pr.rl iri a pr· t~ f't~ r P nci:~ pua 
a \l ·l< IÇ;io in Jmert i;Jla das mesma~ si não fôssc· 
a ~ r .t 11 d e 'ympallria qu e nos in spil'a o no hre 
d eput;~d o rf'sr dentc Pm J.l onlrs Cl6r·os qu e, 
com lau to ca lor· e br·ilho, defend eu ~ s suas 
i d éa ~. 

A commiss:'io nüo preci>' :l. sr. P rc sid J~ nt e 
j u~tiliéa r· <1 S l"mt-nd; ;s qu e ap resentou . por· 
qu an Lo, <1s mrdidas ncll as t:On licl:ts po r si mes-
m<> s ,e ju~1iti1: . m. 

Assim. por rxemplo, qua nto á eme·nda qu e 
au clm i't.a o go \'f•rno a organiza r o servi ço de 
in,pccção medic:1 JUnto ás escolas pub licas 
isc locla" e grnpos escolar P.s , direi aprnas, sr. 
Pres iden t 1~ , que ao bent- mel'ito pret'l"ilo· Fran-
ci:; ro Passos, na sna oh ra, na sua ta1'e fa in-
grnt•· de reformar o v• lh o Rio de Janriro 
tran sfonn :1 ndo-o na c~p l e nd e nle cidade mo-
dr rna qur é hoj e, couve a gloria de ter in-
stilli Jrlo a in specção meri ica escola r· com os 
melh orf' s proH•itos, tendo sírio depois, infe-
lizm en te suppr imi do esse serviço no Dislricto 
Fcd er:-11, ~uppressão que, segundo me pare-
ce .. ainda perdura até agora . 
· Sabe v. exc . que o augmento da corrente 

imm igratori a para S. Paulo numa éooc:H •m 
que n" ll.ll!ia gra~ sava quas i enremicamente 
o trachoma determinou, naque lle Estado, a 
creação oppOI'tuna cl0 serviço rl e inspecção 
medica escola r, ~rndo nCt meada uma junta 
de medicos ambulnnle~ para comba ter a in-
vasão do lra choma na infan cia paulista pelo 
cont:tgio racil q11 e essa molestia tem, mor -
mente r ntre crea nças agglomeraclas no re-
cinto es ln!ilo ele e,.:co las primarias. 

Foi devido aos e~ torços desse COI'PO de ins-
pecção que S. Paulo viu-se livre de um elos 
m a l e~ m;; is tr rri veis que perseguem a infan-
cia e me,mo até os adultos, reduzindo á ce-
gueira RS suas victima s. 

Em S. Paulo. a in ~ p ecç:'io medica e~colar 
tem hoje org:mizada com · perf'Pito ilcerto e 

·c. m uma previsão 'admiravel de odalhes. 

Alli se previnPm os males que pódem ser 
determi nados pela mú posição da cre1mça ao 
sen ta r- ~e na escola , ou ao receber.a luz que 
a de\·e iltuminar na carteira de estudo~ , atte.n-
dendo-se oos miuimos detalhes que co rri ge m 
o menino cio;; defei tos que el le na inflln cia 
possa co ntrabir. tornando-o apto ;! ser um 
homem forte. Evidentemente, SI'. Presidtntt·, 
nma bôa in specr,ão s"nilaria escolar não dis.-
pcnsa os recu rsos e ensinamc n tos d;l ortllo-
pedia para a correcção dos ri eteilos orga ni-
cos cont r·n h idos pela má posição 11:1 escola 
primaria; da oculist.i ca pDra preve nir a myo-
pia e outras irrf'gularid ades da vista re ~u l · 
t;;nles da rnú distribui ção da luz ou da má 
po si ç~lo da crea nça ao rec1·ber o de!'f'am c da 
luz sohre :r e~cripta ou sobre o Jivr·o; <ia me-
dicina. em ge ral . p~ra preve:lir e c ur;~r ta.n-
to~ males qu e assa lta m as creança s, na escola 
prim:,J·i:r, alguns de natureza contagiosa (mo-
le;;tia!< d:: bocc:r, nariz, ouvidos, gll r::~;; nla, 
pulmões, etc, o corpo medico encar rrga(lo da 
nrspf'cc,:ão rscolar, entre nós ha de logo rlfi-
ftmdir Lodos esS PS uleis preceitos premuni-
[l, rios ela tuberculose infanliil c ele ou tr"s en · 
fr rmirln drs . 
M1n~s não Qllf'r fazer uma institu i<:ão ;tp-

pa ratosn . npenas quer fazer 11m t>nsaio; pur 
isso a connnis~ão apre ~ enton a r mPnda que 
au1·tori~a o GOYP. J no ;~ despend er até ... . . . . 
2:. :000$000 annunrs com c'~e ~cn iço . 

Taes srjam os fructos qt 'e ell e dê, ter f' mos em 
breve de org:tniFa l-o mais convenientem ente. 

Nesta Capital, sr. Prr , identc, como V. Ex . 
~:otb1·, a in speq: :1o escolar t,.. m dado os rll e-
lh or!·S re~u ltild(• S , pi'l'Sli iTJdo-se alguns pro-
fi~sion a cs do nosso corpo clinico a fi1 ZCt' 
r ssc ~e r·viço l:'io ut il c Ido co nvPni ente, nos 
~rupos e escolas public.t s de 13 l! llo Hori-
zo nte . 

-'fas, j;í anteriorm ente havta mos, em ~·Iin a s , 
cogitado do assumpto ela h y~ ir ne escolar na 
p:n·tc da enge nharia s:1 nita1 ia t'f'fPrrrll c ú, 
eon qrucc:ão ele predios escolares. 1\lln;,s deu 
n c s tr~ particular, um pa sso mai:> aYan r;ado 
qu e S. Paulo, posso asseverai-o aos mf' us cn l-
leg:• s, pois de ha muito que, com n crea ç<1o 
dr uma secção especial junto á Directoriad e 
lnslru cç:'io Publica para orga nisar· _plantas e 
projectos de archi tectura esco lar·. Mina s jú 
tinha iniciado esse serviço bem antes que de 
tal especialisação adminislt'a li v a cuicl<~sse o 
prospe ro Estado paulisl", desdr a plan ta de-
talh ada da escola districlal até á do grLJpO 
escola r·. 

Quando tive 1. honra de se r dele!!ado de 
Minas no L • CongresFo Brasileiro de ln :" lru-
cçào, em S. Pau lo, alli ouvi do ·H. dr. Oscar 
Thomp,on, director do e n ~ i no, qu e S. Paulo 
não tinh a e,;se serviço ai nda 0t'gnnisado e 
methodi:"ado, corp o plHnu segu ru ~tloplado 
em Mina.s clc ~de ~ · p're><idencin João Pin beiro. 

Qualque r de nós pócle, no depa rtnme11 to da 
ins1rucção. public~. na nossa Secretaria do l'n-
terior, rnr.onlrar com a ·mnior p•ecisào to-

.dos os detalh e ~·· de ll"tureza technica e de hy-
giene (:'sco lar que devem con>tituir a base de 
um ed ificio para qualqul.lt' e~co l ~ , d.e modo 
que a Cl'eação do corpo mediro junto ás es-
colas já vem encontrar um g~ande ser\'iço 
feito. 

A cubação do ar, a distribuição de luz_, . o 
ar(:'jamento, a caparidade dos edificios, a na-
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tnre z~ d0 material de construcção, a orienta . 
ç"ào ou co ll ocação rlo edi(kio, et.c, 'ji\ são a·,_ 
sumptos alli sempre cuidados com muito ca-
ri'nho, ~endo que já temos conseguido gt'a n-
de .; melhor·amentos n e~ ta parte. BH!'ta vêr' o 
ar· !':tdio das creanças que fr rq uetam os gru-
pos escolaros em Mina ~ , installados em edi · 
ficios n_o,v~s . amplos e arejados, uns, e outros 
em ed rfi c1os :1doptados, senão com ln xo, ao 
meno;; com a seguranç. t P. o conforto neces-
sa t·ios, pll ra se pod,.. r· affirmar que uma es-
cola primarlia min eir~, em 1913 , em nada 
mais se ·parece com os velhos e tri stes par 
dieir·os das antrgas :mias publicas. 

Sr. Presidente, com estas palavras deixa a 
commi ssão ,iu stifi cado o se u pal'f~cer ; e en-
trn de e lia qu e o pi'Oj ecto e as f mend~s por 
r. lla ronnularlas sa ti sfnem, mais um:1 vez o 
declaro, ás necrs>idades do mom ento; e é 
apenas por dr.J'e rencia ao nr,bre cl •· pu t ~ rlo 
resirl r nt.e em Montes Cl: tros que çede a vo lt1 
do proj rc to ao se u w io par·a mais madui·o 
estudo, fi gurando, porém, o mesmo na or-
dem rlo rija imm ediata, cte accô rclo com o 
nosso ltPgim ento. (lo:fuito hem; Muito bem! 

Vem á mesa , é lid o, posto em discussão e 
sem deba te approY i! clu f) segu inte 

Req uerimen/.o 
Reqli rremos, em nome da commis,ão de 

lnstrucção Pu blica, qu e, o projecto n. ll 2, 
volte á eommbs:io conti nuando, entretan to, 
n;, ordem do dia immediato. 

S::t la das sessões, 9 de de agosto de 1913. 
-Nelson de Sen na, .João Vellozo. 

Verifi cando -se não haver no recin to nu· 
mero leg<d de deJ'l'Jta<los piir:~ a cliscu::;são das 
demais materia s, o s r·. Pres idente levanta a 
sessão, des ignando para o dia 11 do corrente 
a srg uinte · 

ORDEM DO DIA 

.PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tard e : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. · 

Até duas horas cta tarde : 
Aprese nt~ção de pareceres da<> commi,~ões . 
Apresentação de -projectos, requerimentos, 

indi.cações. interpellações ou moções. 
. D1scuss à<? ele requ er·imer..tos, injicações, 
mterpellaçoes ou moções. 

Approvação de redacções finaes . 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde: . 
,2• .. cliscussÍfó rlo porj ecto n. 106 , orçando a 

recella e fixando a despesa do Estado p ~• ra 
o exerci cio de 1914. 

2.'• .discussão ;2.• turno) do pi'Oj ecto n. 8~, 
de i!H2, ref'Grmando o at·t. f07 da Constitui-
ção · do E>tado, wbre c0ncessão de lote-
rias. 

Discussão da prefereilcia entre . o projecto 
n. 102, regulanJo a acção de despejo, e c; 
substituti vo nO mesmo otTer·eciclo e 2." aiscus-
sào do que fôr preferido. 

2.• discussão do pl'ojecto n . 108, co n ccden~ 
rio diversos favores ás I'Ooperativas ou cai-
xas de credito rural que se fundarem · nb 
Estado 

1.• do de n. 119, consid erando r.omo rever-
são á Brigaria Policial o Re to que nomrou· 
tenente da Bri gada Poli cial. o crdadão An-
tonio C~ rios CHI'IlPÍI'O Vi• ia to Ca lão Junior 

Continuação da 2. • discussão do proj e"clo 
n. 1·12, rli spondo sobt·e o provimP.nto dr ea:.. 
deiras primari ~s pelos professores ·interinos 
actu~ lme nte rm exercício. . 

Discussão de parecer n. 168. da com mi ssão 
~li~t~ . neg:mdo pi'ovim Pnto 11os rec ursos in-
terpostos por Alt.:redo l<'e rreira da Siln, Gel-
chior rl P. Godoy e Th ro philo de Gocloy e do 
reconh ecim ento c' e po rl errs dH Cam ~ ra Mu-
n ic!'\ p ~ l de Aragu ary. relath·o ás eleições de 
:H ne março e 25 el e agos to de 191 2. 

Discussão rlo parece r n. 1 iO. da com mis-
são de Petições, opin~ndo pelo :!rchivam··n-
to de uma p;•i.i ção da cor po ração musical 
"U nião 1. • de Mar o». 

---*~~*---

33' . SESSÃO ORDlNAR lA , AO S 11 DE AGOS-
TO DE 1913 

PRESI OEi'i C!A DO ~R. EDUARDO DO A~!AIIAJ. 

Sl fi\fMARTO: - Acta . - Expedi Pnte.- Discur-
so do sr. Ha ul Soa!'es. - Moção . ll cpre-
sentação . - Di sc urso do sr . E mil i o Jardim_, 
-Apresentação de parece res. - Ap resentação 
de p t·ojecto.- Discussão dos pareceres ns. l 'i' l 
e 172. - 2• di scussão do proj e<:to n . IOG (O!'ça: 
mento). -Di scursos e emendas dos S I'S . Senna 
Figueiredo, Arge miro de Resende, Paulo Pi-
nheil'o , José Custodio, Valclomiro ele i\ laga lh ães, 

· Em ilio J ar·dim, J oão Lis búa e Jos(· ,\ Jves . -
Ordem do di a. 

Ao meio dia, feita a chamada, ach3m-se 
pt'esent.es os sr;;. Jqsé Alves C·1Ideira Jun ior·, 
Elias Th cotonio, Pericles, Emílio Jardi m, 
Ne lson de Senn a, Franklin de Ca~tro, João 
Vello!:>o , Gariba ldi dP. ~1 e llo, Christiano R,ôças, 
Pedro Lui:t, Ct stello 13ranco, Campos do 
Am~ral, Paulo Pinheiro, Alves de Lemos, 
José Custodio, Ped ro Laborn e, Senn a Figuei-
r·edo, João Lishôa, SchuJUann. Argr miro de 
Re'ze nde, Raul Soares,R:oul de Faria, Valdomiro 
el e Maga lhães, Au ::: u, to Spyer, lgnacio M.ur·ta, 
João Porfirio, Odilon de Andrad e, João An-
tonio e Edmundo Glum. faltando com ca usa 
particip,ada os srs . Si lva Fortes, Antonio 
Moura Stvlita, Xavier Rolim, Ferreira de r.~ r
valho e ÜlympJO Teixeira e sem ella os mais 
sen horés . 

Ahre se a ~essão. 
Occu pa a cadeira dr. i?. ~ecretario o sr. 

José At vP~. 2•. secr~ t af'io, sendo convidado 
para eb tP. Jogar o sr·. Cald eira Junior. 

Li·1a·a acta ela an teceden le e não havendo 
quem ~obre ella faça observações é a mes·-
ma dada por approvada. · 

O sn. t• . sEr.nli:TAR!O dá conta do seguinte 

ExPEDIENTE 

Representação 
Do cidadão Jllio Dias de Castro ped indo 

transferenci:t de sua fazenda do municiJJ~ de 
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-Conceição do Rio Verde para o. de Silve!'lre 
comar~a de ltajubá . - Agn arde opportu-
nidade. 

Of{icios 

Da exma. sra. d. Anna Gabri ella de -Cam. 
pos Salles e seus filhos agrarlecendo penho-
rados as homenagens prestaoas á · memoria 
do dr. Manoel Ferr-az de Campos Salles. A 
Camara fica inleir:lda. 

Da Camarada Vill.a Conquista prole~lando 
contra um ·pedido de nlttrHção de. divisas 
entre este e o di!\ tr·iclo de S. Frrtncisco da 
Ponte Alta. - A' commissão de C~maras 
Municipaes. 

Jlo ção de apoio â candida tum Wenceslau-Ur -
bano Santos 

O s•·· Raul Soa••ef!ii: (Môvirn enlo de ol · 
tençào !) - Sr. PrPsidente, a Camara dos 
Deputados, como represe ntante LJ.U e é elo 
pe n ~ame nlo . dasasrirações e dos sentimen-
tos de u111 grand e Est ado com responsabi li -
darl es inilltwivPis na instituição e pratica do 
reg im en repu blicano, não , pod e sP. r in diffe-
rente :;os prob'emas po líticos que se deba-
tem no paiz, apaixonando a opin ião publica e 
f~z Pri d o vtbra;·, intensa e profun da mente, a 
alm a nacional. 

Cer lamP.nte, sr . Presidente, n ó~ todos 
acom panh <lmos com o espirllo :1nuvia rto de 
app · ehensões o desdohnll' rios aco ntt>cimen-
t.os e o es tu :; r das p:tixões que ench Pram PS• 
les tres ultimas mezes d:t nossa vida rr publi-
cana de uma agitação tal que pouco faltou 
para comp~om et. l.er, ~é ria e irremed iavelin en· 
te, o funcc iona mento do nosso mechanismo 
con stit ucion:1l; e sem du vida não raro va scil-
lou ·nns a esperança de que a tPmero' a cri se 
vi esse a ter um desen lace c<1 paz de sa tisfazer 
aos grandes interesses naciouaes que nella· 
se ~c ham envolvidos. 

E' qu e. sr·. Presiden te, pair:1va em todos 
os e~pirilos aque lla visão propb eticil de f.Juin · 
Linc• Bocayuva, o velho patriarcha da Hep u-. 
blicn , qu<lndo interpellado sobre as diflku l-
dades oriundas do ultim o pleito presidencial : 
a· gr:1n de c .. mpanh a, dizia ell e, a campanha: 
decisiva SPrá travada por occasião da esco-· 
lha do successor· do lil arec hal Hermes, t>m 
qu e nomes sobre nomes dos mais illu stres 
se rão devorados: e si a Republica atra,·essar 
victol'iosa mPnte 11 a. pMa jornada , é porque 
ertão o regimen e5tará definitivam ente con 
sol ida do. 

Bem baj:nn. pois, sr . Pre~id e nte, os nossos 
homens puhlicos, pela prudencia, pelo des -
prendim ento, pe la clarividenc ia com. que 
agiram nesse lance. dtflidl , em que o regi-
mf' n jogava a sua propria existenci<l, esqu e-
cendo divergencias subalternas pa ra obede-
cerem tão sómen te a nobres impul sos de ci -
vi, mo e a altas mspir11ções patriottcas. 

O sr. VALDOMJRO MA GALuü:s :- Muito,bf' m! 
O sn. RAUL :SoAHES: - Bem haja essa feliz 

solu ção, meriti,s tma elos app lausos elos vcr -
eladeit os republica nos, f'm que afina l accorda-
ram todos em bem do paiz; e para a qual con-
correram, si é licito destacar nomes entre 
t.;;ntos ou tro~ . p11ra a qual concorreram dt~ 
modo effic~ z e decisivo, o honnrdo PresidPn te 
.do E>tado de Minas, ("poilldos), o illustre Pre-

sidente do Estado de São Paulo e o nol.Jre vi cP.-
presidente do Senado Federal, que deram 
documPnto irrecusave I d.e se u acrisolado devo: 
tRmento á Republica, unica victoriosa nessa 
lu ct.a em t~ ue não ha vencedores nem venci -
cidos. (Apoiados). 

O sn. NELSON DE SENNA: - Mos trarll m- se á 
altura do momento politico que atrave,sa a 
patriá. 

O SR . RA UL SoAnEs:- Us emin entes cida-
dãos escolhi dos pf' lo voto da convP.nção 
rea lizada ante-hontem,na Capital Federal, dr~. 
Wenceslau Braz e Urhono Santos, pela ~ua fé 
de officio no ~ e rvi ço do paiz, bem merecem 
o suffr·agio n~cional a qu e foram propostos 
para a alta mves tlclu ra , porque con, titu em 
sPgu ra s garllntias de um governo de ordem 
el e justiça. de Ycrcl ade republicana e de sede~ 
dan e admini~tra tiva . á .so.m bm . rla qurd possa 
o Br<lstl remover ns dlfliculdades qu r nPs te 
momen to entr11vam n "Ua m;orreha e proseau ir 
na I Óta dOS SeUS glor in!'QS destinOS, em CUj a 
rea lidnclf' , em cuj<l gran deza a · n•>,~a tr) não 
se entib io e nem de:o fallece . (Apoiados; mu1to 
bem !) 
Ma~, muito pa rticularm ente, sr·. Presiden te 

muito p rlicularmPnte o nos~o ~. g tado ~e rej u~ 
hil<l com a indicação de >cu dilecto tilho 'i:Jr. 
Vlcnceslau Braz, não por preoccup Hções es-
treitas dr region <l li ~ mo .. . 

0 Sll . NEL<ON DE SENNA: A POiíld O. 
O m. RAUL SOARES: - •• . mas po r ver que 

numa :1 ~s e mbl éa t:lo so l!:' mn o>, de um mr •do 
tão sign ilicat.iYo e eluquPn te, fi cou caba l-
men ti' r·c~rond id a rssa camp<ln ha impiedosa , 
desrazoavel. .. 

O SR. VALDO?I11HO MAGALuÃf:s : - Inju sta. · 
O sn. flAut Soi\HES:- ..• injusta , leYan tacla 

contra UI1!1 ctrl <ldào que n nos~<! ter r<l tem f' m 
es tima .e l evadb~im a, pelos SF. us pt·edicad os 
de espJJ·,to e de co ra ção, pela severidade 
rfe seu carac te1·, pe la modt> ração, since ri-
da.d~ e cultura de sua. acç;'io politi c~ , pela 
fPH;.ao accenluadamr.nte ltberal -dP- soas idéas 
pe lo seu prof undo o mor á Republica e pr l;; s u~ 
r. ra e noloria desa mhição, o qua l, estanu1s 
ce rtos, saberá impt·imir ao gov~rno do pa iz 
caso o voto popu lar rati .fiqu e a esco lh <l d~ 
conue nção, a patriolica direcção que as sua's 
necessidades im põem. 

Com es t s >ingcla5 pa lavras. qu e só podem 
ter o merecimento da sinceridade, . julgo, ·sr. 
Presidente, ter justificado sufficien tern ente a 
moção qu e tenh o a honra de possar ás mã06 
de v. e:-;c. , assignad a por todos os srs. depu-
lados presentes, P. qu e é concebida nos se -
guintes termos (lt'l) :. 

(Mnito bem; muito beni !) 

!\loção n . 3 

A C!imara dos Deputados, r ~ llectindo o pen-
Sllmento do Estado de l\lin<ls Uer11es em face 
do congras~amenlo d~s princíp<l ês forç.as ,pe-
liticas do paiz, que na convenção· de 9 do cor-
rente indicaram pãra c<~ ndidatos' a 'presirl (:H te 
e Yh:e -presideute da . Republic<l os .drs. Wen·-
ceslau Braz Pereira Gómés· e Urbano Santos 
d~ Costa Ar·aujo, atfirma seu .in teiro e enthu-
sias lico ·;.poio ·a estes doi s' eminen tes brasi-
leiros. pela . victoria dos qua Ps faz sinceros 
\O(OS, por depositar fi m seú patribtiSÚlO gran-
des esperanç·as. 



s.ta rlas sessões, 11 de 'agos to · de 19 !3.-
Raul Soares.- Eriuardo do Amaral. - José 
Alve~.- Ca ld Pira .J un ior. - Gartb<Jldi Mello.-
Frànklin.de Castro.- Pedro Luiz - Ne lc.on 
de S"nn a. - Chri~tiano Roç;;s.- ·Joàn Vel-
loso.- Elia s 'l;b eotonio.- Emílio .lardi m.-
Ca,; tel lo fha nco.- Peri cles de Mendonça.- · 
P.itulo Pinh eir·o.- .José Custodio. - Alves de · 
Lemo~ . . Argemi ro de RP.zc nd e . - João Anto - 1 
nio. - .J oão Por fi ri0. - t:ampoo. do Amaral.- . 
Ped t·ÇJ L:;bo t·ne·- Raul de F.tria.- Va.ldo · 
miro Ma.rtlh:ies.- Au i( u.sto Spycr.- !rredfl- : 
ri co Sc humann.- lgn;, do Murl'L- .J oão Lts-
b Oil.- Se nn a F1guetredo. - Od ilon de An dr.1de. 
- 'Edmun rlo Blu m. 

O ,n. PH ESDE\TE diz Qu e assignou lambem 
a mo ç ~1o qu e acaba rtP. se t' apresentaria . Pre · 
tend i"·• p.or esse fac to, pa ~sa r· a presicl cncia a 
algum dos seus co ll e>!;~s qu e su bm ettes,;e ~ ' 
discussão a rt; ferid ;t moção, o 4ue, porém, · 
de ixa (IC fazer por \•eri.tirar· qu r. a me~m a ·re-
Ct> br u <l assignalura de todus os s rs. de putados 
pro>sentes . 
N e~ l o s condi çõr.s ~- exc . mesmo resolve pôr 

em d~:;e u~ s :io a moção que é approvadn, sem 
·ct eh at ··, u n" nimemntt.e. 

t'l do Estado , n;'io compórtam os seus mi ro· 
gnados recu!'sos de hoj e a ·verba com que 
l c~ tej rá os se us 200 annos. t 

Não é jus to, s rs , Con gres~ i s ta~, que lhe 
ne:.(ue tal <~milio o l<:stado fJ 4ue tantu bene -
li ciou. inhibindo-o de l'elemhrar em dia 1ão 
gra to, a ex~mplo do que já fizeram as cidades 
dP. i\l a: i~n n a, Our·o Preto e ~abará, os se.us 
d i a ~ de fau>lo de oulroro. · 

Para maior juslifi catin dps te Rppello r eleva 
ai nrla oonde!'i11' qu e, dos fe~ l eJO S a se rr alin-
I'<'ln . forá par·te integt·ani.H e supt>ri OI' a r ea li-
z<~çà • J r1a ex posiyào ag·rfco la e pecnar·ia do 
mun iripio; com di, tribuição de J•l'emios aos 
ai<tdores e <-1 g ric1dton~s qu e, t> mhora tr·:rga d·e 
modo im•o phi~mave l o maior rc~ ultado prali-
cr, que rlr>seJa a Camara lir·ar da quantia a ser 
rlPspendida, pn r· () UI.r·o btdo revivet·á el la as-
~ irn em Ca!:lé a u ti lí ssima in ~ lilui ção das 
fr· iril s municipaes aqui c r·e:.das ~oh a admi ni ~
lraçào muntci pa l do :-ros~o ill olvidavc l pa tr·i · 
do, chefe e amigo dr . .l o;lo Pi nheiro t1a Sil-
va, dr. ond1~ se Irrad iou por· todo o E~t;t d o . 
rl istribuindo o,; seus ben ericos pro,enl••S ás 
cla,;ses pi'Od uctor. rs . 

D a n ~ o con.t•t da h onro~~ missão de que m f\ 
investin a Camara e convencid o da justiça que 
presid r. ás ~: dli as d f~ lib P r;;~·õrs do illu stre 
C() ng resso Min c! iro. faço-o co nvicto de que tão 
nobre appello será sa ti sfeito. 

Sa ude e fratem idade.-Fr rn1ndo Linhares 
Gue na, presidente em exercicio . 

· O ;; n. PA UI.O l'rN nErno .lü e man da á rn e~ 
um ~ 1 epr e s e n t~ çãu <~<i L unora Muni rip ~ l de 
Ca•~ U' D• dincto uma vP rb a de 20:0008 para os 
fPs tejos com que ~que ll e mUJJicipio J.Jrt'lendP 
abr·ilhantar a data de 26 de janeiro do pr·o:.;i -
rno futuro anno, qu e marca o bicenten"rio.de 
sua creaçào. 

O or·fldo r pede seja e~ t a rep re~enl!lÇão ou- • 
blicada no jorn:d da Casa antes de ter q des-
tino regimental.- Publiqu e-se e rem etla se 
:'t commissão de Orçamento. 

Req lll' rim e nto 
o f'R . E~IILIO JAnrm r: - Sr·. Pre~ idente, pedi a 
pa lav ra para passar ás mãos de v. exc., afi m 
de ser rern..ttido á comnti ssào respectiva, um 
t•equ erim r nto, r m qu e o ~e u sign atar io soli-
cita do porlt>t' l e ~iqn tivo do Es tado umn me-
dida que. por c:erto, ha rle despertar as sym-
pa lhias dos dignos rrpresent .. ntes do povo 
nesiR Casa do Co ngresso i\lineiro . 

Representação 
Camara Mni1ici pal de Cc•elé, 1: de agosto 

de 1013. 
Exmos . srL Presid ente e demais membros 

do Congresso Minei ro.. . 
Em nomr. da Ca mara Municipa l de Caelé, 

qne, pr·r.sirlo, e danr1o r.umprim enl.o a uma 
E\Ua reso lw,;ào. unanimemen te tomada em sua 
ultima reunião. rPa lizada em 30 de jlil ho pro· 
ximo 'pa ssado, venh o prdir ao · Congr·rs·w que 
.fava inse r·ir no,or_ç mento finilncerr·o doactual 
exe rciciq urna verba de 20:0008000 com qu e, 
·a titulo d,e au xilio, . concorrerá o l~s tado ue 
l\lin~s púa ·.os fes lt~jos com que este municí-
pio justame.nte pr'e tende abrilha'nt ;, r· a data de 
·2G rl e ·jaoeiru rto pt·oximo ann0 de :! 914, qu e 
ma.rcn o bi-c·enlenar·io dil su·t creação com ~ 
catrgnria e nome de Vil la Rica da Rainha. 

Não c<Jreço lembrar aos ~rs · Con gressi ~ t :s 
o papel re!eva ntfl ne rddo, po1· essr~ municí-
pio. em todas a:>. pughas lrd\'adas em éros 
remotas pel ~ ~ liberdad es puhlicils . a Pile tenrlo 

, c a h ido a gl~r rla de ter sido o loca I onde se 
Px.erceu a· primdra di ctiltur·a, na Amer-ica, le-
vada a et'feilo por Manoel Nune's Vianna; e tão 
po.uco o niuito r~ue · t:oncorre\J para o progrPsso 

_ m:<~ 'teri a l êlo. nb_:;so Estado, P in seus pr·imriros 
d i.ít~. p ~ rl\ el.le il ~trê)hinqo coin a~ riqueza s mi -

. n~rnes co'illiqas em seu ~rio privilegiarlo. as 
p1~imeiras tul'mas de hábitantes 'das Minas 
,Çf'ràr>s . · ' ·' ' 

· . :Envelhecido. ,e ,exp lorado por completo, em 
seus rPcursos hatur·aes . com que tão ex ube-
ra utern enle concorreu para o desen\'olvimen-

Consignada em lei, como espe ro, es~a me-
dida . sr. Presiden te, virá ell a ao eneontro da 
3usta aspira ção da dircctoria e do corpo 
doce nte e d i ~SP n te de um estabelecim ento 
dP. ensino superior .existente f' m u.ma da s 
m~is importClntes cid;;d çs da cit·cumscri-
pção que LPnho a subida hon ra de represen-
tar nesta Casa, aspir'oÇii O que tem por obj e-
ctivo a consecu ção de validade , r. m todo o 
LPrrilorio mineiro. para os diplom ~ s conferi-
dos por esse irr slilulo, de modo qu P. os se us 
po rl adores pn~~am exercer liHemPnte C\ ,pro-
fi~sào de ph<ir'ln Bceulico ou a de denti sta 
dentro do lerritorio do Estado de Min ,s Ge-
raes. 

Como v. rxL sahe, sr. Presidente, a hella 
e cull:-t cid ark de Lenpolr;ina. um<~ d<Js cidades 
minei ras qu e mais têm progt·edido nesteg 
ultimos a11nos , :J ponto de deix<~J' ag r·ad:w !I 
impr·es,ão aos se u" vü:itante~, ufana -sr, com 
justa razão rl e pr,ssuir um mod elou· estabele-
cimento d r. in ~ tru cçào prim<tria P.secund·aria-
o Gymnasio Leopoldinense- in stall at1o em 
vasto e confort:;vel pred io e que funcciona 
so h a d'irecção· technica do di~tincto ·medioo, 
o r, Cu st.octio .Junqueira, r, direcção ad minis-
lr<~liva do ilru stre sr. Jo!'é Botelho Rei~. qu e, 
ainrla o Clnno passarlo , no 2 · Congre!>so de 
lnstrucção reunido nesta Ca pital, <;e revelau 
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verfeito conhecedor do seu metiel' e deu pro-l Art. t.· As rlivisas do districto de Mariano 
vas cabaes de ser emerito educacionista. Procopio, município dé Juiz de Fóra, serão 

Além de ttJdo isso, sr. Presiden~e. como a I as· seguintes : 
Casa não ignora. esse estabelecimento conta Pctrtindó do l\foJTO do Imperador em linha 
um corpo discente avultadissimo e do qual/ recta· pe la rua Paula Lima ao rio · Parahybu-
têm sahido preparados diversos jovens que, na, e por e~te abaixo até a sua contluencia 
nes.ta Capi.t>~l e no Rio de Janeiro, fizer-am com o J'ibei rão dos Linha1·cs, e por es te ar.i-
bl'ilhanti:osimos exames e assim puderam ma- ma até a ultima ponte sobre ell e na estrada 
tricular-se nos cur:los superiores da Repu- publica ao arraial da Chacara, e por e&ta sem-
blica. pre atú a at:Lual divisa do ài,;tricto da cidade 

Pois bem, sr . Presidente, annexo a esse 
~stab elecimento , já bem conh ecido na zona 
em que resido, existe hoj e um curw de 
Pharmacia e Odontologia fun ccionando regu-
larmente, com regular frequencia e possu-
indo gabin etes e laboratorios. 

Mas, sr. Pre~id e nte, como v. exc. sabe. os 
diplomas conferidos por esse es tabelecimento 
ainda não dão aos seus portadores reg~ lia 
alguma, ell ef' não podem exercer a sua pro -
fissão livremente, sem que , antes de tudo, 
~ejam es-e• rliplomas registra•ios na Directo 
ria de H ygit·ne do Estado. 

Pretenden·lo, então, muito justamente, ob-
ter ~'ssa s regalia~, o sr. J. Botelho Reis, di-
re~to r do Gymnasio Leopoldinense dirigiu á 
Cam ra a peti t<ãO que tenho a honra de en-
viat· á Mesa. 

(Muito bem ; muito bem ! 
O req uerimen to ti enviado á commissão de 

lnstrucção Publica. 

APRESENTA Ç,i.O DE PAREC EHES DAS COM .\IISS ÕF. S 

O 8H . ELTA S TnEOTON!O, por p~rte da com-
i~são de Camaras Municipae-;, apresenta os 

asguintes pareceres : 

Parect'l' pam 3. • discussão sobi'e o wojt'c to 
n. 109 

A commissão de Camaras Municipaes a que 
foi pr,..sente o projecto n. i09, já <Jpprovado 
em 2.• discussão, é de parecer que seja sub-
mettida a 3.• e approvado. 

Sala das Commissões, H de-agosto de i 913. 
Pericles .-Elias Theotonio.- João Antonio. 

Projecto a que se re{el'e o pa?'ecer snpra 

de Juiz de Fóra com a do dbtri cto da C:haca-
rH· c por esta· divi:>H até encontr~ r a d~vi sa do 
distncto de Agua Limpa , e pot• esta divisa do 
di stricto de A!-(ua Limpa co m o de Juiz de 
Fóra até o limite do di,tl'icto de Paula Lima, 
no si li o do Mn ndo Novo, de lgnado R ibeit·o 
de Carvalho, comprPh endendo est<• linh a ;:s 
fa :-:endas denominadas «Sertão e Continente" 
que passando a perte nc~ 1· a e~te novo dis-
tricto , fi carão se rvindo J e divisa com o dis-
tricto rle A~ua Limpa, P pPla, divisas do sitio 
do Mundo Novo até o 1·ibeirão dos "BUITOS», 
e por ~~ te aba1xo até o ribPirào da l.a choeira 
do Pinto, e po1· este abaixo até o rio P.i rahy-
buoa, e pa1· este abaixo até as divis;.s das 
te rr.~ s ao coron el Horacio de Lemos com 
as do dr. nsc: r Vidal B.ubosa La~e , e por· 
es ta até as rl ivi s~s d ·s terras do coronel Manoel 
Vid~l BarbosJ La ~e. e Horaeio de Lemos, c pOI' es ta até as divisas das te1·r·as rio coro-
nel Horacio de Lemos co•n as divisas das terras 
do dr. Herm enPgildo Villoça, e por es tas até a 
estrarl a de Humuy tá e por esta :1t~ a divisa 
do distri cto de S. F1·ancisco de P;t ula, e por 
esta em rumo sul até a f, zenda da Cachoeira 
de propried:1d e do Bonco de Cf'edito Real de 
Minas Gera es e desta pela estrada de roda-
gem qu e vae até á estação de Mariano Pro-
copio até o riheirão da colonia Dom Pedro 
Segundo, e por este ab IÍ xo até a uzina de 
ele.:tricidade da Academia do Commercio e 
desta em linha recta ao po nto de par tida no 
Morro do Imperador. 

Art. 2.0 As divisas do districto de Bemtlca , 
do município de Juiz de Fot·a, se rão as se-
guintes : 

P;: rtindo do sitio do Mundo Novo, de lgna-
cio Ribeiro de Carvalho, na rlivisa dos dis-
trictos de Agua Limpa e · l\faria!JO Procopio, 
seguirá pela linha divisaria d.o districto de 
Mariano Procopio até a linha do perímetro 
do districto de S. Francisco de Paula na es-

0 Congresso Legislativo do Estado de Mi- trada de Humaytá, e por esta até o lo~ .r de-
nas GPraes decreta :· nominado Humaytá, e pela estrada ae Hu-

Art. 1> Fica denominada " Paraisopolisn a maytá ao districto do Rosario até encontrar 
cidade, município e distl'icto de S. José do a linha -do perímetro do distl'icto do Rozario, 
Paraizo. e por esta li nha até a linha do perímetro do 

Art. 2. · Revogam-se ai) disposi~tões e.m districto de P.wla Lima , menos na parte em 
contrario. que está situada a fazenda de Dona Joaq uina 

Pa1·ecer e 1'edacção para 3. • discussão sàbre o 
projecto n. 117, (Substitutivo M de n. 77, 
de 1912). · 

A commissão de Camaras Municipaes a que 
foi presente o projecto n. 1:17, já approvado 
em segunda discussão, .- é de parecer que 
seja submettido á terceira discussão e vota-
ção e approvado . de ~ccor.do com o ven-
cido : · 

Pereira, a qual passando a pe.1·tence.r ao.dis-
tricto de Bemfica , fi, ~arão os seus limites 
como divisa com o districto de Rosario, e se-
~uindo pela llnha do perímetro de· P.wla 
Lima até o rio Pa rahybunr~ e por este a.cima 
nté a foz do rib r. i1·ão da ~3s tiva, e por este 
acima até a linh a dQ perimetro ·da ~esmar·ia 

·do Azevedo, .e por C$ta até encqntrar as. ter-
ras <iho :c.oronelJulio·Cezar d~ Ca;;tro na : . .mes · 

:ma Sesmari~. e pe!Js divisas destas terras dQ' 
·coronel Jul:io • ·C•~za1· .cle Cast~o çom as; de· José 

· () Congress') Legislativo do . Estado 
nas Ger.aes decreta' : . . 

de Mi- OiasTavares e· outros até. e;JCPil!l'ilr .de nov,() · 
;a linha do -perjmetro da SesmaJ·~a:do ; A~!lv,edo 

A. c.-23 



na fa zen Ja de Antonio Lopes, e des te ponto I O sR. João ANTONIO, em nome da commis· 
em linh a recta á n nti~a fazenda de .lo 3o são ~e Representações e Petições, apresenta o 
Coelho na linha do perimeti'O do districto do seguinte . 
Piau ·P. por.esta .sempr·e até o sitio dt> João · 
Athayde, ·e deFte ponto pelas· divisas das fa- Parecer pm·a J. " cliscnssão sobre o pro)ecto 
zend ~s dos Ribeiros e'. da Reforma, a qual n. U6 
passa a pertencer ao districto de Bemtica, 
ao ponto de partida no sitio do l\lundo 
Novo . . . 
. Art. 3.'• As divisas do district.o de Ale-

gria, do .município de Manhuassú, serão as 
se guintes : parthdo da margem e ~querdn do 
rio 1\lan ll uassu', segue pelo e ~ pigão que 
divi.je as ~ gu ;• s dos r·ibeirões «San to 
Agosti nbo» e.· «San ta Quiteria» . até encon-
tr·ar a serra que divide o districto de S. Si-
mão ao de San t'Anna e d11h i ao allo .qnc Fer-
ve de I uni te entre os municípios de 1\lanhua s-
sú e c .r.:tinga, con tinuando por toda a refe-
rida li nba divisor·ia at é vo ltat· ao rio Manhu -

A cómmissão de Represonta<;ões e Peti-
ções, a que fo'i presente o projecto n. H6, já 
approva do em 2.a discussão, é de p~ recer 
que o mesmo cntt•e ·~m 3." e Eeja approvado 
com a mesma redacção. 

Sa la d<JS comm issões, H de agos to de '1913. 
-Compo~ de Amaral, pi'eFidente.-João An-
ton io.- CilriEtiano Rôças . - · 

Projerto a que Fe refere o ]Jarecer supra 
O Congresf o Legislativo do Estado de Minas 

de creta : 
as>ú . o qu;>l atravesF a apanh an do a linh a di- Art. L o Para efft ito de suas reformas, fica 
vi saria dos municípios de i\Janhuassú e Rio con tado·: · · 
J o~é PPdro até o espi gão qu e divide as agua s 
do ribeirão da PoH id ao da Marambaia e 
seguind o pelo dito e~p i gão ~ba ixo até Yollar 
ao rio MH n bu~ssú -

Art. t • . · · Rev(lga m-se as disposjções em 
con trnrio. 

S.1ln cl ~ s Commissõfl F, li de agosto de 1913 '. 
-Elias Tlr f'ol.o nio. - Pcr icles . - .João Anto-
nio. - lm prim nm-sP- . 

O SH. CJJ HISTtANO Hôcc~ s, pela commis;:io d'\ 
Ob1·as Publicas c Vi:Ição, ap rese nta o st·gui nte 

Parecei' 11. l7 3 

a ) c. o 2. 0 s~rf{c n to José João Alv es o prazo 
deFde 15 de maio de 1900 a 26 de fevereiro , 
de 1903, em que militou no 31. • b1talhão de 
infantaria do Exercito; 

ú) ao '1. 0 s rgento . ~ l i g u e i Martins Ferreira 
o prazo de:;dc 1. • de jan eiro de 1895 a 22 de 
rever·eiro de 1896 e o de 12 el e julho de 1891i 
a 20 de ju lho de 1807; . 

c) ao 2.• s;1rge nto Fran cisco Fernand es Vi-
eira o pra~o desde 22 de cl e7.cmbro de 1882 
a 2!} de dezembt·o de 1888 , em qeu se rviu 
como pra ça do Exe rcito ·acionai; 

di c ao :2. 0 'a r·gp nto José Jonquim de Oli-
veira o Pl'- zo d~sd" 19 de ogos to de t884 até 
20 de agosLo de 1800, em que militou no 
Exe rcito. . 

Art. 2. 0 nevogam- se as di sposições em 
contrario. - .-\ im primir. · 

Ai'R J-:SE:'íT.\()0 DE I' ROjEf:' I'O~ , REQUER IM ENTOS, 
l .'íll! C .\ C~ÕES, 1\TEHPE I. L.\(,; ÕES E MO!;ÕES . 

() :'R. VALDU.IllRO ll E i\I AGA LJJ :iES justifica e 
manda á mesa o seguinte 

Projec to n . 124 

A co mn,isf<lo de O b r~s Pu bli ca s e V i ~ ção, a 
qu e foi presr nte o rrqu erim ento de Urh<~n o 
Can dido de ~l ~ ll o e ~ ou sa, pt! dindo a conce;;-
rão de um a e~ tr· .J da de ferro qu e, partindo de 
Bello Horizo nte , vá á cid ade de Santa Rita 
de Cassra pass;r ndo por llapecerica e Formi-
ga, ponde r.mdo. dcpo i ~ de irtformada pe lo 
Governo , que es tn C a pila! já es tá li gada a 
lt·•pcceJ·ica pelrt Ués le de Mina o:; ponderando 
que llaprccrica vai li gar- se á Formiga pr la 
linha, em co nstru cção, de Hen rique Gai Yão _ 
a Arcos e es ta li f( ar-se ,.á a Passos pclt es-
trada já con lJ'a ctada; pond r rando que a con- q 
cessàe iria wejudicar as refe ridas esli ad.os, O Con gresso LrgislatiYo do Estado de Mi-
ó de parecct' qu e seja ind eferido o requeri- nas Geraes decreta: 
mento. Art. 1.• O provimento dos cargos rread'os 

Sa la das com missões, H dcl a~os to de 191 3. na organização das :,.ecrelarias ~e rá feito 
- Citristi ano Ràças, relator .-Garibaldi J e median te cor11;urso, somente para o cargo -~ 
i\I etlo. - lgnacio Murl<~ . - A impr'imir. . <J manu r nse, deYeudo os ca.ndirlatos provar sua 

O sn. NEL' Oil nE SENNA. em nom e da com- cnp;teidade na~ mate ri~s ex igidéls no élrt. iO 
missão de Legislação e Ju stiçJ, apresen ta 0 da lei n. 6, de 16 de outubro de 1891. .' 
seguinte . Art. 2. • Os outros cargos serão prov'idos 

por meio ele promoçã o e altend•mdo , s'e o 
Parecer para 2. a dicussão do pJ'ojcto .n. J 18 · merecim euto e a 'lJJLiguidade do · funcc'io-

. na rio. . 
_ A com missão de Constituição, Lt-gislação c Art. _3. •, Revogam se ~s di sposiçõ~s em-

ju•ti ça é de parecer que passe á 2. • dr scus - co ntrario. S. R. · · 
são e st-ja ::tppt·ovado, na fórma por que está , s~ l a elas se s > õe~ . 11 de 11go-to de l9t~ 
t't>cl i ~ ido, o projeclo n. 11 8, já ap provado no Va ldomiro J\1aga lh ães.-Garibaldi ' Mello:-
1. • tumo t'el;(im P. ul<tl, . nesta Camara . G.a mpos do Amaral. -. Elias Th eotonio.- Fr<~ n ~ 

S;\ la · d a~ commissõrs, 1t rl e agosto de 1913. klim de Cas tro.-José . (; uslodio . -A impri -
-Ndwn · deSenna.~Raul So:u·es.-'-Odilon de -mir. 
Andrade. 

O ·~m<Mo sn: pede-·e obtem dispensa das 
formalidadades regimentaP.s para que o pro-
je :tü' 'figure na:·tH·dem do dia st-guint'i. "' . 

Parec~r n. fi-f 
• t;l t 

Lido e posto em discussão, é sem debate 
i ~pprovado o parecer n. : i71, da commissãQT 



'1 '97 

'de: , Petições, aolicitando do gove1·no in for~ 
mações com relação a um requerimento de 
Hernardo Lopes de Figueiredo. • · , 

Parecer n. 4 7:2 

-· Lido e po~ to em d-iscussão é egualmen te 
approvado, ·sP- m d ebate, o parecer n.. 1 í.2 , 
lambem da . com missão .de P e ti çõ~s, ~o.Fc i
tando informações do grwerno sobre um 
_requerime nto de d. Clotilde de Resende Ja-
guaJibe. 

2." PARTE DA ORDE\1 DO :DI.\. 

2. " DISCUSSÃO DO PRO.JE r.TO N. 106 

E" annunciada a 2.a disc ussão do proj ecto n. 
·10G, orç .ndo a receita e fixando a des pesa do 
Estado para o exercicio de 191 4 . 

O sr. João Li sbô:J. reque1· o obte m dis-
pensa de leitura e mais que a discussão 
seja feita por capitulas . 

E' pois, submett.ido á di scussão o ca pitulo 
1 . referente á receita. 

O s•·· Senna Figucir·edo: -Sr·. Presi-
dente, até poucos momentos antes de prdir 
a palavra e~ tav a convencido de 4ue o meu 
digno co ll eg~, o sr . . João Li bôa, presidente ela 
commissão de Orçamrnto, sr encarregasse 
de apresentar as med irt as que a mesma 
commi~são tem de tl'dZCr ao co111l ecimenlo 
da Casa sobre o projeclo em debate . 

S, exc. com o sr.u espirito ca lmo, inlell i-
gente e sempre cheio de bôa vontade, po-
deria com mais vantav,em, (;O m mais brilho 
e mais profic iencia do que eu (não apoiados 
{!e1'aes) dar desempen11o a essa missão, dPi-
xando a mim simplesmen te a co ll aboraç;io 
indispensavel ao se u lrabnlho: 

Entretanto, devo obedecer as oriens de 
Sr . ex.c . • . • 

O sn . JoÃo Ltf'BÔA: -Um peJido. 
O ~ n. SENN.\ i'JGUEinEno: - e collaborar 

com elle no orçnmento da receita do Es-
tado. 

Sr. Presid ente, v . exc . e os meu s colle-
gas devem es tar lembrados de que, no pro-
.i eclo ante-hontem apresentado á Casa, app ro-
vando as contas do exercício de 191 ~, se 
nos afigui·ava anim adora a situa ção finan 
ceira ue Mina s Geraes em virtude do con-
sideravel augmento verificado na arr-eea-
da ção de algumas rubricas orçamentarias. 

Essa nova. sr. Presid ente, correu celere 
pelo Estado, sendo rece bida em todos os pon-
tos com applausos e satisfa cção; porém, factos 
posteriores demonstram que, embora essa 
noticia seja animadora, não deve, entretanto , 
servir de base para a confecção do orçarner, to 
da receita do futuro exe rcício. 

E tnnto isso é verd , de, sr. Presidente, que 
depois da mensagem do honrado mineiro que 
di1·ige os destinos do Estado, dirigida á esla 
Casa, por occasião da abertura do Con gresso, 

· accentuou -se n a ~ praças extrangetras e no8 
m;:, rradns de Santos e Rio de Janeiro, a bai-
xa consideravel dos pl'tços do nosso princi-
pal elemento de riqueza- o café. · 

. Fir·mada, sr. Presidente, como se ach;~ a 
re.ceita no imposto de exportaçüo ad -valor em 
c sendo o café ainda o nosso principal pro-

-dueto de exportação, mio poude a com~mssao 
formul ar um •orça mento cuja pre'liEão tives-
se- por .base a ultima arrecadação. . 

S1·. Presidente, como os m.eus co ll.egas nãf)-
ignoJ•ct m, é um fa cto animador, a .elevaç·;io d~s 
rubricas de exportaçã.ó, porq uan to, · isso de-
monstra . que, além do caté, a indu ~t ria pasto-
ril, f'll1 um dece nnio, triplicou a sua exporta-
ção, acon tecendo a mesm.t cou~a com .os ce-
reae:s ,. outros ge neros de prod.ucção. 

Sr. Preside nte, f'e fi commissão fosse, opli.-
mista e quizes~e se illudir com a abundan te 
co~heila do cal (·. não se afastari a do algaris-
mo que nos indica o proj ecto de prestação. de 
co ntHS, no qual se r ê que o. impos to de ex-
porla\.âO arreca dado · no exerci!'iO passado, 
atlingiu a importante cifra de 15.000 con tos. 

Ma s, sr . Preside nte, tal procedim ento pare--
ce u a com missão que se ri a um acto de pre-
cipi tBçào, porquanto , poderia trazPr surprezas 
desaf{raoaveis ao poder r xecu tiro quando et:e 
l ir c~ se de ex ecu tar a t ~ i. (Apoiados). 

Sr· . Prc;;idente, a commissâ <J tem outras 
medid as que se rão opportunamente ap resen-
t<lda~ á deliber·;,ção da Casa e que ir;io con-
t•·ih ll ir ~odero,amente para qu e ~flja modifi-
cado o actua l sys! ema rl e cobrnnça .to irn po~
to sob :·e o café, 111 :1~. mrsmo assim , t 11,1 não 
quer afll sta l' ·SC do methodo arloptado até 
lloje, tomando para base de seus es tudos a 
m(·dia da arrecaoação dos ullim os tres exer-
dcios encerr . do~ . 

Ne s;:as condições, firm ada nf' s·e systema, 
a com mis>ão julga que. pod e ;, pn·se n t ~ r uma 
emenda elevando a ve1 ba do 11. 1, § i. •, do 
art. L ·, de 11 .000 pa1·a 12. 000 ,·onlos de réis. 

Sr. Presirlente, a situação manifes tada na 
praça do Rio de .Janeil'O, nos dere pôr de 
sobre avi:;o para que não abramos muito as 
mãos na decret tção de d espesa~ . uma rez 
que o seu refl exo não deixará de repercu tir, 
dentro de pouco tempo, nas fin anças do E:>-
tado. 

Entendo, sr. Presiden te, que não de,·emos 
augm entar as despPsas ordinarias co Estado, 
pO~'ljU ii n to , além destas et le tem de custear 
se rviços resultan tes de compromi~ sos ass u~ 
midos pelas ad mini strações, o se r·viço ela di-
' ida fund ada, amortisaçào da di\' id .~ fluctuan· 
te, e, finalmente, o de ga r;lll tia de juros co m 
que se acha compromettido o Estado. 

E' verdade, sr. P!'esid ente, qu e a respoma-
bilidade de garantia de juros, CUJOS onus 
aind a pezam uo orçamento, vai sendo. modi-
fic ada e as quantias des tinadas a cs~e serviço 
vão se ndo co nsideravelmen te diminuidas, 
sendo até que algumas vão desapparece ndo 
.do nosso ')rçamento. 

Quando, sr. Presidente, o Congre i" SO de -
cretou a ct·eaçüo de um b~ n co , com séde nes-
ta Capital, para operar ·sobre crenilo agrico lil , 
dando-lhe gar·antia de juros , não fa ltara m es-
piritos p1·evenidos e pessimi~ l as qt1 c ce nsu-· 
l'itSs~m esses ex pedientes e desejos conjuga · 
de~ dos poderes ·rxecutivo e lt'li\islativo. 

Não p ,rlicipei de~ses temores; po~quanlo. 
deant.e do desenvo lvimento das forç .. s prortu-
ctoras do · Estado, . e~tava convencido o e q u_e 
essa garan tia .de juros só seria r e~l nos. prt-
meiros annos da fund ação do e;; tabelectmen-
to bancario. . 

.E' Jacto .que essa instituição a\nda não poL~
de satisfazer .á todas as necessJd&d~s prev1;; 
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tas na lei que a decretou, mas temos verifi- 500:0008000, porquanto, conhecido o volume 
cado que os seus effeilos e os seus beneficios, da futura ~afl a do café, que deve o.r.ç: r em 
vão ~e esp~lhando, nãc com a celeridade que 2 . 500.000 saccas, a arrecadação desse imposto 
e1a dfl se es perar, st ndo, porém, certo que os não pode , de torm::t ~ l guma, Bcr inferior a 
seus beneficios vão apparecendo e continua- quantia orçada pela commissão. 
rão a appaecPr com a creação de 11gencias Assim sendo, pois, mando uma emenda ao 
-dessa instituição em outr< s pontos do Esta- n. 2 do capitulo da receita elt .. vando h' re-
do e, mP~mo ainda, com a fundação de ban- specliva verna de 4.000 a 4_.500 contos de r P, iR. 
cos similares . Ao n. 7, do me~mo c<Jpilulo a commissão 

Dizia eu , sr. Presid ente, que embora a lei ma ;1da uma emenda elevando a rubrica do 
que errou o credito agrícola tivesse a elle imposto, sobre pass11gens de estradas de ferro, 
concedido ga rantia dejUJos. ell a só se torna- de 200 para 250:0008000. 
ria effectiV <• nos primeiros annos de sua exis- Essa emenda, sr. Presidente, não n eces~itn 
tencia. · de justificação, porquar.to, ella ~e basêa no 

De fado, sr. PJ'esirl ente, acontecimentos augmento da população, da producção e na 
posteriores ' 'ieram confirmar essa previsão, elevac;ão das tarif as ms estra da~ . 
poi s qu e, dos r e l ~ torio s do banco e das con- Ainda ao mes~>ro ca pitulo, n. 9, taxa ~ ddi
tos apr f'sen tBdas pr lo poder execulivo em sua cional e novos e velhos direitos, a cümmis-
mensagrm, se ve lili ca que a re~pon~abilida - são ~presen ta uma emenda ~· lt·v ;rndo a re-
de do EstHdo, p:•ra com essa in :> lituição, Y::ti spectiva verba de 400 para 450:uoosooo. 
d ecr e~crndo de semestre em semestre. Creio, sr . Presid ente, não SP. J' necessario 

Ten ho base ~e~ura, ~r. Preside nt e , para desenvolver m:tJOres considerações ~ m ju~tifl
aftirmar à C;r~a qu e H rrspon sabilida<ie as- ca ti va desta Pmenda , porquanto as mesmas 
sumida pelo Estc. do, qua nto á ga ranti -i de ju - consid era ções que fiz sobre a f'mf' rrda n . 1, a 
ros que elle afrerece ao banco agricola, dei- justilic"m cabal men te. 
x;;rá de ~e r' efTccliva no corrente semestre. Tambem qunn lo ao n . 12, do capit ulo da 

E' o c:1 ~0 rl e dar-se par ab e n ~ ~ o lrgis lador receita tem a commi ,são um a t mt- nrl a . 
que drcrPtou 8r m,lhan te med ida, ao poder Cl·mo v f'XC. deve lembrH, sr· PrPsiden-
execn ti ' o q•te a fi)Z em exccucão e á dire- te, depoi s d<tl'. m rdidn~ tomad<J~ prlo Con-
ctor i::t c' a ins titui ( iio qut- tão bons se rviços gre~so, em 1910, fl c(lm o desenvolvrmento 
vai J·res t• nr. o ao Estado. qu e ' ae tendo o Estado pelo a r1!(mrnto da 

Eu, , , .. Pre,ident.e . por um acaso feli z, tenho sua producç:ão, creação dl' n• ·vas indu-trias, 
em mão~ uma relo çâo pf' la qua l pos~o aflir- :·lpez; tr da cri~e qu e nos al'sohr•r!Ht. tudo nos 
mnr á Casa que a n ·SJ.lo nsahilidad c do Es tado indica que a pn·vi8ão do n. 12 pode ~er ai-
para c0m o nanco e tão if·mida a principio, ~um tanto elévadn, rnzdo porq 11 e a com mi!\-
' 'ai se torn ar nu ll::t no prPsr nte semPs tre . são pede á c~sa que apJ •I'(I \'e '' ' u<t ~ menda 
E>~::t garantia, wmo 3 Casa sabe. ~o ser elevando a rubrica df•sse num rro de 1.400 

in sta ll i:i do o bnncoorçava em 404:0008000 . p<na 1. 500 con tos. 
~á no prim eiro _sf' mPstre de ex i stPn<.:i~ rl o Sr. Pre~id e nl e, tamb r.m em relação ao n. 

estabe lrcunen to. lo1 ella , effec t1vamente. de 14, sobre impo~ t os dr r.on-umo ~obre bcbi-
I,OO:OOOSOOO c, no , egundo, desceu a 300 e das alcúú licas, a cornmi ~'ã(\ ;, prr sPnta uma 
poucos con tos . emenda elev«ndo a vPrba d e~sP numero de 

No terceiro semestre já e~~a importnncia 7~0 a 850 :000$000. 
estava reduzida a 200:COOS000, no quar to :1 Sr. Pr-rsidente, ~i é CP r·tn qu e o cons umo 
cento e tantos e no ac lual, diz nos a directoria de bebid as alcool ic11s no E'-l ~ do de Minas tem 
do banco, ella desap parecerá por completo e se rt esenvolvrdo ex tr'aordina rran" nte é Lcto, 
com sa ldo para o es tabelecimPnlo . en tretanto, provnrlo que essP. iurp 11~ to não 

Sr. Presid f·nte, 5e é facto o de~::tpparecim en · tem con tri bu ído p::t r·a a receita r.rublica com 
to dessa re~pon~abil icJade, tornando a, pois , a quan tia qu e se dev ia esperar . 
·puramen te nomin<tl, é o c: so de congra tu- Creado em 190'•· com o pr·esrntrnwnto de 
larmos com o Ccngr csso que vo tou tal med ida, qu e se tr,rnaria, muito breve, un1a lonte po-
porquanto, el la co rrespondru de um modo derma do orçamento, tem. e ntrc~ t: nto, sido 
digno ao pensa men to do legislador . arrecadado em pequ ena im por-tilncia e iss(} 

Al em des~n. sr. PresidentP, outras re~pon - devido a dilliculdade da Sll <t tax nçào, por-
sabilidad es do Estado vão se desa pparecen- quanto, camo a Casa s .be, f'! a tica exclusi-
do, d;m do f<· l ~a ao orçamento p:tra qu t.: ~ej ~ m vamrnte ao cr it erio do cont.rihuintf:' , que é o 
attendid os outros se rviço; que reclam am a at- 1inico competen te para dP C I<tr · <~r ao co llec tor 
tençâo do governo. qual u numero de litros que consome em seu 

Sr. Pres1dr nt e, deante dessas consider;-~- est;Jhelecim eirto. 
ções algum t nto desa taviadas (rúio apoiados Nessas condiçõc~ . sr. Presiderr tr, fi cand(} 
geraes) devo dizer· a v . exc. qu e a commis- o im1 osto, como ' êm meus coiiPga', a ser 
::;ão elevan do a verba do n. 1. sobre imposto pago a vonlade da parte, é d aro quP. elle 
de exportação, na importancia de mil contos, Hun r·a att.ingil á a e~pe r;mça rl o legislad·or. 
tambem nãu tem receio de f' levar a receita na Conheço il lgnns muni r ipios Pm qu e o con-
part e da ~ o bre-ta xa que, como -a Ca~il. não ~ umo el e bebidas alcoolicas ;Jtting .. <J uur roi-
ignora, é uma rend<J extra o r din ~ ria · que, rl en- I hão de litros. entrt'lanto, as es tnt.i sticas 11(} 
t ~o em pouco, logo ism o permiltam as nos- lançnm ento desse imposto, ex istf'ntes na Se-
sas condições finan ceira~ , se rá eliminada do cretaria das Fin. nças, nos revelétm que esse 
nosso orçamento, conform e comprümisso as- consumo é apen:.s de poucos· milh ores de 
sumido pt lo pod er publico. litros . 

NessBs conuições. a commissão pod e, com Sr. Presidente, é fa cto conh ecido pela Casa, 
base ~ eg ur :a, elevar' a previsão da r·cceita·, n<t o ~rande consumo qu e tem tido no Estado a 
parte rehdiva a sobre-tax11, na quantia de . . . crn CJll. 
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Emquanto, senhores, esse consui:nd é calcu-
lado em quantidade superior a um milhão de 
litros, apenas, incid em na cobrança do res-
pectivo imposto, 20 mii ! 

Ora, o que se torna, pois, necessario é uma 
·rigOT"osa medida de fiscalisação, !lfim de se 
pô,· termo a esse :tbuso, do contribuinte de-
clarar consúmir em seu estabelecimento cer-
ta quantidade de bebidas quando consome em 
quantidade muilo maior. 

O SR. JosÉ CusTODIO: · Para i-;so temos os 
fis caes . 

O SR. SENNA FIGUEIREDO: - Creio que não 
são suftl cicntes. 

O que nó-; prec i5avamos era aúoptar aqui 
o systema u ~ado na França, porém, elle ain-
da não pode ser implantado entre nós, dada 
a diffi cu ldade de comm unicação e a falta qne 
temos de pessoal h a h i !tlado, encarregado da 
sua execução . 

O sR. ELIAS TnEOTONIO:-Acho dilficil encon-
trar se remr dio para esse mal. 

0 ~ R . SENNA FIGUEIREDO: -Tambem eu en-
tend o qu t> , só no correr do tempo, ~chare
mos meios que possam gat·antir a receita con-
tra la\ e~p ec ul açào. 

Sr. Presidt>nle, ao n. 1, do ca pitulo da re-
ceita, m1 r·enda exlr:wrdinar·ia. a commissão 
apresenta a sr·guinte emenda : «Depois da pa-
lavra bancos, accresce nte-se e jm·os de apr.ti-
ces (edernl's,elevando-se a verba a 800:000$000, 
su pprimin do-se o n. 4». 

E' urna emenda, como a Casa ,.ê, que não 
necessita de ser jm'lificada . 

Ain da ao n. 13. capitu lo rl a receit1 ex traor-
dinari a, a commissão nnnda uma emenda 
elevando a r• spectiva verba a 400:0U0$000 . 

Sr. Presidrnte. fin almen te, ao art. 2. 0 do 
capitulo da receita ainda a commisE<tO apre-
sen la as srgnintes emf'ndas. (l ê)'. 

Sr. Pre~ i d P nte , como a Casa ouviu da lei-
tura das emend as,ellas são simples repetições 

. de di;po, ições de leis anterior0s. 
E' verd ncl e qu e o art. 2. 0 do projecto já 

declara quaes ><to ellas, para isso, cita ndo as 
. leis a qu e se relerem e os seus respec tivos 
artigos. 

Entend eu, pore m, a commissão que não 
: era conveniente figurar sómente o numero da 
. lei e dos < rti gos e sim a sua dispQsiçã•J clara e 
ampla, razão por qu e ap resen ta as emendas 
qu eacabei de ler e que dispensam qualquer 
justifi ca ç<lo. . 

Pedindo á Casa descu lpas pelo tempo qu e 
lh e roub ri com as minh as desalinhavadas 
consid erações (não apoiados geraes), sento-
me certo que ella dará a sua approvação ás 
emendas que, em nome da commisEão, apre -. 
sento á sua elevada é pr·ecia ç<lo. 

Tenho concluído. 
(Muito bem; muito bern! ). 

Emendas 

Ao art. 1. 0 , § i. n. 1: em vez de . ..... . . .... . 
f l.ooo:.ocosooo, diga-se u! .ooo:ooo$ooo . 

2 
Ao .mPsmo ar.t. e § n . 11: em vez de .. .. . . . 

4:000$000, diga-se-4:5008000 

3 . 
Ao mesmo art. ê § n, lll: . em vez de ....•... 

850:0008000, diga-se -900:0008000.' . 
4 

Ao mesmo àrt. e § n. VIl: f>m vez de ...... 
2po:ooo8000, diga se-250:ooogooo. 

ti 
Ao rri eEmo 11rt. e § n. IX: em vez de ........ . 

400:0008000, diga-se-4ü0:000$000. 
6 

Ao mesmo art. e § n. X li: em vez de ....... 
i,400:000$000 diga-se i.500:0008000. 

7 

Ao mesmo 11 rt. e § n. XI v·: em vez de ...... 
í50 .ooosooo, diga-se- 800:ooogooo. 

8 
Ao mesmo art., § 2, n. 1; depois da palavra 

bancos accrescenLe-se «e .i u r os çl e apolices 
federaes do Estado 800:000$•JQO»-supp :·imin-
do- se o n. IV. . 

9 

Ao mesmo art., § 2, n. XIII: em vez ele 
1 00: ooogooo, diga-s e- 400: ooogooo. 

:10 
Onde convier: A disposição do n. 23 da 

til bella B do der . n :2 .993 de 24 de novem-
bro de 1910 (imposto de ·inrlu,tricl c protis-
sõe~) se estende aos p!·esidf' rües e gerentes 
das ~oc i e dad e s mutuas, fic .. ndo es tensivo aos 
demais diret:tores a dispoEiçã o do IL 10 da 
mesma tabella. 

1l 
Ond e r.onvier : «A disposiç<lo do n. 13 da 

tabe lla B do rlec. n. 2 . 993 de 24 de novem-
bro de 1910 (imposto de indu stria e prolis-
Eões) applica-se aos agentes ou re;:>resentan-
tes el as companh ins de seguros, mutuas ou 
não, qu e tenbam séde fór·a do Eslitdo . 

12 
Onde convier: «Fica restabelecido o art. 8 

com o respectivo paragraoho da lei n . 379 -de 
22 de agosto de 1904, r eL, ti v a .ao pagam ento 
da taxa judiciaria>•. 

:13 
Ao art. 2.0 

: Supprima-se. 
14 

Onde· convie r' : Art. Fica o governo au-
clortzado a receber e a restituir os dinh eiros 
provenientes dos emprestimos do cofre de 
orp hãos, dos bens de ausentes e de defun-
ctos e de outras origens. 

Paragrapho unico. Os saldos ou excessos 
en tre os recebimen tos e as restituições pode-
rão sH empregados em de> pesas do Estado 
e serão levados ao balanço do exercício. 

Art. Durante o mesmo exercício, fica o go-
verno " uctorizado a realizar a cobrança ami-
ga vel ou judicial da .dividn activa, !JOdendo 
entrar em accordo co·m os devedores, tra nsi-
gir e aliviar multas, eliminando do quadro os 
devedores. insolvaveis resguardados os inte-
rcssés do Estado. 



200 

Art. As agu~ s minrraf's de fontes si luad8s 
no Estado fi cam. suj eitas ao im.posto de 
'i $000 ror csixa a exportar se além 'io se llo de 
garantia . 

Art. As disposições que regulam a explo-
ração d'aguas min e r~es das fontes do Estado 
·estendem·se não só ás empresas que tem con -
tracto com ·o mc~mo, co mo tnmbem ás de-
mais ex plorad as sem sua intervenção, ás 
quaes são api.J lic \'eis o sello de garantia, a 
·t1:1xa rl e export<\ç:io creada nes ta !ei c á qu ota 
que for accordada para a fi sca lização. 

A do art. -1. • da lei n. 493 de 11 de se temb ro 
de 1909, que a lixava em 5 réis. · 

19 
As duas primeiras fabrica s, que se funda·-

' em dentro do Estado,. par· a a red ucção do 
minerio de ferTO, empregando canital reali-
zado no mínimo de 2.000:0008000, ficam 
i:<e ntas por· 5 annos do imposto de ex porta-
<;ão , qu er ~ obre o min et·io qu e exportarem 
até meio milh ão de tonr.lada, por armo, quer 
sobre o ferro guza ou ~ço. ·' 

20 
A taxa de expor tação de chifre con ti nua a 

SE'l' de 15 rs. por kilogr~mma . 

21 

ParagraiJhO unico. U g0ve t·no a bt' m da 
>a údu publica, e da dcfc, a da leg itimidade 
'das aguas do Estado, im pecl irá a exportação 
de agua s min e r~ es de Pmp r·esa::. que n::io s" 
subm ettam á di sposi<,;ão dcs le Hrtigo, ás qL; re~ 
se rá impo~ta, no caso de inf'racção, a mul la 
<TI é cinco contos de réi s. 0::; favo res conced idos pe la lei n. 468, de 

Art. Duran te o me~m o exercício o im posto 14 de sP tembro de 1907, que fi cam extensivos 
ele expo rlação de couros crú s e de casc., s la- ;,o toucinho prep.tradó e acondicionado em 
n o~a s, des tinados a curtume de couro, se rá harTis e aos oléos em gc t•al , vigorarão pe lo 
de 15 · j . ad-va lorem. prazo de dous anno~ . 

22 Art. Será desde já. rle 8 ·i . ad 1-'alm·pm a ' 
taxa do imposto de expor tação da b o rr~ cha, 
e de 10 · ,' . oct 7'alorem a do impo~lo de PX- São isentas do im po>l.o rl e e:\ portacão as 
po r·t;;ção de lenha e made ir~ de lei r. dr. co rr - telhas f~brica da s de cimento e amiantho. 
strun;ão,em tór'as, pranchões, dormcnt· s, co-
mo s~jam, jacarandá, peroba, ced ro e vi nha-
tico, sonrlo de 38000 por metro cu bico o im 
po sto sobre a exportação de madeiras bran c<~s 
de ba ixa cotação nos mercil dos. 

Art. Fica ltmit~da a 100 kilos a isen ção do 
im posto de exportação sobre amostras de 
casas comm erciaes , de qu e trat r o ;trl 14: , da 
lei n. 570, de 19 de setembro de 1911 . 

Art. Fica elevado a 50 ·; . a taxa de expor -
ta ção do di mante hruto, man tida a actual par.~ 
a exportação do brilhante. 

15 
Continua o governo auc torizado, desde já a 

prorogar, por mais um anno, a contar de 31 
de dezembro do corrente anno, o pr·azo de 
que trata o dec . 2·673, de 5 de novr. mbro 
df' 1909, pnra que os arlquit·intes de proprie-
dades immoveis inter-vivos, por títul os par·li -
cu lares, effectuem o pagamento do respcc ti -
vo imposto df:' transm i,são e os averbem pa-
ra os fin,; do impo ~ to territori al , independfl n-
temenle d ' multa de WSIJOO de que tr·ata o 
ar t. ·13, da lei n. 271 de 1. · de setembro de 
1899, observando-se ;. s di sposições dos arl s. 
2, 3, 4 e 5 do citado decre to e lav rando-se no-
vos ed itaes. findo o pt'. t7.0 do art . 1. · do 
mesmo decreto. 

1G 
«E' o ·govem o auctorizado, desde já , es ta -

belecer multas até 2 .COO:OOO par·a os casos 
pe infracçã'l dos regulamentos fiscaes qu e ex-
pedir». . 

17 
«Os títulos pat·a a concessão de aposentado-

rias estão sujeitos aos mesmos impostos qu e 
são· devidos pelas mesmas nomeações e 

- serão arrel'adados do mesmo modo. 

" · 
18 

··· A taxa de expo rtação do minerio de ferro é 
de 200 rs . por 1onelada e a de ·ferro guza ou 
de aço é de iDO rs. fi c3 n i o revogada a lettra 

23 
Os escrivaes não pode rão en tregar ~s par-

tes certi dões ou documentos sujeitos ao sello 
do Es t~do sem a devida ioutil ização, sob pe-
ua de multa de réis 50$000 . 

Os co ntt·act0s superiores a 1 000 :000:000 
paga rão de novos e velhos direitos a taxa de 
8.800 por conto de réis até M[UPlla quanti~. 
e dahi Pm dea nte pelo excesso de 28000 por 
conto ou fracção de eonto. 

25 
Em processos criminaes, cuj as custas de-

nm ser pagas pelo estado, os officiaes e e~
crivàes que tenham de repetir algum se rvi-
ço, por tCI' sido infru ctifera a primeira. ~i
ligencia, não vencerão custas pela repetH;:ao. 

26 
O impo5to de dez por cento a que se referf' 

a tabella n. 2, do regulamento n. i .3i8, de 7 
de ab,·il de 1900, reca~ i rá lambem sobre os 
allivios de qua esquer mult as em qu e a parte 
tenha in corrido por culpa- propria. 

27 
Será de mil réis a taxa de se llo dos attes-

tados p~ra qualquer fim, excepto as isenções 
legaes e aqu ellas que forem esprciticadas em 
instrucções ex pedid <t S pelo governo . 

28 
As certidões para aposentadorias , reformas 

e q uaesq ucr gratifi cações addicionaes, quan-
do extr·ahidas de folhas de pagamento da Se-
cre taria das Fin anças, paga rão de rasa, por 
2~ (vinte e cinco linhas), quatro mil ré!s; d.e 
busca pot· anno oti fracção de anno-do1s mil 
réis, ficando revogada a ·observ<tção 3a. do · ~ 
1. ·, da t~ b e ll a B, do regu lamento annexo ao 
dec. n. 1.381 de i900. 

P.aragrapho u nico,- ·As certidões quando 
ex trahidas de fé de olficio para I'eforma ·de 
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officbes e praças da Brigada Policial pagar:1o 
de rasa, por vinte e cinco linhas, quatro mil 
réis,- e de busca, quin-hentos réis,por anno 
ou fracção do anno . 

29 
O cumprim ento de r~qui s içõcs, portaria~ , 

ordens, saques e outros papeis, ouctorizando 
pagamentos que transitarem peL1s c;; ix;~s da 
Secrct ria das Finan ça !' e pela s rl emais repar -
tições p~gaclor: ' s rlo Estado , · com excepção 
de vencimen tos de funccionario,;, fi ca suj eito 
30 pagnmenlo da taxa de expediente de 400 
réi s, que será cobra da em estam pilha~. 

30 
Con tinuam, desde já, i ~entos do pagam ento 

de taxas e annu idadcs os alum nos que até a 
data da publicaç:'ío da Lei Org"nica do En-
sino frcq u en ta i'<~ lll gra tuitamen te o Gymna-
sio Mi ne iro, em virtude de disposições do Co-
di go do Ensino revogado . 

31 
Fi e:~ o govr rnu ~uct.onzado . de,de jR, a 

m·odificar ;,s taxas do impos to de exportação 
de manteiga, podendo reduzil-a::; do mnximo 
actual, ao mínimo de 31 / 2 °/ o, e _~ lab c l rcf' n
do regr·as pal'a que o imposto I'ecáhia dirPcl 1-
mente sobre o peso liquido da mHnLPiga a 
ser exporiada, e de modo que es tas rq~ra s 
se e tf'ndam ao modo de cob ranea do impos-
to ora exi , trnte sobre o Jeil e c ou tros pro-
duetos de lactidnios em ex porta c;.io , o qual, 
para toa os os produc tos, poderá se i' p~go na 
esta ç<lo do dest ino. 

Parogr-apho unico .-Pa!'a os fins do d i~J.!OS
to nes te ar tigo 'er · ~t nos in volucro;; declarado 
o seu prso bf' nto e est:1do de pureza do pro-
du eto, es l e ndendo-~e es ta providcnr.ia a lo -
dos os pr-ocluctos manufactu rodos da industi'I:l 
agro-pecuaria, observando Lambem o que 
dispõe sobre o ass umplo a Ir i n . 493, e qu ~ 
n~ o li vrr sido ai ler ada por es ta e lhe não fõr· 
contral'io, fi cando o inf1·actCir ou infraclores 
sujeitos á multa de 1008000 e ao dobro na 
reincidencia . 

32 
· As amostras de casas commerciaes ficam 
isentas de qualquer imposto da taxa de ex-
poi·Laçào, uma vez que sejam despachadas pe-
los respec liYos representantes, e a;; de Café e 
outras lllPrCa dol'ias até 5 kilog1·ammas, uma 
vez que seJam divididas em volumes de 500 
(q uinh entas ) gi·ammas cada um, fi rando os 
infractores su jeitos á multa de 2008000 e ao 
dobro nas r ein cidencias. 

33 
Ficam ex tensi\"OS aos fun ccionarios da PrP-

feitura da Capital os favores dll lei n. 588, de 
6 de setembro de f 912, que instituiu a Caixa 
Beneficente dos Funccionarios P-ublicos, pa-
gando'as PI'PSI.ações devidRs desde o seu inicio. 

João Lisbô.t. - Senna Figuei(edo . - Odilon 
de Andrade.-Alves de Lemos.- Emílio Jar-
dim. 

São postas em, discussão conjunctamcnte. 
O ,. •.. A•·gemiro de Reli!Jendc: -~r. 

Pçcsidente, venho apresentRr á ·consideração 
da Cas ' uma emenda ·concebida nos · seguin-
tes termos (lê). 

Ha dias , no Rio dé Jan'eiro, em palestra 
com o dit·ecto1· da Cooperativa de Minas, que 
é muito competente e con hecedor do assum -
pto: elle me rez ver que o imposto de expOI'-
tação das nossas madeiras tendo sido eleva.., 
do o anno passado a 108000 por. metro cubieo, 
em vez de concorrer para o nosso, orçamento 
com uma verba superio r a dos annos anterjo-. 
res, produziu "justa,mente o effeito cqntral'io. 

A<sim é que a mad,eira levada ao mercado 
do Rio de Janeiro gasta no seu tríln porte, 
approximadamenle a quantia de 538000 por. 
melro cu bico, ohtendo alli até o preço de 
tOOgooo, quando se trata de madeira de lei, 
o que compensa o trabalho de extracção e de 
Lran,porte até o ponto de embarque, o que 
não se dá, porém, com as mad ei('às brancas 
que ob têm menoi' cotação nos mercados con-
su midores. · 

Piigando por. melro cubieo ou ton elada cS 
made iras brancas o mes mo frete que as ma-
deiJ·as de lei. sómente alcii nç:Jm, . n:Jquell es• 
mercados, de 408000 e nté 608000 no maximo 
por meii'O cubicu, mP no~, portanto, do flue o• 
sPn custo, si ao transpor te ~ad i cion armos ~s 
dr;spe-as de extracção e conducção até o ponto 
Je rmban.Ju e . 

Isso dá log:J r a qn e as pessôas que se cn- · 
lr··~iim á indu~t r'ia de ext ··arçào de madeiras 
pi'IICU rr m cxactH mt' nl e as rle lt ·i, damnifican-
ll o as nossas m<~llas, extin guindo o flU C se 
r ncon ti·a ele melho r na,; nossa!: florestas c 
JP ixando nas dei rubal1as, inteiram ente. de-
'aproYeilc~da,, gi·nnde quan tid ade ele mnrtf'i:-
ras lJ UC t• ·J·iam grande t>·nsumo no Ri o ce J; t-
neiro , ('Oncorre ndo 1n ra o augmento daS·I'en i 
das publi cas. · 

Ve, por·tanto , v. exc .. Sr. Pre, id entc, que 
a elevação do imposto si por· um lado au-
gmr·ntou a renda em rela ç:io ás ma deiras de 
lei, por outro lado VPiu reduzil-a, dim in uindo • 
o co mmercio das mad eii'as de pouca co tação 
nos mercados e concoi'rPndo para que sejam. 
ahandonadas nas c1t •I'rubadas, quonrl o para 
vig<tmen tos e outros lrabal lios encontrariam 
grande procm.•, danrlo lo;;ar a que hoje, as 
pessoas Qu e se enti' r•ga m a esse comm ei'C io 
apenas exp lo ~em as made iras de lei. . 

Procu rand& s .nar esses ineonvrnientPs que 
só red undam em prejuízo do Estado, da in-
duslria e do commei\.io, apre5en-tp _ .a mediçla 
concretizada na emenda que passo á Mesa, 
peai11do á Cas:l que a tome na consirl era ção 
q~te merecer. (.I/nilo bem; muito IJem !)" 

Ernenda n . 34 

Sub-emenda á emenda n. !4. 
Accrescente-se onde convier 
Art. Fica milntirlo o im posto de H goo~ 

por metro cnhico sobre a expor-fação de ma-
deiras .de lei, como jacai·andá, peroba, ced ·o, 
e vinhatico, sendo reduzido a 38000. por me-, 
tro .cuoico o imposto sobre a ~xpot·tação das 
miideiws brancas de baixa cotação nos roer_. 
oados . ·; 

Sala da s Sessões., f 1 de agosto de f 9b." ..:....:. 
A. de Resende Cosia.- Valdomiro de Maga-
lhães. 
- E' apoiada e po-Sta em discussão conjunct~

. mente. 
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O sr. Senna Figueiredo, em nome da 
commmissão de Orçamento declara acceitar 
a emenda que acaba de ser olferecida. 

Encerrada a discussão sem mais de h a te 
são approvados o capitulo l e todas as emen-
das -ao mesmo olferecidas. 

Osr. Valdomiro de l\lagalhães, pela or· 
dem, pede que se consigne nJ a ela ter votado 
contra a emenda n. 25 -Será allendido o pe-
dido do nobr·e deputado. 

E' submetlido á dbcussão o capitulo lf , 4ue 
trata da despeza. 

O sr.João Lisbôa, pela ordem , pede que 
os senhores deputados que tenham de apre-
sentar suas emendas, as en viem á Mesa, afim 
de que a commissão possa tomando conhe-
cimento dellas, emitlir ·O seu juizo a res-
peito. 

O sr. Pnulo Pinllch•o : -Sr. Presi-
dente, é com muito prazer que apresento a 
censideração da Casa a seguinte emenda (lê ). 

Sr. Presidente, f'U pertenço zo numero da-
quelles qu e, patriotieamente convencidos da 
crise economica que nos abeira , se batem 
pela diminuição de todas as rlespesas e pelo 
augmento da receita, por isso não me ani-
maria a apresentar a emenda si não estivesse 
convencido da justiça que a ampara. (Apoia-
dos ). 

Conhecrndo prssoalmente o azylo de Cae-
té, que vem ha vinte e tantos annos prestan-
do relevantes serviços á caridade, serviços 
philantropicos á toda a zona, eu não poderia, 
sr. P.residente, me recusar a apresen tação 
da emrn da que ora suj eito ao esclarecido es-
tud() da Casa. 

P.ara justifi ca i-a eu evoco as palavras do 
meu coll ega, o sr. Nelson de Senna, aqUI pro-
feridas, quando s. exc. apresentou á Camara 
um requerimento do monsenhor P.inh eiro 
solicitando um ;.uxilio identico ao que pede 
êi emenda. 

Estou certo, sr. Presidente, que a commis-
são receberá o meu pedido com agrado, por-
quanto, elle é justo e equitativo . 

(Muito bem !) 

Emenda n. 35 

Ali art. 3. ·, § L· 
Accrescen te-se onde convier : 
•e 5 :0008000 para t•econstrucção do asylo 

de S. LUiz da Serra dll Piedade (Cae té). 
Sala das Srssõe's, 11 de agosto de 1913. -

Paulo Pinheiro <i ll Silva.- Nelson de Senna. 
-João Velloso. ·- Christiano Roças. - João 
Porfirio.- P:rdro · Labor.ne.- João Antonio. 
-F. Schumann. - José Custodio. - Raul 
de Faria.- Garibaldi Mello. 

Mesa. - A. de Resende Costa.- Campos 
do Amaral.- Caldeira Junior. -José Alves. 
-: Augusto Spyer.- 9dilon de A_ndrade .• -
Valdomiro de Mag~ lhaes .- lgnacw Murta.-
E. lilum. - Franklin de Castro. - Elias 
Th eotoRio. 
- Achando-se npoiada, eritra em discussão 
cgnjunctdmente. 

O SR . JosE' CusTODIO em la á Mesa as se-
guilltes 

Emendas 

N. 36 

Ao art. 3. ·, n. 30, lettra H, accre8cente-se 
onde co nvier : 

«Auxilio para a construcção da Casa de 
Caridade da Villa de Campe5tre 4:00(1~000. 

N. 37 

Ao mesmo art. 
«Auxilio p<tra a construcção da Casa de 

Car-idnde da Villa de Perdões 2:0008000. 
Sa la das sessões, H de agosto de 1913. 

Jaf'é Custodio. 
São apoiadas e postas em discussão con-

jBndamente . 
() SR. ARGEMIRO DE RE~ENOE offerece a se! 

guinte 
Emenda 11. 38 

Accrescenle-se onde convier 
Art. Auxilio para a cons tru cção do hospital 

da cid ade de Pnracat1'1 a qmmlia de qua tro 
contos de réis. 

Sa!J das sessõas, 11 de :~gos to de 1913.- A. 
de Resende Costa. -Valdomi ro de Magalhães. 
Emílio Jard im. 

b.' apoiada e posta em discussão co njun-
ctamen te. 

O l!lr . Senna Figueiredo: - ::ir. Pre-
sidente, o mr u fim vindo á tribuna é unica-
mente apresentar á consideração da Casa 
\lrna emenda, em meu nome e com o apoio 
do nosso collega o sr. Odilon, n:t qua l procu-
ra prorogar, por mais 2 annos, a disp?sição 
ele lei que concedeu a prazo para a legtttma-
ção de terras áquelles indivrctuos que tives-· 
sem pago a cisa ante:; de 1851. 

Como a Casa sabe, essa disposição foi re-
cglada pelo decreto n. 5ti4 e por uma lei de 
1\!09, qu e determinaram o pr·azo de 2 annos 
par.t essa l egittm~ção . 

SabendJ, porem, sr. Presid ente, que mNi-
tos patrícios nossos ainda tôm as suas terras 
lt>gitimadas, visto que não o puderam fazer 
dentro dv prazo da lei acima citada, apresen-
to a emenda e espero que ella seja acceita 
pela Casa. (.Muito bem ! ) 

Emenda n. 39 

Onde convier: 
Art. i ·. São mantidas por mais dois annos, 

a contar da publicação desta lei as disposi-
ções constantes dos art;> . t 8, § § 1·. e 2·. e 
art. 55 do dec. n. 2 . 680, de 3 de dezembro 
de 1909. 

S. s, H de agosto de 1913. -Senna Fi-
gueiredo. -- Odilon de Andrade. 

E' apoiada e entra conjunctamente em dis.: 
cussão. 

0 &R. VALDOMIRO DE l'fiA GALIIÃES fundHmen-
ta e envia á Mesa a seguinte 

Emenda n. 40 

Onde convier: . 
Artigo. Fica o governo auctorizado a ced~r 

á Camar.:~ Municipal de Monte Santo o predtl), 



~e instrucção daqueila cidade, depois dá 
mauguraç~lo do grupo escola r. 

Sala das gessões, Ú de agosto de i 913. -
V~ldomiro Magalh ães . 
E_ apOiada e posta conjunctamente em discus-
sao . 

O sr. E mllio Ja a·clim : - Sr·. Presirtente, 
tenho a honra de offerecer itO projecto em 
deba te a seguinte emenda. (lê). 

Como a Casa vê pe la leitura da emend.J 
eu poderia JUSL~fica l ·m com as mesmas p:il:/ 
vras a9m bnlh antemente proferi rlas pelo. 
nossodigno coll t>.ga, o.sr. Val domiro. 
· O p_rcd io que pO I' essa emenda eu de sRjar·ia 
que. ficasse pertencendo á Cama.ra Municipal 
da cidade de mmh ~ r·esi.denci , serviu de <" <1-
deia e tendo o Estado con:mu iúo um belli s~ i · 
mo ed ifício na referida cidade, o r. de fuu c-
ci_on am a cad ~ ia e o forum, dt·sse ve lho prc -
diO , po r tanto, o govemo não tem necessr1a -
{}e algu mn. 

Tendo, porém , sr. Presidente, ha , pou co, 
s.e fu ndado naque ll a cidilde um e-tabeloc;i-
Hl cnto de instru cç<Lo . sec undar·ia, ju lgou 'e 
fl Ue e ll e não poderia fi ca r· mel hor irHtaiLr .J o 
do qu ~ no edifi cio de que fala :r emerrd , . 

Dcs tm::mdo se, portanto. :r um tim tão no· 
bre o J)redio que serviu de cadeia da cid .r de 
de Vi çosa , eu espero oue os mrus c:~ l \r'g;r s 
não só apoiarão a emend :• , como tarobem :-r 
Casa lbe da rá o seu YOl", rle m~ne ira 4U •', 
ainda este an no, as !'U:lS disposições se ..:ali -
vertam em lei. (Muilu bem!) 

l~mendo n . 4 I 

Onde conviet': 
Ar.tigo . Fica o gpv:e rnô auctorizado a c r -

der ,gra lu itamente á. Cam~ra Mun icipal de 
V~çosa o pred io si to .á pra ça ~ il v iano . Bntn-
dao, _na cidade de VIçosa. e que se r·viu de 
cadeia, afim de nelle funcciona.r o Gymnasi0 
de Viçosa. 

Sa la da.• sessões, H de agos~. de i 9i 3.. -
EmHio Jardim. 

E' apoi :r da e posta em discussão conju:ncta -
mente. . .. 

n sr. João Lisbôa:- (*) Sr. Presiden te, 
anies de ·justificar, em · despre~e n oiosas pala-
vras, por parte da commissão de Orçamen-
tos, as emendas qu e elld vae su bmetter á con-
sideração da Ca mara em relação ao capitul o 
11a despesa, ora em deba te, devo dizer· a v. 
~xc. e aos nobres deputados presentes que o 
facto de me acha r accide nta.lm ente occupando 
o honroso posto de presidente dessa commi--
.são foi rxd usivamente devido á auzenci' rio 
n0sso distinc lo co lleg:'l , sr. Sen na Figueiredo. 

O ::n SENNA FrcuEIHEoo: - l!:v . exc . vaP 
occupando com muito hrilho esse loga r . 

O sH. .f o,\o LISilÔ,\ :- V exc. é, de fact.o, 
reconhecido p_or todos nó.;; .comoo presid e ut·~ 
nato dessa mesma commis"ão; e ~ i ainda 
hoj ~, . _neste debate, occu po com verdadei ro 
orgulho r!e minha parte esse cleYado posto é 
po rque s. exc . recusou-se a a~:cf:'t la l o, pr·ulti-
h.indo-m o> que o r enun ci.asse . 

Entrel 11 10 , é preciso confessa i' e reconhccr r 
qu e o lrah ti ro primoi·dial do o rçam~>nto qne 
s_e discute é devido ao seu esforço , á sua pra 
!It.;a, á ~ u a op,"ro:idade .. . ·o sr . SEi\~A l<rcr ErHEno: :... \ ::'i o apo iado. 

A. c .-2·J 

·O SR' . .. JoÃo LrsuôA::· : .. e aos seu5 conh eci-
mentos especiaes sob re materia orçame'n·tal 
!"H\. 

0 SR. SENNA FIGUEIREDO':.- V. ex~': co·lla -
borou extraordin ~ riam e nte nesse ti·a·Jnlh·o. · 

O sn. JoAo Lr~BôA: -Sr. Presid ente, sem 
pretend er r eformar as rapi ·t ~s considrações 
tellas po r· occasião da apresentação do pare-
··e: O\fe i'ec~ndo a proposl~ do ,OI'Çn m, nto par~ 
I. drscussao, Rll lPs conhrm ~ rl'io· ainda um'à 
Y•l 7. essas,. Jn;; ide r.: ções que fo r <~ m ampar·adas 
p~ l a p:rl .vra anctorizada do nohre relator da 

· r·rceit.a, qu ·~ ainda ha pouco bem desc r·even 
. ~r tu : r ção tinnn ceira do Estado , a commi..são 1 
ao estudar o C:rp rtulo cta despt'sa,obedeC() U a 
R~se C!'rler·.w de economia qut} rlla julg:1 rre•-

. c · s~nno, I' I go r·o~o e i ndi spens~v1'hno' momen-" 
' t:l aclua l em que um a gr·ave crise economictl' 
hn~nceu·a ameaça o nosso paiz. · · 

V. _ex.c . tem visto, sr. Pl·esi·ct,ent e, as .pr;e. 
. cau~,:oes de 4ue 11~ m se rodeado•lls ·assocütçóe:; 
:•·omm en:wes ~ indu striaes da Capi,tal da Re-
I [!Ub lr ca e o receio qu e e ll a~ têm manifes tlldci 
_pr fo que po,;sa vir, de futu ro,' emb:u:•çar a 
; nra rcha e a P' o~pe i· idade das ftn'a nc'frs Iiacioi-
' nac.. · 
, V. exc. el eve ler , sem . ouvira, pon •iera.do 
wbre 's motivos qlle determi.nar:am a I'euoião 
de~ -ns . c l asses co nservarlor·as,app!)llan clo P<Ha 
o gover no do Pniz e o tirme propo~i.to deste 
de .. em ho ra a con tr.11gosto, mas para cv ita.r· 

. rn ;qoi·cs pei'I gos, co rl <~ r se rv.i ços em a ud amen~ 
L•> e ' upprimrr ou tros em pe r·i0clo. ai r,da Je 

·• r~~ ni ::ação, mr.s que já . j~Jl1 efJe ctivamçnfe 
!J re,ta rr du bons resu ltados rt· manc,ha a~ee n:;IO 
na l Ja no,~a riq ll ezJ . · 

Felizmeme par~ nós ainria não ~e reflectiu 
r.m ~fin as es;;a cri,;e ten ebro~a .. mas, precavi -
tios qrte somos , n:lo pod r mos deixar de cs -

1perar o:; s~us efreitos deleterios e é prRcisci 
que nos app.trel hemos para en frent~l-os con-

1 vtu ientemen te .· . · . 
A commissão muito agradec-e o nnxilio 

que a Camar8 lh e vem. p.I·estando e a con -
1ti ança, po.r esta. depositad a em se u criteri.1 ,. 
\de motio que não quizP.ram os illr.t strr.s 
1
srs . deputndos, atlendendo ás diffi cuJdadPS 
da situação, oner .1 r o nosso orçamen to 

Por seu fado, correspondendo a Gssa con-
fi rnça, poucas emendas vem offerecer, de t f 
maneira que as alteraçõ es ao capitu lo da des-
pesa vão ser insignificantes e · ~ i , algum a!> 
~>x. t stem , es tão evid·en tem ente compensada!'l 
pelas modili c,. ções · introdu:õidas · no ca pit~r.ln 
o~ a receita .. 

A primeira emend-t que offereço {r. consi-
de i·a·ção da Casa visa supprimir div.ersos a•1-, 
XIIIOs co n s r~nados para a construcção de al-
gun s. es ta bel · cimentos de t:aridade, porquan-
L•l fo t cn te r.10 adoptado pela commi,são faze r· 
dp,s·l pparr.cer do orçam ento todas as disposi-
,_:õ Ps 4ue não tôm cai'acter pei man ente. 

On . taes ~u:-;itios fnram conced idos pnr·~ a 
cou" tr u r ~ão de:-s"s estabdecimentos, para te• 
r •'m effe rto ;1 penas em um determinado exer · 
ciL:io . 

E' de crer·, por·L<rnto, qne já ti,• e~;;;em sidü 
recebidos pr•los inter•'ssados, mas si al g.rtmq 
rias a!'sodações que r lles vi,avam b.· nelici<"· 
n~LO se :11:II :t ain da de posse dns mesn:.o.;', no·· 
dr~rá I't~c l a mal - o ~ até ns final d<) exen:icio vi-
gente. 
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Mand~1 a commissão, por uma outra emen-
da, conceder subvenÇão a diversos hospitaes 
e institu ições pias, que ainda não gosam des-
se fav ôr do Estado e que se mostram regu -
larmente organizados, de modo a poderem 
attender aos gemidos, ás dôres e ás mise-
rias dos nossos patrícios desh erdados da for-
tuna. 

Concede 2: 000$000 ao Orfanato de San l' 
An na de Passo Quatro e á Associação Benefi-
cente Typograpli ica da Capital, obedecendo 
ao mesmo criterio c em \i rtud c de pe li <:;ões 
endereçadas á Camara, com documentos co rn-
pro!Jatorios de semel hantes auxilios. 

Por egual são favorecidos o l~stituto His-
lorico e Geogrll1Jllico da Capital com a quan-
tia dr 2:0D080ú0, a Liga contra a tuberculose 
dt: De i lo Hurizonle com il quantia de ...... 
3: 001 ·SOOO e a E-cola dr Comm ercio com a 
quantia de 4:0U08000. 

O l.nslitu lo Histurico e Geog1aphico mere -
ceria dos poderes publicas um auxilio mil ior; 
e effec li va mrnte ell r ~e dirigiu á Camara 
pleiteando um a quanli~ com que pudesse 
fnzer face á sua manul r IJ Çâo. 

O >R- 1\ELSO.\' DE Sr:Ni\"A. -A simples despe 
sas de ex pedie11te . 

O SR. JOÃo LT~BóA: São. \i verdade, relevan-
tr s os se rvi(o s que esse i1 :stiluto presta ás tra -
dições de l\lin ~s Gcraes; rntrdanto, as nos-
sas condições finr,nceiras por divcrsm; vezes 
já expostas pr la commis::ão c muito S<Jbidas 
da Ca mara, determinaram que não se lh e 
pu des'ie conceder mais do que essa exígua 
quantia de 2:0008000 . 

Em uma outra emenda são consignados pe-
·qu cnos nuxilos para conslr ucção de differen-
tcs h o~pilaes . · 

A commissão não se acliou com coragem de 
negi!l' esses auxidos po1 que a iniciativa da 
fu nd ação de semelh antes estabelecimentos 
deve receber o est imulo dos poderes publi-
cas. 

O sn. lcNACW MuHTA: - Apoiado. 
U :: n. Jo ,i:o LI ~ llÓA : O Estado n;lo pode ne-

gai' essa assistencia constante, permanente, 
aos enfermos do inlrrior que muitas vezes, 
nas agonias da morte, não encontram siquer 
uma casa onde possam ser recolhidos pela 
falt a dr hospilaes de que se resentem as regi-
ões longinqnas ae Min as. ( Muito bem! ) 

A Camara não póde negar essa esmola que 
tem um fim tão humanilario, tanto mais 
quanto se lratn de nm auxilio de c~ racter pro-
visorio, que é concedido uma unica vez . 

O SI \ . EuAs TJLEOTüi\"10: Per feitnmente. 
O ~H . GAHJIJA.LDl lllELLO::::ii e::se auxilio não fúr 

concedido, voltará a ser de novo so licitado 
no ::lllno seguinte. 

o SH . Jc.io LIS BoA: Au :ll' l. ::J ·. , ~ 1·., n. 80 , 
le lr :1 (' <~pre' l'l! I O um r, en, enJr, m:1 nda ndo su-
PPI'imir as palavras «para cou~ lrucç ri 1) de um 
pavilL<io, até ••a ca da um» . 
E~~'' <:D1 end a olJcderc ó n: r sm:' ori ~:; ntilrào 

dr f";m: I' des:lpp:lrn:c r uo on:amr. nto auxílios 
de conslru r~·i o, d e~_candcr lr~mit.OI'io , de 
modo " não sf' rem os mc>m c.·s rt·produzid os 
para o exercício vindo uro . 

nutra emenda : 
«Ao mesmo url. , ~ e n, lcllra k): Depois 

<.las pala vrn s <dkllo Borizon te" nccrescente-se 
«30:ouosooo, c l é v~ nc!o- se a ycrb:1 a 33 :0oogooo 

e 50:0008000 para auxilio de construcção do 
edificio da Escola de Medicina da Capital» . 

0 SH. CASTELLO llRA!\CO: V. exc. ahi está re-
produsindo o auxilio, porquanto já concede-
mos 50:000$000 para a construcção do ed ifí-
cio da Escola de Medicina da Capital quando 
se tratou de sua fund ação. 

O SR. JoÃo LT~BôA : O nobre neputado não 
póde negar os serviços qu e vai prestando a Es 
co la de Medicina de Bello Horizonte;e o fu turo 
dirá as. exc. si o Congresso andou ~certa
damente ou não indo em auxilio de uma ins-
titu ição nascen te que, estou certo, dr.ntro de 
breves dias ba de elevar bem alto o nixel in-
tellectua l não da nossa Capital exclusiva-
mente, mas do Estado e da Nação. 

O SR . CA STE LLO BnA!-ICO: A C0mmissão não 
é coherente, porque ainda ha pouco decla-
rou qu e era sua intenção supprimir do orça-
mento torlos os auxilios de constrncção já 
concedidos anteriOrmente; entretanto, vem re-
produzir esse auxilio para ~~Esco la de Medi-
cina da Capital. 

O sR . JosL ALvEs : Mas é que os ou tros au-
xílios se des tin avll m a instituições de carac ter 
loca l e no caso, ti'a la-se de uma in stitu ição 
de interesse gera l do Es tado. 

O sn . .l oAo LisnôA: Perfeitamente; não de-
vemos por causa de uma quantia insignifi-
cante ;1 rri scar o Estado a fica r privado de um 
instituto de .!nsino que releva ntissimos servi-
ços irá pres tar a lodos os seus filh os :Apo-
iado ). 

Outra emenda: 
«Ao mesmo art. e s, n. 31: Em vez de . .. . 

if>2:9808000, diga-se: 198:9808000, . 
Essa verba refe1'e-se á in specção regional 

do ensino. A propo.,ta do orçamento co nsi-
gnava pa ra esse serviço 162:980$000 e o im-
presso distrib ui clo á Casa apenas consigna ..• 
G2 :980SOOO. Foi, evidentemente, um eno de 
impressão, mas a Commissão en tendeu am-
pliai' a verba proposta, elevnndo-a a 198:980S. 

A Commissão es tabelece ainda que a dia-
ria dos inspectores escolares será de .•.• • 
128000. 

E' r.ssa um a ques tão de administração . 
A Commissão foi informada pela Secretaria 

competente de que a verba votada para dia-
ria dos inspec tores regionaes 1em sido insuf-
ficien te . 

De facto, ell es são forçados, muitas vezes, 
a tomar conducções caríssimas, além de dia-
rias de hoteis, etc., de modo que ao cabo 
de qua lqu er servi ço que lh es é determinado 
sentem- se prejudicados; e o Estado que não 
deseja o serviço de um fun ccionario sem a 
dev ida remune1·ação, entende que essa verba 
deve srr elcvad11, satisfazendo-se assim a uma 
Yerdadr-i r· a necessidade . 

Apre,en lo :1 gora uma emenda qlle, estou 
ce rto , 't'l' it recebida com especia l sympathia 
pelos nobres drpu lados que desejam o maior 
rigor na discrim inação das ve i"bas r elativas a 
aux ilias e subvenções. E' a seguinte : 

«As su iJ\' cnç(ies e auxilias conferidos por 
es ta lei só serão pagos ás associações constilu· 
idas l ega lm e nt e>~. 

O sn. GAnrBALntl\fELLo:- Os nobres coll e-
gas não rece beram só com sympa thia, recebe-
ram com ap plausos a emenda da Commissão. 
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O SR. JoÃo LISBÕA-0 applauso de v. cxc. 
traduz certamente o pensamento da Ca-
mara. 

Essa disposição é, effectivamente, de gran· 
de necessidade pois obrigará as associações 
a se organizarem dentro da lei, tornando se 
pessoaJuridic-I; e si não o fizerem, o Estado 
nada perderá uma vez que não lh es poderá 
fornecer o auxilio votadú pelo Congresso, 
sem esse requisito. 

E' o governo auctorizado, diz uma outra 
emenda, a pagar integral mente ao Asylo de 
Nossa Senhora de Nazareth , de Queluz,a quan· 
tia de dois contos de réis, de que trata a lettra 
B) do n. 30, do art. 15, !i 1. ·, da lei n . 570, de 
19 de setembro de 1911, que cahiu em exer-
cício findo, e a de 12:0oogooo ao «Apprendiza-
do Bueno Brandão••, cta Campanha, abrindo 
para isso o necessario credito. 

E' uma medida justa, pois são verbas já vo-
tadas pelo Congresso e que essas associações 
não puderam receber por terem cabido em 
exercício findo, de sorte que nós ago r·a trata -
mos de restabelecei-as. 

Ao mesmo art. 3.·, § 1.·, n. 37, a Commis-
são manda accresentar depois da palavra «SU-
bordinadasn o seguinte: «incl usivé os traba-
lbos do Congresso,~ elevando -se a verba 0 • . 
200:0008000. 

Essa verba é destinada ao pagamento de 
trabalhos e enco mmendas elas nossas Secre-
tarias , executados pela lmprema Official. 

Accrescente-se onde convier: A auctorização 
constante do art. 30 da lei n. 596, de 19 de 
setembro de 191 2 é referente a cada des'io · 
bramento das cadeiras do cu rso do Gymn sio 
Mineiro. 

E' uma disposição interpretativa de um art. 
da lei do orçamento vigente, votada pela Ca · 
mara o anno passado. 

Como a r-edacção desse art. não ficasse 
bem clara, a commissão julgou dever modi-
ficai-a convenientemente. 

Ao art. 3. ·, ~ 3. ·, n. 3, em vez de 10:0008000 
diga-se 20:0008000. Essa quantia é destinada 
a passes, na Secretaria da Agricnltura.Com o 
desenvolvimento que tem tido o serviço agrí-
cola em todo o Estado, são necessarias constan-
tes viagens por parte dos mestres de cultura e 
outros funccionnrios, de modo que a verba até 
aqui votada para passes tem sido insufficiente 
tornando se mister augmental-a. 

Ao mesmo art. e ~. n. 4, em vez de . .... 
13 :9608000, diga-se 20 :ooosooo. 
Refere-~e essa rubrica á com missão de li 

mites junto aos Estado~ visinhos. 
Ao mesmo art. e §, n. 15, em vez de 

100 :000$000, diga-se 80:0008000. 
Essa verba é destinada á compra de vacci-

na anti-carbunculosa. 
Como se trata de uma diminuição de des · 

peza não se faz mister justifi car a emenda . 
Direi apenas que apesar da grande quanti · 

dade de vaccir.1a anti -carbunculosa que o Es-
tado tem adquirido não tem sido gasta essa 
verba em sua totalidade, de modo que enten-
deu a commissão reduzii -H de 20:0008000. 

Ao mesmo art. e§, n 16, em vez de .. .. 
160: ooogooo, diga-se 150:0CO$OOO. 

Essa verbH se refere aos Institutos João Pi-
nheiro , D. Bosco e Bueno Brandão. 

Nào se cogitando actualm cnte nesses lnsti 
tu tos de obras novas que determinaram a-

elevação da quantia primiti va aos mesmos 
consignada, a commissão dimin ue a verba 
respectiva. 

Ao mes mo art. e §, n. 18, accrescente - ~e : 
depois d:1s pa lavras <<Juiz de Fóra , 5 :00080110, 
«e de ltajubá, 111:0008000» , elevando-se a \'e r-
ba n Hí: 000800J. 

Sr. Presidente, v . ex c. sabe que se fundou 
n ' prospera cidade de ltajubá o Instituto Ele-
ctro Technico , ta lhado n cooperar gt·ande -
mente para o desenvo lvimento do Estado e 
para a el evação do nivel inteiJ,'ctual da re-
gião sul-mineira. 

O Instituto Elec tro-Technico de ltajubá, o 
armo p ISSarlo , por intermedio do nosso illus-
trado coll ega , t•epresentan te el a 3. · circums-
cripção eleitoral, sr . F'. Sc humann, dirigiu ao 
Congresso um requerimento so licitando uma 
dotação orçamentaria 

A Camara jnlgouquenão era possível, no 
momento. ~at is fazer a esse pedido e o nosso 
honra do col leg:1 retirou n sua emenda , acu-
din do no appello da commissào. 

Agora, po1·ém, qu e já se acha fun ccionando 
aquell e estabelecimento , tenjo já recebido 
professores do extt·ar.geiro; agora que elle já 
vai começ:1 ndo a prestar grand e série de ser-
viços ao Eslado ... 

O SR . f<'. SCHU ~IANN .-E á propria União. 
O sR JoÃo LrssóA . .. e á propria União, 

como bem diz o nobre deputado, a C:1m1ra 
deve attendet· a esse pedid o qu e se i.icha re-
vestido de todas a& condições ele jus tiça e de 
equidade. 

O sR. l.f. Sr.liUMANx :-Muilo hem. 
O sn . I o . .\o L1snóA:- Ao mesmo ar t. e §. n. 

2.0, accrescente-se no fim «C Campanha» ele-
vando -se a verba a 14:4008000. 

Essa rubrica se refere a aprendisados agrí-
colas subvencionados pelo Estado, cujo nume-
ro é augmentado agora com o aprendisado da 
Camoanba. 

Ao· mesmo art. e §, n. 21, em vez de .... 
24:ooogooo, diga-se, 32: ooogooo, fi cando o 
governo auc torizado a augmentar de 2 o nu-
mero de aprendizes no extrangeiro. 

Alé agora o governo do Estado tinha au-
ctorização legislativa para, aproveitando a in-
telligencia e n vocação dos nossos jovens pa-
tt·icios, enviar 6 destes ao extrangeiro afim 
de se aperfeiçoarem na in dustria agrícola, 
mas taes têm sido os resultados obtidos por 
essa medida tomada pelo Congresso que a 
commis<:ão entende u dever augmentar o nu-
mero dessrs a ppr·endizes de mais 2. 

Ao mesmo ar tigo e ~ . n. 22, acaesce nt.e-se 
no lim- «E na colonia «f<'rancisco s~ ll es» , em 
Pouso Al egre , nlevando-se a verba a 80:000$. 

Refere-se essa rubrica aos postos zoote-
chnicos. 

A vrrba et·a de 70:0008000; a commissão 
propõe a sua elevação pa l'a S0:0008000, visto · 
que foram creados outt·os estabelecime ntos 
similaJ es , cuja manutenção se f<•z egualmente 
n ecessa ria . 

Ao mesmo artigo e §, n. 24, em vez de .... 
50:0008000, diga- se 30:0008000. 

Diz respeito essa verba á manutenção àa 
nossa ri' de meteorologica. Como se trata d c 
reducçào de despesa, di >' penso-me de just i-
ficar a emend a. 

A commissão offerece agora uma emenda 
auctol'izando o governo a t•eform ::t r os regu_ 



lnmentos das feirr. s de gado elo Estado, poden- Essa emenda reproduz di s po~i'ção constrrn-
do es tabe lecer a obr·igação da pesagem oo te r:l e lei ante! io•·, mas como na pr·oposta do ' 
'-\·ado vaccum para a vend a nas féi r·:1s, ou nrç :mrnto essa me~m a di~posição era manli-
pa ra a <'xport;:çào, d ~ modo " 1witar lrs:io ao da com n:ferc ncia npe nas ao art. e n . dn lei 
fist.:o e gal'an tir o br.~ i adeil'J co nti·a as e-pcrn - respectiva, a commissão . pelos motivos ex: -
laç.ões rios comp r·adotcs de ga<'lo (rnar chnnt('s j . 1pe ndid os pelo nobre rela tor da receita, en-

!3 r·. P re~;idt · n tr, o ann o passado . hl'i llrHn- tt>11 de11 dever co n s i g nai-::~, na inlt>g rll , no pro -
temente fllnd amen t;, cJa pelo nosso illustr·a t! o Jec Lo artual. 
co ll ega, H . Elias Thcotonio, foi suhml'ltida f1 A man11tenção deEsa med id a é comple-
co n sid l~ raçào dH Casa uma proposta , em vir· menta r ria li"'~ se acha concretizad1 na se-
tu de da qu ~ l dPYeriam ser es labelet.:idas ba - guinte emenda : 
lanças nas feirm; de ga r:lo. Art. l<'it.:a o governo do Estado auctorizado 

Não me occor·re, purém, no mom ~ nt o, si s. ~ co ntra ··t<ll', com quem maiores vantagens 
rxc . Sf'. rnt'el'i a exclusivame nte á t'eir·a qu e oll erece r, o estabdcclln ento de arm~zens ge-
se te,ri a de t11n d3 1', pelo SP u proj ec to, na ci- raes ;na prar; 1 do Rio il c Janeiro e n:: s mar-
da de de P a~sos, ou si genera lizava a medid a gens das e~lrild~s dt! fcrTo do Estado de Mi-
á todas as feiras do Estado . n a~. além de ou tn.s provid encias de interesse 

O SR. Etus TIIEOToNIO:- Ett gen er~ li se i a para a producção min eira. 
medid a a todas as feiras do E-taao , dt't t> rmi - Parag r·apn o unit:o . Para o fim deste artigo 
n-a ndo que seria ob 1·igatori 1 a pesagPm do tpocl E" P."í o governo, 1lf\m cte outros favores jul-
t:'ado. 1 g o~ dos n cce~sa no~ , cont.:c der a ga rantia de ju- ' 

O ~ R . .Jo,\o LI~ BOA .: - Pela nossa legislaçito · ll'OS de ·6 . I · por pra zo nunca su periOI' a 20 
mesmo, em ·1903, j á foi rst.. hr lecida a adop<;ão annos e sobre o capital m· ximo de . .... ..... . 
de b:.la.nçGs . nas feiras do Estado, n;io tendo, 3. ooo oor•guuo. 
porém, sido fix 2da a taxa de pei'agem. Sr. P1·esiden te, a instituição dos arma-

Por isso. a commissão vem agora reprodu- Ye ll s geJ'a t s, já es tabe lecida po r· lei em Mi...: 
zir a medid<J, rri as de um modo geral e ob ri- 1nas Geraes, precisa ser executada pratica-
gatorio, dec larando !]Ue a taxH de pesagt·m 1men te, atim rle que os nossos produ<:tores 
que terá rl e s-e r paga pP lo.dono do gvdo, não 1possa m col hr r della os mesmos beuetioos 
deverá. e:--ceder de S003 por kilo de peso bruto. 1resu I Lados que têm co lhido os productores de 

Determina ai nd a, em sua emenda, q.ue nos r,utros l~stad os onde já existem funccionan-
contractos pa ra esse se r-vi ço, que pod erão irJ o Psl.abelecimen tos similares. 
ser feitos par,t cada uma da s fei ras existen- Qu antJo o Congresso Mineiro cogitou de 
tes ou ponto fisca l, deveffi fi car estahel1-eid as •semel hante medir! ~ , que hoje faz parte da 
as vant:1gens otl'erecidas ao E~tado c as obri nos' a legisl:;ção, ti ve oppOJ'tun idade de dis-
gaç@es dos cont r·actantes, en tre as qu-aes a culir a m·, teria , manifestanúl.o-me a favor 
de 1prestar li :; nça para ga rantir o pa gamenlú del ta ~onv e n cido que es tava e convrcido que 
das multas e a de fazer funccional' a balanca ainda es tou da sua uti lidade . Etfecti vamen-
dia riamente, sob a fi scalização do governo. te, sr. Presiden te, essa instituição representa 

O SR . GA.RIBALD! MEL LO : ~ Essa emen- a v a lYula feclJ.ida ás es peculações das bai:J;.is-
da consigna uma das conclm ões adaptadas ' tas dos nossos mercado~; essa instituição é 
pe lo Congresso Agrícola e lndustri 1 que se um dique que se oppõe áquelles que dese-
reali zou nas la ·Capital. jam depreciar o producto para se enriq ue-

O SR. Jo .~o LISBOA : - Onde convier ac- cer·em á custa do trabalho dos agricultore·s. 
crescen te-se : ( :lpoia!Úls; muito bem! ) ' 

Fica o governo auctorizado a conceder um Abrigado por e lia, o :oroductor colloca a 
premio de 30:000~ 000 á empr esa que trarrs- mercadoria de modo a resis tir a essas espe-
form ar, industrialmente, no minimo, um roi cu lações inconfessaveis, sem, por outro lado, 
lhão de kilogrammas de milho annualm ente. luctar com difticuldades na obtenção dos 

E' um estim!ll.o ,á .nossa lavoura cte ce-reaes meios,nescessarios para custear a industr.ia 
que a Camara não 'deve rugatear. ou a sua lavoura porque, com os armazens 

Outra e111end~ : Fica o governo aucloriza - geraes vem a int>tituição do warrant, 
do~~ empr.esta r á ~com panhia Norte de Min as» com a emissão do qu al ell e levanta o ca pital 
a ,q,uantia de mil contos de réis, em apolicPs nccess:::rio para offerecer resistencia á baixa 
da dividq publica do E,;t?.d o, elo v.alor nomi- ctn prod ucto alé esperar a elevação do mesmo, 
mal de um conto de ré is cad.1 uma, me<!iar1 - obte1IdO en tão um preço mais compensíldor: 
te garantia hypolll ecoria do rmteri<t l c li- Onde co nvier accrcsccnte-se: !i'ica :1ppro-
nba da e> ll'ad:;, acaut ~ 1 ~ ndo. no J esprc livo v a do o rPgu lamcntn mandado obser-var •pe-lo 
contra cto, os interesses do Estacl o. dc·creto n. 2.991, de 29 de novembro r:l e 1910 

Não ha onus ~ara o Estado n e~>:a medida . . , obr e n1postos de consu mo de aguardente ou 
As :1policcs ' erào p;u:a ca ução de um em- ' lcool e de outt·as bebdas alcoolicas e aguas 
pres tim o qu e a Companhia pretende le,·anla J'. min er·aes artific iaes . 
porém, em trocH das mesmas a empr·, sa li y- E' uma disposição necessaria para appro-
po tb eca ao E~tar!o tod::~s as ' uas Jin h.as, todo .var o Rrgulamento que o governo expediu 
o ~c u materi<d, de modo que a g a ro nli::~ é em relação á arrecadação desses im postos le 
elfectiva. que já es tava sendo executada sem o placet 

Accrescenle-se ond e convier : E'. o gover- legislativo . 
no aucto rizado a modific r o svst.eH;a de ar- Pur meio de uma ou lJ'a emenda a commis-
recada<;ão r:lo im posto de ex po 1~taçào do café, -~ã o auctoriza o governo a rever a actual elas-
de modo que o pagamento des te se fa ça na •sificação lias collet.:to J'ias. 
mesma occasião r1ue o da sobretaxa, podeu- E' essa uma necessidade que todos os srs . 
do p.a ra esse 11m.en tr .• r em accordo com os depu tados reconh ecem, de modo que nãG 
.Esta.dosjnteres: a dos ne ssa exportaç.ão. ~- re ciso ·me alongar sobre o assum pto. 



Em virtu de da ultima divi;:ão ad ministm · i pouco hem accen lu.on o no.bre , representan te 
ti va do Estado, <1 lgu m:r;, das nossas coll ectorias · ela lt . " circumsct·ipção eleitoral. 
têm rie desce r- de datisiti cação pela dim inui - As demais disposições da emfl nd ' rep rod u-
ção de suas rendas , ao p~sso 4ue outras, cu.t a zPm egualmenle medidas constantes da lei 
arreoad ção augmen tou, têm nceess ' riament c de orç~mr nto, .votd.da pr la Cama ra o ~ nno 
-de ser elevilr1ils ot r·lnsse . O governo preó passa do e q ne:. commi~ão j11l ga necessario 
sa, porta nto, dessa aur·.trJJ ização para regular manter para o futuro exe r·cicio. 
se melhante se rviço. Quanto ás !'m e nd~,., apresenta das pelos illus-

Accrescenle->c aindc: Fica desde já :r berto t!'ados r·ollegas, a commissão. não võ n ~ s mcs 
o u euito neces~ ;r t· io para o pagam ento do rx- mfls incon ''enient.es; ao contr·ario, ac ha l{:Ufl 
cesso de rlesprsa que se verifica r no n. Vl!, são opportun?s e de nece>sidad e, sem que 
~ · t 0 . , do ai'!. 11. rl .r lei n. 596, de l ll de se- não merecef'iam a brilhante jus ti fi cação q.ue 
1ernhf'O de i912. tiver·.11n por parte dos se u~ auctores. 

Ess~ emenda r·r,l'e rc-sc a d1·spP.•as d~ C& - Acon~e l ha . portanto, á C;Jmar ' a ;~ cceila-
m:mr dos , ,., . D·'put8dos. s ,~ rrd o in ~·,:fiid- ção de tod a~. pi'Om ell enrl') , em :J.• discussão, 
ente a ve rba vulCIIla c lr :nr. 11d o 11 r.ccss i- depois de um es tudo mais ·det'!lhado de cada 
dad e de acq ui si\:rin d ~ mol'ds fl ou tms ohj"- uma em particuLrr , dize!' dPfillitivam ente, si 
aLo ~. a Socrela l'i · j ulga .intiltispe nsave l a abet·- nevem ou não conl.inu~r a fi gurar no orça-
LIIra d e Sl · m el h ~ ll t • · cr·rr1itP. lll ~-' llto, sendo qne, desde já, as~egura que se 

Outra Ptn end 1: F:' o g.wer ll o audori z:r rl o a Psforça rfl, com toda a sy.mpatbifr, pura y.LH! 
pag:1 r os vencim t· n Los el os em p r·,..~ado~ da se.i~ m ·essa s .medidas adaptarias. · 
Escu la de Ph arm:,cia rte Ouro Pre to, c uj o~ Terminando e:-las considerações, peço des-
lo:.:a·res f'or~m s11ppr·imid os pe la d i ~po iç;'io rulpas á l>rmara pelo te.mo·o l{U e rl he tom e~i. 
do § unico do <1rt. 10, da lei n 3 18 de 16 dr. fatiga.ndo a sua altP,nção.(Não a:pniados gera. s. ) 
8e lemb ro d» J !JOI , fi<' :mlo nherto para e;; te O ~ R . NE r. '>o .~ o" St-:;.;NA :- 0uvimo~ v.'~ ·' " · 
fim o crt•d ito nct:essario e os mesrnr·s em- com a attenção l{U e nos . merecr·. ,· Apoiarias . ) 
rwe~a rJosrsem dir·eito a qwllq uet' ou tr.t recla - O SR. Jo;\o Lr :: BoA: - :\fuito ;,gr deço aos illu;>-
mação. trados co l l ~gas a sua benevolenei>t, que levo 

Esta di spu:-i ção torna mais cla ra uma á co nta da ma gnitud e do asstr mpto e do inte-
out· a já YOlaJa pe lo Congresso o an no pas- r·es·;e qu e todos temos pela .pt•osperidade do 
sado. Estado. 
" Fina lmr nlf', a commis~ão a·presenla á coo- \Muito bem; muito /Jem! U urador t' a lloro-
sidetação da Casa a segu inte cmend n: san,e nle cnmprimentado). 

Fic;nn mar did as as di , posições do art. 16 
I pri,•il cgios de li nl1as telegraphicas};- t 7 (t'un-

1 
dac; <i o de co loni as ~grico la s, immigraçã0 e 
colrm.ização .por operação de credito) ;- 18' 
{accordo com os magisttados, lentes e em 
pregados da Escola de P harmacia, qur. 
soffreram reducçã o de vencimentos);- 19 
(accórdo com as Camaras Municipaes qu e 
contralliram emprestimos com o Estado, no 
sentido de novarem-se os contractos para ex-
on erar ou limitar a,s responsabilidades de di s-
trictos deF membrados);20 (elevação do prazo 
do art. 4. 0 da lei n 572, a quarenta annos 
para as Companhias E. li. VJctoria a Minas e 
Jtabira lron Ore Qamp~ ny Limited);-2·1 (sobre 
e:qJoSi\ àO em Bello Hori?.on ~P, fi cando es ta 
transferida para 1-914);-25 ( rcl~tiva á isenção 
do art. 57, n . 'i, do dec· n. 1798, de 1905, a 
qual não comprell ende os immoveis dos ac-
cioni st;'s das sociedad es nnonymas);- 26 (so-
bre a faculdade de pagamento do im posto 
territorial no Iog-a r que ap r·ouvr.r ao co ntri-
buint e. qu ando es te possuir immoYeis em 
dive r~os m1rniripi' s;;- 20 (relativa á '·xped i-
r,:ão de tilu los a colonos);- 31 (re lati vo <1 0S 
im postos '" ITl pt·r s t :1 çõe~ . qu e devem p ga t· o:. 
funcci onari fl s pnbli cos); 32 (r·elal ivo á reYi-
são df' conlJ'i1C tos com sr;ci r da dPs ou em-
pre'>Hs·; e :33 relati ,·o a faH)res á indu, !rra 
de ci mento), todos da !r i n . ti96 , ele '19 
de ' etPmbro et c 1912, e brm a:;, im a di s-
posi ção do art. 13 da me, mq !ti. 
. Sr. Pres idente, a commissào mantém o art. 
17, q.ue diz r es_peito á fun aação de colon ias 
agri.colas, immigr.ação e c<Jl o.niza•.:ão po r opr\-
J'f! \ ão dP. credito, ;,c Hdindo (ts nece,sidades 
.do Estado, por·quanto está bem r.erta de qu e 
o ;nos;;.o maior d.esenvolNimento .de penJe exa-
çtam.ente de uma l=> rga corrente immi~rato
ria,.quc é preci ~o fa1orece r, como ain da lla 

Emendas 

Ao art. 3, s 1. · , n. 30 lettra a 
Su pprimam ~ se as palavras uauxilio para co n-

strucção do hospital d,e Bom Euccesso», «O r-
phanalo da Capital (da associação do Pãu de 
Santo Antonio), sendo manutenção 2:000$')00 
e auxil io para construcção 2:00QSOOO»; e « IU-
xilio para a con:;trucção do hospital da Villa 
do Cl udio» até a palavra «Cnatingan, inclu-
>iv<'; auxilio para a consirucção áo hospital 
de São João Evangelista, . 

N . 43 

Ao mesmo artigo, paragraplto e numero ac-
cresce nte-se : 

"Aos bospit:1 es de Claudio, São· João ·Evan-
geli sta, Cara tinga, e Orphanalo da Capi ta l 
(da associação ao Pão de Saulo Antonio), An-
tonio Dias Aba ixo, do Rosario de São João 
<J'E I ~ R e i , Rom Succes<o, Piranga, Para r:at LÍ , 
::)al in ~s. auxi lio r! e cons tr·nr:ção; Alhergne San · 
to An! 11 nio, de São João d'El-Rei, 2:81100$000 
a .cada um, hospital do Rio C:tsca- 2: uooguoo. 

N. 1,4 

Ao art. 3, § 1 o., n. 30, leltra b accrescen-
te ·~e : 

Ao Ot'ph anato de Sant'Ann :t de Passa Qua- . 
teo, 2:ooogooo, :'1 Associ~çào Geneliciente Ty-
pogr~í])li i r a da c~pit·al. 

N. 45 
Onde c.on vier: 
A cc re~ ceute -se: 
Ao lnstitutn .Histo r·ico c Geogr-;1plii co da Ca-

pital, 2:0008000; 
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á Liga contra a tuberculose de Bel!o Ho-
rizonte, 3:0008000; 

á Escola de Commercio de Bello Hori-
zonte 4 :0008000. 

N. 46 
Onde convier: 
Auxilio de construcção: 
á Ligii Operaria Mineira. 1.0008000; 
ao hospital de S. Vicente de Paula, da Ca-

pe ltin h a, 2:0008000; 
á Associação Oito de Se tembr·o de Uberaba, 

4:0008000; 
ao pavilhão de tuberculo<:.os annexo á Santa 

Casa de Pouso Alegre, 4:0008000; 
para as obras do novo predio do My lo de 

S. VIcente de Paula, de Aguas Yirtuo~as, . . 
4:0008000; 

para a enfermaria de tu bercu losos do hos-
pital de Santa Rita do Sapucahy. 3:0008000; 

para a construcção do novo predio da San ta 
Casa de Oôres elo Indayâ, 2: 0008000; 
. d<? Albergue Operaria e Orphanato Leigo da 

Capital, 2:000$000. 
do predio da Sociedade Amante da lnstru· 

cção e trabalho da Capita l, 2:0008000; 
da Santa Casa de 1\hrericordia de S. Gon-

çalo do Sapucahy, 3:0008000; 
c~sa de Mise r·ico rdia do Araxâ, 2:000800e. 

~- 47 
Ao mesmo art., s e 11." lett ra C 
Supprimam-se as palavras «para construcção 

de um pavilhão» até «a cada um~> e accres-
cente-se : 

N. 48 
Ao mesmo art. § e n. , lettra k: 
Depois da pa lavra «Bello Horizonte» accres-

cen te-se «3o:ooonooo», elevando-se a verba a 
33:0008000 e 5C :60o8DOO para auxilio de cons-
trucção do Edifício da Escola de Medicina da 
Capital. 

N. 49 
Ao mesmo art., ~ . n. 31. 
Em vez de 162:980$000, digHe . 

198:9808000. 
N. 50 

Onde convier: 
Ar·t. A diaria do.; inspectores regionaes 

se rá de 128000 
N. ti l 

Onde convier: 
Art. As sulweuçõPs e auxílios con feridos 

por esta lr i só serão pagos a ~ ssociaçõ es con-
stituídas lega lmente. 

N. 52 
Onr! c convier: 

E' o goYC r'no auelorizado a pagar· integral-
mente ao Asvlo de Nossa Senhora de Nan-
reth, de (Ju eluz, a qu antia de dois co ntos de 
réis, de que trata a letra b do n . 30, doart. 
15, § 1. o, da lei n. 570, de 19 de se tembro de 
1ÇJH, que ca hiu r m exercício findo, e a de 
12:000$000 ao «Apprendizado Bueno Bran-
dão», da Cnmpanh :1, abrindo para isso o ne-
cessario credito. 

N. 53 
Ao mesmo art., §, n. 37. 
Accrescen te-se: 
«Depois da pa lavra-subordinada, accres-

ce nte -se- inclusivé os trabalhos do Congr·es-
so, elevando-se a verba a 200:0008000. 

N. 54 
Onde convier: 
Art. A auctorização constame do art. 30, 

l a lei ll. 596 de 19 de setembro de 1912é re-
fr. rente á cada desdobramento das cadeiras 
do cur~o do Gymnasio :Mineiro. 

N. 56 
Ao art. 3, § ::J, n. 3: 
&.n vez ele 1o:ooosooo, diga-se 2o:ooosooo. 

N. 56 

Ao mesmo art. e §, 11. 4: 
Em vez de ·13:960gooo, diga-se 20:0008000. 

N.tí7 
Ao mesmo nr t. e~ . n. 15: 
Em vez de 100:0oogooc, di ga-se 80:000$000 . 

N. tiS 

Ao mesmo art. c §.n. 16: 
Em vez de 160:0008000, diga-se 150:0008000. 

N. 59 
Ao mesmo art. c ~. n. 18: 
Accrescente-se: 
.llepois da palav ra «Juiz de Fóra , 5:0008006l», 

e de «ltajub:l, 10:0008000», elevando se a ver-
ba a 15:000$000 . 

N. 60. 
Ao mesmo art. e §, n. 20: 
Aecrescente-se no fim: «e Campanha», ele-

vaudo-se a verta a 14:4008000. 

N. 61 
Ao mesmo ar I. e §, il. 21 : 
Hm va de 24: 0008000, diga-se 32:G008000, 

ficando o governo auctorizado a augmentar 
fl.e 2 o numero de apprendizes no extrangeiro. 

N. 62 
Ao mesmo art. e §, n. 22: 
Accrescentc se no fim: 
«E. na colonia «Francisco Sall es» , em Pouso 

Alegre», elevan do-se a verba a 80:0008000. 

N. 63 
Ao mesmo :nt.. e§, n. 24: 
Em vez de 50 :0008000, diga-se 30:0008000. 

N. 64 
Onde convier : 
Artigo . Fica o Presidente do Estado aucto· 

rizarlo a reformar os regulamentos das feiras 
de ~ado do Estado , pod endo estabelecer a 
obrigação aa pesugem do gano vaccum para 
a ven da nas feir·as ou para a exportação, de 
modo a evitar lesão ao fisco e garantir o boia-
deiro eontra as especulações dos comprado-
res de gado (marcl!antes). 
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§ t.· A taxa de pesagem que terá de ser 
paga pl'llo dono do gado, não deverá exceder 
de SOCl3 por kilo de peso bru to. 

§ 2. · Nos con tractos para esse serviço, que 
poderão ser feitos para cada uma das feiras 
existen tes ou ponto fiscal, devem ficar esta-
belecidas as va ntagens offerecidas ao Estado 
e as obrigações dos contractantes , en tre as 
auaes a de prestar fi ança p·:ra garanti!· opa-
gamen to das mul tas e a de fazer t'uncciona i' a 
brllanç• diariamente sob fisc~lização do go-
ve.rno. 

N. 65 
Ond e convier: 

Artigo . Fica o governo auctoriza do a conceder 
um premio de 30:ooogooo á empresa qu e 
transformar, industrialmen lc, nn mín imo um 
milhão de kilogrammos de rnilllo :JII IIUal-
mente. 

N. G6 
Onde enn vicr: 
Artigo. Fü;a o govem o do E-; ta do auctorizado 

a empres tf! r á "Compan hia .\oi'IC de Minas» 
a quan tia de ·l. OOO :ooogooo (mi l contos de 
réis) . em apolices da divida publica do Esta · 
do , do VillOI' nom il'lal de um co nto de réis 
cada nma, med iante ga rantia bypotllecaria do 
mat-el'i al c linh as da C!' trildn. :JC:!Utclando, no 
respectivo contracto, os interesses do Estado. 

N. 67 
On de c~nvie 1·: 
A1· ti~o . E' o governo aucto ri zado a mod ifica r 

a ~vstema de arrecadação do imposto de ex-
pol;ta çào do café , de modo qu e o pagamento 
deste se faça na mesma occasíão que o da 
sobretaxa, rod~ndo pard esse fim entrar em 
accordo c~m os Estados in lercsi>-ad os nessa 
exportação. 

N. 68 
Ond e convi P- r : 
Artigo. Fi ca o governo do E~ta do auctoriza· 

do a contractar, com quem maw rcs va ntagens 
otferecer, o es tabelecimen to de armazcns gc-
raes na praça do Rio de .l an r•i ro c nas mar-
"ens d;, s estradas de fer:o do E~tad o de Mi-
nas, além de outras provid encias de mteresse 
para a producção mineira . 

Paragrapho unico. - Para o fim deste ar-
tigo, poderá o governo, além de ou tros favo-
res julgados necessarios, con ccd·~ r a garan-
tia de juros de 6 °/o por prazo nunc~ supe-
rior a 20 annos e sob re o c.t p!lal maxtmo de 
3 . ooo: ooogouo . 

N. 69 
Onde convier : 
Artigo. Fica approvado o rcgnl <; mento man-

dado observar pe lo dec. n .. 2.9\Já·, de ~9 de 
novembro de :1 9:10, ~obre Im postos de con-
s w. mo de <~ g uardente ou alcool ,, de onl 1~~s 
bebidas alcoo licas e aguas m1 ncraes ar li h-
ciacs. 

N. 70. 
Onde convier : 
Artigo. E' o governo auclorizado a l'ever a 

actual classificação das collectorws. 
N. 71 

Ond e convier : 
Arti go. Fica desde já aberto o cred ito neces-

sa rio para pagamen to do excPsso de despesa 
que se verificar no n. VIl, § i.· , do ar t. H, 
da lei n. 5\JG, de tÇI de setem bro de 1\J :12 . 

N. 72 
tlnde convier : 
Artigo. E' o governo auctorizado a pagar os. 

vencimentos dos empregados da Escola de 
Pharmacia de Ouro Prelo, cujos logares fo-
ram supprimidos pela disposição do para-
grapho unico do art. 10, da lei n. 318, de 
16 de se tembro, de 1901 ,· fi cando '' berto para 
es te fi m o Cl'edito neccssario e os mesmos 
empregados sem direito a qualquet· outra 
reclamação. 

N. 73 
Onde convier acc1'escente se : 
Art. 4R. t<icam m~ ntidas 11s disposições do 

art. 16 (privi legio de linhas telepb on icas): -
:17 i fund ação de co lonias agricolas, immigra-
<;ão e coloniz· \:•'io por ope1·açào de cred ito ); 18 
(accül'do com os magistrados, lentes e em · 
pregados da Escola de Pharmacia, que so flr e -
ra m red ucçâo de vencimentos); - 19 (accor-
do com as camaras municipaes que ~·ontra bi
ram emprcstimo com o Estado, no sen li rf o de 
novar em-se os contl':i Clos para exonerar ou 
limitar as responsa bilidades dt~ districtos des-
membrados); 20 elev:1ção do pra zo do art . 
4, . · da lei n. 572, a qu arenta aHnos para as 
Companhia s E. F. Victoria a Minas e ltabira 
lron ore Company Limited);- 21 ('ob1·e ~::x
posição em Bel to Horizonte, ficando esta 
transferidn pa ra i 914 ); - 25 (rei a ti v a á isen-
ção do art. 57, n. 7, do dec. n. 1. 798 de -1 905, 
a qu:1l não comprehende os immoveis dos 
accionistas da ::; sociedades anonyma s) ; 26 (so-
bre a facu Idade de pagamen to do im J.losto 
terrilol'ial no logar que app rouver ao contr:-
buin te, quando este possuir im movcis em 
diversos municípios) ; - :t9 (re lativa á expe-
dição de tilulos a col onos) ; 3'1 telativo aos 
impostos em prestações, que devem pagar 
aos fun ccionarios publ icas); 32 (rel&tivo á re-
visão de contl'ilCtos com <IS sociedades ou em-
presas de contractos; e 33 (relativo a favo r es 
á in r:luslria de cimento), todos da lei n. 596, 
de :19 ele setembro de :1 912, e bem assim a dis-
posição do art. 13 da mesma IPi.-João Lisboa . 
-Senna l'iguciredo.- Emílio Jardim. -- Odi-
lon de Andrade. -Alves de Lemos. 

São postas em discussão conj unctamenle. 
O sr. José Alves:- - (1 . 0 secretario) : 

Sr. Presid ente, ouvi perfeit<J mente o app ello 
dirigido á Casa pelo nosso collega, sr . João 
Lisbõa, no sentido de serem ~ n te s 8presenta-
das todas as emendas, afim de que sobre el-
las se manifestasse a com missão. 

Eu formula va ju ntamente a emenda que vou 
ter a ho nra de ofrerecer ao proj ec to quando 
s . exc. peditt a palavra que lhe foi concedi-
da. Eis porque, á primeira vista, parecerá 
Que eu não quiz acu j ir ao ; ppel lo do nobre 
depu ta do. 

Explit; :: da assim a minha ~tli d u r! ~ , passo a 
olfereccr a nnn lla emend ;•, pcduwo para a 
mesma a costumad:; ben evolcnl'ia da Casa e 
da commiss;'io, po1· i, so qu e <J med ida de que 
ella cogita é muito justa . Eu pretendo, sr. 
Presidente, um pPqueno auxil io p.11·a a cons -
trucção de um predio desti na do ú casa de ca -
ridad e da Contagem. 

AJ,te-hontem o pre~ i den te da Cama 1:a Mu-
nicipal da t:qntagel!', prospero. muiw;q;w das 
vizinhanças dPsta Caplla l, fot a m111ba casa c 

, fez. me ver que estava orgamzando uma soc1e-



da de para fundar ai li ·uma casa de caridade, 
ped indo que . promovesse a passagem, pela 
Cam .ra dós Depu tados, de um r. uxiHu em bem 
dessa mediria , a trás justíssima, poi s que sa-
tisfaz a fin s hnmanitarios Accrei'ce. que o or-
çam ento actual consigna uma disposição da 
mab conveniente prec~ ução no sentido de 
serem pagos os aux ílios votados sómente ás 
a;:sociaçõr:s que es tiverem legitima e legd l-
mrnte cun- tituid;·s. Vê, pr rlanto, a Casa qu e 
não ha nt>nhu m receio, nPn llum inconve , ien-
te, em SP fozc r a concessão que so licito . l'lci-
tcro a bene\·otencia da e:~ m:n·a e d:1 honra da 
commissão r m favor da mi nha emenda ass im 
con•:ebida (lê ) 

(Muito bem; muito bem !) 

Ao flrt. 3.• § 1.• 
Onde co mier: 

1\menda 

N.• i4-

Ar t. Auxi lio para constru<.:ç:lo elo preu io 
pa1a a C~5a de Ca ri rlade de Conlogem , 
qu ;; tro co ntos de réi.;. 

S. R.-Sala das Sessões, i1 de agosto de 
1913. - .l o>ó Alves. 

E' . apoi~da e entra. con junctamente em 
discussão . 

O FH. JoÃ o LIS HÔ A. em nomr. da cnmmi s 
são de Orçamen to, decl órn qu e está acceita 
a em(>n da que acaba de se r apresentada pelo 
sr . Jo,;é Alves, até á 3.• discussão quando se 
pronunciará definitivam ente a respeito . 

Ningnem mais pedind o a palavra, encerra-
se a cl iseussão, sendo a pprov ados o cap. li 
e todas as emr ndas a ell e referentes . 

Ü SH. NELSON DE SEN .\A, pela ordem, pede que 
se com-igne na acla tcr·-se abstido de tomar· 
parte na vo tação da emenda. n . 54. 

O o: H. JoÃo LT~BrA, pe la ordem, pede que 
se de s taque a emenda n. 66 para <.:o nstituir 
proj er. to em separado. 

Serão attendid0s os nobres deputados. O 
proj ecto resul tante da emenda 66 toma o 
n. 12;; . 

Approvado em 2. • di scussão com as respe-
ctivas emendas é devolvido o projecto á 
commissão de Orçamento . 

O sr . Presidente fazendo ver achar-se ter 
minada a hora destinada aos traba lhos da Ca 
mara, des igna para amanhã a seguinte 

ORDE!If DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tar·de : 
Leitura e approvação da acta . 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Apr ·~sentação de par·eceres das commi <-

sõe~ . 
Ap rrse ntll('ào de projectos, req uerimentos, 

in <~ ie~ çõe:', intapellaçõcs ou moções. 
Dbcus::ão de r·equerim enlos , in dicações, 

intcr·pell ; ~,;ões ou moções. 
Approva ç:ão de redocções fina cs. 

!'EGUNUA PAHTI': 

Atl) qll l.ro horas da tarde 
2.• r!iscm-são (2. " tu rno) do projecto n 84, 

dc '1012, rrformando o ar t. 1117 da r:onsti tu i-

ção do Estado, sobre c0nccssão de lote-
r ias. 

Discussão da preferencia entre o projeclo 
n. 102, l'egulando a :1cção de despejo e o 
sllbstitu tivo ao mesmo ofl'erecirlo e 2.• dis· 
cussão do qu e fôr prefel'i do . 

2-" discussão do projr.cto n. 108, conce-
dendo di ve r·oos favores ás coopr.ralivas ou 
Cn ixas de credi to rural que se fun darem no 
Estado. 

1. • do de n. 119, considernndo como l'e-
ver:<ào á. l11·ivada Polida! o acto que no meou 
tenente da mesma corpor·.•ção, o cidMlào An-
tonio l.a r-los Ca 1·nri I'O Vir h to Catão J u 11 idr. 

Co nlinua ção da 2 • discussão do projecto 
n. 1112, regul<111do a acção de dc,;prjo r o 
suh slilutivo llO mC''ITIO off~ rer i rl o H 2.• di~
cns,<io do qnr fôr proferido. 

2." discussão do pr•oje<.:Lo n. 108, conce-
dPnd o di vf' J'SOS fH1·orcs ás cooperativas ou 
e;t ixas de cred ito rural LJLI C se fu ,,darem no 
l!:stado. 

L• do de n 11 9, l'Ons id erando wmo re-
ver~ão á Bri ~ada Policial o acto qu " nomeou 
tenente da mesma <.:orpo 1·ação o eirl adão An.-
to nio Carlos Carneiro Víti <JIO Cal<io .lunior. 

Continuação da 2." discussão do projPc to 
n. 1-1 2. rl i ~po n do sob re o pro1imento de ca-
dr ira s pr·imarias pelos profe,so res inte rinos 
.tc tualment.e em (·xercido. 

Dbcussão do par·ccer n. 168 , ch Commis-
são ~lixta , negando pi'O \' im Pn to ; os reeu 1·~ os 
Jllll' i'posto' po•· AI<.:J' .-' rlo Ferreira da Silva; 
8el<.:liior de Godoy e Tlieophi lo de Godoy e 
elo rceonheeim en to de po eres ela Ca màra 
Municipa l de AragtJHry, relativo á~ eleil;ões 
ele 31 (Je março e 2lí de ~o;osto de 1912,. 

Di s<.:ussão do p1r~ce r n. 170, da Commi-;são 
de Peti ções. opin ando pelo arch iYamen to de 
uma peti<;ão cta corporação mu sica l «U nião 
1. 0 de Maio». 

Levar.ta-se a sessão 

34. • SESSÃG OHD INARIA, AOS 12 DE AGOS" 
T@ DE 1913 

PRESIDENC!A DO SR . EDUAHDO DO .\ MAR AL 
SUMMARIO .- Acta. - Expediente.- Discur:o 

do s•· • .\1 odest ino Gon•;alves . - Apresentaç:lo. 
de parece1•es . - :?.• cli,:cussão do projecto n. 
8-1, de 1012 . -Emenda.- Discu ;;;;[w de prefe-
ren cia . - :!. ' discu:>sào do pl'oj ecto n. 126·. ~ 
Discurso do"'' · Caslello Branél>. - Emenda . • -
Di scurso do sr . Odilon de Anclracle -Adia-
mento . - 2. • di ,;c n,:são do projecto n . 108. -
l • do de n . 11 0.- 2 • elo ele n . 112 - Di~curso 
do SI' . C\ elson de Senna. -Par ecere~ ns. 168. e 
171) - Ot·clent do dia. 
Ao meio dia, feita :1 chamada, a ciTa m--e 

prrsrntes os senhores : Jo>é Alve~. Emíl io 
.J;•rdim. P edro Luiz, Nelso n de Scnn~. Chris- · 
t1a11o Rôç~s . Elias Th eotonio, Campo~ do 
Am aral, Argemi r·o d(~ Reze nrlr, Paulo Pi-
nh eil o, Gariba l !i Mello. l\l ode~tino Gonça iYr:s , 
.loã" Anto ni ), Odilon (te Andrade , Fi rm iano 
Costa, Xavier Rolim, Pedro Laho rne . Ca lde ira 
Junior. João V e ll o~o. Rau l Soares, .l o<é Cus -
tocio, Pr:t nklin dP Ca;;tro, A. Spyer, Perides, 
t.::astr ll o Branco, Raul de F<~ri;-;, .J oão Porfir·io, 
lgnacio Murta, Senna Fig·ueiredo , .Jocio Li~
hua , Alves dr. Lnmos, Edmundo Rlum, e 
Sc hum ,. nn, foltandu com causa par ticipar! ;, os 
srs . Silva t?oi' les, Anton'o Mou ra, Sty lita, 



211 

Ferre ira de Ca rvalho e Olympi o Teixeira c, 
sem ella, os mais senhores. 

Abr·e-se a sessão. 
E' convidado pa r·a o Jogar de 2. · sec: r·etario 

o sr. Emilio Jardim. 
Lida a acta da an tecede nte e n:l0 havendo 

quem sobre ella faça ob~ervações é a mes-
ma dada por apr rovada . 

di versas series da Escola de Pharmacia de 
Ouro Preto, contr·a alg uns artigos do regula-
mento s:•nilario que permi ttem o exercido 
da profissão pharm nce ur.iea a indivíduos leiggs 
e quasi ana lpllabétos , med iante uma farça a 
que dão o nome de !'xame rl fl manipula~ões 
pharmace uticas . - A' commis::<'io de Saude 
Publica . 

O Sll. 1 . · SECRETARIO dá conta do segu inte Mução de apoin á Candidatura Wenceslau-
ExrED!ENL·. 

Do sr. L· srcretario da Assembléa Legis-
lativa do Estado do Rio de .Jarwi ro co rn mu nr-
ca ndo a sua ins t~ ll ação a 1 . · do corrente e 
eleição da respectiva Mesa. 

lntr·irada, agr adeç:l-se. 
Requerimento 

De Joaquim José Prdro Lessa P. outro, fun c-
ciona l"iosem di:;ponibil idadr, pedindo que lhes 
sejam ex tensiYos ns poderes da lei qu e errou 
a Caixa Beneficent~ dos funr.cionarios pu bli · 
cos.- A' commissão de Petições . 

R e pl'esmlação 
O m . IGNACIO M üH TA mand a á Mesa uma 

n~p rese nta ção de H 2 habitantes da po,oa ção 
« ~'azenda Velha~. di stricto de S. Roque, rnu -
nicipio de Arassua hy, pedindo alteraçã o de 
divisas entr·e aque ll e di stri cto c o de S. Ped t·o 
do Jequitinhonha. - Aguarde cppor·tuni-
dade. 

O/fi cio 
O sn. AR.GEMIHO DE R EzEN DE envia á Mesa 

um officio da Cama ra .Munit:ipal de .Mon te 
Alegre, subm ettemto á approvação do Co n-
gresso a copia da ac la qu e se lavrou e pela 
qu :> l ficaram dirimidas as questões de limitrs 
entre esse município e o de vi ll a Pla tina. 
A' commissão de Camaras Municipaes. 

Rep1'esentação 
O SH. PEDRO LUIZ m~nd a á Mesa uma r·epr·e-

se nla(,'ãO de uma commissão de alumnos das 

Ur bana Santos 

O s a•. ~lodetiiUno Gon~alves : - Sr . 
P re..< id en te, motivo de for·ça maior de termi-
no" a minha fal ta á sessão de ll ontem. Re-
q LH'iro, p0r isso, a v. ex c. se dign e lle man-
dar co nsigna r na acta que, si es tivesse pre-
sen te. Leria suhscripto a moç;io apresen tada 
~~ Casa e brilhantemen te justificada pelo nosso-
rllus trado co ll ega, SI'. Raul Soares, dando em 
favo t· cJella o ITI"U voto, porque es tou de per-
ft"iln accordo com a delib cr~ c;ão ton1ada pc-
los chefes poli ticos do paiz, reco mmend~ndo 
os nomf!s do benrm erilo nli ne iro dr·. Wen-
ce:;la n Br·n Pereira Gr.mes e do d r . U1bano 
dos Santos, á presid encia e á vice-prPsiden-
era da Repuhlica no proximo quatriennio , 
( .ll llilo bem !) 

O~~· - Firmiano Cos ta, vin rl o á tribuna, faz 
idPnlicd communic.J <; ;1o , para que conste da 
ac ta . - Serão attendidos os nobr·es deputa-
dos. 

Requerimento 

O sr. Elias Theotonio manda á !\lesa um 
retjner·imr nto do sr·. Lafayctte Roqu elle, vi-
gia-fisca l do Estado, pedindo um r~nuo de li-
tença para tratar de saucle;, partir de 30 de 
outubro proximo futuro.- A' commissão de 
P etiçõ es . 

A PRI'> ENTA ÇtiO DE PARE CERES DAS COMM!SSÕES 

() SR. SENNA F[GUEIREoo, pela corn mi sf'ão de 
Orçamen to, apresenta _os seguintes parece-
res 

Parecer para :~. a discussão sobre o projecto n. 106 (O rçamento ) 
redigido de accordo com o vencido 

A Com missão de Orçamento e Con tas offerece o projecto n . iüti , já app rovado em 2. " dis-
~;uss;lo, redigido de accordo com o vencido, sendo de parecer que se ja elle submettido ú 3." e 
approvado com emendas que oll'erecerá no correr da discussão. 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes decretá 

CAPITULO I 
't . 

ORÇAMENTO DA RECE ITA 

Art. I. • A receita do Estado de Minas Ge 1·aes par<o. o exercic io de HH4_flca or~ada em . • ; •• ,:~ 
?9.103 :700S000 e se co mpor á dos seguintes ti tu los : 

A. C.-25 
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§ 1." Renda ordinaria 

ct ) Impos tos : 
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Exportação . .... .. .. ... ........ ..... .. . .. . ......... ..... ... . . . . . .. . 
2 Sobretaxa do café .... ...... . .. ........ .. . .. . .. .......... .. .. . 
3 Sell o, custas judiciarias e emolumentos . • •.. . . . . • •. . ...•. . . •..• 
4 Novos e Velhos Direitos .... .... ... .. .. .... .. . ... .. . .. .... .. . .. 
5 Transmissão inter-v ivos, quota de 3 °/0 ao E stado e doações in ter-

v ivos , senrlo para extra nh os a ta xa actual, e pa1·a os d r mai s 
casos :3 9;. . .. . .. .. .... ... .... ... ....... .. .... .. ... ... . .... .. . .. . 

G Tran smi ssão can:>a-mo1·tis . .. ..... .. .. ... . .... . ... .. .... .. ... .. .. . . 
7 Passagens em estradas de ferro ......... . ... .... . . ,. .... ... .. . 
8 Impos to so bre exportação de ouro e dia mantes . . . . .. . . . • ..• . . .. . . 
9 Taxa addi c iona l de lO 0/ 0 sobre Novos e Ve lh os Dire itos , transm is-

são ;:wsa mor·tis, passagens em estradas de fc t·r o, indu~trias e 
profissões e co nsumo de bebidas a lcoo li cas ... . .. .. .. ... .. . . .. .. 

10 Imposto so bre aguas mineraes (se llo) .. ... .. -. ... ... ... .. .. . ... .. . 
li Renda d e fe iras de gad o ...... . .. . .. .. . ... . .. . .... .. .. . .. ..... . .. 
12 Indu st1 ias e profi ssões . ...... ...... . ...... . . .. .. .... ..... . .. .. .. . 
13 Imposto teni to rial ........ .. .. . ...... ... ... .. .. ... .. . ........ .. 
14 Imposto de consum o de aguardan te, bebidas al coo li cas, aguas 

min e t·ac~ a r tiflc iaes e outras taxas de consumo .... .. . ... .... .. .. .. 

a) ( 'o nli"ibnl~·ões : 

15 Matric ulas , an nuidades e p ensões em e.; la iJe le,·imenl os o ffi ci acs . • 
16 Renda da Penitenciaria .. . . .. .... .... . ....... . .... .. . .. . . .... . 
17 Renda da Imprensa Offi c ia t ....... ... . . ... .. ... ............ . .. 
18 Quota ' de fi sca lização por pa1·te ele empre;:as ou institutos fisca li-

zados pe lo govern o . . . ...... . .. . .. . ........ ..... ... .. .. .. . 

§ 2. 0 Renda cxtraortlin;u·ia. 
a ) R e nd:1 s : 

I Juros ele dinh eit·os em Bancos e de apo lices federaes, elo l·:stado . 
:! AI'!'enlla mento ele prop rios do E stado, a lug ucis, e tc .. . .... . .. .. 
:3 J{e ncla de ter t ·c n o~ diatnan li nos... . . . . . . . • . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . .. . 
'1 Juros de emprest im os ás Cam:nas ~lun i c ipaes e empresas di-

, ·ersas . .. . . . . . .. ... . . .. .. . .. . . ... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . 
5 !IIultas : 

a ) Contl' a,·enções ....... ... . .... . .. ... . ..... ... . . . .. .... . . . ........ . 
li ) l'ian <;as crim es .. . . . . . ....... . . . .. ..... _ . .. . . . . . . ... • . .•. •.•..•••• . 

b) RCjiOS Í ~·ões : 

G Reposi •;ões e rest itu ições de quotas ele orçamentos a nteriores •. . . 
7 lnde mui zações (liquidação de d ebitos de re;< pons:n ·ei' )· ... ... . . . 
8 Cobrança da Di vida .-\ ctiva orçamentar ia .. .. . ..... ..... . .. .. .. .. . 
!J Amortização d e e mpre~tim os . . . . . . .. .. .... ....... .. . ........ . . . . . 

lU Venda de terras e prop1·ios do Est ado .. .. . .. .. . .. . . ... . ... . .. ... .. 
ll :v end a de vacc ina , mac h in as agrí co las c se ment es .. .. . . • .. ... . .. 
12 Rece itas ele ori gens cl i ,·e i·sas, e tc . .. ... .. .. .. . ... . .... .. ... ... .. . . 

l '2. OUO : Cü lSOOO 
4,5()() ;\)()(18000 

\JOO: onoscoo 
700:000))000 

l. 20t) : ooosoo) 
'750: OOC\))000 
250:0008000 
30U : CXXJSOOO 

450 :0008000 
IOO :CXJOgUUO 
~5:0Xl8000 

1 . ~ 10:oousooo 
1 .(IIXJ :ouosooo 

8üü :OCOSOC0 

70:r:oogooo 
li l : OOOSUIXl 

I UU : I KXlSOOJ 

110 : 7()1)))1)1)) 

SI XJ : 0008000 
70: I.J!XJSOOJ 
?ll : I JOOSOOI ) 

I. 150:000gOOJ 

I j/ 1: 00)8000 
1: 0008000 

3CIO : t)'OSUOO 
t50 :00USOUO soo:ouogooo 
52 :0UOSOC\O 
35 :000$000 
8U : UUOSúCXJ 

24 .17',) : OC\:JSO\XJ. 

321 :: 700SOO.J. 

-11.10 : oongooo 1. 8t7 : 11: XJSOOO 

29 . 103: 7CXlSCXlO 

A1·t. 2. ° Fi ca o gove mo a tH.: tor iza, lo a r e~.:eber e a r e~ lituir os dinhei r os provenientes dos 
emprestimos do c ,fr e d e orphãos , dos h e ns de a usentes e de defunctos e de outras o1·ig·ens . 

Pa1·ag r·apho unico . Os :;a ldos ou e xcessos en lt'e os r ecebi mentos e as restitui ções poder;1o 
se r e mpregados em despesas do Es tado e se rão le vados a n ba la nr;o do ex e rc íc io. 

Art . 3 .0 Duran te o m esmo exenic io, fi ca o go ve rn o auclori zado a r ea li zar a cobrança ami-
g aYcl ou judi ~; i a l d a divida ac tiva , pod e nd o entrar e m accor do ,·om os d e Yedo t·es, lransig ii· c al li-
viar mu ltas, e liminamlo do quadro os d e vedores in so lvav eis, r esguardados o., interesses do Es-
tado . 

A1·t. 4. 0 As ag ua; mine raes d e fontes s i tuadas no l~s t ado fi cam suj ei tas ao imposto d e ·l SUOO 
por ca ixa a e xpor tar-se , a lé m do se llo d e ga rautia. ~ 

Ar t. !j_o As d isposições q ii e reg-ul am a exp lor:H; ào cl'aguas min eraes das fo :lles do Es tado es-
tend e m-se não só ús e mpresas q u e tê m contraet o com o m esm o, com o lambem ás demais ex-
plo radas sem su<> in te rvcnçtto , ás quaes são appli eave is o se ll o de g at•a ntia , a tax a d e e xpor la1:ão 
creada n es ta le i e a quo ta que for a<.:cordada para a fis r-a lizar;iio. 

Paragrap lto uni co. O go ve rno , a bem da saude p ubl ica e d a defesa da legitimidade d :::.s 
aguas do Estado, impedirú a e xpor luçüo d'ag uas mine raes d e empt·csas que n ão se su bm e ttam ú 
disposiçf1o d es te artigo, ás quaes se rá impos ta , n o caso d e infrac~ tlO, a mul ta a té cinco contos 
de t'é is. 

=Art. G." Du r ante o mesmo e xe rc ício , o imposto ele ex portar; ii o d e couros crús e de cascas 
ta n osas , d es tinadas a cortum e de CO U!'O, serú de 20 o ' o ad-Ntlorem. 



Arl. 7. 0 Serú, desde jú , de 8 °1o advalorem a taxa do imposto de· expor tação da bm·racha, 
. e el e '10 °/o ad-ml.o;·em a do imposto d e exporta.,:ã o de lenha e m adeira de le i e d e cons tru-
cçiio. em tóras , pran chões, ou dormentes, como sC'j m jacara ndá , pe roba, ce dro e vinhatieo, 
sendo de 38000 por metro cubieo o imposto sohre a e xportação de madeira ::: bra n cas de baixa 
cotação nos mercados. . 

A ri. 8. o Fica limitada a '100 kilos a ise nção elo imposto de exportação sobre amostras da 
,!USas commer c iaes , de que tra ta o a r i. 14, da le i n. 1.i70, de Hl de se tembro de 1 !111. 

Arl. 0. ° Fica e leYada a UO 0 / 0 a ta xa de exportação do diamante bruto, m a ntida a ac tual 
p ar a a exportaçã o do brilha nt e . 

. \rt. 10 . Continúa o govei'no au<.:torizado, desde j ú, a pror ogar , por mais um anno, a ·co ntar 
d e 3l ele d ezembro do cor re nte a nno, o p1·azo d e q uc tra ta o dec . n. 2 . 673, de ti de n ovemb1·o de 
1!lll!l , p a a que os adf(tli rentes de propriedades immove is inte1·-vivos , por títulos ·)?arti cula res , 
e ll'ectuem o pagam ento do r espectivo impos to d e tra nsmissão e os a ve rbem pa1·a os fins do im-
pos to territorial, independ entem ente da multa d e tiV80UO d e que tra ta o art. 13 da le i n. 27'1, d e 
L " de >e tembro de 18()0 , obse rvando-se as di ~ posições dos a rts . 2, 3, 4 e ti do c ;taclo det: r E) lO e la-
v ra ndo- se n ovos editaes, findo o prazo do arl. '1 .~' elo m esm o decre to . · · ' 

Art. 11. E ' o go verno aue t.ori zado, desde j ú, a es ta be lecer m ultas a té 2:00081JOO para os 
t:asos de infracção dos regulam entos liscaes qu e expedir. 

A r i . 12. Os títul os pm·a a co ncessão ele aposentador ias eF ião suj ei tos aos mesmos im pos tos 
q ue süo d eYidos pe las m esmas n omeações e scrúo a rrel·acl ad•JS do me:;mo m odo. 

Art.1 :l . A ta xa d e e~po rtação do min er10 de fPITO é de :100 r é is po1' to ne lad a e a de fe rro 
g nza ou de aço é de 100 ré is , fi cando revogada a let ra .·\. do a rt. I ." da lei n. 4!l3, ele 'l i de se tem-
bro de 1909, que a fi xa vd em ci nco J'é is . 

Al' l. 14-. As duas p1·imeiras fa bri cas, que se fund a rem de n tro el o Estado, para a I'ed ucção 
do mi ncri o de ferro, emp rega ndo ca pita ii' ea li zado no mínimo de 2 .0UU:UOU80VU, 1icum ise ntas, por 
ci n co annos, do impos to de exportação, q ue r so bre o min er io qu e expor tarem até m eio milh ão 
el e tone ladas, por anno, q ue1· so bre o fe l'ro g uza ou aço. 

Art. l !.i. A ta xa el e ex por tação d e c ld fi'e <oo nl inú a a se;- de q ninzc ré is pol' kil o,~Tamma. 
Art. 'iü . Os favores co nced id os pela lei n . 40R, de I ·~ de sc le mbr ' 1le l \l ll7, qu e fica m exten si-

YOS ao touc inho pl'cparado e aco ncl il'i ona rlo em ha i'r is e aos oleos em gera l, Yigo rarão pe lo p1·azo 
de dois annos . 

.-\ r i . '17. São isent as do impos to de cxportaçi1 0 as te lh as fab r icadas de ci men to e am i-
a n lho. 

Art. 18. Us escl'ivães n ão podP I'üo e n tregar ús pa rtes ce i' I idões ou docum entos suj eitos ao 
~ello do Estado sem a de\' ida inu tilização, so b pen;1 de m u lta de 1i1J8000, 

Art. 1!1 . Os co n lral:los snperiol'es a I.OOO:OOOSOOO pagarão ele noYos e Yelhos di r e itos a 
taxa de 88HOO p o1' conto de I'éis a té aquella q uan tia, e d 'ahi em dcante, pe lo excesso, a de 281J01J 
por conto ou fracção de conto . 

Arl. 20. Em processos t: rimin acs, cujas custas de Ya m SC' I' pagas pelo Estado, os offi ciaes e 
esC J'ÍYães que ten ham ele r epe li r a lg um se r vi ço, por le r sido infruc.:tifera a pl'imeil'a diligencia, 
n üo venceJ'ão cus tas p e la repe liçflo. 

Art. 2 1. O impos to ele dez pol' cento, a que se re fere a tabe tla n. 2, do regul. n . 1.378, ele 
7 <le a br il d e '1!)00 , recahirú lambem sobre os alliY ios de qnaesquer multas em qu e a par te te-
n ha inco rr ido p or culpa propria. 

Al' l. 2 '2. Ser ú d e mil r é is a taxa do scllo do~ alles tados para qualquer fim, excepto as 
isençiíes legaes e aquellas que forem especi licad as em in s tru cçõc~ expedidas p e lo governo. 

Art. 23. As certidões para aposentadori as, r eforma e quaesquer g ra li fi ca\ões a ddicionaes , 
quando exlrahidas de folhas el e pagam ento da Set: l'e ta ria das F i n an~ as , pagarão el e ra za, p :.. r 2!.i 
(Yinte e c inco) linhas, .quatro mil r é is , de busca pnr anno ou fracção de a nno- dois mil r é is, 
fi cand o t'evogada a obse rvação 3." do§ 1. 0 , da tabe ll a b, do r cgul. a nnexo ao dec . n. 1.38 1, 
d e 1\lOO. 

Pa ragrapho uni co. As ce rtidões quando ex tmhidas d e f(· ele offi ci1, pa r a reforma d e offi -
t:iacs e praças da Brigada Polic ial, p agarão de r a7.a, por Yintc e c inco linhas, qua tro mil r é is, -
e ele bmca , quinhentos r é is p0r a nno ou fra cção el o anno. 

Art. 24. O cumprimento de requis ições, por ta rias , ordens , saques e outros pape is, auctori-
zando pagamentos que trans itarem pe las caixas da Sec re ta ria elas rinanças, e p e las dema is 
r epa rti ções pag adoras do Estado, com e xccpçüo de Yencimentos de funcciona rios, fi ca suj e ito 
ao pagam ento da taxa de expediente d e 400 ré is, que se rá co hracla em es tampilh as. 

:\rt. 2!.i. Continuam desde já isentos do pagam ento ele ta xas e a nnuidades os ai um nos 
auc, a até a da ta da publicação ela Le i Orga n ka do Ensino, frequ e ntavam g ra tui tam ente o 
Gymnas io Mine iro, em virtude de disposições elo Cocligo do Ensino r evogado. 

Art. 20. Fica o go-ve r:no auc torizado, desde j ~t, a m odifi car as taxas elo im pos to d e exporta-
ção ela manteig a , pode ndo r eduzil-as do ma ximo ac lua l ao mínimo ele 3 1/2 °/o, es tabe lecendo 
t•egras para que o imposto r ecaia directamenle so bre o peso liquido da m antetga a se 1' expor-
tada , e de fór·na que estas r egras se es tend am ao modo de· cobrança 'elo impo~ lo ora exis tente 
sobre o le' te e outros productos de lac lic inios em e xportação, o qua l, para lodos os procluc los, 
poderú ser pago na estação do d estino. · . . 

Parag rapl!o unico. Para os fin s do dispos to neste artigo se 1·á nos involuc:-os deéla rado o seu 
p eso bruto e estado de pureza do producla, es te nde ndo-se es ta p rov idenc ia a todos os produ clos 
manufac turaclos da industria ag ro-pecuaria, observando-se la mbem o que d ispõe sobre o as-
sumplo a lei n . 4.03, e que não tiver sido alte rada por esta e lhe não fúr con t1·a rio, fi cando o 
in frac tor ou infrac tores suj e itos ú multa ·d e 10081100 c· ao dobro n a r ein c iden\'ia . 



214 

Ar t. 27. A disposiçi'ío do n. 23 da tallella b, do dec . n. 2.993, de 24 de n ovembro de 1!HO 
(imposto de industria e proflssi'ío) se es tend e aos Presidentes e Gerentes das Sociedades Mu-
tuas, fieando extensiva aos dem ais m embros da directoria a disposi ç<1o da n. 10 da mesma 
tabella. 

Art. 28. A disposi<,ão do n . •13 da tabella b do dec. n . 2.!J93, de 24 de novembro de l!HO 
(imposto de industria e profissão), app lica-se aos agentes ou r epresentantes das companhias de 
segur os, :nutuas ou não, que tenham séde fóra do Estado. 

Art. ~W. Fica res tabelecido o art. 8, com o respectivo parag rapho, da lei n. 379 de 2-2 de 
agos to de 1 !JIH, re la liva ao pagamento da taxa judi ciaria. 

Art. 30. As amostras de casas commerciaes 1icum isentas de qualquer imposto da taxa de expor-
tação , uma vez q ue sejam despachadas pelos r espectivos representantes, e as de café e outras mer-
cadoria~ até l:i kilogrammas, uma vez que sejam divididas em volumes de ijOO (quinhentas) l?ram-
mas cada um, fi ca ndo os infrac tores sujeitos ú multa de 2008000 e ao dobro nas reinciden cws . 

Art. 34. Fi cam extensivos aos funccionarios da P,·efe itura da Capita l os favores da lei n. 
ti88, de t) de se tembro d e •I !l12, que instituiu a Caixa Ben eficen te dos Fnnccionarios Publicos, 
pagando as prestações deY idas desde seu inkio. 

CAPITULO II 

ORÇAliiENT O DA DESPESA 

Art. 31 .. Durante o exerckio el e 1911, fica o Pres :d ent e do Estado au c torizado a despender 
a quan tia de 2!) .1 !lO: Hti8000 prlas Ires Secrela rias do Es tado, r.:om os serviços espe<.;i fi cados nos 
seguintes pa r- agra phos : 

§ 1.0 Sct·t'('l:u·ia do lnlerlo t• 

Pres id enci a do Esiaclo : 
a) Sub sid io ao Pres idente do Estado .. ......... . .... ........ . . .. 
I•) Rep1·csenta•;à" ao 1·ic c-Presi clenle elo t,;,.; taclo ... ..... ..... . .. . 

2 Gabin ete do Pres ident e elo l': st a elo, .. , ....... . , .. . ............ .. 
a ) Custeio do Pal ac io c suas depenclencia,; . ............ .... .. .. . 
b) Gua1·cla do Palac io ... .. , . . ... .. .. .. .. .. . .. ... . .... . .. . ..... . . .. 

3 Secre tari a do Inle1·io1· : 

a) Pessoal .... .. .. . . . .. . .. .... . . ... .. .. ... ... . . .... ....... . • ...... 
b) Expedi ent e . . .. .... .. . ...... .. ........ ... ........ .... . ... .. . . . 
Subsidio ao; se nadores ......... ..................... ... . ....... . 

~> Pessoal e expedi ente da Secretal'i a do ~ c· nado .. ..... .. .. . ..... .. 
6 Sub sidio aos dep ut ado'< ........ ........ . ..... ... . ....... ... ...... . 
7 Pessoal e expediente ela :Secreta1·ia ela Camara dos Deputados e 

apanhamcnlo dos debates .. .. ... ... .... ... .. .. ........ .... ...... . .. 
8 Aj uda de cu:; to a senadOI'Cs e deputado:-: ..... .. ..... ... . ............ . 

9 :\Iagisl!·at u1·a e Jus ti ça elo Estado : 
a) Tr ib unal da Rela<;ão , .... .... , ..... . .. .... .. . . .. ..... .. .. . . . 
&) Jui zes de di1·eito ........ ..... .. .. ................ .......... .. 
c) Jui zes muni cipaes .... .. ... . ..... .. .... .... . .... . . . . ...... . · ··-
li ) Promotores de justi ça .................. .... - ... ..... ....... .. 
e) Juizes em disponibilidad e, gTa t ill ca<;~lo ele lO "/o aos magis-

trado s, mobil1as para salas de jur.r e al uguel ele casas para 
for um .. . ....... ..... .. ... . ........ . .... ....... . _ . ... ...... . 

10 Pessoa l da Sec r·eta1 ia ela P olicia, sendo :l:61JI)f)lXJO ao medi co l e-
gisla , l:OUOSOOO a um ~e rvente , Gabinete de Identifi carão e suas 
flli aes, delegados anxiliare~ ,ajuda de custo aos m esn~o s, coll a-
boradol·es e 6:ooosono pam expedi ente ........ ... ............ , .. 

ll Pessoal da Penitenciat·ia de Ouro Prc•to, a lim enla t;ào c!os r ec lu-
sos e acqu isiçüo el e materia l para ofll cina" ........... .. ..... .. .. 

12 Carcereiros das cade ias do Estado . ...... . . ....... ........... . .. 
13 Sustento , Yestuario e curativo a presos pobres ... . .. . .. •. .... • . . 
14 Diligenc ias poli ciaes e est ati sti ca criminal. ... . . .. . . .. . ...... . .. 

I5 Força Pub li ca: 
a) Pessoal. ... . . . . . .. .. . . .. ...... .. ............... ..... ....... . . . 
b) Elapa para ~ . (JOIJ praças a S900 na méd ia ... ... . . , ........ .. 
c) G1·atifl ca<;ào a r ee ngajados a S200., ... , . . .... , •. , ....... . . .. .. 
cl t Fardam ento para 3.000 praças , . ... , . .. , , .... . . .. • ... , . . . 
e) Fo rragem , fenagen1 , medi cam ent os pa1·a os animaes e for-

ragem para os dos offi c iaes montados .. , . , ...• , . . , , ., .. • 
( I Ajuda el e custo a ofl1 c iaes . . .... ..... ... .. . .. .. . . . .... . .. . . 
.fJ ) Remonta elos anim aes elo corpo de ca1·all a1·ia e dos dos offi-

ciaes montados. . . . . . ... . ... .. ...... , . .. . . ,. . . ... . .. . .. . . . . 
h) Compra e conce1·to de armam ento, muni <; ão c equipamento. _ 
i ) Aq uanelam ento, entcrram ento, expedi ente, luz e I: OOOSOOO 

para conservação da Linha de Tit·o .. . .................... .. 
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j ) Bombeiros . . ...... . ... .. . . .. ...... .... . .... . .. . . . ...... .... . . 
16 Guat·da Civil da Cap ital .. . ............ . ..... .... ..... .. ........ . 
17 Soccorros publi cos, sendo 3:0005000 ao Inst itu to Pas teur de Juiz 

de Fóra e 5:0008000 para a Liga Mineira co n tra a Tub ercu lose , 
de Jmz de Fóra . .. .. . . ...... .... .. . . . ... . .. . ... . .. .... ........ . . 

18 Assisten c1a a Ali enados de l\Iinas Ge t·aes .... .... .. ... .. . ....... . 

19 Inst t·ucçào· publi ca: 

a) P essoal •..• . • . . ... . ... .. .. ••..•..•. . . .. .•.•. . • . •...•• .. .•••.• . . 
b) Forn ec im ento de livros e mob iliari o esco lar . .. ........ . ... . 
CI Con-·tru cçào de JWedi os tJSco lares . . . ..... . . ... .. . . ... . .. ..... . 
d j J: eco nstru cçào e limpeza de predios esco lares ... .. . ...... . . . 

20 Esco la Norm a l da Capital - pessoal e exped iente, se ndo 70 con-
to s par· a 2 esco las rcg ionaes . .. .. . ... ..... . ... ... .. ... .. . .. .... . 

21 In te r·nato do Gymnasio Min e iro -pessoa l titulado . ... . .. ... .. . . . 

22 Exte rn ato do Oy mn as io l\1ine iro: 

a ) r · e~soal. . . . . . .. ..... . .. .... . ... .. ... ... . ... ... ... . .... . .. . .... . 
b) Expedi ente ..... ... . . .. ... ........ . ...... . ...... . ........... . 

23 Escola d e P h armac ia : 

a ) Pessoal. . .. . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) };x pcdi ente. c us te io de la horatori os c 3:(l0(1SOOO para offi c in a 

c re n1o nta do ma te ri a l techni co .. . . .. . ... .. . .. ... ... . . . ... . 
c) 13ibli o tlo cca c acqui si o;ão de r eYi :<t:1s sc icntiflcas ........ . .. . . 

24 Archivo Pt tblt co l\lin ci ro : 

a ) P c:<:<o al e g t·a tifl caç~o ao clit·ec tot· JHtl'a os fi ns do a t·t. 8. 0 

d a lei n. 12G, de l t:\!15 .. .. .... ... .. . ........ . ... .. .... ... . .... . 
b) Acrrui s it;;Jo c ropia.~ de doc um en l os c exp edi ente . ...... ... ..• 

25 Exp edi en te co m c lc it;ôc:< csladoaes ... .. ....... ... . ...... .. ... .. .. 
26 Se !l os posta os p:u-a r, c·ot'J'esponclcn c ia ofli c ial. . .. . ,, ... ....... . . 
27 Custas e m proce,sos c t•im cs ... .. . ... . . . .. ..... .. .. ... . .. , ... . . . •• 
28 Exp edie n te elo jury . ... ... ..... ... ................ ..... .. . .... . .. . 
29 Eventnacs .•.. .. ..... . .... . ....... . . . . .•... . . ... .....• .•. •.. . . ..• . 

30 Auxílio s e subvcnt: õcs : 
a) Aos hosp itaes ele Out·o Pt·cto, Ub>i. Qu e lnz, Gt•ào :\logo!, Ca-

ran gola, It.a bit·a de !\!a Lto De n tro, Di a mantin a , Sabat·á, Sant.a 
Lt11 ia do Ri o da; Ve lhas, 13al' bace na, S. J oão d 'E I-Re y, Lanas, 
CaleJas, Mar ianna, Passos, Arassuahy, Sc t' I'O, Cu rve ll o. i\la r de 
Hespan ha, Sete Lagoas, Pad , Tur·vo, Bo mflm , Ri o Pt·eto, Cam-
pan h a, P on te J'llo 1'a , Fonniga , H.i o Bt·anco, Leo poldin a , Juiz 
el e FÓ!'a , Dores de Boa Espe t·ant;a , Dot·es do lnelayá, l\!in as 
=" ovas , Ube t•aba , S. Gon~al o el o Snpuca hy, Olive ira, l tap cce-
ri ca, Montes C l aro~ , Cataguaz es, Th cop h il o Ottoni , Muzambi-
nh o, It.a.inb á, Baepe nely, A•ax:í , Bom D,)spach o, Po ços de Cal -
das, l'almyra, Rio Novo, Varginh a, Guara nes ia, S . Sebastião 
d o Paraíso , Caelé . Vilh No ,·a de Lim a. Villa Paraopeba, Pi-
umhy, S. J oão l\e pomuceno, Pouso AJ eo-re, Passa Quatr·o, 
Cht·istina, Monte Santo, Hosp it a l de S. Sa1vador, e m S J osé 
d 'Ai óm Parahyba , Ca sa de Cat·idadc ele Alfe nas , Pavilhão ele 
Tub ercul osos do lla jubá , San ta Casa de 1\li sericordia el e Vill a 
Braz, Santa Casa de Oua xupé , Hospital de J a nu aria, Pavilhão 
ele Tul.o crcul osos elo Il os pilal de Caridade de Marianna, Casas 
de raridade de Abre Campo, Taqu&.ra.ssú (muni c ípio de Cacté), 
Pitanguy , Our·o Fi no, San ta Ri ta do Sapucahy, Viçosa, Hos pi tal 
J c Bom Snccesso, Ot·p!Janato da Cap ita l ida Associação do 
Pão de Santo Antonio ), Casa de Cat·idade do Pequy, Asy lo ele 
Maria Th e reza, de S . João d'EI-Re i, Hosp ital de I taúna, Col-
legio Ma ri a Auxi liadora, de Cach oe it·a elo Campo, muni cípi o d.e 
Otu·o P reto, Pavilhão de Tube rculosos de Rio Preto, H o ·pi-
ta! de Santa Qui t e r ia, Ub crab inh a, Santa R ita de Cass ia, P edi' a · 
Braca e Cabo Vet·de; Asylo de S . Vicente de P a ul a, de E s-
tre ll a do Sul, Il ospttal de Campo Bell o; h ospi tal da vill a d o 
Claud io, d e An to11i o Dias Abaixo, elo Rosari o, de S J oàO 
d 'E l-Rc i e de Cara l.in ga, Pa Yilhào de Tuloercul osos ele Cam-
pan ha; Asy lo de S . Vi cen te de Paul a . de Aguas Virtuosas : 
In stitut ':' d e Slll'dos-M udós de ltajubá ; Centro Op emrio do 
S. Gont;a lo do Sapucahy, Casa de Caridade de Caxambú: hos -
pita l d é S .. Joào Evangeli s la, ho ~p ita l Cassiano Campolina, 
e m Entre Rios , h ospital de S . Domin go , do Prata, As_y los Ct C' 
Car idaLie da c it.l adc de S. Franc isco e de Jab ot icatubas, m n-
ni c ipi o d e Santa L uz ia d o Hio das Velh as; de P iran ga , de Sali-
nas (amilio p ara construc<;ào), do Alb erg ue S . Antoni o, de S . 
João d'EI -He i. h osp ita l elo Rio Casca e de Paracat ú, a 
2:000SI1<YJ para coda u m . ...... .. ..... . .............. . ......... . 

/;) A' Asso<: iação das Damas de Car iela cl e de Be ll o Horizont e , ;i 
Associação::;. Vicen te de Paul a de Bambnhy, ao Jn stJiu'o Sut•-
dos-Mudos, rle Car mo do Rio Claro , ao Alb ergue dos Pobr<!s do 
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R io No1·o, ~o lt o~pital do Car·idaele do n.oche elo e á Assoc ia-
ção Protectora da l nfancia de Diamantina , l :OOOSIJUIJ a cada 11m 

c) Ao ll ospita l de Laza r•o, ele Sabará, 4:000$000; ao orphanato 
de Sant"Ann a , de Passa Quatro . aos asy los de orphàos d o Ma-
ri anna, Barba<.:cna c Juiz de Fóra ; ao r·ecolh im ento do S. J oM 
d' J•:I R<·i, ao Asy lo de S . Fr·an c isco, da mesma c idade , ao 
Asylo de N . S. da Conceição, ela c idade el o Sel'l'o, ao A~y l o de 
Santo Antoni o, de Ouro Pret o , ao Asy lo de Santa l zabe l da 
mC's ma c idade c ao ele J\. S. ele Nazarcth , ele (.!ttoluz, a 2:000S 
a cada uru ... . . .. . . . . . . .. . .... ... .. .. _ . . . ........... . . . - . • 

d ) Ao~ i\ ' y los elo Mncah ubas, Diam a nt ina , S. Luiz ele Caeté e 
d e Ita mbacmy , a 4:()(J0$01lo a cada um . ... . . .. • . .. . . . .. 

e) Ao Lyce n de Artes e Offi c ios da Un ião Oper·ar·ia el e Diam a n-
tina f' á !\ ~~ i st e nc i a á Pobreza da Cat~ ita l, ~endo ao prrm ciro 
2:0008CXJO e :'1 s,;gund a 3:1M :OSOCO, destinando ,les ta rtua nr ia um 
conto ele r é· i~, eo mo a11x ili o à esco la mantida por essa ass iston-
cia . ... ... .... ... .. .... .. . .. .. .. .... . .... .. ... .. .. .. .. . 

() Auxili o ú fnnda ~úo el a i\! ater·nid aele da Capita l. .. ..• .. .... . 
.'] ) Ao Lycc u el e .\rt cs c Oftlcio s ,te Ouro Prctu, s<'ndo 1:81108000 

p a r·a '11bvon<:itO :'t cade i1·a el e instr·ucçiJO pr·ima1·ia qu e rnan-
té n, , :l:00081JOO ao co ll egio Ma r·ia Auxiliadora d e Pont e No1·a 
e Associa<:ào Amant e da Jn str uc ,·úo c Tr•abalho, ele Bcll o ll o-
r izo:l iC, a 2:11U0S000 cada um ..... ' .. .. . . . . .. ........ . 

h ) S11bve nç:to :'1. Faenldacle LiYI'e el e Di1·cito . .. . ... . . ..... . 
i) Ao :\~yl o da \'e lhice Desamparada de Ponte Nova, ao Re-

co lhim ento dos Pourcs cl v Pão ele Santo Antonio ele Diam an-
tin a, ao Hosp it a l el e Satide de Diam ant in a. ao asylo de 0 1'-
p h üo:< d a c idade da Conce ição do Sc: rro: au ll o~pi t a l de ~
J oão d 'E I-Hei (auxilio par·it co nsll'ucçào) a 2:000$000 a cada 
um c 2:LHll)WIO ao a~.v l o el 0 In validos de Carango la . .. ... . . 

j ) A" E:<co l :~ Livre el e Mu sica ela Cap it a l . .. .. ... ..... ....... . .. . 
k ) A 11xili o pa~a co n~tn1 c 1;üo da ca~a el e earidade d e Cont agem 

(:l:Ooosoon) ; para rcco n,tntc1;ão do A',r lo da Pi edade el e Cacté 
(5:0008000) ; par·a. a co n~t rucçào da ca~a. do cal' i el a de ela Vil! a 
do Campc,;trc (1:000$000) para a const ru cção da casa d C' c,,. 
riel ade ela Vil la de Pcrelü es (2:t)()(l$0()(l) ; para a co nstr ucçào do 
h ospital ele Pat·acutú (i:IIOOSOIMJ) : para cons tr·u rçào do predi o 
da Liga Ope1·aria Min e ira (l :000$(100):- ao hosp ita l d e S. Vi-
cente de Paula de Capcl lin h a (2:()(J0S000) :-da Associação Oito 
de Se te n1hro, ele \ Jhet·aha (1:(J(JOSf00) ;-elo pavilhão ele tu hel'-
cu losos a nn oxo á S:l!lta Casa ele Pouso Alegrr (·1:01\()$000) ; do 
n o1·o pt·cdio elo As.rl o d e> S . Vi cente de Paul a, de Ag uas Yir -
tuo~a~ 1-1:000$()()(1) ;-da Pnferm :uia de tubercu losos elo hos pit al 
de S . Ri ta el o Sap ncahy (3:000$000) ; elo novo predio da San-
ta Casa el e Dor·es d o tn rlayá (2: 000$fXIO) ;-do Albergue Op era-
rio c Orp lt anato Leigo da Capital (2 :000$000) ;- elo pred1o d .1 
sociedade i\m nntc da I nst1·ucção e do Tra ba lh o ela Capital 
(2 :000$00()) ; - ela Santa Casa de Misericordia ele S . Gonçalo d o 
Sapuca lty (1:000SOOO) ;- ela casa de Miser icorelia do Arax á 
(2:0008000/ :-á Associ[lç:'io Benetlccnlo Typographica ela Cap i-
tal (I :000$000) ;-c :i Fa,; uldacle ele Medi ci na ela C:~ pita\, pa r·a 
const rncção (:í0:000$000) • . .. . •.. .. .. .• . • .. . ... . . . . • ...... . .. . 

m)- Auxilio á San ta Casa de Bel lo Il orizontc, 30:000SOirO, c :'t 
Assoc iação Benetl cent e :lu Catagnazes 3:000))000; Lei n. '->02 d e 
190\J . . . • ...... . ..• .. .... .. . - • . •••.• . .. . .. ... ..• . . •• ••• .. •• . . .... 

n!- Auxilio il associaçàr> •Mutua Benefi ce nte i\ l uni c ipal de 
Bello Horizonte ·> .. ... . .. . ... .. . . .......... .. ..... . . . ....... . . 

o) - A' Faculdade de Medi c ina ela Capital, aux ili o para manu-
t enção . . . .... . . •.. .. .. . . . .• .. .•.•• .. •. . .. ... .......... . . .• . . .. . .. 

31 I n ~pecçáo l'cgion a.l do ensino ....... ..... . . .. . . ................. .. 
32 Direc lot•ia ele llygicne- pessoal, e xpediente, tt·es de legados cx-

tmorcl ina rios , sendo do 6: 000$00! os vonc im eni os do Se c r-e-
tario .. •..•... . • . .. . ..•... •• ......... . .•• .. _ ...• •. •.• . .... . . . . . 

33 Empregado~ em d isponibil idad e ...... .. .. . . .... . ... ........... . 
34 Exerc ic ios findos da Sec retaria do I nt er io1· ...... .. · . ...... ..... . . 
35 Passes e t e legrarnm as da Pr·es idenc ia , Sec reta r·ia do I nt eri o r· e Po-

1 icia elo l~stado.. . . . .. • . . .. . . .. .. . .. . . .. • . . . . • . . • . . . . . . . . . ... • 
36 De legados d e Po licia .. ....... ..... ..... .. ........ ........ . . .. .... . 
37 I mprensa Uftl c ia l - Quota de. tin ada ao pagamenl<• de encom-

mendas el a Secretat·ia d ,) I nl.c r·ior e r eparti ções su lwrdinaela~, 
inclus il·e os t ra ba lh os el o Congresso ... .. . ..... ... .......... . . 

§ 2, • Secr e tari:1 da s Fjnnn~·as 

Secreta ri a das Fi nanças : 
a- Pesso[LJ. .... . ........... . ..... ... .... .... .. ..... ..... .. ....... . . . 
b- Expedi ente (reco lh im ento d e saldos) . . .. . . . .. . .. . . ..... ... _ • . 
c- Passage ns e m estl'adas ele ferro e te leg·r·ammas ..... . ... . .... . 

2 Recebedoria de Minas na Capital : 
a- Pessoal.. .. ... .. . . . . . .. . . . . . . . . • . .. . . . . . . . • . . . . . • . . . . . ... _ . .. 
h- J•; xpedi entc, a lugue l ele pred io inc lus i1·i· gr·atitlcaçiio a oito 

co ll aboradores, a 1:8008000 .. . ...... ... ..... . ...... .. ......... . 
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R Servi ço da cliYida fundada: 
a- Juros da divida interna .•••.. ... . . . ..•• . .. ... . •••... . . .. . . .••• 
b- Juros da divina externa ........ . .... . .. .... ....• . •.•...• · .•..• 
c- Despesas accessorias do serviço da divida •.. • •••.. . • . •.••• . •• 
d- Differença de cambio ....................... . .. .. ...... . . . .. . 

4 Porcentagem a collectores e escrivães . . ...••.••. . •...••• 

5 Di 1·ector ia de F iscalização de Renuas: 
a- Pessoal •••.••••. . ..••. . •.• .. .•..••....••..• ... • . .•.•...••••.• 
b- };xped iente ............. . .... .. .. .. ... .. . .. .......... . ... .. 

6 Pessoa l el e recebedorias e pontos fi scaes .. . .. . . ......... .. . . . ... . 
7 Alu guel de casas para recebedorias e pontos f! scaes .... .. .. .. .. .. .. 
8 Porcentagem á es trada de ferro.. .. . .. . . .. . • • .. .. . . . .. . .. .. .. 
!l Juros de emp1'cstimos de orphãos , tlc deposito da caixa economi ca 

c ele lianças............. . . .. .... ....... .. .. .. .. .. ... • .. .. .. .... 

10 Imprensa Ofllcial: 
a - P essoal t itu lado c expedi ente ................... .. ....... , . ... . 
b- Quota des tinada ao pagamento de cnc omm end as da Sec retaria 

das Fin an~as .... .. . .... . . ... ..... . ...................... .. .... .. 
ll Rest itui ções e repos ições .. .. .... ...... .. ................ ... ... .. . 
12 Apo~en tado ~ e re formados ....... . .. .. .. . ....... ........ . ...... . . .. 
I3 Exe1·cicios fin<lo s ela Secreta ri a de Finanças ......... . .. . ... .. .. . .. 
14- Custas em causas el a Fazenda ........ . . .... .. ....... ...... .. ..... . 
15 Evcntuacs .. .... ... . .. ......... . ............. ... .. . ..... ... . .... . 

§ 3.0 St•ct•ctnl'ia da ,\ g t·ic ultu••n 

Dircc tor ia de Vi a~ilO, Obra' P ubli cas c Intlus tJ·ia: 
a- Vencim ento,; rl o Sccrcta1·io e elo offi cial de gab in ete . . .•••. . •. . 
b-· Venc im entos do porteiro , continues c serventes .. .. .. ....... . 
c- Engenhe iros e .:;o nductorcs ..... . . ... •.. .. . ... . ..•..•. ... .. .. .. 
d .. f' essoal c\q Di i'CctoJ•ia el e Viação .... .... .. .............. .. .. . . 
e- Grati ll caçM adcli ciona l HOS cnge nh ci!'Os fis cacs ele rs tradas ele 

feno, ao cncaJ'J'cgacl o da industJ' ia min era l. aos des ignados 
para a secr;úo tcc hni ca e aos auxili a J·cs extra-n 11m erari os •...•.. 

2-- Expedi ente. ... . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .......... . . . . ... . .... . 
3- P asses . .. .. . .. ............... .. , .. .. .. . .. ....... ............. . 
4- Com mi ssão de lin1it es junto aos t..:s tados vi sinh os ... ........... . 
5 - Obras pub licas' ...... . .. . .. ..... .. .... . .. ....... . .. ..... .. . .. . 
6- Te1Tenos d ia ma ntin os. .. .. ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . ......... . . 
7- Fe iras de gado ........ . ...................... .... .. ... ...... . 
S- Gratifi cação aos prefeitos e li s caliza~ão ele aguas mccli c ina-es ... . 
!'l- Eventuaes ........ ....... ..... ... .... ...... .. .......... . ..... .. 

10- P essoal da di1·ector ia ele Agri cul tura , Te1-ras e Co loniza•;ão .. • .• . 
li - Custeio das co lonias exis te ntes e ser viços orclinaJ' ios co ncem en-

tcs á immi ~;; 1·a ção c colonizaçáo .. . ..... .. . ......... .. .......... . 
12- Co lonias ind1genas ..... .. . ... .... .. . .... ......................... . 
13- Medi ~ão e demarc a~áo ele ton·as .. .. .... .. .. .. ...... .... .. .... . . 
14 - Guarda e conservação ele te n onos devolutos ... ....... . ......... . 
15- Compra ele vacc in a a nti -carhun culosa . .. . . ... .. ..... .. ..... .. ... . 
16 Institu tos Joào Pinheiro, D. Bosco e Bueno Bra ndão . ............ . 
l7 Esco las agri colas subvenc ionadas.- D. Bosco e Lav 1•as ..•.••...• 
18--lnstituto Polytechni co de Juiz de Fóra, 5:Cú0))00J, e IO:OOU))O< IO .... . 
19 Aprendizados Agri co1as: Ita mb acury , Ouro Fino e Ubcraba .... . 
28 Aprendizados subvencionados : - S. Luiz, S. José de Sapuca ia 

e Leopolclin a, a nn exo ao 0ymnasio do mesmo nome e Campanh a 
21 Aprendizes no extrangeiro, fica ndo o Govern o auctorizado a au-

g menta r de mais dois o num er o de aprendizes no extrangeiro .. 
22 r os tos zootechni cos : Gam ell eira , Barbacena , Mar de I-T espanha, 

lla.iubá , Campanha, Leopoldina, Juiz de Fóra, Lavras, Omo 
Fi no, Santa Barbara e na Coloni a Franci sco Salles ele Pouso 
Al eg1·e ....... , ... . .. . . .. .. .............. . . ... ...... : .. .. .. . . . .. . 

23 Propaganda agrico la, tanques carrapat icidas, importação de re-
productores e mais serviços concernentes ao dese nvo lvim ento 
de Minas , .. . ... .. .. .... ..... . ......... .... .......... ...... ... , . 

24 Rêde meteorologica .. .. . . . . . ... .... ...... ........ . . . . ......... .. 
25 Coll ecta de dados estatisticos ag1·o-pecuarios .. . . •.•.. . •.. .•.. 
26 Acqui sição de machin as agricolas , se mentes e adub os chin~ i cos. 
27 t' oços tubu lares .... . ....... ... .. ...... ..... , ... .... . .. .. .. .. . 
28 Ensin o agr ico la ambu lante, comprehendendo o cultivo do fUn1 o, 

seu prcpa1·o em folha .. ..... .. .. ... ...... . . .. ........ .. .. .. 
29 Fazendas- modelo, campos de demon stração e de experiencias ••• 
30 Fazendas subvencionadas .. ... .. .... . .. . , .. .. . ......... · ... .. 
31 Di!•ec toria do Comm ercio e Expansão Econom ica - Pessoal ..• • 
32 Agencia no Ri o ... . ...... .. .. . ..... . ........ .. ..... . .... . . . . , ••• 
33 » de Santos ..... . ...... ........................ .. ... . . .. 
34 » de Anvers ..... ... . ... . ....... . ... . .. . ... . .. . .. . ......... . 
35 P1·emios e propaganda, .... ....... .... .. .. .... ..... . .. .. .. .... .. 
36 Junta Com mercial. .......... ...... ................. . ..... ..... .. 
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:n l<:x erc icios lindos da Secr·etar·ia da Agri cul llll·a .. ... • .• . •• . . .••. . 
38 Imprensa Oni c ial :-quota dest inada ao paganr enlo de enco m-

mendas da Secr·etari a da Agr: icullur·n e repal'li <;.õtlS subor·cl i-
nadas • ... . . • .• . .• . . . .. . . .. .... . • • . . • .. . · · •• . .. • •. . • · · . · • . . · · · . 

3\1 Auxilio á Escola de E ngenharia da Capital . . .. . ... .. . .... ..... .. 
SO:()(JOSOOO 
50 :000))000 

-In Gar·anlia;; ele juro~ a empresa~ ..... ... . . . ..... . · ..... . . . .. ..... . ... . 5110:00<1$000 •1. 2G:'>:313$000 

:!9. El{): .L26$29'l 
Arl. :13. Fica o Pres idente do Es tado a uctorizado: 
I. A abrit• credi tos supplemontares com as forma li dade.s presrr iplas no arl. ·IH da lei n. 

2.;lH, de ·11 do junho de 18í(i, ob er vadas· as disposições elos paragraphos elo arl. 3. 0 da lei n. ·19, 
de 26 d e n ovem bro de 18íl1, ás seguint es r·ubricas elo art. 32 da presente le i, caso se verifique 
não terem sido suffi c ientemente dotadas. 

Ao ~ 1. 0 , n . -!:l-Sus tento, ves lu ari o e cura tivo de presos pobres. 
Ao n. 17 do mesmo pa ·ag-rap lr o: · Sec:cor ros publi cos. 
Ao n. 18 do mesmo paragr·apho :-Ass is tencia a Ali enad os . 
Ao n . ~!j do m esmo paragrap ho ·- Exercício ' find os da Scc: t•c iar·ia du Inte rior. 
Ao§ -:2. 0 , n . R :-Scr·viço da diYida fundada. 
Ao n. !, do m As mo parag-raplto :-- Porcentagem a collcc tor·es c escr·iyães. 
Ao n. 8 elo m esmo parJgt·apho : - Porccnt gC" ns a es tradas de fe rro. 
,\ o n . ()do mesm o paragrapho :---Juros de emp r·eslimos de orpltãos elt:. 
,\o n. 12 do mes'n10 paragrapho ·:--).poscntados c reformados . 
Ao n. J:l do mesmo paragrapl10 : - Exe:c; icios findos da Secre taria das Fina nçJ s. 
!L A r ea lizar operações de Gred ito para co brir o «deficit» que se verificar, caso a r enda 

orçada nito seja suflieiente para as despesas ordin a rias. 
111. A I'ca li za r operaçiles de cred ito para ucco rrer ús despesas rom garantia de juros, sub-

ven ções a empresas que de taes favo r·cs gosarcm , in e lus iY é o IJanco de Credi to ll ypotltecar io e 
Agril' ola de ~linns Geraes, caso seja insuffic ienle a dotaçilo orç·o.mentaria . 

IV . A rea l za r· opC'raçõos de credito liquidaveis dentr·o do exercíci o fin a nceiro, como antee.i-
paçilo da receita, nfío excedendo a te rça pat·te da r ce.ci ta or·çada . 

Art. ~ "-. Süo mantidas, por· mai s de dois annos, a co ntar ela data da pnhli ca1;<lo de::- ta lei, as 
disposições constantes J os a r·ts . I R, § 1. n e '2. o e art. !i li do doe. n . 2.ti8U, de ~ ~ de dezembro 
de 10U!l. · 

Art. ~1;; . E' o gover no auctorizado : 
a) A ceder ú Camara Muni cipal de Monte Santo o predio el e in s tru rção d 'aquc ll a cidade, 

depois da inauguração do Grupo esco lar . -
b) A cede t• á Camara ~Iuni ci pa l de \' içosa, g ratuit am ente , o prcdio si to ú praça <• Si lviano 

llt•a nd;to ., , na cidade de Viçosa e que se rvia de cadeia, afim d e nC'Ilc furwt·ionnr o G~·mnasio 
daquella crdadc . 

Art. :17. As subvenções c auxilio.; concedidos por es ta lei só sc r•üo pagos ús associações con-
stituídas lega lmente . 

Art. 38. E' o gove rno auelorizaclo a paga r integralm ente ao Asy lu el e :\ossa Senhora de l\a- · 
zarclh , de (jue luz ,a quantia de dois contos de réis, d e que tra ta a le llra b do n. i\0, do art. l !i , § 1. 0 , ' 

da le i n. li7U , de •!!Ido setembro dc'l9J I ,que cahiuem exercício findo, e a de 1'2:UOngooo ao 
«Apt'C ildizado Bueno Bra ndão•>, da Campanha, abrinrlo para isso o neccssa ri o credito. 

Art. 39. A aur,torizaç<io constante do url. 30, d;• l.c i n. 1iüG, d e ·l!l d e se tembro de 19 12, é 
referente a cada desdobramento das cadeiras do curso do Gymna>io Min eit·o. 

A r i . .-w. Fica approYado o reg-u lamento mandado observar pelo dec . n. 2.991.-, de 29 de no-
vembro de 1910, sob r·e impostos de consumo de aguardente ou a lcoo l e ele outras bebidas alcooli-
cas e aguas mi'.leraes arlificiaes. 

Art . .-'. I . E' o gover·no auctoriz :t do a r·ever a ac lual classificaçiio das colleclorias. 
Art. -l-:l. Fica desrle jú abee to o credito n eccssa rio para pagarn cntn do excesso d e rlespesn 

que se vorrfi car· no n . VI l, s J. o, elo ar t. 11 , ela lei n. 1i9(i, de 1ü de se tembro de 1912. 
Art. ;. :L E' o govomo auGtorizado a pagae os vencimentos dos empregados da 

Eseo la de Pharmacia de ÜUl'O Pre lo, cuj os Jogares foram supprimidos pela rlisposiçfto do 
paragrap ho uni co do ~rl. 10. da· lei n . 3·18, de 1 ~ d~ setembro de Hl01, ficando aberto para este 
fim o credrlo necessarw e os empregados sem dtre rt o a qualquer outra r eclamaçf\o. 

Art. !,4.. Fica o Presidente do E~tado auc torizarlo a r e formar os r egul amentos das fe iras dr 
gado do Estado, pode ndo estabe lecer a obrigaçilo da r csagem do gado ·vaccum para a venda 
nas fei ras ou pa ra a expor taéfto, ele modo a ev itar !f-são ao fisco e gar·anlir· o boiadeir·o con tra as 
especulações dos comprarl ores de gado (m archanles). 

§ L 0 A taxa ele pesagem que te rá de ser paga pe lo dor to elo gado , nt10 deverú exceder· ele 
8003 por k ilo de peso bruto. 

§ 2.0 Nos contrac tos para esse serviço, que poderão se r fei tos pnra cada uma' das fe ir·as 
existen tes ou ponto fi scal , devem ficar es ta belecidas as vantagens olferecidas ao Estado e as obri-
gações dos con tractan les, e ntre as quaes a ele prestar fiança para garantir o pagamt'nto das mul-
tas e a ele fazer fun ccionar a ba lança di<~ ri amente, sob fisca lização do governo. 

Art. 1.5. Fica o governo auc torizado a conceder o premio do 311:0008UOU it empresa que 
tramformar, industrialmente , no-mínimo um milh ão de kilogrammas de mi111J a nnualmente. 

Arl. 4G. - Fica o gover·no do Estado auc tor·izado a Gonlrac tar, com quem m aiores vanta -
gens ofle recer·, o estabeleeimento d e armazens gemes na ·praça elo Hio ele Janei ro o nas m ar-
g ens das es tradas de ferro elo Es tado de Minas, ;, lém de oülras providencias de inte resse 
para a producção mineira . 



I 1 I • •·t { I . I i'J•l r· •.11 I • ' , 
' · PaLàgrapho unjuo~~al'a o fiw .dês te r,auligo) poçle~a. o1gg &'nno, al~m qe, outr·os Javores jul-

gados •nece:o sarios, éd tt~etlpr ~ gar~{\~a,' do ju.r9s' de 6 °/o por prazo nunca superior a 2Q ann~· e 
sObre o' capital ~a ·imo d:e, a.ooo;~SOQO . I 

1 1 ATt1
• 47-'E·' o gove~ho á.uclori?-.ado,.à modi caro systPína de arrecad;tçllo do l•iniposlo de ex-

#ortàçfio do caf,é, d~ tllodo que o 1 paga!J,l,~n,to, ~ L'e se faça na mesm
1
a ocea i&o que o, da sobrelílxa, 

pqdendo p r<h~~se fim entrar ,em accord9 pofO os Estados interessados nêssa e'xRortação. (art. 4. 0 

d'à1 leid613 ~desetembro ·de1911 ) . , ,. '•·' I ' 1 r • 
• Art. ~8:-Fiean:\ manliçl.as .. as disposi~oes, i:lq ~rt. 4 6 ·íprivilegios 1 d'e ' linhas 'telephonicas) ;•.:..._ 

1'7 (fundação de colonlas agricolas,',r'A iwaçãq e colomzação por opétaçao de I creà~to) ;-i8 
(ac'co.rdo com os magistrados 1 le'nt,e&;e, , empregado& da Escalá de Pharmacia, que · soffrcram 
redúcção de vencimentos, ·I!J (a.c;cor.do co1p as Camaras municipaes que contrahiram empres-
timo ·com o Estado no sentido 'de se nóvar.em os contractos. para exonerar ou lirnitar as 
responsabilidades de districtos1 desmemb a dós) ;-20 (elevação do prazo do art. 4'. o da· lei . n. 
!i72 , a quareríla annospara'as Companlli'as -;E. F : V.ictorilr ' a' i\linas e ltabira lrow ore C:om-
pany •Lrmited ) ;- 21 (sobre' expó:~ i çãq em Béllo Horizonte, ficando esta lransferida para 1.9'14);...:.!. 
2ti {relativa á isenção do art'. 1.i7, n. 7, do dec. n. 1.798, de iOOi.i; a qual não compr'ehtfnde 'os 
immoveis dos accionistas 'ans sociedades . anol)ymas);' 26 (só!Jre à faculdade de pagamento 1do 
imposlo · territorial'no Jogar que approuvcr ao .::ontribuiute, quando este possuir imrrlovéis em 
diversos municípios); • 2U (relativa á e?'pedi9ã,o' de títulos a colonos); -3'1 (relativo' 'aos imp s-
tos erh pr~:s tações, que deveh1 pagar ós funçcwnarios publicas) ;-3:2 (relativo !t revisão com so-
ciedades ou empregos)•; e 33 · rela~ivo a favores á intlustria de cimento), todos da lei n. 5961 de 19 de· setembro de 19f2, e bem assim a di~posição do art. ·13 da me~ma lei. ' 

Art. 4 l. Revogam-,se as disppsições em contrario. ,, 
Sala das Sess~es da Cfl:mar_a dos deputado~ de Minas Çieràes, em Bello Hori.z?nte, i_2 ,de 

agosto de HH3. - :senna ~1gnerredo . - João Ltsbôa. - Odtlon 'de Andr,,de. - Emrho Jardrm. 

Parrcer ]Jara 3•. discussão sobre o projecto 
n. 125 

<Resultante da emenda n. 66, destncada do 
projecto de ·f1rçameO'o ). 

A commissào oe Orçamento, de accordo 
com a deliberacào da C amara, offe1·ece a re · 
dacção da emerÍda n. 66, approvada em 2•. 
discussão, destac.ada em projecto . em sepa-
rado. 

E' de parecer que seja submettido á 3. · dis-
cussão. · 

~ S. da Camara dos Deputados, em Bello 
Horizonte, t2 agosto de t913. - Senna Fi-
gueil·e.to.- João Lisbôa.-Odilon de AndJ·a.-
de.-Emilio Jardim: · · 

ltedacção da emenda destacada do proje-
c to n. 106, jà 11pprovado em 2.· discu~são, 
atim de constituir proj ecto em sepa~àdo. 

Para a•. diseussão . 
O Congresso Legi~lativo do Estado de Mi-

nas l;cr.tes decreta: 
Art. t. · Fica o governo auctorizado . 'a em-

p·restar á «Comp><nhia Norte de Minas" a 
guanlia de t OUO:OOOf)OOO (mil contos de réis), 
em apolices da divida publica do Estado, do 
valor nominal de um conto de 1 éis cada uma; 
m etliante g.,rantia hypothecaria do mnterial e 
linhas d 1 estrada, acautelando, .no respectivo 
contrJclo, os interesses do Est~do. 

Ar·t . 2. · Revogam-se as disposições em con-
tr·ario. 

SaiJ das commis5ões da Cámara dos D~pu
tados de Minas Guaes, 12 de a~oslo .de HJI3. 
-~~pna Figueiredo.- .Joào Us-Ma.-Odilon de 
Andrade. -Emilio Jardim. Imprimam-se. 

O ~~~- EMILIO JARDIM:- Em nome lambem da 
commissão de Orçamento, apresenta o se-
guinte 

Parece1· n. 17ft 

A commis~ào de Orçamento, tendo exami-
nado a representação .que ao Congresso Le-
gisl t:ivo do Estado .dirigiram o collector e es-
crivão da Collectoria de 'l' iradcntes, pedindo 

" . c. -26 

mt>lhoria de porcentagem, é flp parrcer que 
SObre as Jllt'g<lÇÕeS que SP. COO[t~ I IJ na referi'· 
da J't>prtlse ntar;<io, beja ( uvrda a St'creliiria 
das l'iuanças. 

Sala dascommissõe~. i2 de ilgosto dfl t9t3: 
--Emílio J. •rdi m. --;-João Lisllô .1. - Udilon de 
An·ctrade.-Senna Figueir·~do. A irirprimir·. 

h 2a. PARTE DA ORDEM DO DIA 
2~ . discussão do proj ec lo n . 84, de 1912 

E' submellido á 2·. disr.u~~ão (2. · turno) o 
~rojecto n. 8!•, de 191 2. refiJ rmando o art. i07 
da Constituição do E:::Lado sobr~ concessão de 
loterias, com as Pmtonda~ n ~. t e 2 oa com-
mis~ão de Constituição, Legi~laçào e Justiça, 
já :>ffrrecidas. 

O SR. ÜD!to!'i DE A:\'DRADE apresenta a se-· 
guinte 

l~menda n. 3 
Ao projecto n. · 84, de 1912 ·' 
Ao art. unico: supprimam-se as palavras 

cpelo seguinll'•>. 
Sala das sessõe~, 12 de agosto de HH3-0di~ 

lon de Andrade. 
E' apoiada e P.Osta em discu.;são conjuncta.:. 

mente. · , 
Ninguem rriais pedindo a palavrn,encerra SP. 

a discussão He ndo approvado por mais de dois 
ter·ços o projecto, em ~eu arli.go unico e as 
tmendas ao me~mo orfert>c idas. · 

D"'volva se á cornmissão de Constituição e 
Le~islação. 
· O !'R. Át.:ia ·sTo SPYAR, pede que se con•i· 
~ne na acla ler· votarlo contra o J.írOjecto• 
Será atlendido o nobrP. depul.arlo. 

Comparece o sr. Yaldomiro 1\lagalhàes. 

PnEFERENCIA · 

E' annunciada a discussão fia preferencia 
éntre O projCCl.O O. iÜ2, rq~n!Hndo a llCÇ!\0 
de d'e.spejo o o substitutivo ao mesmo offere-
cido. ' 



• 2.fl 

Ningu em pedindo ;:1 palavra,_ ençe rr_a ~ ~ ~ . a 
di!leussão·,'' sendO''prt fer·ido o su·bstlluttvo que 
totna d n!-42.;. ·1 ' . ·' ··- •· • 

2a. discussão do 7Jrojecto n . 126 
(Subslituttvo dd 'd,e 'r!'. 102. ) 
Na fórma do Regim en to, o H._ Presidente 

, nnun <;iit ll 2 ,.; di ~c ij ;;são . do proJecto _v .. i 2.6, 
regulanrtor o . p.roces!>o .da a<:ça~. -de . .Q espeJO. 
, .u sr. Çasle llo _ (;l ra.I;~,çq req1.1 cr e , _oblell\ .ql,l e a discus~ão se l_aça em.globo , . , ,_ 

.Em .djscu o;sào , IJOIS, lydo O p r_OJCC IO .. . · ·u Hl .. 'CA&TEJ;.LQ Il RAN.co: - _Sr. Presid ente, 
como ·v': ex a. S>~ be, su bscrevt. COm O meu 
oi o-no CO ll t'~a .o s r. ,Olvmpio. Teixe ira, O p.rO· 
jegto n. 102 e qu.c,. ac.,ba d~ · se1: sub ~t1tmd o 
pelo ' da commbsào de LP-glslitçao e ·Ju st1ça, 
O f i! em d!! ba te. . . . 
· Quando dei mmh:t ass1gn :o tura ao refen do 
proJecto e observe1. aós meus cqll eg.as que es-
tava de accõr.do com. ,as StHIS Jdet<tS geraes, 

. divergindõ apÇ_Il ~!-' : ' r~m __r.; la<jio . aos prazos 
esta btl ecidos no a rt1~0 :lo . , prazos estes .r~
fcrentes ao pruçes,;o da acçãu df' desprJO e 
qu e.: eu r<!_puLo J?\)f rle10ai~ ,1-o~go .. __ ,. • . . 

Eft.ecttvamen le, :; r. Jlresldf'Q!e, ~.e }) <~ . m. b 
de .60 annos, o emi'n ente · jtlf l ~consulto q t~e 
foi o . con~e l h e i ro.- Hibit s,. fixàra par~ a acçao 
de d e~pe:o ·u prazo. de 24 IJo.ra~, na,o PQ~so 
c'Qin pre[Jendcr· qu e, dec.o_rndô t an~ o temP,o, 

. venha se-d;;r para cs~a mesma acçao um y ra-
zo ·ex traorçlin dorn e(1 le longo, ~omo seJa o 
dé '6 dias pa ra o de;-pejo d·e prGdjo ~ rbano 
e 15 oias quando se .tratar de pred tos r u-
raes . . ' - ' ' . 

Ora, sr .. Presidente , ·a ·dtlo nga ·nos praz?s 
dos processos· j ud1riae~, como a _ C~sa nao 
ignord, tem feito com qu~ ~s part es procu · 
rew liqu ida r!' por eomposrçao, as -s~ a s -ques-
tões com serws p-reJuizos :para .ella:s, para o 
movimen to do povo ·e p:) ra o propno Esta do. 
: · 1s~o que r' o i~er qu e .as. ·parte~ não .eneon -
ti·arri ria jus tiça ,· pa ra. suéJs ·qut·.stoes, .uma so 
Iução prom pw (' él tit:n; como er·a ·de se es-
per·a,r. · . · · 

Assim senrto, s r·. Presid ente, no mo.mento 
em que ve n10 ·o Brasil ligado d~ n?rle a sul 
po r_e~ t radas de ft-tl'o; e~ qu e sao imumer<~ s 
as estradas de pen eLJ:a:çao; em que vemos_ a 
elecl1'tcid ade -pwpoJ-t;.wnando meiOs de n~~ao 
urbalia e traJJSfJOJI.L·s roptdos c baratos; q iJ-an· 
do, no ·inter-lu r (10 Estado1 vernos __ ünha~ de at_t-
tonio,•eis enturlar1do . as . d t ~ l anna~, na~ ' :eJO 
absolutame nte r:,zão p; ra que o legislado r 
de hoj e dil it te, sobre p roc~sso de despejo, 
os p1 azos ou trorll e~ labe l ecJ do~. 

E o resultado umco d es~a d e lo n g~ d ~ pr:~ zo 
em processos dudi<.!iaes ~e rá aru!1gc ntar as 
partes: cada -v e~ m;nl", de Jutzo. ___ 

!Apoiados; m_ui_tu bem.) . . · , . 
Nessas ci.JIHl i<;Oe.s ,- sr . ·PrrsJdPnte, proro · 

nho o segui nte subs tilu t! ,·o ;.o a 1 t ~go ·i ·. · (lê , ; 
"em vez de ~6 dias a~s1.~naçlos . em audien · 
. c i~ , qu audo Q , J,Jrerl io tô r url1ano» di g<~-~e 
u48 hOI'i>S. C •<10 ·. diaS q.ua nd o O pr~diO fór . 
ru&tico• ; · -, '. • ' ' -

v. · Pxa. s<J be·, sr. Prrsi.te,n tr, q11e ningucm 
no Bra~ il va'e a JUÍZO &rm . prim eHamP.nte tn 
Q~lo{ntaoo . tod-as · ,y_s :)e.~: ursos • s.uas.ó,rios. ,pc-

· ;r~}if C a parte, co 1~ , qu.e 1tern ,de. p~i~aqd.~11·. e. 
ass;m seu!] o,., o .prazl) de -~8 . h o,ra ~ .. ,qu;wd.o se 
·1,,,,tor de prt dios u rba n o~ , e n,mlo rozoavel. 

. . pem_;:~_i s, ~ sr. P.~esj ctente .• n,o 11~e ntrp. - ~om~er
' cwl ma'ls . lmP.ortant<;J ,nQ .Bras1l .e 1Il)3.1S 1p_opu-
loso, a Ciààde :cto Riú de' Jànfiró1 P'l I~~::lsla
ção do i'mper1o ' e n9 aÇtu al 'rrgime,-n uo1 do-
minio' i:l as· lei" 'de réor.glrnizaçao j,ud-ici~riá . no 
Dislrid'ó 'Fe'derol ns. i . Oi:lO~ 1 '338 · e 5 '.i~3, 
~empr'li ' se adoptou o P,razo .Qo proce·s~o ,de:;m~ 
has, n.a acção ·de desp'ejo," e rúib_ c,.q n ~ ~a 1 q!Je 
houvesse da parle de quem quer que - ~~Ja 1 das· numerosas . a s~ociaçõés , qúe e xi s ~e!Í!1 }Ja-
·queUa ·grand e ciâa·1e, a , . rri enci r . . ~ecl•·I)i~.~ão 
eo ntra esse pr·azo , por ex1guo .c vwk ntu . .• 1 

Com relação a essas q~es lpe~ - ,cte' garantia 
de direjto de propriedade eu sou . .J·&diqa l • • -. 

Si, :1 pe'n ·s , ·u e~;o á · Camar:1 a re.d u.c.çãp des, 
se t r<JLo l 'de 1 :; p"ra iO·dhts é pprq!le. sei qqe 
encontr·o· da parte ne meus -coii Pga ~ ·, muHa 
-retut:tonci.a ()I'Sse . seu tido; do co ntr" r·io .o r·ud\1-
Zi ria tamheiu a 48 horas, éoroo ja .o , liz Jta-r'a 
os prrd1os .urbanos e o- fari a de bQm gr:ad_p, s.r. 
Pn~ si de nle-, po 1 que no Brasil, i n fe,Ji zmP,ntJl~JrQ 
di.reito de propn edade nãG tem.-, as , ga rartll·as 
en um erádas na lei. · . . 

Os atte'utados cn ntr.l a ·propri e'dadc são 
c, nslantes, a loda hora , e nàu . !t a, a h ~(l luta
JIH'nle r·cceio clt~ violencia da par;te du · p.~o -: 
prietal'io coutril lodos aquell c;; que ne ll a mo-
ra m Sf'ja em 'ir tu de de_· anef\.damen-,LQ ·de 
~i m p l e~ alu:.:uP I ou outr·os co nt rartos. 

Sr . Prrsicle ntr, si temos eserupulos em r.e -
duzit' os J..lrazos d(\ acçào (le d e~peJO, r edêio-
>OS de que ;, p;u'le que soffre o ·de,-peJ.O en-; 
contre abrigo prompto, po~so dize 1· des ta tri-
bu Jl 't que . tteste pa il m<io h a -rec_eio disso, 
porq uantÇ>, : lém de não IJ~ver ~a . d hsse 
(lgrieola a umão.que _ nrlla devw existi.r para 
defesa comm um, a falta de hrnços, ::- r . P.re .. 
~ide n te, qu e é a mai(J r pl:eo.ccupaç.ãb · do 
proprletuw ag rí cola, obrig·a-o :1 estor vi , 
gi lan te com relação ao_s s_eus .ti:abalhadorcs, 
pois que ao menor ~ igna l de-rP lrrada de 
um é e !I e loç:o a!'sediado_ pe los -vtzinhos e 

encon tra, a do con tinuo, .as ,, prop·ostos . as 
·mais .v,a nt(ljosas para wa collocação na pr"o-

pl·iedade limitr ophc. r . . 1 
Por eo nsegu i n l ~, senho res, quem está e-or-

,.rendo _ J·i,eo . de prejtlizo . é o propr ietario e 
não o seu lraba i!Jador·, . pa rcej r;Q o.u ili'J'en-
data l io. '- ; 

b so, sr . Preside nte. affi rmo srm .receio de 
-contestação, é o estado geral do pa.iz . (apm-
dos). 

Prrtercem0s n um paiz sem populnÇâ9 po-; 
de - ~e dizer , ante a sua PX tf'n i'àO ter-ritQrtal. 

E eomo li xar o colono eut·ope'u no _paiz, si 
ell c · mio eucont1·a aq ui , para g11 ra ntia Qa 
pro priedade immovel, o p ro(~esso ra pido e 
sr·guro da l rgi ~ l ação da ::- ua terra n ~qa l ?- , ) 

A outra ~ w end a qu e apresento é n se_g !Jin -
le Ué). · 

l~nte fldo, sr . Pre l> idente·, que· não ba sl:t a 
simples a ll egat,;ão do inquilirw para q u ~' o juiz 
nomeie 4nco winenti o perito que ~a con~ l a~ 
t:.r· o que aqu ellc aii Pga . 

.EIJPdiy,arL err,tP, ~ i IJ Ó!i> fõrmos .. por· si_mples 
hli égaç:l<;> .çj_a , por.te~, allPnd er . ou .úbt'lgar o 
juiz a ollf' JHl cr o qu e ella s dt"SeJam, teremo1;., 
em consequ j:! ncia, abus.os iJJjuslillca\ eis .. 

Al ém cli ::.So , não <\' rasoavel qu e se decida 
l.lU alqu er · in c i df' J ~te de _11m procPsso sem .Q).le 
a rt:::.peHP· S('ja ouvida -a parte : c·o ntrai'la ~ 
.iJQ.Íl ella q.\l·e fui pr.ocurar, na 'jusüça, ~;s IheiO"s 
de garantia do se u direito. . . . . r . • ') 



• '.j •' •o.- . ' ..- i f I ~ J' • f i . · ·~rQ factu ·:,'llr«aiio 'f.osse dccid t-'lo \ cxclú~i
. améilre' entré o jÜiz1 'e , a 'P,;àr[~ cont'rí!Í'i:i. nó: 
lê'há'rrios', ' inqÜesíiO'na:velrhe'n'te,-f• I mp\a hia'd'o 'em n'osstt1legisfll'çfio um' b~cu rsó> q ué ; 'im'poí\ 
:t~'rifi;Jum'a dr~.ino.iÇ~9 ct 6~ · diréjtor· ;d'o ·~'.uç~órj 

, m t • , r, ... r.\ ·1 i ~.. ,1 , 
!lAA si . ~/~ · 'Para - r ~te,nd.er lômal-a~ em Jc:;on,. 
~~&er~'Ç;t · 1nroporcrol)arâ · aos I' habitantes :• do 

· ~<;r-~a.ilq ~t~ ~li (13!;! aq u.iUo•,q ue. todos ,nós · c;l,t>se.;. 
jar9o~. h~Q : , .ju~tiç~ pro~Qpla c: e((i oa.z. ÇI!Jtit.o 
bem; mu.fto bPm !) . 

' 'O · sn ~ ELiAs TnE'D"ioNw:.....:.v: > exa. permilte 
'úm 'apartP? ' ·~·· · ' ' · ' " · · · , 1 • E1fU1ldas 
·:Jo ~n)~"~·~.·E~Lq BúNcn ~-Poi~ n.iç,,,',. 1 • • • • , · 
•.ltl o si·. EL•As· l'uEoto:<:w:-V. exa1

' eXJge no - 1 '1 cJ• · . 1 
. !.~ , , 11 ' , • 111 - , , ~ H.l 1 ·q \d r ,. 'd • I 

.Ç~~~ 'de_.não . s~r ~tteildiila p~J_it, ·par'I;P. : ~ ~ro- ~~art. '1 : · . e~ v~~ue-. ~· :. : · ~ 11ro _ ;~ ·f ·qias 
rpgaçaq _d.'? pra~ç. ~e úm OU~f~ ~rried, i,CÚ té · aS:~Igna 'dos em ',ap (he n~i il , _811 o, ' pr·e1difJl ~r ., r-
nha confirmar n rttestado do primeiro forue- 1 bano ou de qu1nze, ~~for ,onp-redJO,ru~two.,. 
c)do 'ào do n.tP.? ' '' ·' · · ·· . · -diga-se ': ''u 1 ·' 1

' ''- , ._, ' •• ···o !(· c ·n ' P r· ·· .. . . , ··•>~·· I ''' . .J ... ·•• ·r·.(' ·a·,: J r SR. -A~T~hfi.O RA ,NCO_: - Cf ~~t~mçnte. _ "deptro ~e ~ , 10~~~· .. ··:d ! q· .pre io fqr 
O sn ELIAS lnEOTON_I9 -- ..- Per~unto:comosc : urbano em de 1.(,1 dias Sl fou .o,pi·edJO r.us ~ 

h'1'Çe ·prbc !ler n.uma cidade onrle h..'ja um . tico • · · ""' ' ' · · r. 
'l'Ó medico ou nãp haja nt·nhum? ' ' s~ll das ses>õr~~ (la C::1m'ara, em 12 d,e ~gos-
-· O m ·CA!-TEnto BRAN~o:- Direi ~ v. CJÇC. t d 1 c ll 8 
'(JÍle já ' llavia cogitaoo· desta ronsJderaçãn, 0 e t 9 3·- :a.,{:e 0 •. ra·~tcq .. .. i • , 1 , ·i 
exponHo-a à' dois dislinctos ' collegas ' que se N. 2 1 'f '-~ Ji') . f I 

3CiHtm ao m'~Ú J:'Jdo, ;tOS QUUCS declarei Q,lle I <":; W • '' ' 1 , .. J. rr 
accr·e~eentana na ~menda o .me)O ·de sanar Sub~tilua-se o art. 'h pl'!o .seguinte:.,,, .,· 
{)sse inconveniente: ' · · · . "' si ·depois •de decrel:tdo ·o ·dMp•1jo • for • re-

TivP. porém, .de occnpar logo a' tribuna e querido com pro1•:a · con,hinte de atte~tatlo 
nem · ~iquer sob~ou J mP. tempo pára. acabar meqh;o ou, na falt 1 cj~ meajçó · tltt.ts , pet~soas 
'de .redigir e p'ass :\ ·~ · ~· limp·o ~s emend?s . que notoriamente idonPas; pr·;. m ra·zo:PJPI ,Fümpi,'O• 
su~tendo ·perant~ .a C:-tm?.ril. . , rog11vel, vor se il cliat· enfermo ·qualquer dos 
' Acceito o 'aparl{(· 'do no.~~e o~pu

1

~ad~ QL.I_e mora11ores dos 'preo ios, c1r. m'údo ·a uãô po-
r r. dmente apr e~ P.ntou um:l c'o n:;JdPrayao .di · áer sei1 r~>mo vi du SP.m rwri~o1 o· juizo, ouv~n
gna 'de' ser pesada ·por nós, ' ~eA.blador.es. e oo tí PXI?QUf' /Ji c •'ém 2í- hohts; có'rü; .. rlf•r·if d 
'que devemos consi~nar no project.o"em de· p1·azo i'equf'rido pJra ·eflecttiar-se :a' rlilige.n : 
bate. · .•. · • · · . - · da, si .nada oprjlizer o reque r~ nl~ ; •au «;t~>citti
. ' O 5n : Jo. E' AH~s :-V . ex a. permilte um rá dentro de 2i- horas fi vistit >do p3'r.ecer de 
apa'fte'! ; " , · .. ' outro medico qu P. nomP.ará oí.l ' dtws ·· pessoa!! 
· ·Parece que no· caso seria· preferivel ·uma idoneas na· falla de meaico. · , ·:, ,.. I· 
prova te~temunhal feita com a pos!iivcl .x;a- . Sala das sessões 'rl·a r.a.marn ;' êrh t2 de ago's-
·-pjdez, IÍüris ou meno.s como· 'se praiica no to de 1913.-Caste/lo Branco. : · t 
-à rreslo. . ' . · · · ' São apoiados e postas em discussão conjuu-

.: .O ~n CASTELLO 13nA''Nto: -Discorqo de · que c lamente: . •. ""' • .· • • 
diz o nobre_' det:>Ut!tdo em se,u aparte · , · , · . ·' · · · '·' · 

O sn .· EtrAs THEOTONIO:-A prova testemu- O sr. .. Odilon de, .~ndt:ad~ : - &r .. Pr.e-
nh:JI' é falha. . . . sidente, a comrnis>ão de Legislação tem. de 

··o HC CASTELLO ·Bn :~NÇO: '-Sefia: esse um ~preSPIIt~r. ao projec~o em debate ;;]g~ll\as 
meió d·e· protelar-se l1'inda mais , o processq emendas quf' ant:1a nar> pu~eram ~ser as;;Jgn&-
a~. :1cçãó 'dé desP.,~>jo, · e~qu::tnto · _que·, pela da's pelo fado dé termo~ ; ti~o hontelllr nm. 
mwha emenda, nos temos a · soluc:ao couve- trabalho prolongado e .fa'tigai)te' com a' 2 :'o: 
niP.nt e . · ·. di~cussão do Orçameuto. ., . 
· O · ~n. JosE' A\ 'v'Es: ~ Ainda ; não ·vi a ~rrie nda : Além ' di!;So, como· a Cll l'a ~ab ~ , for~m. a pre-

0 ~R. CAs-r'E:LLO ·' Bn;o. Nco:·- · Pela 'minha ·sentadas peJo nosso ,' i'lustre :·.coll.ega, 9. sr.; 
emenda ficam efrel'livamente garàoíid&s tan" Castelld ' l3rauco, duas emendas .que preCHiam 
to o tlireito· do atiotor, 'como o direito d.o reu, ser definitivamPrttç estu(indps; ·por ';is~o, ~e -' 
porq11anto si <lO auclÓJ' não inspi!'ar CbnfüÍnÇa ()' . nho, ·em nome da com missão, ' .. r r.que,r. . c(ue 
:.tteslado medi.;o apresentado pelo reu, elle s;f>ja _11diada pa,ta .am:;nl:lã . a. conlinu,aç~~ 1da, 
tem o recurso i:! e · pP.dir ao jUiz. a noJileaçào 2. a discussi!-Q do .PI'QJeçto : 11 . • ,12p.1 .,e, n.~sse 
<.11\ · tim srgunt1o me.diêo. · · . · · scnhõo, ma11do· á Mesa um requerimento . . 

o ·sn. ELIA'> TtiEOTONJO':..c..Mas, si não' hou- ( .• lluito _bem !) · · 
ver medico no Ioga r ? . , · I I· 

q sn . OsTF.LLO - ~-~-ANco :-7'$:1. não houver 
me<Hco· no' loga r; en'tab rec·orrcr-se'-á -: a.o· do 

llequenimmtu 

m i:micipio vizinho. ' . . . 
·' O ~n. ELIAs TuE:oTo Nro: -~Ias no ca·so não 
pode havei' pessôa·' mais idonea dQ que ci 
medico. · . 
·Como tim ·teigo ha de 'desfazer um alt~sL:do 

medico'? · · 
. ,Ü sn. CASTELLO :BRA' C0: - 0 ex(l me serú fpj' . 
. to , po1· duas .pessoas noloriamr.nle idoQeas, na 
fillta de medicá, diz a ' emrnd~. · · . 
, E d-epois pode rà ser nomeado um mPdtco 
dà 'local.idade m,tis pro'>dma; sem soluçõ'io é 
uve. o, caso n'ão pó~e ficar. ·, 

~;to · estas . sr. Presidente, as emendas que 
ji.\Jguéi de\·rr apres{mta·r ao proj~cto, certo de 

· Em nolfle da, commis~ão rlé LPgislilçiio, re-
q ueil o o· âdianicqto ·da di ~cusl'ão do proje-
cl!> n. tüí,, lk~ndo o mçsmo n'a . orde1il do 
dia oe amanhã , 

Sala 'dás sr~sõé ~ .• 1:! de 3gost6 de t912.-
0rlilon df' An rfrilde. . . 

Posto 'em oisc'ns>rio o requ(' J'im PJ)lo, é o 
mesmo, approvado s'~ m debate. ., . 

2. a d isc ussri.n do pl'r>jrcln n. 10.8 '. 
· Dispen·~da a IP.ltlua a •. re f!U ~ r·n:nPn).o rlo sr. 

lgnacio Murta. entr·a em 2 a rJ.iscuss~o o prc-
jecto n. 108, unncedendo . diver~o& favores .á& 
côoper-alivas ou. r.a,ix;..s de credjto ,rural que. 
se fundarem ' no Estado; · · 



2'2 L • . · 

Sem . debat~ approva s ~>. o art. i.· com a 
respectrva 'emenda n. · i. ' 'Egualmente 1"' sem 
<I e bate 1é approvado o art 2. · com a 1eménda 
n. 2,· sendo l3pprovados >todos"os demais· arti'i 
gos,l' volt;ando o projecto á commi5são de' O r· 
çament.o. ·. "' · 

2. a discussão dô pi'OjeClO n. i 19 
Dispemada a leitura a requerimento do sr. 

firmian o Costa, · entra eJp t..• d,iseuss(io, q,oe, 
s~m ,debate, se encerra, sendo ., ap.provaqo e 
remet'tido ~ CQI;Drrjissão' de Petições. 'o proje--
cto n. il\l curlsiderando como rtversão á 
Brigada Polieial o acto que nome.oú tenente 
da l::lrigadá Polu.:ial· o cidadão Antonio Carlos 
C 1rnet r·o Viriafo éa lào Junior·. ·' 

2.• discussão .. do projecto n. IA2 
- ' . ' I I I E' annunciada a continuação da 2.• discus-

são do projecto n. 112. dispondo ~obre o pr·o-
vimento de cadeiras primarias pelos profes-
sores inlf'rinos actualm ên le em exercício. 

Entram em dr scu s~ão coniunctam enle as 
emendas auterÍOI m·en te oft'tfccidas. 

() sr. ~u~u!lto Spyel' (não de·,·ol\ eu o 
seu discursfl ). · · · n · 
~ . s~·. ' i\"~ls.~~ de 'seno~ : .,...:. Sr. Pre· 

sidente, pou c:.1s p<t lav1 as á . C~m(l ra dos Depu-
tados na hora ad ... anlada em que já vamos, 
e em re i H;ão ao projecto em debate .. 

A com missão declarou aqui , pelo seu humil-
de relator, na se!'!' ã'J lrilnsacttl, que tão 
sómen~e flOr deferencia ao nosso collega re· 
siden le em Montes .Uaro>, cujo nome declino 
COm a pe\Ída Vl'n.Ía , O Sr . t)pyer, , fazia VOltar 
ao seu seio o proitdo e as t mendas . Enlre 
tanto, o pronnnc\Jmenlo da commi~são j~ fui 
antecipado á Camara dos 5"~. Deputado&, cujo 
voto tavorave l a commissão de lnstrucção 
Publira pleteia e s<Jlicita para o pr·ojecto n . 
H2. 

O projecto tal co mo foi conc.ebido, com as 
m~di!icações de re~d~~ção que .a mes~lJ. .cotn-
imssao nelle 1mpnm1u e · com as emendas 
que apre.sentou, como traduzindo inedld~s 
necessarias á admimst.r·açâo publica no' depar-
tamento da mstrurção prima ri~; o projecto c 
essas emenll as d msul1am os iríteres'ses 
actuaes do ensino em nos;:o Estad9, . , .. 
.' O argumento qu e o nobre opposilor acaba 
de ·invocar, ~ llás não su~tentnndo as f>uas. 
emendas, mas diicutindo em ~ l obo ó projecto, 
é um argumento int,eiramn1le êontraprodu · 
c e o te. ' ·' . · ' · . ·, · 

Si tives~e a Cama r a ne.cessidade de ~é · cón· 
vencer mais uma ve1. da ef!ic: .cia rom que 
se vai fi sc:.J iizaJld o o ensino em Minas, tira · 
ria esta éon,.eq u'enda das pa lavras do collc-
ga que me prec~~deu na trihuna: é qu"' .íl· 
uorcrnlagcrn df' ·p ofcssores elogiados no Re-· 
latorio do sr. Sccrel rio do Interior COJI\'ence 
de que. es sa liSClili'laÇão es l:í sendo, de facto, 
sérramente exercida; n:io são el·ogios á Pan · 
gloss que enchem as p~gino s desse nolavel 
relatorio. E creia o nobre dcputatlo' que ape-
nos um p,equeno num ero de l)rofessqres in-
te inos é qu e, de accordo com a Jettra do pro · 
jecw, poderão· ser tfft·cliv amcnle inveslldos 
no magisterio, e isso mes mo· prl'CP de'ncto · o 
tempo maior de. Ires arrnos, rn1 exerCício, c 
apuradas as dema,i~ pn vas de capacidade. . 

1\luito long~ .esl<io, c{)mo &e pod~ ia1 $3\~ z, 
d_éprehender tlas 'palavra$ do rlobre ~~P~;I.\4dp 
residPhte ~ n'l Montes Claros, muilo Jonge 1 .e~ 
t~o · o ' Poder Executivo ' ê O' ' Pdd~r Legislativo 
à e j:HetenderPin' c.ontríbuü: pora o ' ·d ~spr.es
tígio ' da in, tr·,u cç~o prjmaria; ' aó ' Çô'ntra i'io 
dísso, os nossos «Ann,te~:. são o a tLesl<~do mais 
vivo e eloqu en,te de que di~luqws 1êm s!d1•1 os 
Qqo:sos e.~'forços no sentid_o tle lr vp ~os a', <;&bo 
essa obra I,ngente, que e a pedra. ongula.r· da 
nossa démocrf1.c ia: a bôa in ,truc.ção elen1.,ól3'r 
dfssemtn ad'<\ 'fw todo o .territorio Wtin~i ro.cóm 
uma 'ri gõrof;a fiscalização, aoenas ' r.eseçtl~do 
se a nossa in~ tn,c çãq pr-}m;u ia de Ull,l dPf l'to 
occa'gionill deconen t.c das nossas ' ci,rcumo;lqn-
cias finl!nce)ras--e qu e é :1 sua re.mun e .açà~ 
como ' l'õr,~ p~r·a se des~jar, do profe~sorádo, 
cujM vepcimentos. Fão, de factp . mjng11a'rlos. 

Gomo bqse ·ria educação d(; noE>so powo 
apreRPntêl o nobre deputado a jns1ruccãq 
agrícola darb ' rudlm er. tarmenle desde a 'in -
f; , n c i~, na escola primaria , Direi a s. exr·. 
que rs~ e tem ~ido o escopo da arlminislração 
min cirn, inslalland o junto a dgnn s Gr·upos 
E~colares do Estado pequenos «cHmpo~ de 
rlemon~1raçã0 agrico a», oçde .a creança faz. o 
seu apprcndizado,tal comÇ> ' e praiica na ~,me
rica do No rte; e :;i cir cu mstancias fin:m rei-ras 
não rids iêm pPrnÚ!Iipo ain~a · w~ n P r~ IIzai- ~ 
me Hr:la cpmo'·u'ma base ce1 ta e continua .. da 
educa ção da infa'rirh. não quer is ~ ó di;zei' 
que a·admini sr ração se tenha afa~tado dP, rlie· 
m1·lh an1e ohjrc li vo e não q:.~er iS$0 tam}Jeín 
tradnzir que o Cc•ngrcsso Min e'i'ro des,:ophece 
as vant 1gens de um tal systema de educa -
ção. 

Por co.meguinte, mai s uma -:vez venho em 
nome ela commissão, di1:er· á Camara, . sem 
f:ner disso uma qu eslão.ferhar:la, qu e não Ee 
coaduna .:!Om o sentimento democratico do~ 
parlamentos 'Ppuhlicanos: a cominis' :lo . r'x· 
terna o seu p~ rec e r ·no seio · dos nobrPs colle-
~as, declarí;l_pdo que o projecto n.. H 2 e as 
emend~s· a elle su bmellrdas ~m n01;ne da me.s-· 
ma gatisfazem.inleiramenle. ;\O e,:copo cjli a.d;-
minis1ração e· LradU7 ~m rea lmente ~~ nossa 
vont~de viva de collaborarmos coin o Poder-
Exrculivo p~r:t que a inslruc çt.o priwaria ~e 
ja. uma realidade cada vez mais prilhante , na 
terra mineira. , 

S. ~xc, .. .falf'tll _e m q~,e ur.ge ,se f(IZ f',J: .a 1 e m~~ 
delação co enHno pnmano; e enlreranlo,. o ~ 
nhum plono rle r.emod_elacão se 'déduz de ~ U<JS 
palavra~; ao co nlr~1· t o se tr·aouz da p:•r\1' .do 
no~~o cci11ega resid ente rm 1\:lrnt ~ s Claros u~ 
pessimümo atroz,, qr_r~ r.ão ge comp~ d,ece _com 
a clareza d(l sru e•pmto. cqm .o palr:J0111HIJ.9 
do seu sentim~nto rrpúhliÓt nQ. . · , 

Ao ouyir ~~ · e'xc., P."rrce <ly.~ eg ta_mos _nu,W: 
rl e~ca labro em m~te rr? dP. em1n,o pr')mano no 
Es~arlo e que o Congresi'O e o E;\ rculiwo. pe 
mãos 'dadas, cooperam numa tare.ta imo<ltr•ip1 
lira de prrjnclic:u ei'!'a oh•· :~. q1_1e é .~rmpr~ 
ohjecto da allençãn do YCrdi!dt ·Ico lrg1sladpr 
, epublicano, e a~· sim o tem sido entendido ,em 
nos~o E- t:~no. . 

O slL A ec 1 '~ ro ~ r\·ER: ~ Deu rria .inlerp_re-
tação ás ·minha s palavras, ~i ·comprelteirdeu 
assim. . _ · 

O "R. NEL'lrN ni:: SENNA:- Comprelréndi que 
s. exc . arha t.jueo projecto n. H2 v<ti redu_h~ 
dllf num malefício á ·in 5trucção, que o prOJe-
do n J 12 ~·a i ser um~ poi· t~ aberta aos m~ 
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c~mpetentes, ~os professores in~erinos não ;a _c~:eação A~ lq_stitulos model~do~. pe.Jo .lns-
diJUomados na:o preparados -no seiO das Es- \ lJtUlO João, ~mheu:o em c \:ia um . o,s . f76 
colas Normaes e ne91 submcllido~ a exame \ mn_n.ic~piqs •ao E~t~do~ · · • 1 "· 1 ' . · 1 IL 
ou concursl), como sendo Í'l'lte o cr1sol de con· 1 Talvez que a v~rba do hr~am~ptó , on sag~a
vicção para se saber si 1são habilit'ldos ou 1 da ao custf'io_da ' i_n~trucçâo )>~blica n9s .'s~u's 
n~o . , , . , , q · tres grau!'l-pl'lmarw, Sf'cundono e s\Jpenq,r -

Ora ; á lettra Ml?~ojeç}o,' não qtíero repisar não chegasse para dotar os' t76 mlfbicioiós do 
a l\Í'K!lmerlta,crão ~ a 1\o,ra já v,a'i ad~antada, a 

1 
~stado com um ~ingelissimõ' ln'stitutb Pt1ofi 

lettr'a 'do ptoJecto corlvetice exa ct.à mente do 1 swnal... . · I I ' 1 1• 
contrario d•qÔIIJ'o ·que ?.'exc. as ev·erou, por- · .O SR. EPr,ER: Mal\. a minha emenda. não 
quanlú , ~ó depois de apurada~ na Secretaria 1 manda installar taes Institutos em :um11 só 
do Int erior, a compPLencia do professor inte-1 ext:rci~io. 1 1 , 1, ", • 1 1 • '-

ri no, pr la sua a,;sirl'uidarle, 'Pé lo aproveitamen- · O ~ n; NELSON DE SENNA:- .•• nos moldes do 
to •dos seus alumno·s; p la SIIa fé de· officio Instituto João Pmhejro. ~· o que · tenho a 
constüada no livro respectivo, de accordo com dizer . ' (JJuito bém ! ,JJ ito·bém !) . • 
os t )r mos de vi ;i tas HHtas pelos. insprc'to- Ningnem mais pedi h/lo a ' pála'lra, ;enccr'fa-
rfls rf' gionaes; ~ó depois de todo is~;o , se a discussão, ficando, po'Fém ,· adiada a vo-
com• a restricção leg:ll ao exe r·êicio do má- tação, por· falta d'e numero Irgal. ' ' 
gistf'rio ,oor lapso . sl,lperior a lres annos, - .. '11 • · '' 
e a juiz(! do governo.-o ·que impo~La djzer qu e Parecer n. ' 168 ' 
tuao se farà com a pr·ud encia natura l do . E' lido e posto em cliscussão o parecer · Q. 
Porl er Executivo-é que se darn, em esca~sa · {68, da ·, commissão Mista, negando prq\'i· 
porcentagem, ' aliás, o- :provimenlo effectivo de mento aos recursos interpostos pM Alfredo 
al~:; \nts profl' s,;or·es • qu e, embora não - dip lo- ! Ferreira da Silva, B~ lchior de Godoy~' t' Th-eo• 
mado ~ e ex~rcen~o- , in le rin ~ rp .en~e f\~ suas , p,_pilo de .God,oy, d.o reconhec imento .de po-
fun cÇors , esleJ::tm l'in ca so · reilf'S d merecer ' de res rla Camara Munici pal de Araguary, re-
essc <elo de· venladéir.t ju st iça àa parte l a ~iy,o ás eleições de ilt de. marqo e 25 d·e 
ao góvcrno. ' I ' ' , I < ~ósto dl_l _i91~, I , 

O !'R RAUL SoARE=' : r.- Porqu e para esses não '_ ~·vot çap _ fiea .adiaqa . 
;~ exige o noviciado de l r~ f ' S annos.? • -

O sH. . NELSoN o . SE~NA: Esse no\·.iciado_ já 
está comprelien,4ido'no. ' (t'p'i_p'p d ~J 

1 
aprovr;i t•~

mento e no tempo·,de fun r.:çao, éom . r~mrss!
vamente diz o prój ec to. cita ~ do o an igo res· . 
pec ti\·o do Regu.(amento do Ensino· P rril:nario. 

O argumento é f11lho em si, porqu e depre- 1 hende-' e do's termos do proj ect(,i , ' C tal é o 
pensamPnlo da cnmmi~ são, qu e não se póde · 
ir etfertivar a Jon.cqão de JJffi professor ,inte - 1 

ri no sem que e~fe tenha ).um Limcin io . legal, 
constatado na Secretaria u.o In terior pela sua 
folb a de Sen•iÇO, pe l ~ r~ IJlP ~Sa _dOS }1l,appaS e 
dos termos de visita á rewecll'\a ' escolá,_ em 
um período máis oi! inenos_ lóngp.( . . · 

Não f,e· comprebende como · no e&pu;rto dos 
nobrrs deputados J1 ~ ja duvida quanto a e;;se 
noviciadn, em f;;ce da lettra do regpl ~ )l1ento 
que estabelece os casos de nomeação e re-
f]Uisitos para o p1 ovimento das cadeiras pri-
marias do Estado. 

;\11ás, a t.:om missão .sen te-se na necessida-
de de decl arar que encampou o proj ecto apre · 
sentado á Coroara pr·lo nobre deJJulado, sr . 
Senna Fi gueiredo, porque rstá convencido de 
que ~ elle com-ulta os inter sse·s tlo' ensino; e 
esp!'rava e lia que ·o ~cu "' ilru ~trado auctor 
vies!ie, com a sua })alavra, illomínar o presen-
te deb: te, mas acredita' 'Qll C; s . rxc . se abo-
nou nos conceitos r xte rm~dos, relà m e~ma . 

0 SR. SENNA FIGUI<: REOO: - Perfeitamente . 
O sn. NEL, ON DE SE~-NA· : -'-' ltocerra a com-

mi~~ao. com estas breves 1 consid erações> ~ r . 
Presideritr, a breve con.tra tiicta 't~ur dá á ~ ,pa r 
r.wras co'n qu e de novo .abriq' discussàó sob r ~ 
o ' a !q:nup to o illust_rado co llega wsid ente 
em Mdn t~s .Claros e e s ~e ra a a pp, rovnção ,do 
projecto. e. das ~Il\ e ndas por e lia apresenta-
da~ ; aconselhandq' por isso mesnic), a recpsa. •. 
dóe-me dizel-o, das emendas formuladas por 
s . exc. , das qurles ''a -~1!-jrpa- está no animo 
de .toda a Cas~~traduz m:n:i ' idéa ~yfilpatbica 
mas absolulameh'te ino p,por'tuna porq1,1e não 
a cómportam' as nO-S$aS COÍ1di\'ÕeS 'finanâiràs: 

P.1recer n . 170 
E' annun ciada a discussão do parecer n. 

f 90, da commi~são de Pel ições, opinar do pelo 
archivamen.to de orna petição da corporzçào 
mu sica l " oião 1. • de 1\J~lo. . · · ' · 

Verific . ndo-~e. poré'm, não haver num ero 
legal par-a cop liouar a sessão, o sr . Presiden -
te designa para amanhã a Sflguinte : 

"' •• j ' 

ORDEM DO DlA 
PHIMEIRÁ PAHTE 

·Até uma hora da tard e: · 
Lli itl,lrfl1.e approyação 'da acta . 
Expel:liente. _ , 1 • , 

I 

Até duas. hor:.s da tarde ~ -
Apre8entação de paréceres das· commis-

8ões. , 
Apresentação Jde prfljectos , requerimentos, 

indicaçõPS, interpe.Jl ações ou nioç_ões. c • 
. DiscusEão dr. ,,.-; retJ o e ri menlos; ' indicaÇões, 
interpellaçõps' ou rtwções: 1 

• • '
1
• 

Approvação de -redncções finae • I, ' 
Votação em 2." discussão, com as emen-

das, do projecto no f t2 dispondo I sobre • o 
provimento de cadeira& primar-ias pelos pro-
tessores interinos, a'clualmente em · exercício: 

VohiçãtJ• do parecer n! 168, da éommiss·ã,o 
Mista I negando- pr·ovimenlo aos ·r-éétlr'sbs ' ii1' ~ 
ter·postOS"PO Alfl'e'do Férreir-á da Silva,:Selchi 
or· de Gocloy. e Theoplliló de Gor!o'y e do '_r~co
nhecimento de pod·Prt>s da· Camara I'llumcipal 
de 1 Aragunry~ relaliYOS á!' e lei ~ÕeS de 3l ' de 
março e 25' de agosto de 1 9'1 ~ · ' 

SEG U!IIDA t>ARTE I· • ,' 'I 

Até quatro horas da tarde: 
2 . a discussão do proj a.clo n. 95, wbte. for-

ça publica. . .. 
t. • do de n. f 22, approv::móo as contas 'd,o 

exercício de f 91 2. ' 
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->t1• •''díséu. dó'.'qb 1pro)'e'di\ n ~ 1 ~ 1 .' R~I\JO'll ~rlo ! . 
·n ex-collector (l e L:tv·,.as, Josér "A ntonio Dias : 
Minis terio, do resto da' peoa-qu(l lhe foi im- , 
-pos ta po'r 'se

1
nteoç:l do juiz dé du·éiio âaqn-ella 

·cbmárca J. >~ • · t ' • ' ' · '· • • • • 
l Jt ~ I f "':. • J -f; I .. "; ' • , ·~ I ' • • • • ~ '. ; I . . , 1. •:.~ ;pe, , n· d~20, concedendo licença ' ~ ô. · 

fgnct~q~ 1V:t_llil Xova, ,pr:ofrssoril de .S )h~u e l 
tlo Vf-)J'tsstml'. : 

. } • .. l . ~ ,. ' \.L.... J • ' • ~ .• I • • ! I l 't t 

() f,R I. 0 SECHETARIO dá· COBta do fs~gui·n~: 
' .• 'ExP'EDIE~TE ., • 1 

' ,. ' J ll . ~ l • l 

: Officio• 'l• •· 

Do sr. Secret;nio· da A~.ricu !tu ra,d evol vendo 
ínf'ofm ~do um requrrimento da Emprpza 
Aguas de Caxamhú,pedfn'do 're ~ tituição de 1m· 
p0s tos':,Pago~ . ;-A ' corr!'ll!-fs~ão de 0 \ç 1mcn~o. 

1 L 3.: ~ . da :de n; . 1'15, sobré conce'ssão .. de -li- : 
1cenças·. , ,. , . · ... · · RerJil i'J'i!'lento· · · · 1 

3 . • do rle n. 11 1, abJ'!ndo Cl:edilos supple- D~ tJl time c~~r'bas~i~r •. :pect'i ndo ' prl~ iiAgiO' 
·mentaJ' I' S~ '· · · · · · · ".'· -~ .. · pa r·à n·av'rg!lçào nos .fl fflu entPs dos r·ios Sa pu. 
: 2.• dó <lü· rl .' :118\ auót'ori ~~ n p'o" a sP'r refor- C<i hy,é Sapucal;Jy-mirim. - A' com missão de 
1p.ado, no posto" de an~.peÇ:üta, ·o :s0ldado .. nel- Obras Publicas e Yia,ção. · ,;, 
-ctiior d~ Solüa 'c Siha. · · • 1 
-.- .' \' •I· " •' ·• ·'" .. ' Al'RE' EN'I;AÇÃO DE PARECERES DAS COMmSSÕES. 3. • ande n ~. 1_1\),, cont:)nrlo . lempo p.a•a o 
effl~i to de suas reform as a diversos inferiores · O•sa. ODILON oE ANoRAOE, em nolne da 
da Brig-ada Políciàl. '• r.ommissão 'de 'Legislação, ap resenta b se-

L".d.G .d~ n. ! 23, disp,onrlo sobre registros guinte · ·· · · ., 
<.l it ~i pl'O lllll s na Oirectorta de l~N~i c o~ do Es- . ·P~recer e emmdas para .3 .a discussão -st.bre 
ladl • ' · · · · ' ' · ' . o projecto n. li4, de 19·12, em 2. o tur·no 
_,, Co.n~inuaçãó· da 2. ~ . disi; us~:'ío ' do proj ec to . . _ . . . _ . : 
n •. 126. r~ guiando o -procés50·• d'e acçãb d~ A. commtssa~ ~e Con s l.~lmç::to : ~~gJ ~ I ação. e 
-despPjO , · ., . ., ·r " : Justtça , a que foL pr·esente o P.l'OJ ecto n. 8-1., 

··.. : - · · . . . , · ;. reformando o 11rt.· .107 da Con~ tiluição do Es-
-D1scu .-sa~ ~o par~ce r n · ~ 7Q. da . . cqml!/t s- . ta do, é de parecer que seja o mP-smo 'su bmet-

sao d~ Petl~9es, optn:lndo, ~?_e lç , la·r~:fn vame~!o tido a 3. a discussão e Hpprovado com' as 
de uma PP:It ~ão da corpora\a() ntu . 1c~, 1 «iJmao emendas ad.optadas em•·2.• · • 
L o de Alaw• , . . _ ·-- . . • . . "· · _ _ · Sala 'd :-~s Comnnssoe~. H de agos to de 

Lel ::tOt.l-SC a ses,ao . 1913.- 0dilon de Andr·àde.-Ne l ~on ue Senna. 
--. -*~~*--· .• - Rául Soares, Yencido.-Raul de Fnria. 

35.• SESSÃO OTID-ll\' ÂRlA·. AOS Ü ·DE AGOSTO P1·ojecto q·ne se refere: o pà1;1'CP1' supra 
. DE 1?.13 O oongresso, Legislativo, do Estado de Mi-

PRESIOENCrA DO ~R . ED UAHJ\0 DO AMARAL nas tieraes decreta: 
SU\B-IARI() :-Á é ta.- Expediente. _ Apresen- · - Artigo unico. Fica substituido o 3J't. 107 da 

tação de parecer·es.- VotáÇões. - 2 .• discussão Gonslituição do Estado, de tã de junh? d'e 
do proj ecto n. ?5. -;Adiamento. -L• discussão 1891' pelo seguin te: ·· 
do projecto n.• 122 ~ 1. •' do ·de n·. 121.-l • do O congresso, em lei ül'dinaria, regulará a 
de n. 120.-3,• do de n . 115.- 3.• do de n ·, organização e concessãp , ~e )oteria~,_ ~pplii 
113. 2.• de de n. ns.- 3.• do. de n. ~1 6. - ca ndo seu pr0ducto a. serviços de beneh~en-Volta á Commissão -1.• djscossão . doproj e~to · · d n. 123 . Urgencia.- P:u·ecel'. ---2.• di scussão Cla e car1da e. · • . , . , 
do projecto n. 1211.- Discursos dos srs . . Raul Emendas·, . ap,provadas em srgunda di ~ cus-' 
Soares e Odi lon de And~ade . .,-- Jl;nwndas. - S~?' d~ que trata,o pa,racer .supra .. , , 
Ordem do dia, ' ' 

· Ao ~eio dia, feita . a chama.da, . ncham-se 
present es . O&·. sr~ : . Jos~ Alves, Nelson 
d,e Sen na,_ Car;i balrti 1\te.Jio,. Sch'uma·nn, Paulo 
Pinheiro, Castello Branco, João YeHo~o. Ch ris -
tiano Rôças, Franklin de Castro, Xavier Ro-
lim, Pedro Lui'l., Elias Theotonio, Caldeira Ju-
nioJ·,. Modestino .GonçHives .. Campos do Ama-
r~! .. lo.ão Antonio, Odilon . de Andrade, Au-
t(Usto Spyer, .José Custodio,. Em.ilio Jardim, 
J1oão Porfirio. Pedro Laborne, Ignacio .Murta, 
Rauf de Faria , Raul . Soare~. Senna Figuei-
r~do , ~eric~P.S, ~lves de Lemos, . .lo1o Lisbôa. 
Edu,lllqdo Blum e Argemiro de RezendP, tal· 
t. ~ n to com ·ca usa participada os ·senhores: 
Silva FortPs, .Antonio 1\lou!'a, Stylil•l, .Ferrr ira 
de Carva lho e Olympio Teixeira e sem ella os 
mais senhores . 
· E' convidado para o logu· de 2. 0 secretario 
o sr. Nelson Se nna. . 
. ·' Abre ~se · ·a .sessão . 
.Lida a ::~cta da anteceden te e nã'Q h~veÍldo 

/(uem sobre ella faça ObS'el'\'3ÇÕeS, é a mes-
ma dada por approvada. 

N. i . ' 

. Em vez de «Substituidon diga -se 
I •i.J 

«revo-
1 gado•. 

. . N. 2 ·'· ·:·, iJ 

, Supprima-se a alinea 2. ~. a começar das pa, 
lavras «O congresso• até final.- imprima-se·. 

Ü SR. RA UL SOARES, em nome lambem da 
commb~ão qe Co.nstiluição, Legislação e Jus-
ttiça .a pt:esenta,. o segqinte 

Parecer n. 1~· :; 
,, 

A comnúsão de C1n s tilu~ção.. Legislação e 
Ju~tiç• •, a cujo ~xame foi sujeita Uf!la rep_re-
sentação subscnpl'a por varws habitan tes do 
município de Salinas pertindo a anullação do' 
:.cio da re~pecliva Camara Municip;;,l qqe' 
instituiu imposto ~obre a ·creação e venda do , 
gado vaccum, cavai lar e muar; , . , 

Considerando que o imposto qu e fdz obJe-:. 
cto d ~s ta reclaml)ção, foi instituido pela ler 
orçarhéntaria mu.nicipal ri . . 50, de i 3 de no-. 
vembrn' de H!i2; rios ns. 29 a da Tabelh A e 
7, da ' Tabellá B, e qu'e->e·· argue ·á crea\ã<)' 
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de tal imposto o defeito de contrariar o art. parecer que seja ~ub!pe!tido, ,~ ,d\scussão e 
f2 da lei addicina l ,,n ,. ü, · (.le 13 de agosto ·Hpprov?do, com n redaeçao que segue: 
de 1903 e o art. 8. n: 5. da Lei 418, de 27 , O Congresso Legislativo po t<:sta·do de !\'li nas 
de setembro de 1905; · ·. ;Geraes d~creta: · . . .. · 
- Considerando que d·ás lei:'. actos e ~eci- I . Art'. t ·. As clfoperãti\·as' o~· ,b ixas·.d ~ ·~rê- ' 

sõ s das Çamaras 1\funiçipae~. contraqos á :dito rural. qu.e, ~oh responsabilidade 1.flrmlla- . 
Corl~tiluiçao e ás l e i's~ cabe recurso vara o kta e ~"Ystema Ráiffelsen se fundarem )lo !!;s" 
Poctel'

1 
Lrgrslatlvo do Estado p~ra a · ~.ecr,ela- llado. constituídas legalment,e, go.sa,rãb, pelo 

ção ~la nutlrd11d~ d~. ler, :elo ou decrsão r.e- .prazo de vínte <tnnM, dos seguínl~s favo.res:·· 
~·orrrrla ,(Lei lldd. c1Latla a~t. 9, Le~ n :. 40:: . , n) Ise nção do imposto do ~Pilo ês tad<,al; 
de 29 d~ 'setembro 

1
de 1909, art. L e.~ . L • · b) Isenção do impos.to de N. V. Dir'ellos 

Con-1drrandó que o drto .recurso so pód e ·pal'a seus contractos. . . 
ser interJ,Josto por algum elm.to_r do. rnunrcrpw · é·) Publicação gr·atuila no «Minas Geraes .> 'de 
OU pPiü' r r·p 'CSP. ntanle dO 1\'IJmsteno publiCO, 1seus tr;; bal hOS e bahnCe LPS . ft ·requisi ção da 
devtndo no pt•t melrO caso faze~-se mterpo· Sec r·p t: ~-t•ia r1a Agl'icultm·:~ . · ' . 
sição d:~ ntr~ dn J)fót~O d~ 30 .dias ·a son~H ~ Art. 2. · A's vinte 'primeiras ~es~as, caix~~ 
da Pll.hlt•:a<;ao (Le1 n. 492, ?IL, art. 1. § 2. qne se fundarem na fôrma da le1,., ~e,r~ ~on-
e. 3.0), . · '• · . . . ferido, a cada uma dell ;is , o premtp d e C}QÇO 
. Constrlrrando que nenhu m dos petrcJOn :l- ('Ontos de réis, ' depois rlti seis meZf•s de ·seu 

r1os provou. ou s1qur r nllegou a. ~ua . qual! - funccionamento; e a pr im eir , fed.er .. ção que 
dadr rl e elr. 1Lor· e que a sua pP II ~·ao ~ d~ ! ~ dell~s se tizer ; num conju ncto de dez, ~~rá 
<i ejltnho do corren t ~ . data em _que dev1a e, tctr 1·.onfer·ido o preu1io d.e \·~nte •Contos de ··r.e1s, 
fw~o. o prazo d~. Jnlerpos1ç~o do rec~ r·:-o: tudo a lltulo de auxilio par(! suas or:w raçõ~s~ 
pots c de pn-sumir quP. .mmlos rnez~s antr~ quanrlo não t~::nham J'ecebJdo O· aux1lro pelo 
es ti v r~sP p11bl1ca<IH a le1 orçamr ntan <t de '13 funccionamento i-ola r1o. , . 
d~ n nn~rnbr·o de 1912; . ·. . _ Para~ 1·apho unico. Ao gove rno do Esl8do 

_ConsrdPraudo qu e o Pod er Ltg1,I llvo na~ sf'rá remcllido o req uerim en to para o orrmw 
pod e ~ · o 1 s ronhe~e!' da argu1da . lliilltdade p.or ocn mpan haclo dos Psla luli ·S Ça e ixCl. a cerll-

. uma wuplr.,; lJeltçao _como a de. que se tr.11.,.·, fl;io rlo sPu regislr·o para · os effe itns legnes, 
uma VPZ · Cf!J H ~fia nao precnclwu as . co.n.dl- a ;,ela de sw·1 installaçào·e o balaneete de suà s 
ÇÕ s que a ll' l prescreve e _que nao pode opcrnçõrs IIUUJ semestre pelo m•mos, vjsado 
dl•_P,r·ns· r·: . pel , prim1·iJ'a c. ucloridade jlld ici~l'ia ·de• .co-. E dP )Ji11' tce r que se arch1ve a refer id a rc- uwrca. . 
presr·nt ' ';ão . Art. 3. · O.> prem ias de que ll'ala o. al'li~o 
~ fila d<t >' Commis8ões d ~ cnmara drs De- an tecedente se ráo con feridos '•por deCI'C rC!. do 

pula dos, 13 de (I~(ISIO de 1913. -RaL~f Soa- govrrno elo Eslat.lo c publicados •110 u:\hnas 
res. O.t il•m de Aud•'l·de. - Raul de J·ana.- Grrne~». 
A' imptimir. Art. 4 · Para a execução ·rl a presente lei 

0 ~ n JoAn · ANTO~ro, pf'!a commissão ele lica. o Presidqlfe do l):s~ado a u ctq~~Z\l ,do ·a 
Repres· nlat;ões e Petições, apresenta o se · ahn r, na occas1ão opportuna, o credito que 
guinte fôr nece ss:~no. . . . 

. Parece1· n . 17G 
A' commÚ•~ão de petições foi presente o re-

qu:e rim t·nlo de Adolpho José PC!s so~ . servente 
d<!. escola de pllarmacia de Ouro .Pre.to pe-
dindo , p.1ra o !lrn de aposentadona e pô g<l-
mento de sr>larios. a con ta g~ rn do tPmpo que 
o niesmo es ltwe l'ÓI'a do serviço, rm virtude 
da reor~ , ni s<1ção da referida esco la ; 

Con~icit· r·;n:HJo· flU e a conta gem de-temp.o 
para efrd to de ap.o,en!.adorta em nad, ma1s 
apl'ovcita por ter tallec1do o requere ~te; 

Consldrr .. ndo que o documento JUnto á 
petição prova que o requere nte sendo dispen-
sado, foi de novo con tractad9 a ]Jl'estar Sl~r
viÇos ria mesma escola, por 1sso que em f<? 
lh as d(~ P~K>1ment.9 con~ta ·o _seu n_orne, e n~o 
lhe a~sistindo raza·o· na reclama çao, -a com-
missão é d t! parecer que se archive o reque-
rimen to. · · 

Sala das com misl'õcs, 13 de agosto de 191 3. 
-:-"Campos ~o Amaral.- "":Chrisliano Rôças.-
João Antomo.-Atnpnmir . 

0 'R . ~ENNA fJGlJEIHEDO, ·E'm nome da COm-
lllÍSSà? ·de Orç •mento, apresenta o seguinte 

Parecer e 1·e:La.cçào poi'tt 3.' discussão. sobre . o projecto IL 108 . 
A com.mi ssão de · Or•çam·enlo, examinàndo 

nov-amen.k o protecto n 108, já .approvado em 
2 · discussão, aprese nt.a-o pat~ .:3 . > sendo de 

A rl. 5. · Rovogam se ns d1spos1ções C!ll con-
lrar·io. · . 

Sala das commissões du Carríar·a dos D'Ppu-
tados, em Bel/o Ho rizon te, 13 de ago.sto de 
1913.-Senna Figutiredo. .J oão. Li sbô:~. -:-
Ü · l i~o n el e Andrade. -Alves de Lemos'.-Em1-
IIO.larr1im. 

O mesmo ~r. requ~r e obtem dispen,;a da s 
formalidades regimenlaes para que · o pr·ojc-
elo a q1,fe se. rerer e o p<1rccer qu~ ~<;a~a de 
Cl prrsentrrr' frgure na ordém do dra segu1nte . 

Pa s,a-se á '· 
Vota cãv das mrtlerias cÚ,jn discusào ,<e oCtuJ 
- • . . encerrada . . . . . 

. E' approvarlo em 2.· disen~são o proje.clo ~-
112, dispondo s0bre o prov.1mento d.e ca~el

,ras primnrias pelos .. professores .1ntermos 
actua lmente em exerc!cJO. 

São Ct(llalmen'te appro\'ad~& íl S emendas ao 
me."mo ofrereddas, com exccpção das de ,ns. 
8 c 9. 

- DP\'O iva-se á commissão de lnstrucção 
Publica. . . 

E' approvado o parece1· n. 168, dà commis-
siio Mista, negando provi me,nto .aos r:eçwsos 
interpostos por Alfredo Ferrmra da S1lv(l, 
13 ··1cllior de Godoy e Th eoplnlo de .. G~doy e_ 
do reconhecimentO de pod eres dCl Çamara 

' 1.\'lunicipal dr. Araguary, re):, l.ivo ás elei<;:õel' 
de 31 de mnrço c 25' o e ago~to ·.c,e 19! 2. 
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2•. PARTE. DA ,o'~bÊM .PÓ DIA Requeri'mf.tiJb ' , 11
1 : 

2. • discussilo 'do pro;edo n. 95 Por párte da comuílssã;<> de ·l~et~çô.e!'\ rPqu.e., 
· • J'f' ll). OS a v_olta á mesma, cqmmtssao do proje-

E' annunciada a 2.· .discussão do projeçto elo n. il6. , . , ~ , 
n. 95 sobr·e fOI'Ça pUblica, sundo a lfl ilura d~s - i Sala dllS se~S~f' S , i3 d~ agost~ dc.J91.3 .. -
peMada a requeriménlo do sr. M.odestino ,c iunpos do Amara{.- J.oão Antonw. GhrlS-' 
Gonçalves. · · . _ . tiano RÓças. , . 
'·O mPsino sr., em nome da com;mssao de , , fqslõ- em discus,são ·o, rPq~erimento, é o 

Força Publica, apresenta 2 'scg!linte · rr e~mo approvado ~em ~~ha .Le, pelo que volta, 
neq uerimt nto' 

Requeremos o . ~di.amerito <.la discussão do 
projP.cto n. 95, por 2~ hora~. 

Sala das 'Ses!'iõés da Ca.r'(lara dos Deputados, 
q qe ago~lo de , 1\113~-Modestino Gonçalves. 
-F. SctJumann . . ·. . 
· Submettído á d~scu;:são o requerimento, é 

o me~mo <~pprovarlo sem debate. 
t.~ cÚscltssao do projeelo n. -122 

Dispensada· a leitura, a r~quer!me~to .do 
sr. l;~;nacio Murta, é !>Ubmell!dO á PrliJ!elra 
discussão e sem debate approvado o proJecto 
n. t<l2, appmvando i1 S contas do exeroicio de 
1912.- Devolva-se á commissão de Orç·:-
mento. 

1. a discussão do projecto n. t21 
Lido e posto em primeira discussão, é srm 

debate appr·ovado P.. derolYi~o á commissão 
de Legisli!çào e Ju~t1ça o projecto n .. :1.2t , p~-"! 
doando o ~-"X collectoi' de Lavras, Jo,;e Antomo 
Dias Ministe r-io. do re,to da prn~ que lhe foi 
imposta ç,or l'lenlença do juiz de d11 eito da-
quell.t comarca. · · 

t.a discussà'J do projecto n. :1.20 
Lido e posto em f. a discussão é sem de-

bate approvado e devolvtdo á commissão ~e 
Petições, o projecto n .. t 20, concedendo h -
ccnça ã d. f?ra ncisca Y•ll.a Nova, professora 
de São Miguel. do VerJsstmo. 

3.a discussão ·do projecto n. H5, 
Posto em 3.• discu ssão, depois de. li~o. é 

sem debate approvado e vai á commtssao ~e 
Redacção o projecto n. 1.15, sobre concessao 
de licenças. 

3. a discussão do pi'Ojeclo 11. 113 
· Submettido á 3.• discussão, depois de lido, 

(~ sem debote approvado o projecto n. H3, 
abrindo cred1tos supplementares. -A' com-
missão de Hedacção. 

2." discussão do p1·ojecto u. 118 
Lido e posto em 2. a discussão, é sem dr.-

bate approvado em ambos os seus artigos e 
ôevolVldo á corílmissão de Legislação, o pro-
jecto n. HS auctorizando a ser reformado no 
·p(J'Sto ôe anspeçada a soldado r.elchior de 
~ousa e Silva. 

3.• discussão do pl'ojecto n. 116 
E' lido e posto em 3." discus>ào o projecto 

n. H6, contando tempo para o elfeito d~ 
suas reformas a diversos inferiores da Bn-
gada .Policial. . 
' O· SR. JOÃO ANTJNIO, em nome da commiS 

são de Petições, envb á Mesa o seguinte 

o projecto â commtssão .md)cada. 
i. a discus~qo do proje'j;to n. I ~3 ' I li 

Lido e posto em i:~ di,.cu~sã?· ó s~m de-
bat·~ approvado e -va1 a commtssan de m s t1 u· 
cção publica o proiP:cto n. 123, dispot1d~ M· 
·hr·e o registro de diplomas na DtrectorJa de 
Hygiene do Estado. · • 

Urgencia t 

. O m. Jo .O:oü~HOA, pela ordem. obtendo ur! 
genda, apresent~•. em. nome da commissão 
ele Orçamento, o segumte 

Parecer para segu!'lda discussão sobre o pro ! 
Jecto n. i22 ., 

A fommissão t!c Orçamento, examin:mdo i> 
projecto n . 122, que foi appr~vado rm t..• dis~ 
cu ~ são, é dfl parecer que seJa suhmetttdo á 
2.a rliscus, ão e appro .,ado, com emendas que 
offerecerá opportunllmentP.. 

Sala das commi~sões da Camara dos De-
putados de Minas. Geraes. i3 dfl . ago >- to .de 
i9t:l.- Senna Figueiredo .- Odilon de An-
crradP..- Emilio J<~rdim. . João Lisboa.- Al-
ves de Lemos.- A imprimir. 

2.• disw8sào do projecto n. f 2G 
E' annunciada a continuação da 2.• discus-

~ão do projecto n •. 126, regulondo o processo 
de arção de despeJO, com ~ s emendas ns. :1. e 
2, já ot'ferecidas pelo sr. Castello Branco. · 

O sr. Raul Soares:- Sr. Presidente, 
pedi a palavra para enviar á Mesa uma emen-
rla quP., comq.uanto não _tenha um~ conne~ão 
necessaria com a matena do proJecto, VIsa,: 
do mesmo modo qu e este. estabelecer o pro-
cesso de uma acção especial. 

Trata-se da prP.stação judicial de c0ntas cu~ 
jo processo, como v . . exc. sabe, está inçado· 
em nossa pratica forense d~ di~ficuldades e 
embaraços oriundos da defic1enc1a e das lacu-
nas da nossa legislação . · 

A obrigação de dar contas, que incumbe 
aos tutores, cur·adores, inventariantes, testa-
menteiros, depositarios, mandatarios e, em 
geral, a todos aquelles que têm so~ a !)ua 
administra~ão ou guar.1a bens alheiOs, t>~sa 

·obr·i"ação está determinada com muita pre-
cbã~ no direito e decorre, necessariamente, da 
propria funcção, mas a lei. não. fórma um pro-
· cesso etfit: ; z. singello e prompto, c<~paz de 
garantir, JUdicialmente, essa obri~ação. 

Quem que:· que deseja ou precisa exigir 
judu:iariamente de outr·em uma pl'estaçao â~ 
cont~ts, em geral; requer os · ~ermos de uma 
acção ordinaria, blo é, a pratica do fõro, com 
a qual se conformam por Vi.d de rP-gra os ad-
vogados; mas, a acção or·dina1·ia é, pela sua 
natureza, int!liramente inactaptavel aos fins_ 
da acção de prestação de contas, porque esta 
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visa dois objcctivos mui to distinctos, tem dois 
fin: perfeitamente discriminados : em primei-
ro •lQgar,-determ inar, ·estabPiecer pór senten-
ça . a obrigação do re u, de dar contas ; em 
segundo Jogar, verificar tambem por sen-
tença qual o seu sa ld9;. 

A &cção ord inari ~ prodnz a confusão desses 
dois fins bem distinctos c aca ,·reta n '~ processo 
um tumu'lto e :• narchia impro prios para de 
terminar· uma recta deci~ão do fe ito. 

Demais, a acção ordtnaria tem nm incon vr-
nientr grave : nada impPde o reu . intimado 
a dar contas por esta fórma, dtl lim ilar a sua 
coqtest ção a ne5a r a obrigação de pr·~>s
tat a~; e a,:sim !'endo, antes de sentença q••e 
o co nvi:r.ç~ de"sa ob ··i~ação e na au!'.- ncia de 
disposiç•i 'l l rg-~ 1 . n rta pód.: em ri,;o1· ju-tili-
car que se processe a presta~;ão, mn itcl me 
nos á rP velia do reu ou co ntra a sua vontark 
pel as contas lev ntadas pelo auctor; st>g u e-~P . 
necessart:m:ente, qu e 1.0do o procf:sso ela 
acção. ordina •ia tem deg•·•vitar par • cs~f! 
unico objeclivo de es tabe lece r a obrig~çào di~ 
ddr conta;; por parte fiO rcu . 

Só depois de co nvencid .. o reu, p01' ;;Pnten-
ça , 'ó Jcpois que o aucto r ob1em ,.,entença 
condemn •ndo o reu a pre,., tar es~as conla~, 
é que ~e Ltrá an tes dD ingres"-O d;t exCt:ll-
ção,, i1 liqui !ação da;- me- mas, Ljlie é . fi 
na1 o ohJecto e~p t·c i!i co da acçào de COil· 
ta!'. 

Compreilende v. exc., sr·. Pre,;id i) nte, qu:lo 
demorado c longo será essr' procc,;so de pr<-'~ 
tação fie conta~. que não dispen,ará a liqui-
dação prévUt para . o in gr·esso da execução . 

Demai;; a lei 11 17, do Estado, de 20 de 
novembro de 189 1, em seti art. 3. ·, man da 
applicar ás acções especiaes n;"lo co mprcll,~n 
di d<ts no reg . 737, a Consolid ação do l'rll -
ces,;o C:ivillle Ribas . Segue-se que o proces-
so legal , lrgitimo , vigente para a prestllção Je 
contas é, «ex-vin do' a-rt. 3. ·, da · lei n. 17, o 
que scencontr·a nos arts. 77ft, 775 e 776, da 
Consol id ; çào de Ribas . 

Si obedecendo a essa p1·atic ta qu e ha pou· 
co me rPt'eri, o auclor recorre a acção ordi-
naria; o reu póde invoc;,r, para excluit -a, o 
art. 3. · da lei n. 17 e exig-i r 'O processo espe· 
cial detel'Ininado pela Ie1; e como, segun do 
a juri,;pmd,• ncia uuiformt: , a pratica con~ta n · 
te dos tribunaes, não se póde substituil· a 
acção summaria por uma ord inarta se m que 
haJa consenti111ento, oO menos t·•c:ito, do re1 t, 
a conseqnencia é a annu llaçáo da acção. De 
so1·te qu e re~. ta ás partes, para evilar·em os 
inconvem~nle~, da ac~,;ão orJi naria, inconvc-

. nientcs nccedarios e de~'OrTen te~ da pro-
pria notureza da acçã:o e, pa ra evitarem es ' ~ 
ri~co da annullnç:ão da acção ord war1 a pela 
im pu.,·n••<;ào Jo rcu, obcdecc:r aos arts. 
774, 77:> e 776, da Consolicl ção de Riba ~ 
Ne s~e:> arttgos discf'iminam -,e com mui ta 

precisão as Juas phases dblindas do pro-
cesso dP prest çào de contas : a phase da 
acção pru pri ame t1 te, Pm yllC se cs tabelet.:e a 
ob rigaç;1o do re u de dar contas, e a ·ptlii "t: 
qu e t.::lfl ldU ··ar•1der executiVO, em que ~e 
protesta prr ·stação. _ .· 

Discriminam- ~e , é fac to, essas duas phases, 
ill <L S não se ~stobe l ece 11m processo l'acil, 
logico e prompto, ~a paz ne g.ll\tn ti r os direi-
tos das partes. Etlec ttvAmenle, esses arlrgos 

A, C. 27 

da Consolidação de Ribas mandam applica r 
ao processo de prestação clE! contas a acção 
rle prt>ceito comminatorio, acçào de ca 1·actc r 
possessorio e, por CO(lseguint·e, pouco adá-
ptada :1 um<t ~cção de prcstHção rtt' contas. · 

·Assim é que o r'eu intimar!o para ·presta-
rão de conta ' póde começnr embargand6 o 
1-l,.eceilo, conte5tanJo a sua obrigação de rlár 
contas e a const-quencia lega l dessa altitude 
do rcu é serrm os seu~ embargos processa-
fio;; orcl ina r i Hm"nlf~ . 

::iegu~-se d• ·,;s;t silllples Ht titúde do reu um 
proe,..::;so lo ngo, morosn e rlitlicil par" o <1\ 1· 
dor· -n·alizar· o seu obiPdivo de . oi>r·igal o á 
!'r ,.. ~tnç<10 de corila~; mas, supoont!o que !"e-
iam vencida ~ P•' lo auclor· r>ssas difliculdades 
.- <JUfl atiu.d S•·jam rl:'j eitiHlos os ,.,ub:_trgos 
do reu, a,;~igna - se ainda a r·~te ,' rJP accorrl o 
•·nm D Con~o lidaçilo d•~ Hltl ;• s, um .pr:, w para 
a p•·,:,tação de contas, f,raz•J fi xarlo arb it ra-
ria mente pe lo .JUiZ; vi- lu como a lei é 
omis~a. 
~up po nl1a - s •~ qne dent1·o desse prazr, o re u 

apr·r-si:nl · co nia,;, mas LJ iiP não satl,.ra.;:nn ao 
audo1·, rt.-ve este. em virtud e da i ~ om:oJi r la
.,: ;\1) cll"l Hi ha.:, apresent . r· embargos di~ cr·ros 
tl e contos. 

Cu mo se pi'OCf'ssam r'~es erú bii ~-~o s ? 
A lr';.(isJ; ção ern vi gor· não diz si sr~r·ao pr·o-

cessados su,u tnarL.mi• nil' ou ord ir1ari .. mente; 
a Con~o li rlaçno de Ribas é si l enei0~a. 

Admitliclo quP- tae:; embaq;o.: te :' il •m fó'r·-
1 11<~ sum m a l'i ••. :1 ind a ;rssim v. ex r. eour pre-
hl' ilrle , sr. p, esiclenle, que esse pt·r J r~i·:::ii•J 
dr: pr1•s liu;ã o de co 11tas, fi cará bem complica-
do com rstas duas sériPs de embaJ'go", as do 
r•• u P as do :.ucto r. ac .rretando flelongas e 
drspc~as c-c,sadas, que só ser·vem para de· 
~ ·t cr·, •llít ;L r •1 jusuça . ·. 

Pnr., obviai' a esses in.:-onvenientes, a ess;1s 
rl tlti culJ•Hil-:s, a esses em!Jaraços !flll' jir. tem 
rcpnTutido nos nosso< tribunacs, mc:smo no 
Tnbun <t l da Helação do Estado. ondL' lr~ m 
surgido duvidas e contrdVCI' -ias na inl.i'lligen-
t: ia da Ie1 que rege o r·aso, formulo , a cxem-
Dlo do melJ noh1·e co! lega ela commis,ão de 
Justi ~;a , residente em S. João d'El Rei, nu ma 
·~ me nda ao projecto em discussão, fO I'.mulo 
11m processo rapido e prompto para essa pres-
taç:lu de contas, servi ndo -me, tanto quanto me 
par<-'ceu at.la ptave l ao nosso meio, rto Codigo 
dO Processo Mga nizado por uma commis-;ão 
de jurisconsultos, no ·Rio de Janeiro , sob a 
presidencia do dr·. E'meraldino Bandeira, 
quando ministro da Justiça . · 

U processo es tabe lecido na minha emenda 
é mu1l0 simples : 

A r·eq ur·rtmen to de LjUil lque r interessa do 
" u cl" Mini~ter·io Publico, qua ndo lhe compe· 
lll' , se r:1 citado o obrigado a contas pa_l'<t, 110 
uri:lzo de dez dias a p:• rtir da auJienda em 
;111e ror· ;~ cc usa da a cit1 çàq, offereccl-as com 
o~ r!orum t~ n tos justitkalivos . 

E..; ~fl prazo de dez dras n;l.o é lon ;.;o; pa r .~
c•· u - m ~ .: tJiiC r~ se prunei ··o pr·a?.'' • em que o 
r' t'U é ~uq.~r·el1 e ndido rwl, inti .ua ç<io do aucLo r, 
•li: va lC l', dlecliv.tmente, utn <t eerta ox tl' n•;ão , 
<tli m de qu·· o 1·eferido r· .~ u 'JOSS 1 colli;.(i•· os 
rec1bos. cerlii.lõPs, documüntos n r.ce~sario s á 
wa prest·•çào de con tas. 

O prazo de dez •Ha s llà•l é llcm .i,; pa 1a este 
ser viço: me parecj muito JUStifica\'C l por 
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mais rapido que seja o curso que se queira 
imprimi!· a acção . 

Dentro dcssr. prazo a pessoa obrigada a 
contas deve apresentai-as em tó,·ma clara, 
discriminando a receita e a desor.sa; assigua -

Submetto a minha emenda á consideração 
da Casa e sobre ella peco a audiencia da com-
missão de Justiça. (ilhúlo bem; mnito bem!) 

Emenda 
se ao auctor o pra1.o de cinco dias par·a elle 
falar sobre as contas . Dentro desse" cinco di a~ Onde convier: 

N. 3 
dá-se uma das duas hypoth eses seguintes: on 
o au_ctor acccita ali con tas . ou a~ impugn~ . Si Art. . .. As. con tas dos tutores, curadores 
accelta, nada ~a is res ta sinão o julgamen to invrntariantes, tes tamenteiros, depositarias: 
do JUr z; s1 as 1mpugna . ueve detP.r minar, com mandatano~ e de todos ~! qu el l cs qu e tiverem 
preci ~ão, quaes as verbas qu r. !'(•cu 8a po rqu1 : br. ns >d hews sob a sua guarda c administra· 
sómentr. em to rno dessa:-; ,·f·rb :i" :.:i 1·;, 1·á en . ção, se r· ~ o pr,~s tadas mediante o processo es-
tão a di sc u ~são. O dever imposto ·pela mi- tabeleciilo nesta lei. 
nh a emenda ao ;,uctor de rspr•cil ica r, com Art. · · - A rPq uerimento de qualquer inte-
cl; tre:.a, as verba,; qu e não acceil~ t\ para de- ressado 11 u do ministerio publico, quando lhe 
termin ar o pont<J do liligio e facil ita r a pr·ova com petir, se rá intilnado o obrigado a contas 
dos factos e o Ju l;;am ento. pa ra no pr·azo de dez di <! S a partir da :-mdien-

L !'Ilp~ g nad a s as eont<r s J.Jelo au dor . :1 s:- igna r- ria em que for accusada a citação, offerecel-
se-a, s1 alguma das parir.;; o recpr ··rer, assi- as com os documen tos justificativos 
gnar-se á um :~ dilar;.ão de St'i s tJ~; , ~ p8ra a Ar·t .. .. Offercciclas as contas, dos autos se 
prova c arraz• ·ando as pa r·tr.s dent ro rl e tn.s dará vbta ao auctor ou ao ministerio publi-
dias para ca da uma, dPr: idirá u 1uiz R!inal. co par:1 no prazo de cinco dias acceital-as ou 

Mas, póde o rec: não :rcudir á ci tação ou, impugn::r l-as: 
acudindo, não pre:o t<~r - 11a s con ta:i no prazo; s .. · Acccitas as contas, o JUiz as. julgará 
nes te caso será a r·f's; .. nsa!Jili ·ladc liquidada boas por· sen ten ça . 
pelas contas l evan tad;:~ pelo intcre:-saclo ou a § .. . Sendo impugnadas será assignado um 
requerimento u e~l • · , ~· rão tomadas á rr:ve lia prazo de se is dias para a prova, se alguma 
do reo por arbitr::dor ,,.,meado P•' 'o juiz no das partes o requerer, findo o qual , arrazoaR· 
pr·azo por este det(: rm .t rud o. do as partes dentro de trcs dias para cada 

Si o rro acudir i1 cit::1 ção e neg;tl ' a obri ga - uma, o juiz decicliní afina l. 
ção de dar· contas, ao aLicl or s•:ri1 tacul tada a ~ . . . A impugnação especificará com clare-
liquida ç~o deiJ ,,s nas me,mas. n-:·dições em za cruacs as verbas recusadas . 
que o pode j., zer· quando o reo 11;\o dá as Artigo. Si o reu não acudil· ú citacão ou não 
contus no prazo; proccss:rm -sc a~ con t s co- de r as con t::1s no prazo assignado, será a res-
mo ~i o réo Jo~se a cll:1'; obri,..anu ; I• ilo isto, ponsabilidad e liquidada pelas contas levan-
serft : ts~ i gn ado um prazo de St'i::, l:i., ,; para ,, tadas pelo interessado , ou a requerimento 
prov;,, fi ndo o qn ai, arrazoando ;ts par te~ deo te, tomadas á revelia do reu por arbitrador 
d1•ntro ue tres d1as para c;,rJ :, nnra, ju lga rá o nomeado pelo juiz, no prazo por este deter-
JUiz. cOnJnnct:JmentP, '' prelimin. :r· dn réo e as min ~ do . 
contas. § Si o reu acudir á citação e negar a abri-

O saldo vc: ificado será ~emprr , em qua lquer gação de da r conta s, ao auctor será fac ultada 
hypoth eêe, cobrado reJa fórma IIO rmal elo a _l iqu idaç:l o dellas 1_10s termos deste artigo, 
pr~cesso cl;ls rx'·.cu_(;õcs . O pagnm :·nlo da ca- telto o qu e se rú ass1gnado um prazo de seis 
de1a,que era adm1tt1JC> em casos determinados, dias p:t ra a prova, fin do o qua l, arrazoando as 
está ha muito abolido , é uma anomalia que parte" dentro de tre<> dias pilra cada uma 
desappareceu com o Codigo Crimmal. JUl gará o juiz conjunctamente a prelimina; 

Estabeleço ainda num dos arti~os da minha do reu c as contas. 
emenda, que o r~gu lamcn lo 137, d,: 25 df: no- Artigo. O saldo julgado por sentença sérá 
vcmbro de 18:.i0, com as modifica~ucs vi n·en- cobrado pela fórma do processo das exe-
tes , regnla r<'t os casos omisso~ , qu e diz ~·es- cuções . 
peito aos recursos, nu!lida des ou a quaes - Artigo. O regnlamento n. 737, de 2a de 
quer outras omissões . novembro de 1850, cem as modificações vi-

Nfiojulgo necc s:nio j ustifica;- a minh:1 pre- gentes r r~nlari.L os casos omissos . · 
ferenc1a pelo rcgul:1mento 73'7, vi~to sr.r a A.rtig(l . Cont.inúa em vigor o processo ad-
nossa lei commnm do pro<..:csso. · mmist r.:ttYO de tomada de conta~ qu ando pro-

Parect' - me alr'· qne esse art. rPiativo ao movi·ro «rx-offi cio» pe lo juiz. 
regul amrnlo /:li dev ia ahr~ngcr niio sómcnlc Sal :t elas S!:,sões da Camara rlos Deputados·, 
o proce~so de rre~lação d •~ co nl: s, como 0 B rlr :1gosto de 1913 . - R::1 ul So:n·es. 
processo de dr<pr.Jn de cn,:as de que f;:, z ob- E' :_tp c• iacl;; e entra em discussão conjun-
Jecto o pr0j r·ctn Pll1 PiSCU,õãO clamen le . 

Aind: t num tio~ a1·t~ . da minb t:mend:1 ele - O sr.. 0D1LOi'i nE ANDHADE:- Sr. Presiden-
termir;n qur conr:mh em \·igor n proces<o te, o, qr :'· ~.' ' rlú com relação ;:o processo de 
ad mllll:-IJ ':l f!"O d(' .. lOrn<l.da . '~'.' CO!ltns quando I rreSL;• ç<-tfl (;(• \'Oilta~. como ::r ealrou de expór 
promul'lf1 " e.r -o!ft.Lio pelo Jtllz. a Cas t o n o lJr~e dt·pula do que me precedeu 

Aj.Je~a r· •H• J • r ucf~;,s:• est::l lwl ecido na Pmenda na tnbu na. d:r-~c tamhem com o p:--ocesso da 
ser mui to I ~H:il. mu ito promplo r; muito ra- ::rcção el e desp r_j(l . 
? Ino: Ju.lguri n:1o devl' r. s~pprimir n_ processo A rr<pr'ilo d e~ sJ qu es tão não ha uniformi-
a,dmimnratJ vn su mm ;-t n ssmJO SCJ1J iu rm a nt"m dade Oe vista;.. 
figura dr, juizo.qu t' vigora em no~ :;;:-t legislaç:1o A lei n. H7 de '• de outuhro de Hl06 , em 
para ,t~l ll:.tda d'.' ~n nt:~ s de tutores .. curad on·.E-: seu arti go a·., alterando disposições do capitu .. 
ou _te ,.. t. lln e_ntrllo~, qu:-tnclo p:·omo> rdas e:~: -of- lo X da lei n. 72, rt e 2'7 de ju lllo de 1!-j93, de-
fi cw pel o JUI Z . termina que~' acção de despejo ten li a o cur· 
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so summario; mas, como os meus collegas 
sabem, a respeito do alcance dessa disposi-
ção variam as opin ições. 

Entendem uns que o processo summario a 
que se refere a lei n. 447 é est:~ belecido na 
lei n. 17; pensam outros, e entr e: ell es o sr. 
Antonio Augusto Velloso, um dos mais ill us-
tres magistrados do Estado; que o processo a 
que se refere a lei, e o estabel ecido na Con-
solidação Ribas. .. 

Em vista dis ,;o, sr . Presid ent r, tOI'na- ~e ne-
cessario um a medida legislati va que, de vez. 
córte a questão e determine, de modo decisi-
vo, qual o procesRo a se segui!' na acção de 
despejo. 

A ser adoptad.·> o processo rln Comolidação 
Ribas, continuarão sem remed io os inconve-
nientes geralmente reconh ecidos nelle, isto é. 
a sua extrema violencia e o abs u1·do systhema 
de recebimento de defesa não suspensiva rlo 
de~pej o, ou appcllnção meramentn devo lutiva. 
para , depois dt- effectuado o cl e~ pejo, r·epôr-
se o inquilino no pred io por força rl::t sfJn ten--
ça final que julgue procedente a defesa ou dê 
provimento á appe llação. 

A ser adaptado o pt·ocesso summario es ta -
belecido na lei n. 1.7, esses inconveniente< 
terão desappa1·ecido, é certo, mas para d<11' 
logar a um ou tt·o não menor, qua l o da ex-
trema dclongd na ob tenção do desp rjo. 

Efl'ectivamcn te, sr . Presidente, comqunnt_o a 
acção summaria tenha prazos reduzidos para 
a contes t:>ç<io, pa ra a prova, pat'.1 :1s allega-
ções li naes, v_ ex.c. sa be qu e n<lo raro a sua 
solução fi na ! se prote la por mezes e mezrs , 
e du rantr esse largo lapso de tempo o inqui-
lino fica occupando o predio alhe io sem que 
o senhorio tenha meios de rehaver o seu im-
move! . 

para o despejo dos predios t•usti cos , mas não 
póde de man eira alguma acceitar a reducção 
pa ra 48 horas rio prazo de 6 d hs dete rmina-
do para a desoccuoaçào de predio ; urba-
nos. 

Tal pr.t zo não pôde soffrer a reducção pro-
posta, pnr·•!U•! dentro dell e tem o reu d~: otre-
recer n,; ,;~ u.; crnbat'riOS c df: d!'ectuar· :1 pro-
va rl c lle ~. 

Ü SH Jq;;E' ALVE5 : - 0 pr:t7.0 rie !~8 !tOras 
<' mai rJr. altrn 1eudo-se ~ qu e clle começa a 
sn t· conl trlu na audiencia. 

0 SR. O!llLO :\' DE ANORADE :-~{a .; v. exc. sabe 
que a ci!a ,·ão pórle ser· feita até na vesp»ra 
d 1 audi enl'ia; e só depoiR desta é que a de-
rosa pó ! 1~ se1· offerocida e prortuzida a pr·ov::~. 
Scno:lo a:;sirn . o pr·azo de t~8 ho ras é muito exi-
I.( U O. 

O sH . .J o~E - ..\LvE.; : rl:'t um aparte. 
O SR . !lACL SoAHE.;: - Basta a hypo these 

de poder ;;et· <i t:itaçà0 feita na vespe r~ da 
aucli encia para q u e<-~ lfli dê maior praw ao 
ren. 

0 SH. I) JJI LO.\ 1\E ANOHADE : - -\tlenrf a O no-
bre coU t•;.;a, :·epl' ese nta nte d , ::.• t: ircumscri -
pr;:io, q uc o prazo ó par a ded ucçi'lo de de f~
sa c pruirii'Ç<io de prrll'as . .. 

O SH . 1\A m ::iOA RES : - Isso é <;tu •: é pre-
ci~n n<lo se Psq uc ce l'. 

0 SH . ÜDJLO N DE ÀNflHA nE: . .. qu~ essas pro-
vas podem ~·~~· te s tem u nl1ae~; f!Lll-~ :lS tr.ste-
mun il :s po [, m não comparecer si não me-
<JJ :mte irdi m:~t;ão; qn'l ;; intim a<,.~ iio n:io podP. 
se r feita pa1·a o me~rno rli n, e " ' ~ ce rtifi cará 
de flue n:'!o r. di la tado o prazo de 6 di as, ado-
pt·> do n11 Jll 'OJC CIO . 

Depois, sr. Pres id rnlr, umr1 ques tão de 
poucog dias não é qu e v:li influir n r marcha 
do processo. 

Sr. Presiden te, a commissão envia á Mesa 
Procurando dar ao caso uma ~olução sati&· algumas emendas, qu~ passo a justifica r sum-

t'ac toria, que amparando o direito do reu, mariamente . 
não deixasse, entretanto, o senhorio ~l mer- 0 art. 3 .. do projecto em discuss<lo deter -
ce da chicana e má f~, a commissã.o de Legis· mina que, não offerecendo 0 ren embargos 
lação e Justiça apresentou ao projecto, tão no prazo qu e lhe é assignado, 0 escrivão, 
brilhantemente juslil1cado nes ta Casa pelo il- dando disso certidão, fara conclusos os autos 
lustre depu tado residente em Carango la, um ao juiz, que decretar[L 0 despeJO. 
substitutivo em que compendiou o processo A esse artigo a commissão manda accres-
estabelecido no «Codigo do Processo Civil e centar as palavras «dentro de 24 horas:> , es-
Commercia l do Districto l'ederal», organiza- tabelece:1do assim 0 prazo dentro do qual 0 
do por uma commissão de jmisconsullos juiz deve profel·ir 0 se u despacho. 
para esse fim convocada pelo dr. Esmeraldino Ao art . 7_. envia a commissào á. Mesa uma 
Bandeira, então ministro da Justiça . emenda supp1·essiva . 

Esse processo, sr. Presidente, parece á A egse a r·t·go. offere ..:eu hontem o nobre 
commissão satisfazer por comp!eto aos n os~os deputado pelo 2. · di~trit : lo um substitutivo. 
intuitos, pois estabelece um meio r .1 pido e qne não melho rou em nada a disposição do 
efficaz para o despejo, ao mesmo tempo que i-Jl'njcdo 
dá ao re u defesa ampla para ~e oppôr á ~ in- P :rrece q11 P o dispositivo em qnestão viria 
justas pre tençõcs do senhorio. causal' in··on.:r.nientes ir t·emovive is, corno 

Sr. Presidente, o nobre deputado sr. Ca~- air1d;1 ho ntr:rn se ve J•iri cou po r occasião da 
tello Branco, cujo nome decl ino eom a devi- discussi'\o da Pllle nda n. 2. 
da venia , apresen tou houtem alg um as emen - O sH. Jos 1~ ALVES : - ~:· inex.e~u i ve l. 
das ao substitutivo da commissão, uma riPll as () sn . On1r.o:x DE ANnHADE : Ente nde por 
no intuito de res tri ngi!' os pr~ zo s esta beleci- isso n commi':sào mais convenicnl.f: SLl pprimi r 
dos no art. L· . Ao i !lustre rep1·esentante d:l o art. 7. · cto p roj t~ cto. que, aliá,: , consi:;na 
2.a circumscripção pareceu exaggerados o~ uma di<posiç:i.o nova em no ,: "a lei pi'Ot.:es-
prazos de 6 dias pa ra o despejo ou a ll cgação su~l, ~! r ui a necessidade rrão é patente. 
e prova de embargos , quando se trata de Sr. Presid ente, o art. 8.· do proj ecto diz o 
predios urbanos, e de 1tí dias quando se tra- seg11inte (lê) : " . rt. 8.·- Qu~nrlo O<; emb~ rgos 
ta de predios rusticos. do r·~ u se funrlat·em em benlt'Ptto ricl~ por· e ll e 

S:ltisfazendo em parte os desejos do nobre feita ,; no pre<~ ic,poderá o anelO!' pedir logo a 
deputado, a commissão consentiu em dimi- avali:rr;ào e p.1ga ndo o prer,;0 arhitrado, pro-
nuir para 10 dias o prazo de 15 es t:1luido 1 seguir na r-. ec ur:ão .» 
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A Pssr, artigo a commissão m8n da a seguiu- j to que ~ i a dcs~prop l'iação fosse feita pe lo 
te Pm r nrla ( lô) : I Est:; do , Oil pela PJ'eleitura, a indemn ização 

«Depois d:Lpalavra -pélg ndo- aceresee nte- seria dP 100 a 110 con tos. ' 
se -·ou de posita ndo -». A emenda que vou enviar á mesa lr m por 

E' qt tt' muita~ vez~,; pôde o :•ur tot· não co tt- fim modt fient· a J..- i P~ t~doa l , pon rl o-~ de ac -
cord ar rm ef:'Pet uaro p :1~am•· nto Jll'dido p\'IO cordo, nesse particu lar, com a lei fede -
rru, f.II' I ~J s hemfr itori as tcJl:ts 11(1 !1I't'iiio , rll a s, ral. 
~ll iCiLll·- :; p a dcpnst tar a imporl:·rwia rc ~pP - A emenda egualmente supprime a di ffe-
cti va p rase não suspenri •' l' :1 •' wruç:io . Ef- rença de ind emnizctçào rsta belr.cirla na lei !1 ! 
frcln <~ ·o o U<' !JO~ito, rwn!lll m r·i·('O t'OITr o 15 p:t ra pn·dios pertPncenl~s a menores e 
reu dP w·rd et' o valo!' d:1s bemfpilori ;. s, e ll~ - corpora. <;ões de mão morta . 
sim . g:. r ~t: t i rlo o se11 diru ilo , t•!t'á Jogar a t·xe - Não fi ''sso coruprebenrlr t·, sr . Presidente , 
eur;<üJ cio ·~rsprjo. por4ue drYa a auc torid ade dPsapropri ante 

P:HrCP · HH~, sr. PrP~id cnt.r, qur, com ~s pagar· pc•r pi'CÇ<J mais elevado o immuvel de 
rnwnd;ts '' pre~r ntadas, o projecl r> ,;a t.i sta7. fH:' r· - prop ri c·rl:HIL: t1e mcn nre,; , de inlcrd ictos e .de 
t'cita mt; niP o~ nos'o" intuitos . 'ai \'ag uardando co t· por;Jçõe" de mão morta. 
o dir·l'it.o das pa rtes . im pPrlit td O vio iPncias A in demnil<t<;ão de vé~ rep resentar o justo 
inutri s P ponrlo um paradei ro á ~ ptolel a!_: ões prcr,;o do pretl io des:·propri:ldo, e es~e JUSto 
da chican <•. preço n;lo pode ser m:twrou menor conforme 

Em rclcJÇÜO á emenda hoje apt·e,ent.ada pe- seja A ou B o douo do pred io. 
lo no ~~o i iJ u,tre coll t·ga, o st>. Raul Soc1r•··s, Sr . PresidP nt.•· . aca bo de se r infor·mado pelo 
a commis:-ão ,ó t··m 'Jlll·' appla11dir a inici:1 - meu illu ;; t ,·e eol lt·ga :-r . .Rau l Soa res, de que 
tiva de s. r·xc .. pois, é 11 mo nret'"' ida de ge - a commissão de .Ju,:t.iça acceita c su bscreve ,. 
ralm,.n le reco nhecida em no~so f'ól'o o esta- a emen da que acabo de ligeir.,men te justiti-
belecimento ti e um p1·ocesso regular para a car. 
accão de pres têJ Ção , de cont~ s. Estou certo de que. um parada pelo presti-

Agor;t , 'I' . Presid t·nte, vou ter> a honra de gio da commi,>ão. ell a merecerá o ~paio, da 
apt ·r-~e nta r ao fJl'Ojec lo. em meu nome ind i - Camara , que dt·sse modo concorrerá para 
vidual, urn:t e mt~ nda addiliva, wod i fi c~ n d o o qu e o desapt'Opriação promovida pelo Estado 
art. 28, SP W' n~ . e da lei n . 15 , de 17 de no- ou pr lo município não ~ej a ou uma pha nta- . 
YPrnbro d" 1891, com rf'! ., ção ao pl'oeesso de sia ou uma extorsão . 
des;,propriac_:ão f'lll no~so Estado . (Mnito bem; mnito bem! ) 

A ctualm e nlf~ vigoram as ai~pos i çõPs da lei 
n. 1!\ que fixa m p:tra a de~llpi ·o priação por 
utilidade ou necessidade publicas de imuJo-
veis sujP ilos ao imposto predi:ctl, um mínimo 

Emendas 
N. 4 

da indrmnizaçào e esse minimo. ,·omo v. sxc. Ao ar t. 1. • Em vez de «OU de quinze», di-, 
sabe . é de 20 vezes o rdndim ento annual de ga-se-«ou de dez» . 
predio. N. 5 Por ess1 disposição, sr Presiçlente, verifi-
ca -se que por· um predio cuja r enda annu· Ao a•t. 3. • accrescente-se «in fine)) «den- . 
al f'ôr de 1 :ooogooo, em caso de desapropria- lro de 24 horas». 
ção, será paga uma indemnizaçúo de 20 con-
tos de réis. no minimo. 

Desde logo se vê que isso é simplesmen-
te um abs urdo . Pareee que a lei fi xa, co · 
mo maximo possivel de r enda da prop ne-
dade immovel, a porcen tagem de 5°/o. 

Sr. Presidente, uma co usa que fere imme-
diatamente a attrnção de que·rn lê os d ispo~iti
vos da lei vigen te é a seguinte: em qua nto é 
fi xado como rn inimo de ind emn ização o va-

Ao art. 7. · 
Supprima-se. 

Ao ar t. 8. · 

N. 6 

N. 7 

Accrescente-se depois da palavra "pagando -
ou deposi~a n do": 13 de agosto de 1913. - 0di-
lon de Andrade . - Raul Soares. 

N. S 
lor de 20 vezrs o rt>ndimento annua l do pre- Accrescente se : 
dio, o maximo é fixado ness·• mesma qua n- Artigo. Na fixação das indemnizações de-
ti a accre scida de drz por cento . o que t o rn:~ vidas pe la d~sapropri ~ção por necessidade ou 
insigni ficante a dit'ferença enl!·c m a xi m ~ e utilitJade publ ica do Es l.t do e dos mun icípios, 
mínimo. Assim, um prerlio do valor loca ttvo deverão 0 ~ ar bitras ler em vista <' S l:iCguinles 
de um conto de réi~, não poder:'1 ser pa~o regras : 
po r menos de 20 :0008000 nem por mais de 1: Os arbitrad ores fixarão indemnizaçõesdis-22 : OOI •8000! o SR. RAUL SoAREs: _ E' um despropo- li ndas em ravo r dH de cada nm a da' par tes 
silo. que as ret:lamarem sob titulos dilferen-

0 ~n. Ün1Lf1N DE AN OR ADE : - Arcresce a i ~so, te~ . 
sr. Pt'c, id ente, nu e um de termmado pred io, No~ casos d<: usofru cto, porém, ser ú fi xada 

., [? 1 1 · uma só inde mniz;;ção, em attcnção ao valor desapropriado pela União <ec er·n. se rB p; •go tota l d:·· propried:J de, e sobre a 4Uanlia fix a-
po r· um prrço e desapropriado pr lo E' 13 '10 aa 0 usolr uctuaric, e 0 propric tario exercerão 
ou por· :dgurn mij ni cipio, será pago por outro .se us direitos . 
preço. 

St a Cen tra l do Br·asil ou a Orste de Minas 2·. Si o~ ter re nos elo~ predios que houve -
pr·eci,assPm de desaproprinl' nesta cirln de um rem de s•· r d c ~apropr,ados, sómen te em par-
predio cuja renda ant .ual fosse de cinco con - Ir, fi car·em _ redUt.t•l '.'s a menos de metade de 
tos de réi~ . te ri: m de o:: g r por r ll e um pre- , sua ~xt~ n,ao, ou hea rem pnvados das ser-
ço que val'iaria entre 50 e 7:\ con tos; emqu an- ve nt1 as ncc.rssa r·.as para o uso e goso dos 
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terrenos r. pr·edios, não comprehendidos na 
desapr·opriação ou fi ca rem muito desmereci-
dos do :::eu v~ lor pela privação de obras e 
bemt'eito r'L ts importantes serão desapropria· 
dos e indemnizarlos no seu lodo , si ass1 m 
o re4U I'J 'er··m os proprietar'io;; . 

3 '. O quanturn das in dem ttit.ações não ser:í 
in t'en ur a ~ ot'fer tas dos promotur·.·,;, r·cpresen-
tantrs ou agentes da dtl>a!Jroprinção. nem 
SttttPrio r á., exigenci;1s do~ pro J..I ric tario ::; c 
int.- re ,ca•1os . 

4 . · . "'con te~ t.t ~· õ,; ~, rluvida,; P litigio;; ~ohre 
a qual!d .. cte do, n~ dam <> n les nào u b~torão" 
f ix;~ çào d ,; in dt llt ll iz<•c;õ•·s, or·Jenall •JO o JU iz 
o l'l~~p· ·et im dcpus1to para ~··r· lev., nt,l J O por 
quem de direito. 

5 · Si a pro pri e rl a d·~ rsth·er ;;; ujl'ila ao int-
posto pred tal , " qu·•Jtt/Ltlt u" in ll: tu tti'l.a•:<lo 
nào S•' rá int't>ri(> t' a dt!Z nem >llperior o· 4lll ll -
7. t~ vezP~ o valo· luc:tliYo, de1·cndo e,tt: >'Pr 
caku larlo pe lo 1m po-,;Lo em 4uc lto nver sido 
lançado o pn~d i u no anno Hnmed i.t la tu >· nt. r> 
anterior no em 4u c se Vt·J' ilicar" desap ru JJ!' Id-
ção . 

6. • Si nesse ar:mo não ~e h ou ver pa;.(O im-
posto, IJ I'I'\' aiecerá a certirlão do lonç ... mentn 
do anno otllf'CPdente, ou do ultimo lan ç;mw n-
to ktto , sa lvo o caso de se h8 vercw feito no 
prPti ill obras impor·lantcs depois d e~ se pdga-
m•· uto. 
. 7 . · ~ i a propr·iedarle não ~>S! iver &uj eil. 80 
1m posto preàJa l, o valor da indemninção se rá 
Vt: titiearlo e calcul ado sobre a base do aluguel 
do llitimo <tllno . 

8 . · Si a p!'O prwdarle houver sido recons tru-
ida Pm rla ta poslei' ior ao lança me11to para o 
ultimo anuo, o q11antwn da in demniza~;âo 
será lixado sob\:e a base do valor loc tivo dos 
im rn oveis t' lll situac;ão e condição ana lo-
gas . 
. 9. · ~i a propriedade estiver em rui nas, ou 

llver ~ tdo condem nada, os arbitradores , esti-
mando a importancia das obras necessarias á 
prrcisa rcp , ração ou r~ con~ tru cção poderão 
fi xar um valor minimo inferior ao determi-
nado no n . 5. · 

10. Para a fi xação do maximo e minim o 
das indemnizações de arbitradores ctlende· 
rão ~o valor da propriPdade, sua situação , 
e& t do de ~o_?servação e segur:mça, preço de 
sua acqm ~tçao e tntereEse qu e della tir>.1 o 
proprietario ; e nos casos do n. 2 ao valor em 
4ue fi c·, r o res to da propriedad e por c :ms~ 
da ohra nova. ao damno qu~ provier dane~· 
a pro priaçüo e quaesq uer out t as circumstan-
cia s tji.IC Influam no preço. 

N:1o deverão >Cr allend ic! as as const r·uccõc>' . 
planta ções e quarsqu er bt mfeilo ri as faitã:s na 
propr iedadd depois de conhecido o plauu d <~~ 
ob ras . 

H . Si. o imm ovcl d esnp ro p ~· iado fi zPr par -
te de um conjunctu de oen" forman uo uut 
só domin io, qu er no pr·nt.o de v i ~ ta da explo-
ração, 4U E'I' em cons,..q ueneict de <.:o ntigulda-
de de immoveis, d e ve- ~e levar em conta , J.!:tra 
o Cnlcu lo dr. ind•"mPizar;ão , a dimwuit,;ão do 
va lo r que t;, l conjuncto de bens ~o!lr a ex -vi 
da desa prop ria.ção. . 

AJ:IJ go .. -Re\Qgam·se o :1r t. 28 da lei n. 
f~, _d e 17 de novembro de 19'13 e mai~ di,po-
sJçoes em contrario . 

Sala das sessões, 13 de ago~ to de 1913.-
0dilon de Andrade . -Augusto Sp yer.-Seunn 

Fi gueiredo.-Paulo Pinheiro .dd Sil v.L- Pe-
dro L •bo rne. 

São postas em discussão con ;un cta-
meute . 

r) Hl. EMJ LIO J ARDIM envia á mPsa a se-
gutnte 

Emenda 
N. 9 

On de convier accresce nle- se : 
Art. . . Compete a acção de immissão de 

p u~~e: 

I. Aos ad qupr·eutes ele bt' n ' , por actos inter-
Nvos JU dtctac::;, ou por titulo publ icu on par-
lte ula r dnv1d :~ m ente tra nsenp to, contra os 
propnos tra 11 ~m: llcn tes ou qu(lesquer- ter·,;ei-
ros, para II:i\'t ' l' ~" tll a J.!OSSe do~ refe : i•los bens, 
qu• : lnJm la melllt : detêm; 

li . Aos nd uunbt. r·.,dores e.rlemais reP I'e..;e n. 
tantc~ legacs das pesso~s juric! icas de tf ir·eito 
J.! I'I Vadu e aos man d,1tarius em ger·., J. pa 1'a 
a.t quirirem ,. no t•xercit:to do~ c:1rgos pllril 4ue 
:ur·am legllunanH:nle clcilos ou no rne;t dos 
ou pa ra o desem penho do man d~ Lo co nf'air!o 
o posse Jo~ lw ns rtr ,s pa trimouios res p~ cl i
v u~ ou do~ man11 ant.es em KC rol contra te n· ... i-
ros c!den tores dt!SSt'S mesmos patrimonios 
ou bl' nS, eu1 ro~ zão dos seus cargo ou mlln-
J,,tos, que li cflram e:-.tinct.o,, lindos ou I'evo-
gados nos tet·mos de direito . 
. Art. .. Na pe li(,'ào il11cia l, á qual se rão . 
JU uto::; os t1tu los de acqUl~lçào ou os ducu-
rn cnto" comprobatorios do no~o rn anrl nto ou 
dn eleiçã " 011 nomeação para o exercicio cJos 
ca rgos de repre.'entaute das pessoa s ju ridic:ts , 
o auctor prd1 ra ;1 Cllação ~ o réu para no 
p1·azo de cinc.o dins , assignado em audi cncia, 
demttt1r de s1 a posse dos bens em favo1: do 
auctor; ou offerecer sua contes tação, H•b 
pen t 9e, á sua revelia, se r· jalgada pro rPdP.n te 
a a~çaoe se exped ir o competente mandado 
de 1mm1ssão de po~se , condemnando outt'o-
sim' o ré.n ~as custas e nas perdas P. damnos 
que se ltqmdarem na execução. 

§ Olf~ recicla pelo réu a contestação com as 
excPpçoes que tJver, <>egu irá a causa o censo 
su111mano e na sentença fin al o juiz, si julga r 
a ac~a o proced ente, decretará a pedida im-
mJssao de posse, condemnando o réu nas per-
.das e damnos . 

§ Nào apr·esentando o réu a con testação no 
orazu as, tg n <~ do, se rão os <~u los con clusos para 
a sente nça, como está aisoosto no ar t. ante-
cell t' nte. 

Art. Em e~ecução dr .ca ~ta de arrematação 
ou :tdjudJc;, çao de bens o JUiz , em vista do 
t·cqu critn cnto do arrematante ou ~djuca l:tri o 
devH t:t mPnle 111 str tttdo com a compe t1~ nle car-
t«, m<tn dllndo JU nl ;d-o aos autos donde rut 
esta ex tnth it.l <t. concederá imm edtatHmenle o 
ut aud; do de im mi>Sào de ~osse d.os ben~ ll r-
renHtl<t•Jos ou adju dicados , cunt.r11 o executado' 
.ou qn~ esqu e r· LeJ'cetros qu e inj u~ta ru e nte os 
detêm. 

S:d" das Sessões, 13 de agosto de 1913 .-
Emiliu ,J.,rll !m. 

Ver-ificando-se lPrem..,se retirado do recinto 
divn~ ... , ' ~- deput11dos, não havf' ndo, por-
tanto, _r,umer·u lt'ga l pa ra se prosegui r, na 
drscus,;ao da mnterta, o sr. Presidente leva n-
ta a seo s ~ o designando . p<~ !'a amanhã " se -
gumte . 
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ORDEM DO DlA 
PRIMEIHA PAI'I.TE 

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

Expedtente . 
Até C1 uas horas da tarde: 
Ap rese ntação de p<~receres das Commis-

sões. 
Apresentação de proj ec tos, requ erim en tos, 

indic:,\;ões, i nte rpella çõ e~ ou moções . 
Discussão de requerimentos, indicações 

interpellações, ou moçõ t' S. 
Approvação de redacções finaes. 

SEG UNDA PARTE 

Até quatro hor.1 s da tarde : 
2." discussão do projecto n. 167 , de 1910, 

do Senado, reg ulando os recursos cíveis de 
appellação ou de aggravo nos casos contraver-
tidos. 

3 . • do de n . 109, dando f! denominação 
de «Paraizopo ii s» á cidade, município e dis-
tric lo de ~. José do Para izo. 

3.• do de n . 125, auctori zando um empres -
limo á «Com panh ia Norte de i\Iinas». 

1 . a do de n. 124, regulando ( J prov im ento 
dos cargos creados na organiz·;ção das Secre-
tarias. 

2." do rlc n. 107, auctorizancl o o ~overno a 
r:! nt r·:1 t' em acco r·do com o da União pa ra regu -
l ari z~ção do serviço de Registro c Archivo -:te 
mare:1,; para animaes . 

3 ." do de n. 108, concedendo favores ás 
caixilS ele credito rural que se fundare m no 
Esta do. 

ContinU:JCi'io da 2." discussão do projecto 
n. 126, re ~ ulando o processo deacção de des-
pejo . 

Discussão unica do parecer n. J 70, da com-
missão de 1-'etições, opinando pelo archiva-
mPnlo de uma pe tição da corporação musica l 
«União 1. o de l\Ia io». 

Discussão unica do parecer n. 173, da com-
mi;;são d ~ Via ção, indeferindo um requeri-
mPnto de Ut·bano de Mello e Souza. 

Discussão unica do parecer n . 174, da com-
missão de Orçamen to, opinando qu e seja 
ouvid a a SecretJria das Final1('as sobre um a 
rcpz·esentaç.ão do co llector e escrivão da col-
collecto!ia de Tiradentes. 

36." SESSÃO ORDlNAH! A, AOS 14 DE AGOSTO 
·DE 1913 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO A MAHAL 

SUMMARIO ·-Acta.- E xpediente . - Di scursos 
dos srs Argemiro de Rezende e Senna Figueire· 

· elo .--Ap resentação ele pat·eceres . 2•. eli scussào 
do pt'oj octo n IG7,de HllO. do Senado -3•. dis-
cussão do projecto n. 109 - 3•. elo de n . 125 -
Di scursos dos srs Caste ll o Branco ,João Lisbôft 
e Rau l Soares . -Ael iam cnto . - 1•. discussl\o elo 
projccto n . l.2l.-2• . do de n . 107- ~· . elo d e 
n . 108. - 2•. do de 11. l2G.-Di sGussàO dos pat·e-
ceres ns . 170, 173 c 174.-0rdcm do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os senhores Vir.ira Marques, José 
Alves, C:~ mpos do Am aral. Elias Thr.otonio, 
Caste!lo Bz·anco, Fra nkli n de Cas tro, Cluistia · 

no Rôças, Xavier Rolim, Pedro Luiz, Modes-
t.ino Gonçalves. Odilon de Andrad e, João 
Porfirio, Paulo Pinheiro, lgnacio · Murta, Ta-
v:n·es de Mello, Ca ldeira .~ u nio r, Raul Soares, 
Pelic les, Rau l de Fm·ia, Gariba ldi Mello, João 
Vel loso, Schum:1nn, Senna Figueiredo , Arge-
miro de Hezende , Pedro Labo t·ne, Alves · de 
Lemos, Edmundo Blum, João Lisbôa, Augus-
to Spyet·. José Custodio, ValiJomiro de Maga-
lh ães e Nelson de Senna, faltando com causa 
p trl.if:ipada os srm hores : Sih·a !Jortes, Antonio 
1\lour·a, Styl ita, Ferreit·a de Carva lh o e Olym-
pio Teixeira e sem ella os mais senhores. 

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

q11em sobre ella f<u,:a observações é a mesma 
aada por approvada. 

0 SR. i 0 • SECHETARIO dá COnta dO Se-
guinte 

EX PEDIENTE 

Of(icio 

Do Secre tatio da Cnmra Municipal de Vil-
la Nova de Rezende remettendo urna indica-
ção da referida C:nna ra fazendo ver a mnve-
niencia de set· mu dado o nome do districto 
de São Sebastião da Ven tania para o de 
«A ipinopolis». - A' com missão de Camaras 
l\'lun icipaes. 

Do sr. Secretario do ln terio!', devolvendo 
informlldO um requ erimento do escrivão do 
2° officio de Januaria , ped indo pagamento de 
cusl.as. - A' commissão de Petições. 

Do sr . Secretario da AgriculturA, enviando 
informado um requerimento do dr . Pedro 
Dia !> Gord ilho Paes Leme, pedindo um 
auxil io par~ exploração pastoh!.- A' com-
missão de Agricu ltura e l ndustria . 

Reque1·imento:; 
Do escrivão de Paz de Santa Barbara, pe-

dindo 3 annos de licença para tratamento de 
negocios. - A' commissão de Petições. 

De Pio Philade lpbo de Miranda, pedindo 
pe z·dão do resto da pena que lhe foi imposta 
por crime de responsabilidade.-A' commis-
são de Justiça. 

De Aristides Cecil ia de Assis Coimbra, pe-
dindo privilegio. sem onus para o Estado, para 
uma estrada de ferro de Musambinho a Cabo 
Verde , passando por outros pontos. - A' com-
missão de Viação. 

Representações 
Da Camara do Rio José Ped ro, ped indo 

elevação dessa villa a ca tegoria de cidade e 
r.omarc~ com o nome de Buenopolis ou Bueno 
Bt·andão. - A' commis~ão respectiva . 

O sr . A . de Resende Costa:- Te-
nho a honra de enviar á Mesa uma represen-
tacão da Cam ara Municipal de Villa Platina, 
so licitando a creação de fôro naquelle mu-
nicípio. 

A representação vem acompanh ada de do-
cmmmtos qu e provam esta r· o municipio nas 
condições de ser attendido; passando-a, pois, 
ás mãos dP v. C\C. afim de que tenha o desti-
no regimental , aguardo occasião opportuna 
para justifi ca i-a , mostrando á Camara a ne-
cessidade de ser a mesma tomada na devida 
considez·ação. 
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Egua lmente passo tambem ás mãos de v. 
exc., sr . Presidente, represen tação identica 
da Cama t·a Municipal da Villa João Pinheit·o, 
solicitando egual favor. 

Aproveito t~ mbem o ensejo para apresentar 
á Casa uma representação em que os profes-
sores do grupo escolar de Campo Bello ~o li-
citam augmento de seus vencimentos; e. fa· 
zer.do-o, espero que a Camara não deixarú 
de altendel-os, por se tra tor da sa ti sf:-~cção de 
necessidad e inadiave l, or i1 111da do estado pre-
cario em que se acha o pt·ofessorado publ ico 
estadoo l, e se rem tão justas oS ponderações 
com que fund ·,men tam sua pcti<;.,'io, qn e uma 
sim ples leitura da mesma mostra se r a merlid a 
solici ta da de toda urgencia, em proveito da 
propria in str ucção. 

E dando cumprimento a essa honrosa in-
cumbrncia apptllo para a co rnmis,ão de Ur · 
çamento e Lustr ucção E'ublica afim de q 11 e, 
trad uzindo em realtdad e a justa aspir.•<; ;"in o t~ s 
prof<-s ~ o res de Campo Bello. ampliem o caso, 
formu la ndo um proj edo de lei a respeito, ~e · 
r. eralizando o pedido ora feito em rel;;ção aos 
dem<; b p1·uressores rlo Estado, cuja situ oc;;lo 
precaria pr •·cisa ~er de prornpto modili ca(lil, 
afim rJe que; s difficnld ades de vida dos que 
la hu l. ~ m no magisterio OJ·i unda~ dos diminu · 
tos vencim r-- nlos dos profes~ores pnm~rios 
não Yenha perturbar a boa marcha e pr·Pju -
diC<ti' o de~e nvo l vimento que a instrucção vai 
te ndo no Estado. 
En \" i~ndo, pois, á Mesa a representação 

do pro fessorado do grupo escolar de Campo 
BeiJo espero ser a mesma bem acceita pelos 
meus i! lustres collegas l{Ue se assim pro c e · 
derem não terão de se ancpender pois que 
todo o beneficio feito a instrucção publica 
reverterá em prol do Estado, que só terá a 
lu cra r co m a ded icação do professor:1do, que, 
com m:1is animação procu rará cultivar o es-
pirilo dos fDturo~ obreiros do Estado. 

(1111â.lo bem !) 
As du~ s primeiras represen tações vão á. 

cornmissão respectiva e a ultima á commis-
missão de Orçamento. 

Requerimento 
O sr . ScnQi a .D.-igueirc<lo : - Sr Pre-

sidente, passo ás mãos de v. exc. , afi m de 
ter o destino regimenta l, um requerimento 
em que Fn nci;; co Matheus Vida!, segundo 
t~ b ellifio do terwo de Pi•an ga, pede proroga-
çã<• da lice nça, em cuj o goso se acha, por 
mi! is dois :•n uos . 

Dno pond erai' :'! Casa que esse requet·i-
mcnto toi c!irigtdo :o exrno. sr . Pre~idente 
do E;;tado, mas , ve rilic;•ndc n Secret:nh do 
In terior nãu pod ~r ma ts es"c funccion;n·io 
obter licen\a do pocit: r ··xecutivo, vistu como 
iá se achil elll gr» (• li a mais de dois ~nnos. 
'en t•'l:.lüu ; . qtte - 1.~ d•·parl"mcnto do serv ' :o pu~ 
blicr) PnV"iar .L íJ•·I i ~:l•J ;tr• CongrPsso un i•:" •'c lm-
pel.• nlc v ·r:t . prnrogar a ···~ l'cr·ida ltcent:a 

1\ ,·.- ~as Cr • ltd•~,;õc·::: . n1 andando á Me.-:. a pt~
tiç~l o. junto ;'t mesma uma nota afi m <Ir~ qil~ 
a co ·:·rn is8:1" poc;;: a ct ar o seu parecer com 
pertt:ito eOIJI ... cit JJc ulo da ca usa, porquanto, 
a lic.• nça em cuj " w·-o ~e acli • v supplicanto 
term i11a a 5 d1~ ::; " t.eml• ro e eJ;,. ~c acha do-
ente cnnforiJJ e ~tte~t~do rn ed i•:o que jun-
tou :·, sua pe:ír;<lo. (,1/uii!J bem !) 

A' commts~ à•l de Pet :~,;ões . 

APRESENTAÇJi:O DE PAHECERES DAS COMMISSÕESES 
O SR. ELIAS TllEOTONIO, pela commissão de 

Camaras Municipaes, ap resenta o seguinte 
Parecer n. 177 

A commis~ão de C•1 m2ras Municipaes , a 
que fo1 pre;;ent e uma n~presentação do pre -
sidente da Cam ra Municipa l de SAnto Anto-
nio do Monte, ped indo a decretn ção das di. 
visas do di~trit.:to de N. S. de Naz~ t'c lh. en-
tre aque lle mnnicipio e o de Dores do lnda yá, 
:ilim de ev it;;rern-'e duvidas futu ras entre os 
dois municipios; 

Considerando qne a merl ida de quf~ cogilu 
n repre~entaç:'io só póde ser approvada pelo 
f; nngrcsso meriian te acr.ordo en tr(~ os dois 
mun icíp ios, porquanto, joga com inte resses 
de 11 111 e outro; 

ConsidCJ'ando qne o munic1pio de Dores 
do lnclay(• não ~c m~ nife stou a rP;;peito ; 

E' de p:H·ece1· qu e seja a reprez~ntaç:lo ar-
chi vadn. 

Sa la das eommis,õeõ , 11. - 8- \1 13. - - Elias 
Th co ton io. - Pericles Mend onça . - A impri-
mil· . 

O sn . SE'>INA I'JGUEtnE DO, em nome da com-
missão de Ut'Ç rl mento, ap resc uta o seguinte 

Pw·ecer 11 . 178 
A rom missão rle Orr;<~ rnen to tendo em vista 

a informação prcstllda pela Secretaria de 
A;:;t·icu ltura. sob J'e a pre tenção da Empreza 
de Agua~ de Cax .. mbl! , que requer a resti-
tuição tlc -12: 8488, cto imposto de novos e ve-
lh os dir<'itos que pngou sobre o se u contra-
do c! e 8 ele maio de 1911, conforman do-se 
com :Jqne ll a informação, é de parecer que 
~ej a a pe tição da citada emprcnt indefe-
rida. 

Sa la dns commissões, 1-l-8-913 . -Senna 
Figueiredo .- AIYcs de Lemos .- .João Lisboa, 
-A imprimir. 

Pa~sa-se á 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
2." DISCUSS.:i:ODO PRO.JECTO N. 167 , DE 1910, DO 

SENADO 
Lírio c posto em 2. • di cussão, é sem deba-

te rejeit;HJo c Yai p:ll·a o :u·chivo da Secreta-
ria o pn1jecto 11. 161 , de 1010, do Senado, re-
gulanrJo os rcc• •rso,; civeis de élppdlação ou 
dP :1ggra•:o n0s c~1sf\s controvertidos,- Com-
munliJLW·,e. 

3." rfiSWSS I-'0 c/0 11/'0ji'CtO //. 109 

Li .-! 0 e p r· ~to Pm :~ • di scu!'são, 6 ~rm deba -
te :~pp-oY .. clo 0 projr-cto 11. 100, dando a de-
nol!linac;fl" de "f'a rai~opo li s», iÍ cidade, mu-
nict nio e cJi,ot ricto de ~ . J osé d() Pii rniso.-A' 
r·o: r• miss<ln ele I)•'Jacç<io. 

3. a uiSC i ~SSÜO do projec/ 11 n . f 25 

:RPsultante da cmcncJ;t n. 66, offerccida ao 
prn ·,·cto •W orçan~<· nto rm 2. • discussáo) . 

.E' ann·n• c ~ i adn a 3 . • disc u ~são do pro_iec to 
tl. 1~5 , a .. .-tu r iwn o~ o urn empres timo á Com-
panhia l\ ó. le de Mina s. 
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O sr. Castello llranco:-Sr. Presiden 
le, n~io _ se i como. votar a m:1 !•' ria em discus-
são, po1·quanto o tex to da lr i que concrcte os 
f~ vores ~ olicitados no proj PClo n · ·12~; ·ora rm 
delJ ate, posto es lej() .r edigido r m te r·mos us 
m~ is cla ros e concisos, se IJI'e nde a nssum ptos 
diver~os e de difticil a pprehcnsão , em liç;cir·o 
ex ;me. 

Como ~a he a Casa, o requerimttnlo que d ~ u 
·lo;,!ar a esse pr0jecto nüo Lr· o~;, uma do• :umen-
tnç<lo su fficien lc e que e:;clarc(,ia o meu t·spi-
rito afi m de que possa proferi r, nessa qut·s-
tâo, um v oi o conscien •· i0so . 

Rcalmeu lc, sr . Presid ente , eu dest •j ;lf'Ja 
qu e a 1:ommi ,;são qu e deu p:m;cer favOI'.:\·PI ü 
pielt 'll<;ãu Ja Comp:tnhia l\'o ru: Mi nei ro. nH: 
infunu <t s~·: ,i ell11 ena conslilu irl a em l'ól'lll" 
l e~;il, si lcm o s~u ciipil.:il n·<tlizaJo e, ~ i 11d:~ 
ma is, si "" serviços qtr e diz ler ex• 1:u lado 
e~táo ~end o re it o~ na fó rm:J do cont1·< t:to que 
de ve ··xi- li r· Pntr.e rlla e o Esta ·lo . . . 

O sn . IlA UL DE FAHJA: - E. pr'incipalmPnte, 
si cs-.1: s SP I'vi ços bu ~ ta m p:n·.,·g<t r:m lir o t ' lll· 
pre~t1mo. . 

u s1i. RAUL SoA HEs: -E dizr. t· t~mhem quart-
Los ki tornr·tros de trilh os L·:m co n ~ tru idüs. 

O~~~. t;ASTELIJl BnANco:- .. po r·q 11a nto. ;;:em 
es se~ ,•;;c l :-rtcimcnto~, ru ntio W"~o mr. pt·n· 
nu nci~ r a rrspt~ito do pedido dt: que snq,\ill 
u pro,iedo Plll dehol". 

AIPII1 disso. sr. Prrsi rle!ltr, ignor·o po r· 
com pleto qu .. l e o . e~p i l.l da r:ompanlii a rlc 
qu e se trata e nem lão pOtt co conl1cço a t'ó r-
ma p< •l' que foi ella organi;ada. 

Sr Presiden te, cst(> U informado que cs~~ 
cnmpa nhia foi organizada par.t explo r·ação de 
um li'• l' ho de estr~da de re rr·o de percurso 
m Lt ilo longo c esses mil contos de r é i ~ 'l''c 
ora el 'a ~olrci t.a, por empres timo ,. do Estado, 
é um capital in siif nifi cantiss imo par·a a reédi · 
z·tção desse desid eralum . 

A lll "U ver, devem ~er concedidos p~ra em · 
pr·eht · rHt im ento~ grandiu;os como P.~le plano 
dessa es trada de ferro, recursos suf'fici en tes; 
c nunc., meros de remoção de dilficuldad1·s 
de mome nto, que apenas ser·vem para com· 
prom rtte r o Estado, cujo sacrificio, da o o 
primei1·o passo, é quasi ~empre cer to. 
De~ujo, porta nto, que a itlmtr·e commissâo 

de Orça mPnto enuncie o se u Juizo a respr ito, 
esclarece ndo o nssumpto, afim de que eu 
pos~a pronunciar,com segurança , o rnru voto ' 
n eH~ qu e~ tãú. (Muito bem! ) 

O s•·. João Lisbê1a: - Sr. Presid ente, 
acud indo ao appello do nobr·e represer.tdnt f) 
da 2 . '' circum~cripçào, venho. l' m nom e da 
commis>ão de Orçamento, dar· os motivos por· 
qu e es~a commissão julgou conveniente pe· 
dir {! Cam~ra dos srnhorrs De put a dn~ 0 dr-
fer ime nto da petição da Companhia Norle de 
Min a ~ . 

E' a~ - im, ~ r. President e, qur a comm1 ssão, 
p1·uc •· d• ·nJJo a estudos, sPrn o qu e. na tura l-
111 f' ll t•·. 11 à0 p e ctiri~ o b e n• •p l~ ci to da L;~sa para 
a reiL' l'id<t pre tenção. clw~u ú conclu,flo de 
que a c.i l;•f la companhia se nrc-se, na :1ctu:di 
daJ1 ·, 'eria menl.e emban11;ada para pros,:,_;ll il' 
nos SP I!S trabal llo 6, cuja pa r·alizaçào <I C •ITC -
tal'i a g1·a\·es prejuízos ao l::stado. 

Por outr·o lado. sr·. Prt'Si•ie lltr., se ndo CPf'lO 
que o E-lado de Minas conlrihue ;; nntrnlmrn-
te com a imporlrncia de ce rca de 14U:OOOSOOO 

com a gara nti:'! de jmos, pela qual o Estada se 
obrigou , a comrnissão verificou .qu e com o 
empr·eslimo soli l;i tado,. na import.•ncia ct.e 
·I .OOO :ooosooo, Pm apo lices, para serem ca u-
CIOnacta;; a um hanco. atim da companhia po-
der levan tar o capit.ll de que necessita, não 
só par·a pagamen to de salar·ios ao gr·ande nu.-
mcro dn ope r·ario;; que te m trabalh ando e1n 
~u ;n; ob ras . corno t:r mbem para concluir .'O 
Lrcd10 at.é Bom IJespar: ho, trecho g:--andP men-
te adeant.::tdo, a C•• mrni ss<io, repito, verifiCID'U 
q11E' , \·otando essa medida a CBm ara ~·em rrn 
defesa r:l os altos in teresses do Estad o de Mi-
r,:.ts GPra es. 

:-;,._ P r·f·:<iricnte, como se deduz . oe~·cle !0go. 
o rmp r, slrmo de LOUO:OOOSOOO, P!Tl apnli..:•' ~ 
<' ' lii >~ O :tL 'S, ll'd7. . como co n~Pqll t! n cia, a .h i' IJU-
lh •·f·a <H: todos os se r·viç .. s ff'itos p~> l a c.o mpn-
ntlia e de tono" o" materi :t es adquil'ido~1 P. 
me-mo que se admi lta a hypoth ese de que •a 
cntnpanhia não ptrd ,-sse, com o capital que 
va i lev:, ntar. salda r· os com promi ssos con-
lr.d• i d O~, é tóra de J uvida qu e, nem mesmo 
nns-e caso, o t~stado seria preJ urli cacto, po r·; 
qu anto, a g ran t.ia ele juros que tem ~i clo 
etl Pctiva. e qur: li a dr c·onlinu ar a se l-o, na im · 
pof'l .Jlf' ia de u .o:oousoou. annualmPntt•, g- :~r· a n 
'" prrfPitame nle a ope ração ele que cogita o 
pr···wc to em debate . 

() ~ 11. l:A -TELLO nnANCO:- V.exc. clú lic ef.l-
c;a p:t r a l1 m a par~e ? 

O SH . Jo,\o LI ~BÔ• : Com lodo pra·t.er 
U SH . CA~T E LL · · BHANC" : - O gnverno já es lá 

pBgando r~s · • garantia de juros? 
11 sn . .l r• Xo LI,B ôA : - Sem duvid a alg uma. 
O sn. ·CASTET,Lu BHANC r• : E, além disso, 

:tinrla é pn:c1 ~o Pmpr <' strmo? 
O sn. JoÃo LI~BÔA:- A commis's:'io entend e 

que o Estado tem n ece~-idade de fazer essa 
ow·raçâo afim de ~alvagu~ rdo r os seus pro-
prios llllr' rf' SSeS . . 

(I SH. CA STELL ' BHANCO: - 0 meu nob re eol-
l e~a pode ia me inf\q·mar si a companhia já 
e~gotn u todo seu capi tal? 

U SR. JoXo LISBÔA: - A comp~nhia já dis~ 
prndeu a quantia de 'l .tiOO:Ooosooo,ouro, nos 
serviços de co nslmcção da es lrad". 

0 SH. CASTELLO l3HANCO:-E não tem a es-
trada concluida '! 

O ::- R Jo,\o Lrs.sôA : - E' ,iustam enle p:tra 
isso qu '" ella pr·cci5a do auxilio de que trata 
o proj edo atirn de, com elle, le~antar o em-
prcslimo e concluir o seu primeiro trecho, 
qu e é do·' 60 ki lom et r· s . 

O@. CASTELW I:IHA NC ••: - Enlão chegando 
em 8om De~pac llo P.~ tá termin ada a est rada ·1 

O sR. JoXo LI, llÕA: - Não; mas desde que 
o Estado conceda o ped tdo constante do pro-
Jf'clo (' lll rie hate, a companhia com mais fo l-
ga po.tNi~ le,·anlar o ca pital nr:ce~s . ,rro para 
construir· a estrada a té o seu ponto tt•f'ml-
md. 

DPpoi~, s r. Prc; irle ntr, si por qual qu er 
eircum slancia a cump<mhia n,'ío COIIS ~-' (; Uir is-
~o. o E~t.11 l o S" sentir(! ga rantido po rque terú 
ne se a~~l'nhor·P<H dos ~r- us bens, de 'tCCOI'do 
com a hyr•o th eca. rios ::.ervi (,ios já feitos e de 
t."do n rnat.- r i;, l :tdquil'ido conrorme determi-
nar{! o con lr :· cto qu e to r celebrad o entre ell e 
e a compa nhia. 

o SH . KAUL SoAnE,;:- Drsejaria que o meu 
colleg . me in torlllasse em que data roi pu-
bl icado esse con tracto . 



_ O SR. Joio LI~:nôA: - O contr.acto foi pu-. debatiam e ainda se debatem as praças ex-
blicado no orgão official e em avulsos pela trangeiras .e a 1baixa apavorante que nella W-' 
Secretaria da Agricultura.· . . ·veram os titulos .das nossas emprezas. • •· 
. .O ~R : RA UL SoARES:- l\fas nós ,precisamos. Assim ~;endo, como a Casa deprehende des-
conhecei- o de logo, a companhia ficou em sérios emba_., 

O sR. ARGEMIRO nE REsEND~ (ao sr. Raul raçog para prosegui.r nos S'eus· trabalhos. 
Soares ):- Posso informar_ ao : me.u ·c.ollega O SR. CASTELLO BRANco: ..:......v. exc dá licença• 
que h esse contracto no orgão official dos par·a um aparte? · 
poderes do Estado . · · ' · O SR. JoAo LrsnôA :- Pois não. 

0 SR. RA UL SOARES: - MaS O meu collega 0 SR. C.\STELLO BRANCO· :-Cada vez o· Cá:SO ' 
sabe · que, ~em o conhecimento delle, não r está se complicando mais. V. exc. aca .. 
possíveL se formar um juiz cxacto. na de dize!' que, apezar da• garantia do' 
, O· SR. CASTELLO BRANco: - O gue eu posso Estado, a companhia não conseguiu levantar 
i-nformar á Casa é que, SI o cap1tal da com- o empreslimo e o nobre r1 eputado, o sr. Ar-
panhia está esgotado, com o pequeno eqt- ge~iro rle Resende declarou que ella não tem 
préstimo canfltante do projecto de_ que nos capital ! 
occupamos, não poderá ella concle1r os seus O SR. ARGEMIRO DE RE•E NO~<: (ao s1·. Castello ' 
trabalhog. _ flmnco) :- V.exc. está engamdo; eu disse que 

O SR. F RESIDE~TE:_- Attençao. Está com a a companhia, devido a crise, está fuctandó ' 
palavra o ~r· Joao L1sbôa · . com diffi cutdades, como acontece. no momen-
~ O ~R. JoAo Lr~BôA: - Peço aos_ meus d1s- to. com tod.ts as outras corç.orações identicas ' 
tmctos e Jllustra_dos .· collegas hcença ~ara ( Cruzn.m-se outros apm·tes ). 
P2nderar o segumte. natunlmen_te_ ss. ex,cs. O SR. PRESIDENTE:- Attenção. Está com a 
nao c_onhec_ern,_ na mtegra, a pet1çao da COJ1l- palavra 0 sr. João Lisbõa. 
panh1a 1 dmg1da ao 11lustre sr. Secretario o sR . .foAo LisBôA:-Sr. Presidente, para o 
da Agncultura. completo esclarecimento da questão, vou ler ! 

·Vou ler esse documento e, por elte, o de- á Casa a represP. ntação que a Companhia . 
bate ficará certamente melhor elucidado, ten- Norte de ~li nas dirigiu ao sr. Secretario da ' 
do eu a cert eza de que os nohres collPgas A~r·icultura. 
farão juizo bem diverso do procedimento da E' a SP~uinte ( l~) - · 
commissão qne, dondo seu parecer favoravel Vê a Camar·a que, em hypothesfi alguma, o 
a essa ~uctorização só teve em mi_~a ~efe n- Estado terá prejuízo, J)Orquanto ficam-Ih~ hy'- ' 
der os mteresses do Estado q\]e alias, e pr-e- pothecadas todas as linh as e todo o material 
ciso declarar· â Casa, n~s con~ições em qu\l da Companhia. 
se encontra a companhia, es tao all!eaçadt?s· A commissão entenrie que deve ser ap-

0 SR. ARGEMIRO DE RESENDE: - E. preCJSi provada a mfldida afim de que, levantado 
qHe a Casa saiba que foi sómente ?evicto á o emprestimo de que necessita a Empresa. ' 
crise que a companhia não consegmu levan- oossa esta concluir o trecho da estrada até 
ta r capitaes na Europa. Bom Despacho. 

O SR. CASTELLO BRANCO (ao sr. Arqemiro de .O ~R. RAUL SoARES: - Isso é si o Estado fôs-
R~sende) :- Então a companhia não tem ca- se um banco. O Est~do nli,o é banco para em- · 
p1tal ? · préstar dinheiro. 

O SR. ARGEoiiRO DE REsE~~;oE:- Ella já em- O SR. JoÃo Lro:sôA :-.Perdão; o Estado não 
pregou mais do mil contos no serviço. vai emprestar dinheiro; vai garantir o empres- · 

O sn. CASTELLO BRANCO: --: Realme~te, que timo que a Companhi~ pretende .levantar em 
·não comprehendo companhia sem cap1tal. um Banco para a concfm:ão rl e seus .serviços . . 

0 SR. AHGEMIRO DE RESENDE:- A Compa- 0 SR. CASTELLO BliANCO :-V. exc. perrnitte 
nhia Norte de. Minos está, como_ todos ~s. ou- um apparte ? 
tr<?s establlle_cJmentos commer·~1aes, su]eJta á 0 m. JoÃo LrsBôA. :- Tenho grande satisfa-
cnse _e , por Jsso,. ~em n:ecess-Jdade do e~n- cção com os a partes do. meu nobre co !lega, 
prestimo que whcJta do Es~ado. • mas assim não poderei conelmr o meu pen-

O SR. PRESIDENTE:-Atle_nça<? . seuhores. Es- sam~nto. ' 
tá com a palavra o sr. Joao L1s~õa. . . . . o sR . .foAo L1snôA: - Sr. Presidente, diante O ~R. CASTELW BRANC~ .--Pelo que vejo, a 1 
da garantia ,pela qual o Estado se responsabi- Compar.hia não t;m_ capital. , 
fizou, garan tia essa que é de 6 o/o, ouro, pe- . O sk. JoAo ~rsnoA . - O_ que se q,uer sqbe~ é 
lo prazo de 30 annos, até o capital de ...... :. !'_I a Companhia tem serv1?os feito:. e mater~at 
30:0008000, ouro, por kilometro, a companhia ltvre e desembaraçado para hypothecar ao Es-
emprehendeu um emprestimo no ex traogeiro. tarlo. . _ 

Esse emprestimo foi contrahido e, por con- Pos~o assever~r a Casa que o Estado n~o· 
ta delle, a companhia ol!teve um,adean_tamen- corre ne_nhum n sco em· ceder á Companhta:, 
to de 600:0008000. quantia qu e lhe serviU para e~ses m1l contos e!ll apo\Jces p11 ra se: emcau-
auxiliar a execução dos serviços existentes . cJonados, p_orque hc_am-lhe hypothec~dos tq-

Dadas, porém, certas circumstancias, oriun- dos os ~Prv1çps reahzarlos · . 
das da crise que v. exc •• sr. Presidente, não O ~R. RAUL SoAl'Es:-Que cus!aram OJtocei_J-
desconhece, o banco que havia con tractado tos conto~. segundo a declara çao da propna , 
esse empreslimo, julgando que as gara n_tias Companhta. 
que a companhia oflerecia não era_m suffic1~n- O sR. Jo;io LISBÔA :- O meu pensament<? é . 
tcs no momento, resolveu não ma1s conclmr a cortado a cada momento, de modo que ass1m 
operação . E~se fracasso. só se deve levar á não chegamos :l uma co;1cl usão definitiva. . . 
conta .das difficuldade_s financeiras em que se I o sR. RAuL SoARES :-Chegamos, havemos 

c.· A.-28 , . de chegar. . , 
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. ,O SR. JoAo LisBôA:- E'bem dever, sr. Pre-
sidente, que, hypothecados pela Companhia 
todos os serviços rea liz11dos . . . 

O sr. RAUL SoARES : Que custaram oitocen-
tos.contos. , . 

O SR. JoÃo LxssôA: - ... em que foram 
dispendidos 1. 500: 0008000, ouro, e todo ma-
terial que a mesma ec;til. recebendo. O Estado 
não será prejudicádo em um real , tanto mais 
quanto elldem, para maior segurança, a quan-
tia de 140:0008000 annualmente, para paga-
mento da qu::~ntia de juros de 6 . ; •, ouro, so-
bre o capital empregado.pela Empresa qu e, 
além disso, não podPrá lançar mão das apo-
lices qu e vão ser ca uci onadas. 

UM SR . DEPUTADo: --Essas apolices não ven-
cem juros ? 

O im .· Jo Ão LI~nôA: - Supponho que, per-
tencendo ao El>t aao as apol ices caucionadas, 
ninguem poderá vir reclamar os :>eus juros. 
O E8tado h a de pagar juros a si proprio ? 

Os nobres col!Pgas terão paciencia, mas es-
s,a quesl~o de juros h a de fiear fóra do · deba-
te. O E~ tado não pode cobrar juros de si 
mesmo, de apolices que lh e pertencem e que 
não têm outro dono. 

O SR. RA UL SoAflEs:- Si ellas ficam caucio-
nadBs, garantindo o emprestimo quP- a Com-
panhia vai con ll'f\h ir, perante um Ganco, po-
dem vir a pertenCPI' a esse Banco. . 

O sn . JoÃo LisnôA :-.-Ellas apenas ficam cau-
cionadas. 

O sn. RAUL SoAnEs:-A um Banco. 
O SR. JoÃo LISBÕA: - Mas pertencem .ao Es-

tado. 
0 sn . RAUL SoAnEs :- Si a Companhia )JBgar 

o emprest1mo. 
O ~R AllGEMIRO DE RESENDE:- As apolices 

ficam garantidas pela estrada de ferro, pelos 
tJ'ilhos, pelo trecho concluído. 

O SR. RAuL SoAREs: - ·Eu es tou me regu-
lando pela petição que o orador acaba de 
ler. · · 

O SR. Jo.\o LrsnôA: - As apolices são de pro-
priedade do Estado. 
· O sn. RAUL SoAREs :-São títulos de dividas 

do Estado. 
O SR. JoXo LxsnôA: - Como quer que seja, 

sr Presidente ... 
Ul\1 SR . DEPUTADO:-E si no fim de determi-

nado período os juros desse empreslimo 
levantado pela Companhia excederem ao valor 
das apolices '? 

O SR. JoÃo LisBôA: - Os juros não têm nada 
na questão. · 

O SR . JosE' CusTODTO :- De onde sahir o ca-
pital terá dé ser reclamado o juro. 

O SR. Jo.:to LisnôA: - Como quer que seja, 
sr. Presid ente , entende a Com missão que 
bem andou, aconselhando á Camara a ado-
pção dessa medida pleiteada pela Compa-
nhia Norte de Minas. 

Ao Estado , como já deixei evidenciado, 
nenhum prejuízo poderá advir . 1\fas, sr. 
Presidente, n<t peior d .~ s bypotheses, ainda 
rriesmo que o Estado tivesse de perder, o 
que positiV<'mente não se dá no caso, ainda 
assim, nos deveríamos vanglo1 ia r por vermos 
que os pode1·es publicas vão concorrendo, 
com a sua acção . benefi_cit e éflicaz, para que 
os nossos pa1nc1os do mten or OU'fam o silvo 
alegre da locomotiva .lavando a voz do pro-
gresso ás mais longínquas regiões de Minas; 

e porque, senhores; cada ·kilometro de es-
trada de ferro que se collocar em nosso t'er-
ritorio consistirá para o Estado em umà nova 
fonte de renda, de prosperidad-e - e de gran-
deza. " · 1 ~·· 

Tenho· concluído. . '' 
( Mui.to bem ! Muito bem ! ) : 1· 

I' 
_o sr. ~aul ~oarcs:- Sr . Presidente, 

nao deseJO discutir o proJ ecto que. ora occupa 
.a .attenção da Casa, porque não tenho por' 
·costume discutir aquellas materias· que não 
haja convenientemente estudado ; .mas, ~elo 
debate travado entre o meu nobre col.ega 
representante do 2. • disti'icto e o illustrado 
relator da Commissão de Orçamento, verifico 
que esta , ·apesar dos esforços empregados 
pelo talentoso deputado residente em Aguas 
Virtuosas, não estava habilitada a fornecer 
todos os elementos necessa rios á. recta decisão 
da pretenção da Companhia Norte de Mi-
nas . , 
. S. exc. não nos exhibiu aqui o instrumen-

to do contrac to celebrarlo er.tre a Compa-
nhia Norte d.e Minas e o Estado. 1 

O SR. JoXo LisnôA: - E1·a natural que todos 
os depu ta dos o con hecessem, visto que foi pu-
blicado pel9 «Min <.s GerlleS». . , 

O SR. H.AuL SoARE <; : - Mas a verdade resul· 
tantll da discussão é qu e nenhum de nós o 
conh ece e começq declara.ndo, de minha p~r- ; 
te, que a bso l \ 1~ mrnte não li semelhante1con, 
tracto, sem CUJO e~ tudo não me julgo habili- , 
t<Jdo a proferir · conscienciosamente o meu, 
voto. 

Qual é o capital da Companhia, quaes ps 
s~us elementos de wccesso, em que condi- , 
çoes é dada a ga ran tia de juros? São inter-
rogações que acodem na tura lmente e que re-
clamam resposta positiva. (Cruzam se apq_r-' 
tes. ) 

Os illustrados colleg:1s fazem affirmaçõ.es 
contradictorias e eu não sei em qual dellas 
deva acreditar. · 

Como disse, não é meu intuito discuti!' o 
projecto, porque não me acho habilitado para 
Isso e precisamente por isso e, permittam-me · 
a franqu eza, porque me parece que a nobre 
·comm;ssãe de Orçamento tambem não disoõe 
dos elementos necessa rios para esclarecer ... 

O sR . JoXo Lx,nôA:-Não apoiado. 
O SR. RA UIJ SOAREs:-Perdão; v. exc. não 

respondeu satisfactoriamente ãs interrogações 
feitas pelo illustrado collega residente em 
Além Parahyba . 

Precisamente por falta do conheCimento de ' 
rlados, que julgo essenciaes, é qúe tomo a 
l!berrl ade, jã que a commissão de Orçamen-
to não quiz tomar essa iniciati va , de requerer 
o adiamento da discussão rio projecto, ·embo-
ra por 24 horas apenas, afi m de que possamos 
nos informar convenientemente sobre o as-
sumpto. , 

Neste sen tido envio a v. exc o necessario 
requerimen to escripto. (Mni to bem! mui to 
qem !) 

Requerimento 

Requeiro o adiamentn da 3.• ·discussão do 
projecto n . i 25 por 24 hOJ'as. 

Sal:.: das ·sessões , 14 de agosto de i9i3. -'-'- · 
Raul Soares. 
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E', apoiado e posto em discussão. 
O SR. JoÃo LisBôA: - SI'. Presidente . para ! 

que o nobre auctor do requerimento quf' 
acaba· de ser dirigidp á )\1esa se convença de l 
que a com missão ae Orçamento tem pleno ; 
'conhçcimento da ma teria, · se.m · o que não ' 
commetteria a leviandade de aconselhar á 1 

Camara a adopção do p1·ojecto, · venho de-
clar,tr qu e acceito o requerimento de adia-
-mento da discussão. · . , 

A commissão tem certeza de gue s. exo. e 
todos os nobres co !legas irão verificar que ella 
se achava perfeilamP.nte informada e tinh a 
dados seguros quando submetteu a medida á 
considerllção da Camara dos srs Deputados. 
(Muito bem . ) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
s·e a discu ssão, sendo approvado o requeri-
.mento. 

I. • discussà(l do projecto n. J 24. 

E' lido e posto em 1. • discussão, que sem 
debate se encerra, o proj ecto n. 1 2~ . regulan-
do o provimen to dos car·gos creados na orga-
nisaÇão das Secretahas. 

Tendo se retirado do recinto alguns srs. 
deputados, fica a votação adiada por falta de 
numero. . 

2•. diswssão do projecto n. 107 

E' lido e posto em 2. • discus~ão, por arti-
gos, o proj eclo n. 107, auctorizando o gover-
no do Estado a entrar em accordo com o da 
União para regularisação do serviço de Re-
gistro e Archivo de marcas para animaes. 

Sem debate encerra-se a discussão, ficando 
a votação adi<.da por falta de numero. 

3. • discussão do p1·ojecto n. 108 

Sem debate ·se encerra a 3.• discussão do 
projecto n. 108, concedendo fiivores ás caixas 
de credito rur;~l que se fundarem no Estado. 
· A vottição fica adiada. 

2.• discussão du projecto n. 126_ 
E' annunciada a continuação da 2.a discus-

são • do project) n. 126, regulando o processo 
de acção de despej'l, com as emendas ·ao 
mesmo offerecidas. 

Ninguem tomando a palavra, encerra-se a 
discus~ão, fie tndo a votação adiada. 

Parecer n. 170 
. Sem debate !'.e encerra a discusgão unica 

do_ parecer n . 170, d~ commissão de Petiçõe~, 
opmando pelo arch Jvamfmto de uma petiç<io 
da corporacão musical «Uniã'J 1. 0 de Maio». 

A votação fica adiada. 

Parece1· n. 17 3 
Sem debáte se encerra a discussão unica do 

parecer n. 17.3, da commissão de Viação, in-
deferindo um requerimento de Urbano de 
Mello e Sousa. -

mento, opinando que sejf! ouvida a Secretaria 
das Finanças ~.obr,e u!lla repr_esentação do 
collector e escnvão da collec tor1a de Ttraden-
tes. 

A ,·otação ·fica adiada. 
Nad-a mais havendo a tratar, o ,sr. Presi-

dimte deslgna ,para o <j.ia 16 do corrente a se-
guinte: · · 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma h0ra da tarde : 
Leitura c approvação da acta. 
Expediente. · 

Até duas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das commissões. 
Apr~l'e ntação de projecto~. requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimen'tos, indicações , 

in te'rpellacões ou moçõeg . · , 
Approváção de redarções finaes. 

· Voto ção em 1. • discussão do de·n. i2~, re-
gulando o provim~nto dos cargos cre·ados na 
organização das Secretarias. 

Votação em 2.• discussão do de ·n. n :w1. 
auctorizanrlo o governo a entr·ar em accordo 
com o da União para regulari'lação do serviço 
de Registro e Archivo de mart;aS .para. ajli-
maes. 

VotHção em 3 • discussão do de n . 108, 
concedendo favores ás caixas de credito ru-
ral 4ue se fundarem no Estado . 

Votação em 2. • discussão do projecto n. 
t26. sobre acção de despejo . 

Vota ção do parecer n. 170, da com missão 
de Petições, opinando pelo archivamento de 
um'a petição da corporação musical cUnião 
f .• de Maio,. . . 

Votação do parecer n. 173, da commissão 
de Viação, indeferindo um requerimento de 
Ur·bano de ll'le llo e Souza. · , 

Votação do parecer n. 171, da commissão-
de orçamento, opinando que seja ouvida a 
Secretaria das Finanças sobre uma represen-
tação do collector e es-:rivão da co llectoria 
de Tiradentes. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tflrde: 
Continuação da 2." discussão do projecto n. 

95. sobre força publica . 
3. adiscu<:são (2 o turno) do projecto n. 84, 

de 1912. revogando o art . 107 da Constitui-
ção do Estado, relotivamente á concessão de 
loterias. 

2. 0 do de n . l.22, approvando ~s contas do -
eKercicio de 1912 . 

Continuação da 2. • discussão do projecto 
n. 80, de 1912, creando um feira de gado· 
no mu nicipio de Passos. 

A votação fica adiada. 

Parecer n. 17 4 -
Sem debate se encerra a discussão unica 

qo parecer n. n'í-, da commissão de Orça-

Discussão do parecer n. i 75, da com missão 
de Legi ~ l ação, opin·ando pelo archivamento 
de uma representação de habitantes do mu-
nicípio de Salinas. 

Discussão do parecer n. 1 76,_ rla com missão 
de Petições, opmando pelo archivamen to de 

. um requerimento do ser-vente da Escola de 
Pharmacia de Ou to Preto. 

Levanta se a sessão. 
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PRESIDENCIA DO SR. CASTELLO. BRANCO ' PRESWENCIA DO sR'. EDÚI\RDO DO AM.AR'AL 
(Vice- presidente r Sm\fMARIO:.:..,.Acfa . =-E~pedie~tf, .. - Di~~ urso do 

· ·sr. sch,u;uwnn.,..-Apresentaçll.o de ·. ·parece'res.-
·sui\ÜvL(RIO. - Acta.- Exj)ediente,- Voto· de · AprPsentaçll.o . de projecto : - l'Hscnrso ·&ó·:sr. 

· .Pesar.- Ordem do dia. Elias Theotonio.-Votações, -2•. discuss!l.O do 
. projeato i:J; 95.-'--Aelian ento.-3• . discussão do 

Ao meio dia,feita ·a coamada, acham-se pre- projecto n. 84, de 1912 .-Discurso do sr, Odl· 
sentes os ~r·s : Vieira Marquei'. Ferreira d e lon de Andrade.--:-2•. discusell.o :do . p~o~ieeto n. 
Carvalho, TavarP!'\ de Mello, Xavier Rolim, .122.-2• .. d.o· de n. 89, de 1912.--EmendA.-
Garibaldi Mello, Ndson de Senna, Christiano -Di•cprso: ~o sr.· Senna Figueiredo.-Adiamento. 
Rôças, Pedro Luiz, Odilon de Andrade. Fran- -Discussãõ dos pareceres ns. 175 e 176.-
klin de Castro. lgnacio Murta, João Antonio, Or~em 'dq dia. · · ,. 
João Porfirio, Raul de ~'a r · ia , Pedro ·Laborne, Ao meio dia, feita a chamada. RChanue 
Fir·miano Costa, Antonio Moura, Augu sto Spy- presentes O'> senhores: Vieira Marqu~s, F~r:. 
er, Raul Soares, Pericles, C~mpos do Amar~!, reira de· Carvalho, C.alnpos do Amara·!; EhliS 
Schumann, João Lisbôa, faltando com causa Theótonio, Xavier Rolim, Nelson de· Sel)ria, 
participada os srs. Silva Fortes; Stylita e Olym- Garibaldi Mello, Christiano Rôças, 'Pedró 
pio Teixeira e sem el la os rrt~is' senhore.8. Luiz, Castello BrHnCo, 'Franklin de · Castro, 
' Occupa a cadeira· da p'rrsidencia o sr. Cas- João Antonio, .loão Porfirio. Pedro LaborP,ll, 
tello Branco, vice-presidente, que convida Raul Soares, Pericl es , Odilon ' de Andrade, 
para 2.• secretario o sr . .t<\~rreira de Can·a- Firmiano Costa, Alves ·de- Lemos, · João Lis: 
lho, supplente do Secreta rio . bôa, Senna Figueiredo, Emílio Jardim, Hen-

Abr·e-se a se;;são. · rique Portu gH l, Raul de faria, Ari(emiro 'de 
Lida a acta anteceden te ·e não havendo Resei)di:l', Valdnmiro de .i\hgal liães; Schu~ 

quem sobre ella faça HbservaÇões fica a mesma mnn n, lgnacio Murta. Antonio Moura ·e 'Ed.-
sobre a Mesa,para ser approvada cju[mdo hou- mundo Blum , . f:.tlt~ndo ,com cHnsa participada; 
'Ver numero leg<'ll. · os senhOJ~es: Silva For·tes, Stylita e' Olympio 

O SR. 1.• sECRETARIO dá conta 'do seguin te Teixeira e, sem ella, os mais senhores . . · 
EXPEDIENTE 

O.lficios· 1' 

· 'Do sr. · desembarj;!;~dor Ed.mundo · Pereira 
Lins, presidente do T'ribunal da R'elação, coJfl -
munica'ndô ter· sido efeito presidente do Tri-
btinaJ ·Especial, na · ~aga d0 sr . ctesembargado'r 
José Antonio' Sara~v.a .-Inlefr~da, agr·aqeça-ser 

Do sr .. Secr'etanQ do lntenor, · pedmdo o 
prorrunc1amento do Çongresso sobre o desdo· 
bramento da's aulas no Externato \lo Gymnasiq 
Mineiro.- A' com missão de lnstrucção Publica . 

Da commissão incumbida de realizar a so lc-
mnidade da ·repMição dà imagem de N , . S. Je-
sus Christo n~ sala do Tribunal do Jury ,couvi-
dando a Camara a sé represen tar nesse ·acto. 

O sr. Presidente nomeia para esse fim os 
srs. Xavier Rolim, Firmiano Costa, lgnacio 
Murta e Nelson de SeP.na. 

Te_legram.ma 
Do Partido Republicano de Conquista rela 

tivamente a d·ivisas de~se município com o de 
S. Francisco e applaudindo a moção de apoio 
á candida tnra do ar. Wenceslau Braz á pre-
sidencia da Republica.- Inteirada . 

VotO de pesar 
. O SR. RAUL SoAREs, trazendo ao conh eci-
mento da Camara haver fallecido ·O· sr. coronel 
jéJão Ma'rcelino Teixeira, pae do sr. deputado 
Olympio Teixeira, req uer a inserção na acta de 
um vut,a de pesa r por· esse luctuoso aconteci-
mento. 

O SR . PRESIDENTE declara que será attendi-
do o nobre depl.)tado. 

Tendo .se retfraôo do recinto algul)s ~rs . 
4flP1.Jt&dos e verificando-se não ha:v;e.r nume-
ro IPga l para o pros~guim-ento .dos trabalhos; o 
sr. Presidente levanta a sessão, d,esignando 
para o dia 1 & do corrente a mesmà otdéln do dia. 

· Abre-se a sessão. • · ' 
I. ida a l!Cta da anteeedente e não ha'Ve'nÜO 

quem sobre ella faça observações, ·é a ·mes-
ma dada por a pprovada e bem assim a do dia 
14 do corrente qu e se achava so bre a Mesa 
pendente dessa formalid ade. 

0 i' R i. 0 SECRETARIO dá conta do ' s~guinte: 
· .. EXPEDIENTE 
Communicação 

Uma communicação, em que o sr. Edgar~b 
da Cunha declara que, si presente estivesse, 
teria assignado a moção de apoio ás candida-
tura s \Veneeslau Braz- Urbano Santos. --- In-
teirada :· · 

Represe17rtaçõe.ç 
· O sr. Periclcs de Mendonça envia á Mesa 
uma representação em que os professores das: 
cadeiras iso ladas do districto de Vista AIPgre, 
município de c~t:lguazes, pedem ·augmento 
de seus vencimentos . ..:..A' commissão de· Qri. 
çamento. 

O s1•. F. Schumann: - Sr. Presidente, 
tenho a ·honra de passar ás mãos de v. exc. 
duas representações, uma da CamHra Munici~
pal de Perdões e outra do directorio político 
da mesma viEa. Ambas solicitam do Congre;,.:. 
~o Mineiro a elevação do município á c;,tego-

' ria de t~rmo judiciario . 
Sr. PresidentP, devo informar á CHsa que a 

. aspiração da culta população de Perdões é 

. muito justa e merecida. u município· já pos-
sue todos os elemPntoR de ·vida, pois tem a 
sua lavoura bastante variadH, a sua induStriâ 

·adiantada, o seu commercio dese nvolvido :~ 
; sendo o seu desenvolvimento tnàterh1l ·e in te!-
: lectual sempre cre~cente. Tudo isto demons-
. tra ser um dos mais im):wrtantes e prosperos 
' municípios da zoníJ, qéste mineira. , . ., 
: · As córtsid eraçtí~'s feitas rom a maior ela~ 
' reza nas rcpreseh taçõe's, provam 3xube-i·anl' 



temerrte 'a justiça. da medida e por ·isso.espero 
que v. exc. ,dando aos papeis o destino regi-
mental, a respectiva e honrada commissão, se 
prommciará ravoravelmente ao pedido, (Mui-
to bem! ) -A' commissão respectiva. 

0 'SR. !fERREIRA· DE · CARVALllO .j ll!Stifica e 
manda•it' Mesa uma represr.ntação de todas 
as classes do municipio de Monte Alegre pe -

·dindo o restabelecimento da respectiva.Comar-
câ na proximà teforma da .divisã:> judiciaria. 
_;:_A' commissão respectiva. · · 

,0 ·MESMO SENHOR manda ainda á Mes~ .uma : 
represen'tação das camaras municipaes de 
Oliveira e ltapecerica pedindo rectifioaçào de 
divisas. - A' commissão de Camaras .1\'lunici-
paeli. r· . 

0:; 3ennores ELIAS THEOTONLO, CASTELL.Ü 
BRANCO E GARÍBALDE MJ<;LL') justificam respecti-
vamente a au sencia dos sr·s. Caldeira Junior, 
Tavares de Mello e Augus to Spyer.- A Cama-
ra fica inteirada. . · 

Rrpre smta ção 
O sr. Argemiro ct.e Rez.ende pede a palavra 

e sol icita que se dê o destino regimr.ntal a 
uma reptesntação da Cama1·a Municipal de 
ltapece nc~ rogo ndn a passagrm para r. quelle 
município da t'nz~ nda drt «Sen<t " de . propr-i -
edade dos herdeiaos do coronel Adolpho Ri-
beiro da Si lva CRstro, compromettendo-se a 
justificRr o pedido no momento oportuno.-
A' ::::ommi~ sào de Camaras Municipaes. . 

Requerimentos 
O mesmo ,;.r. deputnpo passa á Mes~ uma 

petição de Hermenegildo Alves Ferreira pe-
dindo allivio de multa a que foi condemnado 
por· 'ter faltado á ~ essão .do jury de Bocaycauva. 
- A' commissão de Petições . . 

O mesmo deputado passa á Mesa uma pe-
tição de Joaquim Azeve'do solicitando auc.to-
rização ao governo para installação de .um 
Banco que a juros modicos faça empresti-
mos a fu nccionarios, com garantia do Estado. 
-A' commeissão de Orçam·ento. 

O sR. XAVIER RoLIM communica que a com-
missão nomeada para represen tar a Camara 
na sol r. nidade da reposição da· Imagem de 
N. 'S. Jesus Christo TJa sala das sessões do 
jury nr.sta Capital, cumpriu o seu dever.-
A Camara fi ca inteirada. · 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COli!MISSÔES 
O sa . N,r;:LSOI.'l DE SENNA, por pa1·te da com-

miss~o de Legislação e Justiça, apresenta os 
segu1ntes pareceres: · 
Parecer pam 3. • discussão do p1·ojecto n. U2 

·A commil'~ão de Instrucção, Publica offe-
rece para 3.• discussão o projec to n. H2 e suas 
emend~s,redi j5idas confo rme o ve.ncido em 2.• 
dtscussao, e e de parecer que seJa o •mesmo 
prój'ecto aptltovaao no 3.• turno regimental, 
tal como está concP-bido em 'P~uid:t: 

O Congresso 'Lrgislativo ao Estaao· de 
Minas Geraes decreta: · '· , · 

Art. :1. • Os professores primarias interinos, 
actualmente em exercicio, nomeados de con-
formidade com o art. 81, Iettra- b;:.--e d·o 

dec. n. 3.1.~:1, de' 9 deJ·unh6 de 19H, que, 
na regencia ·de: ~uas ca eiras, até a.data ,da 
publicação desta lei , tenham dado . pro,vas de 
capacidade profissional, , assiduidade e apro-
_v.eitamento· dos ,alumnos, , requisitos estes 
provados pelas \lisitas de in1:1peçtores .regio.-
naes do ensino e pela sua fé de officio ·na Se-
cretaria de Jnterwr, podei ãn . ser nomepdos 
effectivos nas, rt;)specti.vas ca.çlei.r.a~, . indepen-
dente de outras.' formalidad.es. . . . .. 
. Paragra-pbo unico. ,Os professores primarias 

interinos que .durante tre~ apnos, depois ~íl 
publi.cação. ,desta lei, satisfizerem os requisi-
tos exigidos pol·.este ar· tigo, , poder~o lambem 
ser prov.idos effectiva~J>-en!.e n11s c.adei11as qúe 
regerem a juizo .do governo . . 1 , 

Art. 2. · Nas di& posições do .art. 89, t ~ ttra 
a), do referido dec. n. 3.i91, .não se compr,e-
hend em os normalistas diplomários peJos. ip,-
stitutos .officiaes , e peJo , . estab~hcimen~Qfi 
equiparados existentes no Estado i'té .esta 
data. , _. , 

Art. 3. · E' o .governo au'clorizado a orga; 
nizar, nos limites ,possiveis, o serviço. de ln-
specção medica junto:ás e~colas pubtiças iso-
l ~ das e grupos escolares do Es t~d o, pode,ndo 
d e~pPnde r a.té 25:0008 annuaes no ~efe rjdo 
serviço. para execução do qual, a titulo de 
experiencia, exped irá as instrucções. que jul-
ga r nece'lsarias. .. . , , · 

Art. 4. · Fica egualmente auctorizado o 
governo a Cl'P iH, na , Capital do Estado, um 
instituto profissional l'tlminino , dando a este 
organização mais pratica e consent. .nra com 
o aperfeiçoamento cta educação profi ssional 
do sexo a que é deslinaçlo. , . 

Art. 5. · Fica ~usperis 1 por cinco anno_s a' 
faculdade conf!ll'ida ao poder execu tivo par\l 

·conceder equipa1·ação de ~s c.ola .Normal, co~ 
diplomas recon h ~cjçlos pelo Est(\do, a'ps col-
legios e in:stitu t0s pa)'liculares . qut;l até ag01~ 
disputaram o goso dessas rega lia ~, ex-m , do 
art. 2 . · da lei. n. 501 1 de 21 de . setembro .de 
1909. . . . ' 

Ar'i. 6. · J1evogam-se as disposições em 
contrario. · . · , . 1• • 

Sala das commissões, -18 de agosto de ~913. 
-Nelson de Senna.-Ferreira dil Carvalho.,-
R;aul de Faria. 
Parecer para 3.a diséüs'são do pfâjecto n~ 118 

A commissão de Constituição, Legislação e 
Jus ti ça, off~rrc~ pa ra . 3. ~ d,is~t,~s~ãq •. coürorme 
o venctdo em 2 a, .o projec to n.. H 8, sendo 
de parecer que seja .. elle .. approvado na mes-
mn fórma por que está concebido. 

Sala das commissões, 18 d ~ agosto de i913. 
-Nelson de Senna .-Odilon de Andrade.;-
Raul Soare&. 

O lllJ':S~IO senhor pede e obtem dispensa das 
formálidades regimehtaes ' para que .este ul-
til~,o projeçto ' figure na ordem ' do dia ·s.e-
gmpte . . . · . , o SR. v .Ü'.DOlltlRO DE MA GAL IL-i:ES envia 'á 
Mesa, em nome da commissão mista d ~ Re-
cursos . El~itoraes, o se~uin).e, · 

Parecer n. 179 ., 
Recurso de Pouso Alto. . , ., 

Recorrentes, Ame rico , Pellegrine, .Dario 
Augusto Guedes. e Alexandre de Oliveira 
Costa. . , 
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·" 'Reéorrida, _a Cama'ra ' Municipal'. Examinados todos os documentos e alle-
Os cidadãos Americo Pellegrine, Dario gações apresentados pelos vereadores recor-

·Augusto ·Guedes e Alexandre de Oliveira rentes e pela .J'ecorfida: . 
·Costa. ·recorrem para o •Congresso do Estado, -.Considerando preliminarmente que a pri-
tlo · acfo da Calhara Municipal de Pouso Alto, meir.a questão a resolver-se, é saher si o re-
que em i8 de févereiro os destituiu dos c~ r- curso· foi interposto no pr·azo legal para só-
·gos de vereadores · da referida Camara. - A mente no caso afftrmativo, entrar-se·na apre-
commissão vem dar o seu parecer sobre o ciação;do seu merecimento; , . 
recut·so referido, após ter .feilo um es ttrdo Comiderando que o recurso da perda do 
não só ~obre os documentos e allegações dos ma.ndato de vereador para o Congresso, f6i 
recorrentes, como dos documentos e allega- introduzido em nossa legislação pelo art. a.• 
ções da recorr-ida, apresentados por um dos da lei n . 492, de 9 de setembro de i909; que 
vereadores !J.o exercício da· presidencia.-Al- dava ao recorrente o prazo de 10 dias para 
legam os recorrentes, em summa, o· seguintfl: interpor o recurso, com effeito suspensivo; 

a) Que sendo vereado1·es á JCamara Muni - e mais: 
cipal de Pouso Alto, eleitos, reconhP-cidos e Considerando que a lei n . 558, de 9 .outu-
émpossados, sendo Americo PellPgl'ine-ve- bro de i 9H, no seu art. :1. o, trat;.nd_o generi-
i"ea'do_r geral, Dario Au:tusto Guedes- espe~ camente dos recursos para o Congresso do 
cial'pelo districto de ltanhandú e Al'exandre · Estado, entre os . quaes .especi fi ca o de perda 
qe' Oliveira Costa, e~pecial po·r S. José do de mandato, ampliou o prazo para .sua inter-
'Pfcú , foram illegalmente eliminados da re- posição para 15 dia!', nada mais havendo ai-
ferida Camara em 18 de fevt:Jreiro do corl'ente terado na lei n . 492, que, portanto, continúa 
anrio, sob o fundamento de que haviam per- em vigor, não só no effeito do recurso, como 
did.os os· Jogares por terem faltado a tres reu- lambem no modo de <'Ontar o tempo para a 
niõe& ordinari!lS consecutivas, sem participa- sua interposição, e assim; 
ção '(fl s. 4 a 9); Considerando .que o prazo para ser · inten-

b) Que foi illegal o acto da Camara que os lado o recurso, no caso de perda de mandato 
eliminou, porquanto sendo onze o numero do vereador conta-se: 
d_os seus ve reado1·e~ , apenas compareceram Lo ) Da data da notificação da decisão por 
cmco vereadores, Visto como são era caso meio de communicação -di recta . . 
de se chamar o supplente que substitu e um 2° ) Da data da notificação da decisão me-
dos recon entes, para dar um cunho de le- di ~ nte publicação pela imprens •. de edital 
galidade á reunião em que foram elimiRados que a contenha (lei 492 , de 9 de setem-bro 
dos seus cargos (fls. 9); · de 1909, art. 3.0 ) ; 

c) Que não falta~am a tres reuniões con- Considerando .que a publicação da acta no 
secut1vas sem participação, porque o verea - jornal «Pouso Alto, , de 23 do corrente, não 
dor AI?erico Pellegrine na reunião de iO de satisfaz a lei, qu e exige seJ·a a notificação 
fev~reito do corrente anno, havendo compa-recido, a ella não _foi admittido a· assignar 0 feita por meio do edital publicado pela im-
termo, ·dando, porém, divulgação que era prensa ; 
portador da justificativa de ausencia dos seus Considerando que a propria recorrida, de 
coll egas (ll s 12 e 14); nenhum effeito julgou a publicaç<'io da 11cta, 

d) Que sómente mterpuzeram o recurso da que o seu presidente em exercício João Ter-
deci são eliminatoria a 18 de junho do cor- tuliano de Sousa Pinto em data de 18 deju-
ren te anno, (dia que foi tomado por tel'mo nho do anno corrente fez a cada um dos re-
(fls. i2), porq ue foi nes ta data que tiveram correntes , por meio de offi cio, uma nolifica-
communicnção directa do presidente em exu- ção do acto da Camara, que os eliminou des-
·cicio do acto da Camara (fl s. 7, 8 e 9' ; sa corporação, (documentos 7 a 9); e ·que 

. A recor_rida em officio assignado pelo portanto; 
.Vice presidente e dil'igido ao Congresso, ai- Considerando que sómen te ·da data do re-
l e~a Pm r%umo ·o s~guinte: cebimento dos alludidos officios é que come-
.. a) Que o recurso foi interposta fóra do çou a cor·rer o prasa do recurso, que sendo 
p1·azo lega l, pois o acto que deu causa ao re- interposto no mesmo dia t.8 de jun ho , tomou 
Cl!rso teve Jogar a 18 de fevereil'o do cor- por termo, é evidente esta r dentro do praso 
r ente anno e e ntre~anto sómente a 18 de ju- lega l. Asf' im, r-esolvida a preliminar de se 
nho do corrente, foi elle interposto, accres- tomar conhecimento do recurso, é claro que 
cendo que a acta da reunião da Camara foi as eleições procedidas são de todo_ o ponto 
publicada no jornal local, de 23 de fevereiro nullas, porquanto o recurso tem effei to sus-
doc. n. 7 j; pensivo . E' depois de resolvido o recurso ou 

. b) Que foi lega l a sessão de 18 de fevere i· · após a e>..piração do prazo para ser intentado, 
ro , porque 'foi convocado um supplenle, de que ~P dá cumprim ento ao disposto no art. 
accordo com o art 21, n. 4°. da lei n. 2, de i.0 , ~ 2. 0 , da lei 20i-, de t8 de setembro de 
1891, para substituir o vereador Americo Pel- !896 . Entretanto, a Camara Municipal na 
legdne, que haYia faltadp a mais de duas mesma reunião que declarou a perda de 
r~uniões ordinarias (doc. n. 2); mandato dos recorrentes, o ~eu presidente 

c) Que no dia 30 de m~rço, que foi mar- marcoH dia par a eleição dos Jogares que fo-
cado para as eléições, estas se realizaram , ram declarados vagos: houve esquecimento 
com excepção de S. José do [licú, onde teve da disposi<;:ão legal que diz ter effeito sus-
logar a ele1ção em 15 de junho, (doc. ns. pensivo Q recurso e que há o prazo dP 15_dias 
4 e 6); . · para a su·a interposição: Quanto ao mereci-
J (i ) Que os rPcprrentes perderam os cargos mento do recurso: . . ' 
porque faltaram ·a tres reuniões consecnti . Considerando que perde o cargo de vere-
vas sem participação, (doc. n. 3); ador, o que faltar, sem .participação, a .tre's 



r11üniões ·ordil'larias .consecutivas ÇL. 2, de !'le- 1 ·Sala . da.s Qommissões, f4. d~ agos.to de 
lembro de ·t890, art. !7,' n. 61 ):·· ' · ', · t 9t 3. 

:Considerando que a faJ.ta -·deve.rser provada ·Va_ldO/lliro de Ma~alhães.-Levindo . J;.oJ>es, 
por meio de actas extralíidas do ·livro 1 com- presidente; -:-rRaul Soares. • "· , " 
petente, para ficar claro . ..o..numero de rruniões O ME,.Mo SENHOR pede e ob(em dispensa de 
e os vereadores faltosos, que tacitamente impressão c ~ntersticio para,. que -o <~ pa,re.cei· 
hajam renuncütdo os seus !ogareR; · que acaba de apre~entar ' figure na OI,'dflm 
· Considerando que· é omissa a c~rtidão offe- .do dia seguinte . ' ' . · ' · ' · · · 
récida pela recorrida (doc. 3. ) · no tocante á O. sr. ARGEIIJIIIO de RESENDE1 ,pela commis-
falta de comperecimento dos recorren tes, são de Agricult~ra, aprese.~,ta o' seguinte· 
além de não ser copiada fielmente d-o livro . 
de actas, mencionando as fls. e del!a não se Pr??ec~o 1n .• l2? ,, , 
deprehende de quantas reuniões ordinaria!i f,. commjssão de Agricultur,t e. lndu ~tri~,-, a 
celebrou ·a Camara Municipal de Po.uso Alto qu e toi preseqte um' peli,ção _dQ (ir. Alber~o 
até a eliminação dos recorrentes; Alves Fernandes Vieira, .pedjndQ SLJbv'enção e. 

Considerando qu e a certidãp offereci:da. pela outros f~ vores para fund<Jr no Estado fazen-, 
recorrida, além de omissa,: não é de molde das mode lo de cultura e criação de gado de 
a: convencer que se dessem mais de tr~s raças finas, attendendo a que a referida con-
reuniões antes da elimintição dos reconen- cessão. virá concorrer para o pro~resso e- de-
tes, pois t•i l documento não faz referencia a senvolNimento da industr-ia pastoril', reservan-
livro ou docuJllento da Secretaría,_ em que se d? o dire_ito de fazer a~ ,mod\ficaÇõ~s e alte~íl-, 
descreva act~ ou •termo de reuntão dos vere- çoes que ;ulgar convemen,te~ ,1,10 corr.er d~, di 11-
rdores·, valendo apenas, como depoimento cussão, e de parecer qüe seja adQptado e sub-: 
de empregado que o subscreve; meltiiJO á discussão o projectó de lei se-
. ConsideJ'ando que, a'diada de t.• de feve- guinte: . 
reiro (doc. oiTer·ecido pela recorrida )' pat·a t8 O Congresso do Estado Minas Geraes de-
dõ mesmo mez a reunião ordinHria cia Ga- ereta: • 
mara, naqu ellt) dia , como se vê, confessado Art. Fic!l o. governo a.uctorizado,a conceder 
no otTicio (fl s. 14) dó Presidente da Camara a quem melhores ·,vantagens oflerecer sub-
em exercício, João Tertuliano, em resposta venção por se is annos a fazenda s~mod e lo de 
á intim ação du recurso, (fl s. 13v. ) de 19 criação e seleccionamen.to de gad o vaccum e 
de junho ·ultimo, pretendeu um 'dos recor- cavallal', de ra~;as finas, puro so.r,gue em zona 
remes tomar parte na reunião; pa stor·ll do Estado. · 

Considerando qu, e é o proprio representante Paagr·apho unico. A subvenc;iio de que tra-
d ta o prt: sente artigo não poderá. ser superior a 
. a Camara recorrida, quem atlirmano offi- 5 o/o (Cinr.o por c,rn to ) elo . q.tpi~al etlectiyo-
cio endereçado ao Congr·esso Legislativo que mente empregado, .não exc.edente de mil con-
q. convocação do supplente, qu e tomou parte ,_ 
na reunião recorrida foi feita •com fun da- tos de reis e será suspensi'\ desde .qu.e não se-
menta no art. 21, 8 4_o da Lei n. 2, d~ 14 jam preenchidas as cond,icõés es tab elecidas· 
de setembro de t 89 t, que cogita de falta a pelo Est:~do no contracto que· firmar tom o 

· d d · - d · · d concessionario. . . . , . mais e uas reunroes or Inana5, quan ° Art.. 2. · O concessio'nario âevcrá obri-
para a perda do mandato é necessaria a falta gar-se: 
sem participação a tres reuniões consecuti- a) A instituir nas , fazendas ao menos um 
vas (art. t7 • § 6o da cit. Lei n · 2); poslo Zootf:'chnico para o estudo de epizoo.tia 

Considetando, portanto, que não está pro- e tratamento conveniente ,das moltstias dos 
vada a falta dos recorren tes a tres reuniõe.s anim<J.es; . . . . . 
ordinarias consecutivas da Camara Municipal b) A manter no minimo um -po.s to de cruza-
e que não toi regular o seu ac to destituin- mento,_ especialmente destinado a reprodu-
do-os do cargo de vereadores .de Pouso ctores de raças tlna s, puro Sétllgue, que .be-
Alto: ·1 neficiem á criação dos t:azendei~os do. Estado, 

E' o commissão Mista, de pnrece 1· que se dê mediapte um preço insjgnificante ppr . cada 
provimento ao presente recurso e se adopte cruzamento, de accordo com ,uma t~bella ap-
a seguinte : provada pelo governo ; · . . 

Resolução c) A instituir, nas fazendas, feiras annuael:l, 
L° Fica nul!o o acto da Camara Municipal 

de Pouso Aito, de 18 de fevereiro do corrente 
anno, que decretou a perda de mand<ttO de 
vereador geral do município ao cidadão Ame-
r!co Pellegrine, de vereadores especiaes aos 
cidadãos Dario Augusto Guedes e Alexan-
dre de Oliveira Costa, respectivamente, pelos 
distritos de ltanhandu e S. José' do Picú, 
que conlinu••m em pleno gosp P. exerçico 
das funcçõ r. s de vereadores á mJ.l nÍCÍpitlidade 
de Pouso, Alto; 

2.° Ficam de , nenhum effeito as-~ eleições 
procedidas no municir..io para o pr.eh enchi-
mento das vagas do!i vereadores i Americo 
Pellegrine, Dano Augusto Guedes e Alexan-
dre de Oliveira Costa, que continuam vere-
adores á Camara· Municipal de Pouso Alto. 

em que serão vendidos em leilão, aos cria-
dores . do E!itado, até 50 °/o (cincoenta. por 
cento) dos. reproductores de raças finas, puro 
sangue, ahi seleccionados ; . 

d) A estabelecer ou fundar cinco faz!)ndas 
com aréa e installações determinadas no 
contracto, destinadas á selecção do . gado, 
sendo uma no norte _do Estado, outra no 
Oeste, outra no Triangulo Mineiro, outra no 
Sul de Minas, sendo as outras duas nos pon-
tos que julgar ~pais conveniente!', sob a fisca-
lização da Secretaria da Agri,cullura. 

e) Estabelecer· nas fazeud;~s . _que , i~stallar 
cultura das principaes fQ(ra_g,ens nacionaes 
e extran~eiras, destinadas á alimentação de 
animaes de raça, como montar ma,chinismos 
n.ecessarios ao aperfeiçoameuto q!:)stes produ-
elos. 
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· Ar L 3:•· Revàgam-se · as' disposi'ções . em : mento votado, é 'licito aos .éonttihuintes' ne.. 
contra do. . ' garem-se ao pagamento ·de impo.stos e., qual, 
. Sala ·das Sessões, ·18• de-a~osto de 1913.-- 'A. ·quer açção nesse sentido intentada por pante 

de Resende Costa.-Joãó Pórp'h'irio . .:.-t\. impri- de .uma· ,(;;a mara: Municipal, será, natural , 
mir. · · · · mt>nte; ·Julgada a camara carecedora da 
·. O sR. JoÃo ANTÇ>NIÔ, pe\& conimis'são de Pe:- acçã.o. · ' ·• 
tições, apresenta 0 seg'uirite · . .. · Accresce .notar á Casa, sr. Presidente, que •. 

PÚecer e :f'mm'da Par~ 2.• 'discussão sobre o 
'prbjecto n. 120 · ' .. '' 

A commi~são ·de Representações e Petições 
a que foi presente o prój ecto n. 120;' Já: appro-
va·do em ia. disc u!'são, é de• parecer qne o 
mesmo· ~9tre em 2•. com as' seguintes rmen-
d~s : · · 

N'. t 

A:ccresctmte-se ao art . . 1 · 
- e ao dr. Francisc'o Mendes 'Pimentel; 

len~e de geogi:'aphi~ do ·Externato do Gymna-
siq 1Mírieir-o, um anno' de licença, em proro-
gaÇão1 para tratar d~ nego,cios. 

N. 2 
- a f'ran cisco Math eus Vidigal, 2. · tabel'-

lião do termo de Pira nga, dois annos de li-
cença, em prorogação, para tratamento de 
saude. 

N. 3 
- a Jo,é Baptista · de Oliveira, escnvao 

de paz de s~nta Barbara, tr~s annos de licen-
ça, para tratamento de negocios. 

Sala das Commissões, iS de agosto de 1913. 
-Campos do Amaral. presidente.- João An-
tonio. - Christiano Rôças.- Firmiano Costa. 
- -A imprimir. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS, HEQUERlMEN'OOS, 
INDICAÇÕES, INTERPELLAÇÕES E MOÇÕES 

O sr. Eliaw Theoto•io:-Sr . .Presidente, 
venho submetter á consideração da Casa um 
projecto que trata de resolver duvidas que, 
parece, já, as enxergo batendo ág portas de 
alguns dos municípios do Estado. 

O projecto está concebido nos. seguintes 
termos (lê). 

Sr. Presidente, como v. ~xc. sabe, a nossa 
Constituição determina que o orçamento mu-
nicipal será annuo r votado em época pre-
fixada pelo di spositivo lega l e, para isso, a 
lei organic<~ das municipalidades· delermi-
nou a · segunda quizenà de se tembro, im-
pondo ao agente exec utivo o dever de apre-
sent·,r . a proposta de orçamento dentro da 
pr·imeira quinzena do mez. 

Como a Casa não deve ignorar, o anno pas-
sado, pela decisão de diversos recursos ele i -
toraes, verificamos que em diversos municí-
pios umas camaras ficaram com egua ldade de 
representação e outras com uma pequena 
maioria. 

Prevejo, sr. Presidente, que, infelizmente, 
devido a dissensões politica.s, é pc;>ssivel que 
muitas municipalidades. dei~em de votar os 
seus orçamentos na época legal e assim 
acontecendo qual ·será o resultado. 

E' que no anno immediato o respectivo 
agente . executivo não poderá promover a 
cobrança de impostos porque, se111. o orça-

approvada a• •medida que tenho a honva:de 
· offerec•er á •·Sábia :consideração dos meus1 co! 
. legas, fica , resolvida ,. do melhor modo pos-t 
, sivel1 a . diffic:nldade que · se nos .apre-. 
senta·; . , , ., , 

Não se , póde allegar, si a minoria · dei-, 
xar·de comparecer ás sessões da Camara, que, 
ha o recurso de se chi:lmar os respectivos. 

. supplentes, porquanto, os meus collegas sa-
bem, esses só poderão ser convocados ni!S! 
hypotheses do § 3. · do art. 18 e do . art. ,2i: 
da lei n. 2 de . 14 de setembro de 1891. n 

O meu fim, sr. Presidente, como a ,Cas3.! 
deprehende desde· logo, apresentando o pro-, 
jecto, é evi.tar, como acabei de declarar; uma, 
difficuldade que vem acarrlltar em prejujzo, 
do município e do ~:stado. , , 

Do município, porque, como vê a Camara, 
o seu agente executivo não poderá promovn 
a arrecadação de impostos; do Estado, pelo, 
facto de não .pode1' elle, tambem, arrecadar1 
as rendas municipaes garantidoras de em-
prestimos que o Estado tem feito a va.r~as 
municipalidades. . 

Devo ainda, fi m lm ente, notar que no meu; 
projecto tomei ape nas providencias quanto aÇ> 
primeiro e segundo anno do triennio , dei-' 
xando de o fa7-!)r com relação ao terceiro, 
porquanto a lei n. :~0 5 resolve perfeitamente · 
o caso. ' 

Suhmetto, pois, á consideração da Camara · 
o projecto e espero que elle seja hem acceito 
por ella. · 

Tenho dito. 
(Muit(} bem; muito bem!) 

Projecto n. 128 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Gera.es decreta: 

Art. 1° . Deixando a Camara Municipal, em · 
qualquer dos dois primeiros annos do trien-
nio, de votar o orÇamento na época fixada' 
no art. 37 § i 0 • da lei n. 2, de 14 de se tem!. 
bro de i89t. o Presidente, sob pr.na de mul-
ta de 1: 000$000 , em favo r do cofr·e munici-
pal, convocará a Camara para se rrunir ex-· 
traordinariamente na prin; eira quinzena do 
mez de novembi'O seguinte, atim de discutir 
e votar o projecto de orçamento para o anno 
imm ediato. · 

P ~ragrapho unico. A designaÇão de di.-:. pa-
ra a r e11niào extraordinaria será feita com 
anteceàenda de 15 dias, pelo menos, publi-' 
cada po r edita l e communica da aos vereado-
res, ~ur meio de officios expedidos sob re- · 
"istro. · ' 
~ Art. 2•. Dado que ainda na épooa da reu-
nião extt·aordinaria, de que trata o artigo an-
tecedente, deixe de ser votado o orçamento, · 
se considerará prorogado para o anno se-
guinte o orçamento do anno anterior: ·, ' 

P aragrapho uuico·. Nessa hypothese, o 
agente execu tivo municipal expedirá o aoto l 
da prorogaçil.o, dando-o á publicidade por 
edital na sé de do município, dos districtos e . 



reproduz-ido pela imprensa local, si houver, 
ou otficial do "Estado,. : 

Art. 3° . Revogam se as dispo~ições em con-
trario . 

Sala das sessões, ·18-8-9Úl - Elias Theo-
tonio . -Campos do Amaral. - Xnvier Rolim. 
-Nelson de Senna.~Garib : lldi· de Mello.- Fer-
reira de Carvalllo.,....A. de Rezende Cm;ta . -
Va ldomi ro l\1\Jgalhães.-- Imprima se. 
Vo ta~ao das mate1'ias cuja diseussào se acha 

encerrada 
Annuncia·sc a votação das m terias ele dis-

cu.sl'ão eneer r.,d·a, seBdo :1pp rovado~: 
Em 1 • . discussão o projrcto n. 12• . r'Pg u-

lan .lo o provimento dos car·gos · creados m• 
organi'zaçâo da s Secretal'ias.-A' commi~são de 
LP'!;\ islação. 

Em 2•. o de n. 107, ~ ucto rizando Q go vr r-
no à ent1·ar ·em accordo com o da União para 
a regulariz;!ção do se .. ~· i ço de regi stro e • r-
chivo de marcas p~ r·a <tnimaes.- A' t·ommis!'üo 
de Agncultura e l ndu,;,tri<r~. 

Em 3•. o de n. 108 , co ncede nd o fnvor·es ús 
êa ix: a~ dr, crPdito rural qu e se l'un clarem no • 
Estado : A' commi ss::i:o de Redarção . 

Em 2•. o de n. 125, -obre ;w\ão de 
de~p ej o, com ·as re ~pecti v: : s · cmend : t~, ex· 
ceplo a de n. 1, que é rrjcitada e a de 11 2, 
que fi'ca prejudicada, bl'm a~sim o n::. 7°. 
a qur, f'lla se refere, com a approYnção da 
emendn n. 6, soppr.essiva do me,nto art.-
A' commissão de Legis l c~ção. 

São ;t inda appravados. 
O parecer n. 170, da commisl)ão de Peti-

ções, opinando pelo archivamenlo de uma pe-
tição da co rporação musical ~Unrão 1°. de 
Maio:o . 

O r,r. rece1· n. 173, da commissão de Viação, . 
indr! '•'J indo um requerimento de Urbano de 
Mello e Sousa . 

O par rce1· n. 174, da commissão Je Orça-
mento, opinando qu e seja ouvida a St·crr la· 
ria das Finanças sob•·e uma representação do 
colle<.:lor , ~> o:;c l'ivão da collectoria de Tira-
den tes. 

2a , PARTE DA ORDEM .QO DlA 
2•. discussão do projecto n. 95 

E' annunciada a continuação· da 2•. discus-
são do projecto n . 95, sobre torça publü•:r . . 

O ~n. F. ScnuMANN envia á Mesa o seguinte 
Reqtte1'1mento 

Da parte da commi3~ão ·de Força Publka ' 
requeiro que o projeclo n. 9ri ,·oi te á commis-
~ão respectiva .. 

Sala das H'ssõrs, 18 de agosto de 1913. - F, 
Schurm.nn. . 

Posto em discus~ão o requerimento é o 
mesmo npprovndo, se m debate , pelo q11c vol ·' 
ta o pro)eclo á commissão. 

.1.' discussão do p1·njei:to n. 84, de 1912 

E'lid u c pos to rm 3.•d iscus>:io (2.· turn c) 
proj ecto n. 84, de 1912. r•evogando o an 

107 diJ Constituição do E~tado, relati vamen-
te á coneessão de loterias. 

O ~r Fe•·•·eil·a de Uai"valho : - (Não 
dc\·olveu o ~r u discur·so). 

A. C. -29 

.Q sr. Odilon de. Andr•ade .: - Sr. Pre-
sidente; não me parecem proceden'tes as con ... 
siderações que acabam .de S<H' expendidas 
pelo m eu illustrado collega que acaba d,e dei~ 
x:àr a tribuna, no sentido J a impugnar o pro-
JCClo or·a em di ·cnssão. 

Si bem qu e eu não lenha . . 
O SR. FEHHEIHA DE C:AtlVALUO : - Ex:tra!lJO 

rs~a ;,flirmat;ii o de v exc ., porquanto o meu 
co \l ega reside em uma cidade que é o aues-
ta do vivo de tudo o que ncabo de <tffi l'mar- . 

O oH. ÜOJLO:'I" nE ANDRADE . : - Perdão. Ain-
•la não ' c,dJei dH rxtcrnar o meu. pe.nse men-
to CJit v. Pxc. me int.cr-rornpe. 

Si bf' m qu e cu nà9 tenha , sr . . Presidelil_te, 
~it1üo p<d <J vr·,,~ de :· pplan:-os <is ·on~id tra~ 
<,:ões elo nniJ r·e deputado condemnando com 
vdJl'mcnt:ia o \icio do j(I~O. t·sp cinlm ente o 
denom inado - Jogo do bicho - . , que ir:fe.liz-
n:c ntc sr, aL,:;tr·a J.!or· todo o Ecl~do.. . . 

O ,.n. :-iEL 'O N DE SENNA : -- Verd •· deir<l le-· 
p t'a soei a I. . · 

O f,H . FEHH ElHA L•E CAHVALIIO : - Apoiad.o. 
0 ~H. ( i l)]Lf>N ·DE ANOHADE ... não VPjO -em 

que o pruJf'l'lO f·m deba te posoa in ~ remen\ar 
c:;sP vicio . 

O projedo "isa snpprimir· da no;osa Consli-
tuiç<'io IJC>Iiticn um di:-po , iri •O , q uf) . hi . ~lá 
deslo cadO. , po r·q 1re não ,tr;üa Je ·ma lel'ia con- . 
;.titu<:inn:tl. 

Ü ~R. FEHHEIRA OE r.<~HVALfl • ! :-- :\loS , que, 
rntr·Ptant.o, é muito s:iiUt> 1' . 

UM >H .. DEPUTADO : - Dt~ pü i~ é ' inulJI rsse 
d i ~pusitil· o figur;.r· r•a Corrstilniç;i •>, pontuan-
ln as loteria:; ~-ampe iam no Estado. · 

0 ~H 0DILO:'I llE ANDHADE ; - c\ ~tlpp r·es
SàO do a t' l. 107 dn n os~a Coll~l i lukào nãQ 
aca rr't'la como consequencia neces:;a rí'a a coil-
ce~~ào de l oteria ~ PSLadoaPs, eoneei;~ào que 
pode mesmo nun ca , cr feita pelo poder le-
gislol.i vo. 

O 'R- Jo.\o LrsiJOA : - :{ler feit iun ente. 
O .sH :-íF:L'ON DE :'ENNA : - E sem nenlru -

ma incoll erencia. · 
(:) SR. fERHE!RA EE CARVALHO : - 0 melhor 

é vot<rr contt·a agora, porque l!Pl11 a t'!Wogat 
ção do a r ligo não seria possiv_el a votação da 
lei a que v. ex:c. se refert>. 

0 SH. ODILON DE ANERADE: - 0 Estado Gle 
Minas, sr . Presidente . .. 

O ~R.' ELiAs THEOTONJO .: - SÍ a ·q uf) stão á 
de jogo do bicho é pr·ecü.o que a Camara Sfli-
ba que independente d: ts di~posições do pro:-
jecto, e~se jogo campeia em todo o Estado., 

O ~R. FERREIHA DE CAHVALUO : - lsso é com 
a polrcia. Es'a é qtrc ceve pe1 se~u il-o. 

O sn. PucsJnENTE : - Allenção. Quem está 
com a palo\TR é o sr. Odilon ue Andrade . . 

O ,R. ODILON nE Ai'iDHADE : -- A Consti-
tuinte ,\Jin ··ira. '!'. Pre> irlent.e, teve um bello 
gesto, in elu indo, embor•t impropl'ionH' nle, 
em n o ~so pacto fund D!l1ent;d, a pr·ohibi<;ão 
form:tl dt\. •:on<.:P sões c vendas de lolt:rias no 
Estado. ' 
E~ - r ge' lo, IJ(J!'ém. não Leve imitadores . 
Apr·n:rs, ' i mt~ não rngano, o Estado do Rio 

Gr·dndr: do ~t rl ariCJpln u cti - posiçllo ~r, mp\hantp, 
f' lií nwsm ·· t. l dispo,iç;io J<\ foi revogadn. E 
Miu.t s, :.~r·;~; >~' d!' f' i'l.ar ain da de pé a prohib i~ 
(' àO ft tr·mul da na Cons tilnidio J e Hi de Jll-
n ho, nPm por is< o é mf'nÓs ::\Ssoladr; P' la 
avolanclte de bilh ., les de loterias. 



Mesmo, sr . Presidente, que o pl'ojecto em 
discu~s;io tivesse como sequencia a concessão 
de uma lo teria estadoal, eu não veria nis&o 
os perigos que atemorisam o nobr-e depu ta-
do pela 4 . a CÍI'C umscripç;'io , pois não se ri ~ 
uma lot eria ;, mais que hav ia de fazer com 
que o jogo tomasse proporções assustadoras 
,~ntre nós. 

A Cam~ ra sa be que de Mi nas sallem annu-
.ilmente centenas de contos, empregados em 
Dilhetes de loterias de concessão da União e 
de ou tros Est1clos. 

O sn :-IELSO N DE SE.\.\.-1. : - At é• extrangei-
ras . 

0 SH . ÜDILON DE A t,D R.~DE . . . embora a nos· 
s1 l.o nstiluição proliilla " Ye nda de loterias 
no E>; ta do . 

UM sH. DE I'UTA DO : - <J nan to ás loterias de 
conce~são ftldera l qnc s-• ú•n dem no Estado, 
o goYerno não pode decr,·tat' a sua prohihi-
ção. 
· O sH. ODILON nr: A.\m;.l I>E:- Perfeitamen-
te , o Estado não póde p: •·'1ibir qu e em seu 
territo rio se execute um 1 le i fede ral, cuja 
obrig., lori edade se eslet ! e a toda a federa-
ção. 

Emquanto houver uma 'oteria de concessão 
fed era l, o dispositivo do ~.rl . l07 da Constitui-

. ção do Estado será lettra !nor ta, porque den-
t ·o dé ll e, desviando pa rQ o Hio centenas de 
contos, ha de se fa zc 1>, sem obs taculo de es-
pecie algnma, a ven<b dr· hil hetes. 

.E si não é o jogo da lt >tcria em si mesmo, 
mas o chamado jogo do bicho, o qu e apavora 
o n0bre deputado, devo dizer-lhe que elle 
nã o é tão intimamente ligado ctS loterias que 
ven hQ a des1pparecer com o desapparecimen -
to dellas . 

Ü SH. FERREIRA DE CA R\'ALIIO: -- 0 jogo do 
bk l1o se faz pr la loteria. 

O sn . ODILON nE Ai'I'D HA DE: - E' verdade. 
Sc:1do cx tnlllida diariam ente a loteria da Ca-
pital Federa l, o jogo se faz pelos seus sor teios. 
Ma s no dia em lJLl r as lote rias desappare-
•:essem, os explorJdo res do vicio descobri-
riam no ,- os meios .• . 

UM sn. DEPUTADO: - Já ll a o jogo das eaixi-
n!J as. 

O sn CASTELLO DnA:\CO: - Acl ualmen te se 
J'a7. o jogo até pelo rcsnltaclo da renda da Re-
cebedoria de Minas. 

(I sn . ODILON DE A:-iDIL\ DE :-Sr. Presiden-
te, ditas estas pala nas em sustentação do 
proJec to ora em debate, quero scientificar a 
Casú de que o meu procedimento não signi-
fi ca o compromisso de votar qualq uer pro-
jecto que app:n·eça na Casa no sentido de 
se rem concedidas loteria s. 

DlYE Hsos ms. DEI'CTAoos: - Perfeitamente. 
(Mu i/o hem ;. 

( 1 ~H . ODILON DD AN DJUDE :- Eu não em-
penho o meu vot 'l c procurarei examinar 
com cuidado qu ;dqu r.r projr~ cto que pOJ'I'en-
tura ap:neça nesse scnti rlo. 

Sento -me, pedindo á t: c~sa que nn descu lpe 
o desa li nhavado des ta repi ic;t ás palavras do 
illu stre rep resenta nte do 4". cl istricto, replica 
que só fiz pelo muito qu e nos merece o no-
bre col lega. 

( l\I nito bem ! Muito lmn ! ) 
Ninguem mais tomando a pala\Ta, encerra-

se a discussão, se ndo app t•ovado o projeeto e 

bem assim as emendas a elle offerecidas. 
A' Commissão de Redacçfio . 

0 SR . FL HREIHA DE CARVALHO, pela ordem, 
requer que se consigne na acta ler votado 
contra o projecto e as em endas. Será atten-
dido . 

2'. discussão do profecto n. 122 

Dispensada a leitura e anunciada a discus-
são em globo, a requerimento do sr. Senna 
Figueiredo , é approvado sem debate o pro-
jec to n. 122, approvando as contas do exer-
cíc io dC' 1912. A' Commiss<lo de Orçamento 

2". disc ussão do Jll'ofecto n . 89, de 1912 

Continúa em 2". di scussão o projec to n. 89 , 
de 1912, creanclo uma feira de gado no muni-
cípio de Passos, com as duas emendas já of-
ferecidas. 

O sr. Pedro Luiz manda mesa a seguinte 
Emenda 

N. 3 
Accrcscen te-se onde convier: 

Fica crea da uma feira na cidade de Sete 
Lagôas . 

s. R. S. S., 18 de agosto de 1913,- Pe-
dro Luiz. 

E' apoiada e posta em discussão conjun-
ctamente. 

O ~··· Senna .l •'iguc.iredo: -SI' . Presi-
dente , rogo a v. exc. a fin eza de me reme tter 
o proj ecto cuja discussão acQba de ser annun 
ciada.- (E' attendido). 

Sendo es tudado o assumpto desde a occa-
sião em que fo i apresentado o projecto n. 89, 
de 1912, já devia ter-m e pronuno.:Iado sobre 
a sua segunda parte; po_rquanto, como a Ca-
mara não ignora, no projecto de orçamento , 
já a pprovado em 2. a discussão nesta Casa, 
se cogita ele assumpto identico ao projecto 
em drbate. 

.Entretan to, devo ponderar aos meus colle-
gas que a medida constante elo projec to de 
orçamen to , si n;'\o é egual a que ora nos OC· 
cupa a attenção, pelo menos procurn resolver 
o problema ~! e mo9o mais . COJ!Veni~n te aos 
interesses da mdus tna pastonl, Isto e, a me-
did ? consignada no projecto de Orçamento 
flx a a taxa de 3 réis por kilogramma, maxi-
ma, para ser cobrada na pesagem do gado nas 
fe ir<JS ao passo que o proj ec to em debate de-
lerminQ a taxa de 70 réis por 15 kilogram-
mas . 

VÇ, v. exc . sr. Presid ente, que a disposi-
ção contida no projecto de Orçamento attende 
melhor os inte r;.sses da industria pastoril, e, 
por esse motivo, requeiro o adiamento da 
dbcuss;"io do projec to n. 89, de 1912, p ~1 ra a 
sessão ele amanhã, afim de que a co mmi<>são 
r o>' a apresentar ao mesmo emendas EJUe o 
ponliam de accordo com a disposição orça-
mr.n ta ria por nós votada.-· (Muito bent !) 

Req uerimento 
P.eque iro o adiamento da discussão do pro-

jeclo n. 89 , para a sessão de amanhã, fi gu-
rQndo na primeira parte da Ol'dem do dia . 

Sa la das sessões, 18 de agos to de 19!3.-
Senna Figueiredo. 



Apoiado c posto em discussão, é o :-equeri- Discussão unica do pa recer n . 1 i V, da co m-
menta approvado sem debate . missão Mista , sobre recurso eleito ral de Pc u-

so Alto . 
Pa1·ecer n . 17 5 

Lido e posto em discussão, é sem de bate 
approvado o parecer n. 175, da com missão 
de Legisl ~ção, opinando pe lo a1·chivamen to 
de uma represe ntação de habitantes do mu -
nicípio de Salinas. 

O sr. João Porfirio, pela ord em, d.• cla ra 
que se absteve de tomar parte na vo taç;io des -
se parecer . 

Parecei' 11 . 17 fi 

Lid o e posto em discus~ ão , é sem debate 
app rovado o pa recer n. 176 , da com mis!Sflo 
de Peti ções, opinando pelo archiva mcn lo de 
um requerimento do servente da E~ rola de 
F harmacia de Ouro Preto. 

:'lada mais havendo a tratar, o ~ ~· . Pres i-
dente designa pa1'<1 amanhã a seguinte: 

OR D E~I DO DI A 

PHJ>\IEIRA I'A I\TE 
Até uma hora da ta1·de: 

Leitura e approvação da a c la. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Aprcscntflção de pareceres das commis;:ões. 
Apresentação de projec tos, requetim cntos , 

indicações, inlerpe l!ações ou moções. 
. Discussão de requm·imentos, indicar:ões, 

interpell ações ou moções. 
Approvação de redacções tinaes . 
Continua ç;lo da 2 ." discussão do projedo 

n. k9, de 191 2 , sobre feiras de gado. 

SEG UNDA !'ARTE 

Até quatro horas da tarde : 
3." discuss;lo do p1·ojecto n. 106, orçando à 

J'eceit·l e lixando a despc·sa do Estado para o 
exercício ele 1914 . 

Continuação da 3." discusstío do projecto 
n. 125, auctorizando um emprestimo á Com-
pan hia l'iortc de Minas. 

3." discussão do projecto n. llH, conce-
dendo reforma ao soldado Delchior de Sousa 
e Silva . 

Discussão unica do parece r n. 177 , dn com-
missão de Camaras i\Iunic.ipaes , opinando 
pelo archiva mento de uma r·epresentação do 
pres idente da Camara Municipal de San to An -
ton io do Mon te. 

Discussão unica do parecer n. ·! iH, da com-
missão de Orçamento, opinando pelo arc!J i-
vamento de uma pe ti ção da cmpreza de ~~1 1as 
ele Ca;nmbú . 

L~van a - s~ a se ssão. 
---*~A:*---

39 . " SES~ÃO OR DI\AR IA, AOS 19 DE ..\< :(I S-
To DE 1913 

P HESIDE!\t:!A llO ~ H. ED UA RD O DO A ~I.I I\AL 

Sü MMARIO- Ac ta.- Ex pedient<' . - .-\ prc•oen-
ta çil. o de par ec<res .- .2.• di scu s::: ii o d o projfc:o 
n , 80, de 191:? . - Discursos dos s rs. Senna F'i-
g ueired o e Xavie r Holim . - Em end a::: . - ;l ,a 
cliscus:::ã o el o projecto n . l OG - Disc ursos e 
em endas dos d rs. \"iei ra Ma rques, Castello 
Bra nco , F . Sch umann . - Odilo n de And rade. 
- Seni:a Figu eil ~do <' Ne lson d .\ Senna . - P ro-
rogação de hGr<' , - Ordem do dia . 
Ao meio dia , tf)il<t a chamada, ach ;tm se 

presentes os srs. \'ieiJ'a l\iarqu rs , José ,\ Jves, 
Fer reira de C~ r v~lh o, Eli~s Th eo ton io, .\a-
vier Rolim , Fr.<nklin de Cas tro, Clll'i~ti an o 
llôças , Pedro Lniz, Firmiano Costa, Odilo n 
dr. Andradf', C:nibald i Mello, ll enriqne POJ'-
tugnl, Argemii'O de Reze nde, Paulo Pinh eiro, 
Mod es tino Gon çal \' C ~, João Antoni o, Rau l de 
JCaria, Pedro L·,horne, .t oão \'ciJ m:o. Ca stello 
Branco, Emi lio Jard im, Pe ric l e~ . Raul Soart'S, 
Al ves de Lem o~. ~ c l son de Senn a. ~ c!J u 
mann , Jo<lo Por!iJ·io, tgnacio Mu rtn, .João 
Lisboa, Sr nn a Figneireclü, \ ';1 ldom iro de 
Ma ga lhães, faltan do com c usa par ticip.' cl 8 os 
srs. Si lva Fortrs. Sty lita, Olympio Tei xeira , 
Caldeira Jun iol'. TaYa rPs de l\l ello e Au gu sto 
Spyet· e sc: m e li a os nwis senhores . 

Ab1·e-se a ses:.ão. 
Lida a Re ta el a antecedente e não haYentlo 

quem sobre e lia faç:a obscnações, 0- a me~m a 
daria por app l'Ovad G. 

EXPEDIE:ITE 
Não ha ma teria de expediente sobre a mesa 
O sn. XA\'IEH R OLDI traz ao conhecimento 

da Camara e fi ca esta in teirada que o sr. 
Campos do Amaral fa llou hoj e e fal tará a 
mais algumas ses~ões por motivo justo. 
A l'RESENTA ÇÃO DE I' A REGERES D IS CO m llSEÕES 

O sn. MoDE~TINO CosçA LYES, pe la commis-
são de Força Pub lica , ap resenta o seguinte 

Parecer para :! . ' sob!' e o projeclo 11. .95 
A commi s~il o de Força Publica a que 

presen te o p1·ojecto n . 9 ~ . .i á approvaclo foi 
em 1. •· d isc u ~~ão. é de parecer qu e r:: lle 
seja subm ettid o ;', segunda e, egua lmen te, ap-
provado, co nj unctamente com as tab ella s 
or:t ofl'erecid as em :-uhst1tuição ás que arr m-
panham o mencwnado projcc to. 

Sa la elas commis~ ües, 19 de agosto de 1!113. 
Mod estino Gon~a iY es . - Frede ri co ~ ~· J • u
mann . 
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'Tnbella de fixnç:1o da FOI'Ça Puhlica p;u·a o exercicio de 1.914 

z 

I 
·I 
6 

5 
I 
1 

25 

25 

·li 
5 
5 

18 
18 
·l 
1 
6 
4 
1 
2 
2 

20 
20 
20 
19 
76 
l() 

220 
222 
44 
16 

2.259 

a) P essoal Ll a Força P ubli ca : 

Coronel conllnanclant c . ... ... .. .. . .... . .. .. . . . .. . 
Tencn lus-co J'o ne is , .. . .. .. , ........ , . .. , . , . .. .. .. 
~laj ol'cs, sendo un1 as~ i stcnte e um co mmancla nt e 

elo CO!' p r ele cavnllar ia . . . . . . ... ....... . . ... . . . 
Major-m Jclico ch e fe do seJ'Vii' O d e ~anele c di -

rec tor d o h ospital m il ita~ . : .. .............. . .. 
Cap ilúl's-nwdicos .. . , ...... . . . .. • . . . , . , , .. . , . .. . 
Cap it~o aud if.OJ' . , ... . " •. , ... , .... .•... . . .. ...••... 

1 

Cap1tao lhca l d o CO I' [lO d e PaYallana ......• . . . " 
Capit :i.c~, sendo 1 src'l'c•taJ•io, I rtuar tc1-mcstrc 

ge1·al e 1 commanclantc el e bomb ci i'OS • . . .• .. . . 
Te nent es, inc lu s iYé I c irurgi:lo clemista e I phar-

mace uti co ... .. . .... , .. .... . .. ... .... .. ........ . 
AlfeJ•es, in c: lus iy (· 1 \'ClCI' ÍIHU' i u e 1 pi cacl '-' 1' .... .. 
Sarge ntos ajudan te ... , ... .... . .. , ........... . .. . 
Sargentos qual'tcis-nJ cs tt·es . ....... .. . . .. ... .... . 
PJ·imeiJ·os sargentos amanu e nscs ... , . .... . .. .. .. . 
Segundos s:ll'gc nt os a llJanue nsc:; .. , •• •.• . ••.....• 
Co1·ne r c ir·os-múrcs .. ... .. ... . , • ... •••• , . .... .. , .•• 
ClaJ·im-rnÓJ' .. ....... .... .. . , ..... .. . .. .. ... .. . .. .. . 
Cabos co r neteiros c c larin s .. .. .... .. ....... .. .. . 
Cabos tambores ........ ...... .. . , ..... ...... .. 
DiJ'ectoJ' ele mu sica ..... .. .............. . : . • . 
~r esl r cs ele nmsi ca •• . ... • . , . . • . ............ .. .. ... 
Contr a-mostres d e mn~ica ... . .. .... ..... .... . . .. 
~lnsi cos elo 1." c lasse ........ ............ ...... .. 
~lus i co,; ele 2 . • c lasse ............. ............. .. 
~Ius i cos d e 3. • classe .. .. .... ... .... . ..... . . .. . , . 
P1·ime iros sarge ntos .. ....... ... .. .. . .. .... ... .. , 
~egunclos sarge ntos . .... ... . . . · . ....... ..... . . . ·1 
l~ OrJ' JCIS ••• . . ••••.•. •• ••••.• •., ••..• ••,., • ••••• •• . 
Cabos de csquadJ·a ..... ..................... .. 
An~pessadas . . . . .. ... .. ... ..... ....... .. .. . .. , .. 
Corneteii'OS e c lar in s . ....... .. ............... . 
Ta mbores , ..... . ............ ..... ... . . .. ..... , 
So ldados .................. . ............... . . ... . 

b) Etapa p a ra 3.000 pra~as d e pret, a $900 na 
médi a ... ..... . . . .. ....... .. ... .. 

c) Grat ifl cac;õcs a reengajados, a $200 .... .. 
d ) Fai'C1amen to pa1'a 3 .000 praça'··· ••••••.• 
e) Forragem , ferragem e n·ecli camentos pa r a 

os animaes e forrdgcm para os dos offt-
c iaes n1ontados .•.. ...••••••....•..• . •• .•. 

f) Ajuda de custo a o tn c iaes .. . .. . ...... .. 
g ) Re mon ta d os an in1aes d o corpo d e ca ,·al-

lar ia -e d os elos offic ia es montados ....... . 
h ) Co mpr-a , el e armam e nt o, con cedo d e ar-

mam ent o. muni~ào e equipam ento ...... 
i) Aquarte la mento, e n tenamento , e xpedien-

te, I uz e 1 :CXlOSOl11) para co nservat;àv da 
«Linha ele TiJ·o» . ... .•. , . . .. . . ... . .. 

j) Bomb eii'Os ..... ........................ .. 

Som ma . ........... . .......... 1 

Ve ncime n tos 

Total 

Por dia I P or anno 

------~-------~~ 

2$41 Xl 
2$4UO 
2$200 
2$0()\1 
18900 
1$9(1() 
18800 
1S&J0 
2$4()1) 
2$200 
28000 
1$800 
IS700 
28200 
2$000 
1S900 
1$800 
1$700 
l$700 
l$700 
Jj\;600 

s:ooosooo 
3:3oogboó 
I :300$000 

li:OOOSOUO 
4: 200$000 
4:200$000 
4:000$000 

3:6008000 

3:000$000 
2:4005000 : 

3 :6008000 

8:000$000 
21 :200$()()() 

25:800$000 

6:0008000 
2l: OOOSOOO 
4:2008000 
4:000$000 

00:000$000 

75:0008000 
112 ; suosooo 

4:380$000 
4 :380SOOO 

14:4545000 
13: 1408000 
2:774$000 

G93$500 
3:942$000 
2:628$000 
3:6008000 
1:752$000 
l :606$000 

14:G00$000 
1 3~ 1408000 
12:410SOOO 
15 257$000 
55:4808000 
13 176$500 

144 :5408000 
137:7518000 
27 :3028000 
9:9288000 

1. 310.2568000 

085': 5008000 
50:0008000 

300:0008000 

70 :0008000 
JU:OOOSOOJ 

5 :0008000 

22:G00$000 

00:000SOOO 
20:000$000 

3. 1:125:4908000 

Sala das comm is ~1i2 s d a Carnar:1 elo~ De put :o..clos , e m Be li o Hor izonte, 19 de agos to de 1913. -
l\Iodest ino Gonça l vos. - F re le J·ico Sch u man n. 
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, O ME&Mo SENT:I üR, pede e obtem dispensa 
das forma lidades regimen taes para qqe o pro-
j ec to seja incluído na orcl r m do dia seguinte. 
Paf'a a ord em dos tr·ilbalhos. 

U SR. PEDRO I~ABORNE , em nome ela com-
mi ssão ele Red acr,:ão das Leis , apresenta as 
seguintes f' edacções fin aes: 

Parecr J' e r edacção finrtl sobre o r·r ojec to '// . 109 

A commissão de Redacção, a que fr ,i pre-
sente o pr'ojecto n. 109, é dê p~rece r que ~e 
ado tJ le co mo li nal a rn e»m a re ';;cçào com 
qu e tl'dn silou ern terceira disc us,ão . 

~a l a •il'rs ~ ~n mmis5Õe!', 16 ct ... itgosto de ·1913 . 
- August0 Spyer'. -- Ant onio lHourn. 

Reda cção a que se refere o parecer ~ u p r ·a. 

O C:ongresso Ler( islativ,, do Estado el e l\li-
nas Geraes d rcr ,~ t a : 

Ar t. 1°. Fr ca dr nominada .. r arrl i,opoli s" a 
cid ade, muni ci~·i., e distric to de S . .J osé el o 
Paf' <~ iw. 

Al't. 2°. Revog.r.m->e as dispos ições em 
contrario. 

Par-ecer e J'er.lacção finn/ sobre o JITOj~c t o n 11 3 

A commissã o de R··dacção de Le i ~, ;r 
qu e foi presente o pr;ojecto n . H3 , app ro vad o 
em 3•. dr ,cussão, é de parecer LJU e se con · 
Ctl l've a mesma redacção com qu e o l'eff' r·i rlo 
projec to t•ansi tou no 3°. turno rPgiment. .l. 

S;tla dns eommis, õPS, 14 de ago- t0 de 1913 . 
-AugLr~to Syper.-Ped ro L~ bornP . 

Redacção a tJU C se refr. re o parpcer supl'a: 
O Congresso Legi ~ l tivo do E~ tado de Mi-

nas Ge r·aes decreta : 
Art. 1°. Ficam, desde j{r, abertos os se-

guintes creditos supplementares: de lt: 350SOOO 
á verba n. XX, § 1°., art 11 d~ lei n. 596, de 
19 de setembro de 1912, destinada ao custeio 
da Escola ~ormal i\lodelo desta Capita l; de 
130::1198442 á verba n. XXVLL . § '1° ., capi tulo 
ll, da lei n. 570, de 19 de se tembro dr. 1911, 
para oceorrer ao pa gamento de cust;1s judi-
ciarias em processos crimes; de 268:5uO$ooo, 
á rubri ca XIX, leltra C, do § 1°. do art. 11, da 
lei n. 596, de 19 de setembro de 1912, desti . 
n do á construcção de predios escolares . 
e de 700:000SOOO ;1 rubrica n. IV do § 8". do 
art. 11 da !e i n. ó96, de 19 de setembro dr. 
19 12, des tin ada a obra s Pllh licas, vi st0 lr rem 
sido in su fficientes as ve rbas votadas . 

A1 t. 2° . Revogam 'e oS di ;: posiçõ rs em con-
tr;;rw. 

Parecer e 1'edacçào final sobre o projecto n . 1 1.5 

A commi~'ão de Reclacçã o de Lr i<. a qur 
fo1 p re;:en ~e o ~l'OJ~clo n . H5, ::1 ppro 1ado Prn 
:1• drs, ~ u ss ao, e i1e parecP r que ~ e aolop;e 

. ~orno fin al ;· rPdacçãocom que o rrfrriclo p10· 
Jedo trans1tou no 3°. tu r no rrgim cn t ~ l 

::;ala das commis>ões. 14 de agosto cl .; 19-13 . 
-A•ngu s to Spyer. - Pedro Lahorn e. 

Redacção a qu e se r efere o parece r supr·a. 
O , ;n ngrPsso LPgislativo do Estodo de Mi -

nas Ger:1es decreta : 
Art. 1 o l•' rca o gover·no :r uctorizado a con -

1 eder as seguintes licen ça~: 

a' a Manoel Ra ymundo Dia s Simin, escri-
vão de pa z do di sl r·icto de Oóres de José Pedro , 
comarca de Manliuass ú, dois ;mnos de licença 
para t r·atar de ne!!OCios; 

b ) a Ananias Jo:-é Ribe ir'o, escri vão do 2°. 
offi l'io do trrmo el e Alvinopolis, tres annos 
de li cença pa ri:l o mesmo fim; 

c) a José P t~ r P ira da Cunll a S"brinho, es -
crido rl e pn dte S . .J osé da Lagô:t, d( • i ~ <• nuos 
de l ic e n ç<~, p:; ra f't( ual fim. 

Ar·t. :! 0 • ReYOgh m-se as disposições em r:on · 
tr·ario. 

Parece1' e TPdacção finol sobre o part~ca 
n. 168 

Rec urso eiPi torai - Arag uaJ y. 
A comrnis,:'io de Red;t t:l;ão das L ... is , a rrue 

fn i p r·ps r n t~ o pil rree r· n. 168. C'Hrcluin do po r 
um a rr sol uçà o, -- é dr. parecr r qu e se C(l !l s,· r-
vc a mesma redacçil o . 

Sa l<i dascomn,i.: sões, 1 () de agos to de 1913 . 
- Au gus to Spyer .- Pedro Laborn e. 

Rcclacçâo a qu r se rr fere o par'Prcr sup!a : 
Recurso ele itoral - Ar~~11ary . 
A eo mmi ss:1o Mi..; ra, a que furam ~ · r esrnt rs 

torlc•s os rec urs<s eleitoraes do muni cipin rte 
Araguary é de pa rPre r· que do~ meHllOS 
de ixe o Congrr.;so de tomar conll' cim ento. 

Alcr·,rlo FPTTFira da Silv:r, Rl'l ehior· rl e Go-
doy e Th eo phi ln de Godoy rPCOrrem da d t> l'i-
s:io dll C<~ma rn Munieiudl , d e i ~ i! Dd o ele rrcc -
nh ecr l-os vere:.rlo rPs,·::qnesar de eleitos e di-
plomados. i\Io!' a eleição de qu e trat am é a que 
se realizou a 31 de mil rço rl e Hl12 , e ns se us 
rec ur~os foram interpostos muito fóra do 
pl'ilZO legR I. 

Eifectham ente, a Cam ~' ra l\lu r.iéipal. dei -
x~ ndo de reconh ecei-os sob o fut il prelt' xto 
de qu e não haviam exhibido os seus drp lo-
mas , fez mani fes ta violen~ia ao direito da-
quel les cidadãos. 

Mas desta deci.;âo illegal devia ser inter -
posto recur~o dentro de 15 dias, conta dos da 
termina ção dos trabR ihos de reconh ecim ento 
de podnes (decreto n. 3.331, art. 160). 
Tae~ traba lhos estavam ha muito definiti-

vamente encerra dos quando foram interpos-
tos os recursos, não sendo curial a inter pre-
tação dos re•·orrentes de qu e era preciso a 
Ca rm ra estar completa para começa r a cor-
rer o pra7o. T<mto estavam encerrados pela 
dec lara ção aliú s iiiPgal. dPs vagas, qu P- se 
procedeu a novas eleições, corn o faz cr rto o 
rrcur'so 4u e de lla s interpoz o cida dão Th eo-
philo rlr Go ioy . 

Tam bem a. es te recurso deve o Co ngresso 
negar· DI'O'I' im en to porqn e an dc u ace rtadamen-
IP" Cnmara Mur .icipa l annullando a eleição 
pr'Orer1ir1 n na un ira ~ecção de Santa lli ta de 
Barr · r· iro~. Pm ljlli ' o rerorren te obteve m;,io-
ri a rl e vo to~. não só porq:Je ell a se rra lizou 
•·!Ir lng r difll'l'<' nle do rlesign~ do , con forme 
co nsta do docum ento junto, como porque 
co rfll'çou dPpoi s da l1o ra leg"l, como consta 
da pr·opria :t ela , motivo~ e~ te r. de II IJ iii rl ade 
dPfinid o,; no a1· t. 17:!, ns. li e lll. do ci ta( o 
cl r ,·r•t• to n. il.331. 

l~ m tae,; condições prnsa a comm issão que 
se rfr q· ~rtor ta r· a ,-r·gu ime re!<o lucão: 

U Cu1, ~ r · rsso LPgi sl,,tivo do Estadu ele l\Ii -
na s Gerne3 resol vt! : 

Arti go un ·co. E' nega do pro vime11lo aos re-
cursos iut erpo~ t o; por· Alaedo t<erreir·a da 
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Silva, Belchior de G-odoy e Theophilo de Go-
doy, do reconhecimento de pod eres da Ca-
màra Municipa l de Araguary, relativn :'ts r lei-
ções dr 31 de março e 25 de agosto dP 1912.-
lmprimam-se. 

O sn. SENN A Ft Gt.Eti\EDO. em nome da com-
missão de Orç.amenlo, ap t'esenta o seguinte 
Parecer pa rn :J~. ri iscussão sobre o projecto 

n. 1.22 

A commissão de Orçam ento é de pa recer 
que o proj ec to n. 122, já a pprovado em 2". 
discussão sem modilicação, ~ eja submetlido 
á :P. e fl pprovado. 

Sal a das commis~õ e s, 10 de ~ gos to de 1913. 
- Senna Figueiredo. - JoãCl Lisboa. - Odilon 
de Andrnd-e . - Alvcs de Lemos . - Emilio Jat'-
dim. 
O ~·t E S :11 o f' E:-<ILOH requer c obt em dispensa das 

form alidades regim entaes para que o projecto 
seja dado pa ra a ordem do dia seguinte . 

Par a ora em dos lrabal h os . 
Ü ~ H . FERREIRA DE CAHVALilO, em nom E: da 

commissão de lnslt'u cção - Publica, apresenta 
o seguinte 
Parecer pam 2." d iscnssão , sobre o projecto 

n. l2.'J 
A commissão de ln slrucção Publica, a qu e 

foi prr~ente o projecto n. 123, deste an no, j:í 
<lpprovado em 1 " . discuss<'io, é de parece t' 
que seja o mesmo submettido á 2". discus -
são c flpp rovado com a mesma redacção . 

s~ la das commisoões, 19 de o gos to de 1913. 
- J Ferreira de Carvalho. - -Raul de Faria. -
~ avie r Rolim - Nelson de Se nna .- JoãoVel -
loso. 
O MESMO SEN ILOH requer e obtem dispensa das 

formalidades regimentfles para que o projecto 
fi~ul'e na ordem do dia immed1ato. 

2• . disrussâo do }JI'ojec to 11. 89, de 19 12 
E' nn nunc:i<ld:l a co ntinu:-~ção da 2• . di scus-

são, e•n ~ !t .J w , do l'l'Ojecto n .R!l , de 1912, soll re 
feiras de gado. com as tres emendas ao mes-
mo já offe recida~ . 

o st·. Senna 1-'ig·ueit·c do: - Sr . Presi-
den te, a di . cussão elo projecto cujo deba te v. 
r xc . acaba de annunciar foi hont em adiad a 
~ ~ t'e que rim cnto da commissão el e Orçamen to, 
porqu;mto e li a sabia estat' consignada no art. 
2°. do proj ec to urn a disposiçtlo em a ntago-
nismo com a que foi vo tada pe la Casa por 
occasi;1o da 2• . discussão do proj ecto de Or-
çamento . 

Con tém o projec to em debate au ctorização 
ao governo pa t·.t contracta t', nas fe tras de 
gacl o, o es tabelecim ento de belanças para a 
pesa;<em do gado, cobrando -se, para i ~ so, a 
ta xa ele 10 r éis po r b kil0grammas. 

Tendo a Casa \'Otado no proj ecto de orça -
mento uma cli~p o si ção mais liberal e favora-
vel aos marchanl es e boi adeiros , est-lbel e-
cendo ;1 taxa não de :o réis por 15 kil og ram-
mas, mas de 3 r é i& por kilogramm a, a com-
missão entendeu de melhor alvitre suj eitar :í 
con sid eração da Casa uma emenda su ppres-
siva do ar t. 2°. e assim concebida (lê). 

Sobre as demais disposiçõos do projec to 
deixo de falar, uma vez que sobr·e r lle jú se 
manifestou a commissão r espec tiva . (Jhlito 
bem! ) 

Emendas 

Ao ar·t. 2°.-e ~ supprima-se . 
S. ~- 't9-8 - 913 . - Sen na Figueiredo.-

João LisbúJ .- Odilon de Andrade. - Alves de 
Lemos.-Emilio Jard im. 

São postBs em discussão conjuntamente. 
Para ordem dos trabalhos. I O sr. Xavier Bolim : - Sr. Presidente, 
O sn. Omu,N DE ANDHADE, em nome da v. exc . e os meus illuslrados collegas bem 

commissão de Constituição e Justi ça , apresen- sabem que tenho o habito de não emba raçar 
ta o seguinte a marcha dos proj ectos que transitam por 
Pnrecer e ernenda ]Jara 2•. discussão sobre 0 es ta Casa, fazendo-lh es carga ou creando-

projecto n. JU lhes obstaculos com emendas que muita vez 

A commissão de Cons tituição, ·~egi s l açã.o e 
Justiça , a que foi presente o proj ecto n. -121, 
já approvado em 1". discussão,- é de parecer 
que s ~j a o mesmo submettit1o á 2•. e appro-
vad o com a seguinte emenda: 

"Art. 2°.-Fica eg ualmente pe rd0ado do 
resto ria pr: na de pri Ya ção de liberdadr. que 
llt e roi impnsla por sentença do juiz dr di-
reito rl e nelio Horizont e, rt c :28 de setembro 
de 1012 , o alreres Pio Philadelplto de Mi-
ran da». 

Sal~ d : : ~ commissões, 19 de agosto de 101 3. 
- Odilon de Andrade .- Raul Soare~ .- Kau l 
de Faria. 

Proj ecto a que se refere o pa recer e emen-
da SUPI'a. 

O Con gresso L r gis 'a tiYo do Estado de ·'li-
nas (~e raes decreta: 

Art. 1°. Fica o e\ -coll ec tor de Lav ra s, Jo-
só Anton io Dia s 1\'IiT-Jisterio, p e rdo~d o do re~
to d:-~ pena de privação da libe r·dade que lh e ~ 
foi impo~ t a por sentença do juiz de di reito 
d:1 quella comarca , de 1. & de setembro de i 9·1 t. 
- Imprima sr . 

Comparece o s r . Edmu ndo Blum . 

determinam sua rejeição ou os fazem dormi'!' 
na pJsta da t'espectiva com missão. Entre· 
tanto, sou fo;-çado hoj e a apresentar uma 
emenda ao projecto em debate p~ ra solicitar 
desta augusta Camara um acto de jusliça e 
attender a uma necessidade do município 
onde ten ho a minha residencia . Penso que a 
minha emenda será ncolhich com henevolen-
d :t pela nobre commi~ são que terá de estu-
cl;d -a. 

V. exc . sabe qur o mu nid [J io do Curve llo 
ü um daquelles em que a indu slt'ia pas toril 
mais se tem desenv0l vido, melh orada consi-
de ravel mente all i a creação de gad o vaccum 
pela introducção de rept'oductorcs de raçes. 

Segundo o ceno:o pecua t'io organi7.ado pela 
I nspecloria Agricola l<edera l em Minas Ge-
raes, o município de Cur-vello possue 660.01 O 
c;.beças de gado vaccum, 132.000 de gado ca-
va llar, 2.000 do asinino c muar, 66.000 do 
caprino, :;o 000 do bmigero, 80.000 do suinr, 
conforme publicação feita no OJ'g;io official 
dos poderes do Estado, na ed ição de 27 de 
julho do corrente anno. 

Em um semes tt'e deste ann o, com mercian-
t e~ da cid ade do Curvello exportaram para a 
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feira de Bemfica cerca de H.OOO cabeças de 
gado gordo, para o consumo, apezar das enor· 
mes difOculdades com qu e tiveram de lu ctar, 
pela deficiencia do material rodante da «Cen-
tral do Br~,sil ", e ao pesado frete que tiveram 
de pagar. 1\l t;m disto , aque ll a cidade é um 
grttnde entreposto do commercio de gado do 
Norte de Min <I S, cu ja indu slria pastoril muito 
luc rarú com a proximid ade de uma fe ira. E', 
portanto, de jus tiça que o goYerno fique au-
ctorizado a, quando jnlg.1 r opportuno e con-
Yeniente, crea t' lambem uma feira de gado 
no municipio do Curvello, o qual bem me·· 
rece este mcllJOramento, qu e aprovei tará á 
r egião Norte Min e ir·~ . 

E' es te o objecto da emenda que vou ter· a 
homa de pa,sú a v. exc., sr. presidente, pa-
ra ser subtu ltid<l á comidenção de meus il-
lustrado> co!; egas, declar.mdo no emtanto qu e 
não ten ho em ,nenle erea r· o menOl' emb;lra-
ço :l app roYaçã1 do projccto e das demais 
emend as ao mesmo já offc t·ec idas; tan to qu e, 
si fôl' necessario relit'i lr a minha emenda para 
não sacrificar o j.wojec to em discussão, não 
farei questão disso. Em tal caso, pOI'em , 
ap resentare i outro projecto em tempo oppor-
tuno crea rJclo a referida feira. A minha emen-
da, qu e en tr-e g-o á justiça da Camara dos srs. 
Deputados e á benevolencia el a illuslrada 
commissão dt' Agricul lut·a e lnd ustri :-~, está 
form ulada nos seguintes trrmos: (11; ). (Muito 
bem; n.ttito úem! ) 

Eme11da 

N. :; 
A o ~: rt. I. o Accresccn le-se o ndc convie t' .. . 

e uma no municipio do Cut'vello. 
Sala da~ Sessões, 19 de agosto de 1013.-

.\avier Rolim. 
E. apoiada c posta em dicuss;l •) conjnncla-

mentc . 
O sR . . lo\o PoRFJIUO decl;:ti'3, rm nome da 

commissão de Agricul tura, que esta acceita a 
emenda que acaJ)a de ser offerccida alé a 
3." ,discuss;'io, quando se manifestar{! clefl-
·nitivament c a respeito. 

:\inguem mais pedindo a palavra encerra-
.se a discussão, sendo approvados o projecto 
e as emendas, ficando pr·ejudicado o ar t. 2. 0 

e o respec liYo ~ . com a úpp~· ovação da emen-
da n.o 4. -- DcYolva-se á commissão de Agri-
cultura c lnduslria . 

Passa-se á 
2." P AHTE DA OR DEM DC DL\. 

3." DI :'C l 'SS,\0 DO I'IIOJECTO ~ 1(6 
Oispemada a leitura , a req uerim ento do sr. 

Od ilon de Andrade, é su llmetli clo ú 3 ." dis-
cuss.lo o porjec to n . lOG. orçando a rcce tt a 
c fixan do a d!'S]Jesa do Est::tdo pa1·a o cxer-
cicio de E 1JI,. 

O sr. \ 'icil'f• i\larqucs, (1. 0 Secre-
tario\. - :Sr . Presiucnle,solici tci a p lavra pa t·a 
ap resentai' algnm as emendas ao projec to n . 
106, ora em discussão, orçando a recella c 
lix.ando a de:"pcsa do Esta do para o futuro 
exercicio de 1914 . 

·Cogitando essas emendas de simpl es modi-
ficações. de méra s amplia çües de idl··as con -

tidas nos lermos e dispositi vos do projecto 
em debate é fóra de duvida que são regi-
mentaes e se rão, portanto, acceilas pe la Mesa 
e discutidas pela Casa , sem embargo de es-
tar percorrendo o proj ecto a sua 3 . " discus -
são . 

A primeira erl!enda que offereço eleva de 
15 para 20• I o o 1m posto de exportação sobre 
couros crús e cascas lanosas, expor tação 
essa que se avoluma dia a dia par,r os Esta-
dos Yi zinh os, notad amente, S. P:ltllo e Rio de 
Janeiro, como conscquencia natur·al ela pau -
ta rclativrtmcnte diminuta que cobra o Esta-
do pe la exportação de taes ar tigos . 

Essa emenda visa protegei', mdi rec tamente, 
a ind uslri a min eira de cor tume, que vai 
como qur, se del inh ando á mingua de mate-
ria prima qu e se escôa diu lurnamen te para 
os Estados vizinhos alimentando-lhes as suas 
indus trias . Uma vez que haja fa cil idade na 
obtenção rla matel'i a prim<J , naturalmente 
serão installados en tr·c nós novos es tabe leci-
men tos de cor tu me. 

O sH. FERHEJRA DE CARVA LJJO:-i\I uilo bem. 
O ~H. VJF:JnA MAH()uEs:-Tenh o pa ra mim que 
antes de facil itai' a ex portação da materia 
bruta, cump1 e ao Estado, como cumpr·e ao 
governo, prcnuar p1·omovcr por· lodos os 
meios inórectos a SIJa transformação e o seu 
aproveitamcnt•\ o que se obter:) auxiliando 
as indusl l'ias ex isten tes e a formação de no-
va~, promovendo assim o Estado a sua pro-
pria prosperidade, a sua grandeza futura, 
desde que niio cogita, como evidenteme nte 
m1o se cogita no caso, da creaçã.o de impostos 
vexatorios e prohibitivos, de uma elevação 
excessiva, violenta e arbitraria. 

A segunrla emenda que venho apresentar 
ao projec to de orçamenfo tem por fim fazer 
cl cs;r pparet;et' a ir regu laridad e, ou mel her, o 
absurdo, r:;ue ou tro nom e não merece, de 
cobrat· o Estado, a titulo de im posto de ex por-
tação, 100 réis por· ki logramma sobre o J:;eso 
de peças de machinas expedid as para a Capi-
tal Federal, ati m de serem co n r~e rtadas . Nem 
se pretenda, sr. Presidente, justificar a co-
brança desse im posto de exportação, sobre 
um ::trtigo c;ue aliás não é expOI' lado, com a 
:rllegação de que esse imposto vi sa proteger a 
imperfeita industria de machinas no Estado 
de Minas. . 

Esse argumento não aproveitaria porque {· 
obvio, ó mtuitivo que só reconemos á cus-
tosa c demorada industria carióca para o re-
monte de peças de mach inas estragadas ou 
qnebradas, q1tand o a industria local, barata e 
prompta, é im po tente, pela sua imperfeição, 
pe la sua defici encia , pela im perida de seus 
operarias, para a execução de t'eparos cus-
tosos c difl'iceis, tratando-se , por exemplo, 
de au tomoYeis ou de outras machinas delica-
das c complicadas, que somen te pódem ser 
concer t;1das convcn iPntementP. pela apcrfei 
ç.oada c perita in dustri:t ca ri óca . 

Ci lo un1 ~xe mpl o , s1·. Preside nte. Ib dias 
um ind us tria l de Palmyrn, tendo quebrada 
uma peça de se u c<~ minh ão de · tl'ansporte de 
leite e, niio podendo reparal-a naqu ell a cida-
de, teve r:l e enviai - a ao Rio afim de soffrer 
os concer tes necessa rios. Pois bem; ell e teve 
de pa gar crrca de 208000; e sobre qu e, sr. 
Pt·esid entel Sobre o im posto de exportação 
de . . . ferro . 



252 

Isto é, positivamente, um absurdo. i\linas esse mrsmo impo~lo é de. mais de 100 
Para prevenir a fraude, para a severa e 1 éis; ao passo 4 t1 e alli o im'post0 sobre a ex-

ex;rcta ~rrecadação do imposto r ea lm ente portação de qu eijo,; é de 25 réis, aqui esse 
devido, pode · se estabelcctr par a qu e SE'ja mesmo im posto é de 46 r éis. 
con ced ida a isenção constante áa emenda qtte O SR . NEL~üN DE SEi'iNA: - E ainda ha mais 
venh o defende ndo, qu e o ·f1e,p aeho ~ómell te um argu mPnto em f01 vor do p1 oductor minei· 
se faça mediante attc~ t :t do do resJJec ti vo r o: é qur. o perCL•r so aqui é muito maior que 
coll ec tor·, de que se trata dr. nma prça qnc- no Estado do Rio. 
brada ou estragada , de mõ1clri 11 a dl'~ iin rua á O SR . VIEIRA MARQUES: - Quanto á exportação 
lavoura ou ~ induslria, nwoiantc a prnp ria do leite. ao passo que o Estado dP Min as ro-
devvlução da peça concel'tarla drntro de ddcr IJ ra 6 1 éis por kilogr·11 mma, o Estado do Rio 
min ~ do pr;• zo e mediante outr~ s medida s quP coh r'a 1 •1/2 rr is :•penas. l s~o srm fala r, 
melhor garan tam o fi sco. impedindo ( s acc1·ntuando o ap:11' 1P- com qu e aca ba de me 
abu sos . lr onr;11· o nob r'e depu tad o. SI' .. ~d~on de Seh-

S•· . P11es iden te, ba lrt>s :HJ!lt s consec ul.iYos n:r, sem fnlar· na difTr n•o ç;t dJ~ oistan• i ~~ . 
q11 e \' f' lll ro sov;.nrl o essn r::•nçarla P b;•lida !l rsde qt tr· "e consid (•re que ns dois i!:f>lados 
Lt'Cia do imposro ~ob re ;1 manlf• it(~, al llls~ nJo ;.ão s.~ n· idos pela mef'ma \'ia-fet rea, que é a 
da genE' rosa bene\Oiencia dos meus illu str .r - CPntra l, f~ o pr'nductor minPiro rf's ide muito 
do,; co ll n!a s. m<> is ara~ t ado do mercad o consumidor, que é 

O ;.n . FEnRE IRA DE CAR vALH O: - N<in ftpn iad c•; o Rio de Jo nciro , pag" ndo, porLr n to, frete 
v. PXI' . és .. mpreouvido tom muito prazer muitomab elevado. 
(<l poiados ge raeí' ). A r e;. peil.o, ~r. P1·esid ente, do eo tcjo que 

O ;. H. VumlA MAHQUEs: -R~sn minha tt> imo- ar; .bo J c f<~ z c r, não ven ho so li citar a reducc;ão 
s ia, po1 ém , tem a sua eiOllllf' lllt! jnst it ie<~l.i v a do impos to de expo rta ção para o leite e para 
nn co n!' ide ração de qu e a indu si.J'ia de lactici- o qnC'ijo , que I'~'P L·lo industr ias em fra nca 
nios, si não é a mais im po rt ntu do E~t.,!IO, pro :: pr ri da dc , co m cap;1cidad e b ;, s t <~ nl~ par'a 
Jrm , e nlre t~nto. co ntri liuiclo porle ro~am l.~ lltc , resislir f' m vant:•jos< tment e ~s tax<1s vi gentes . 
indint ~ ti1elmen1e, para o H u 1clua l e cre- . O que so!1cilo pa ra a in dusl.ria d~ queijos 
scente,,prog ess '"~ . nu ma me.1rda JU Sta e_ eL!ullatr,·a : c qne se 

O sn. I<'E! IBErH,. DE CAili'ALII0: - .'!luilo bem! 
1

I!J e ex tend<t a J'educçao de ,10•/. sob re o se u 
O ~ H. V.rEmA MAHQUES: l\ o~ t·mmHia 4ue vou , pr.so bruto, 4uando cxpor lados em pes ad~s 

apresentar dete rmino que o imposto de expor· c;nx :. s de mad eu·a, r~d n cç~o essa dr. qne Já 
tação ci C' man teiga será de 100 réis por kilo- gosa , ~ em proporçao_ uLe r~ ms elevada, a 
gramma . O r" . cobr'ando actu <tiii!P nte o Estado man te1ga, na PI'Opor r:ao de 1b' I . . . . 
a taxH de '• •;. ad valorem 1pso ('atto, a em(~ n - O que venho solreJiar pa l'a o leJlt'! e sim-
da ti>.a o v~ lor mr rcantil ciP ~S~GO por krlo plt: sm ~ nte que se C' leve o .r~eso ~l c ~na taxa 
~' '·amu1 a d ~: m;mteiga, quarwo é certo e ;:abidc de -10 p8ra 20•; ., o que . a lr ~s, nao . e medida 
pela C;r&a que, durante talw·z oito nwzcs do ~lc favor, pors essa redn ççao :l~ve na ser de 
anno,essP oronucto não consPgue, no me1'cado .lo•;"., rle vez que, com.o e saJ!do, cada lat'<~ 
do Ri o de Janeiro, preço sup eJ' iOI' a 28000. de aO lrtros de cont eudo pesa approximada· 

Fixando pois o valor' merc<•nlil uo kilo· mt·ntf' 1:i krl og rammas. 
g r·awma d~ prod'ucto em 28500 a minha emr n- . A tr r·crir ' . emenda q~re venho_ apres~ntar 
da t·s.tabp lecc uma ~é. dia sé ri H, hones to~ e Ja- , vrsa bPnf't!cJa.r os ho~p1tn es de~. Dom1ngos 
vor;, \·(' 1 mc~mo élO ft sco; e qu e tem par:1 o ex · do Prata e do_ RIO C;. ~ca; 1m porta aprnas 
po r ta dor, como para o Estado, a vantagP m numa des!oc.a9ao de paragr~ plro, de modo 
mdiscutive l de não estar sujeita fts continua- que o aux r.lw est~ b elec~do I)O or·çamento 
das variaçõea do mercado, ás constantes os- possa, de ~ac to, aprove rtar aquell ~ s duas 
cillações da pau ta. ca~a s de caridade, qu~ se acham em constru-

Quet' me parecer, pois, que essa emenda cç~o. . 
logrará o apoio da hon rada commissão de ~r· . Pres rd en le,. passa~do a l ~r as emendas 
Orç mcnto, tendo em consider,:ção o que C; UJa defesa ;·aplda e 1m perfe1ta venho de 
acabr i de accr.n tuar e mais ainda qllf~, pag;m- fazer . . . . . . 
do JOO réis por kilogr:tmma, paga o rxp .)r - VozEs: -Brtllrantrssuna (Apmados qeraes). 
ta dor' mineiro cerca de quatro vezes m<ris ljU C, O ~H. VIE!HA ~IAHQCE!' .. . . estou ce rto de 
o Px portador· tluminense, el e vPz cpre , como qu e, depois ue brm c~ lud a da s e meditadas, 
sabe a CHsa , o imposto sobre a ex portll çào merecerão o apoio da honrada commissão de 
d~ mlln te1ga, no Estado do RIO , é apenas de Urçamento e a approvaç<io da Camara dos 
26 réis por kilogramma . . srs . Deputados, apoio e · approYação que se 

O !'H . NELSON DESE~ :'~A : - O'a hr api'OF-pe - impõ ·m, inill udive lmente, em beneficio de 
rida cle cresccn t~ da .indnsLI'ia de hcl icinios uma in rtus tr'ia que se n ! inopinadam ente ag-
!10 EF-ta.do do R10 , contrast•;mdo . com a cnsc gntvada tom a inju sta, i1wq ui ta ti v a e, 'obre-
Jndt ;strlRI rlos produ ctores mrnrrros. lu dr, inoppOI'tLinR ~> l e va ç- ão das tarifas da 

O ' H· VIEIRA MAHQU E,;:- Agrad eço. o aporte L ~f'!llral, em plena care~tia da vida (opoiados ). 
de v. P>.r.. , que vem em apolO da mml!a ar- Süo f'Stas as emendas i lê ). 
gu ment:ição. . . . (Muito bem; muito bem !) 

Do rap1do, do brev1ssrrno co tr.JO en t n~ o 
impo, to cc br~d o pelo Esta do do R10 r~ o exi 
gidn pelo Es ta do de Mio:ts Ger.~ es, verific~ m 
se loe.o as diffi.culdádes quasi isupera1 ci;; que 
obera m e enl.r avam o PX J.!OrL>d (lr min eiro. 

Ao p~s' o que no Rio de .Janr iro o im po~to 
5obr·e a exportação· de man teh,nt é , como dis 
e h:l pouco, de 26 réis por kilogramma, em 

s 

Emendas 
I 

Ao <H' l. 6•.-onde se diz I :.i· 1 .- diga -se 20 / .. 

2 
Ao ~ rt. 11., depo is dd p:llaua-;.miantho.-

auc rescen te-se - "c peças isoladas de ma cbi-
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nas destinadas (t lavoura ou industria, quan- , meu col lega, membro da com missão de O r-
do dcspaclndas para serem reparadas». çamento, que se ha de remediar LLma situa-

3 ç.ão que exige, desde jú, uma intervenção' 
immed iata. Ao art. 32- oncte ~e diz «auxilias e subw~n 

ções de 2:000$000 aos hospita es de S. Domin-
gos do Prata e Rio Ca,ca~, diga-se-· «Auxilio 
para construcção das casa~ de carid~d e de 
S. Domin gos do Prata e Rio Cas t.:a, 2:000$000 
a cada um11n. 

Sala das ses8ões da C1mara dos Deput 1dos, 
19 de agosto de 1913.- llieim jlfarqnes. 

3 A 
Art. 25 e § ~ub :; titu~·se . 
No exercido de 1914, o imposto de expor-

tação da ma ntcigr1 , que pod Pr:'t ~c r pago na 
estacão de destino, será de 100 réis por kilo. 

§ Quando exportada em latas grandes ou a 
grand . ou quando enlatada e encai·xotada, 
continuarit a manteiga gosanrJo do Rbatimento 
respec:ivo de 1 o e 15 ·I . do peso bruto, aba-
tim ento es~e que se r:'t de 10 "/. para o qu,~ iio 
4uando expedido em cai xas de madeira, e de 
20 ·; . p::traol eite. 

Sala ctas sessõ es , 19 de agosto de HJ 13.-
Vieira Marq11 es. 

O m. PR ESIDENTE diz qu e. im portando t ~ sta 
ultima emr ncla em dimtnui ção da rPceira, não 
pód e em fa ce do Regim ento, ~ c r· acce ita pe la 
Mesa. 

São apoiadns c pc.stas em discussão conjun-
ctam en te oS r m Pnd~s ns. 1, 2 e 3. 

O sr. Castello Bt·auco:-~1'. Pre~idenle 
sou um descrente e um desanimacto por ver 
que, deante da situa ção preca ria do;; orç ~
men los do EsV·du, nada se pode faze1' em 
favor da s classes que dcYiam muecer, da 
parte dos poderes pu blicos, protecçào rea l. 

Effectivamente, SI' . Presidente, cor:·endo a 
vista na p1·oposta de orça mento, ve jo consi-
gnada para a ' 'erba - im migração-a insigni!i-
cante quantia de 300 :000$000. 

Ü SR. ~OAO LISBÓA: - E' porque V. exc. não 
preston attenção á ultima disposição elo orça-
mento (ju e monlém em vi~or a di sposição do 
orçamento1 Yigente, abrindo um t.:redito de 
2.000 contos para esse serviço. 

0 SR. CASTELLO GRAN CO:-Responderei a V. 
ex c. 

A crisR, por exce ll encia na classe agricola, 
sr. Presidrnte, é a f;dta de braços. 

O ~R. V AJ.DO)llRO MA GALilAES:-Posso dar 
te stemunho; na minha zon;l !1a uma falta ex-
traordina r·ia de lm1ços. 

O ~H. NELSON DE SE:--<~A:-0 progresso de 
São Paulo é exclusivame nte fru 1:to da co loni-
zação e ne;;se caminho deve entrar o Estado 
de ~Iinas sem medo de orçamentos mingoa-
dos. 

0 SR . CASTELLO 13HAKCO:-Ainda bem que 
O!' meus collegas vêm dar l'azào ás pondera-
ÇÕ >'.s que es tou appe~e nta ndo. 

Healmente, sr . Prfl~idente, é tão p1·ernente 
a situação da industri r agrícola no Estado 
que, po;;so affil'mar desta tr·ibuna, muitos 
lavradores tiveram as suRs co lheitas sacrifica-
das pOl' falt~ absoluta de b1·aços. 

Os ~R~ V. l\fAGALI!AEs E C. RôçAs:-Apoiado; 
muito bem. 
O m . CASTELLO BnANco : - Ne~sas cond ições, 
não será com os 2. 000 contos a que ~e refere o 

A. c· - 3o 

Além de ser insufficiente a verba de 2.000 
contos, vê se que essa auctorizaçâo foi vota-
da o :1 nno passado, não foi executada e as-
sim irá sendo reproduzida nos orçamentos 
futuro,. (Apoiados geraes ). 

Portanto, sr. Presid en te. eu bem mR expri-
mo dizendo que sou, nesse particular, um 
descrente, um desanimado. 

Sr. Preidente, a unica co usa que vejo neste 
proj eclo (mostrando ) que se pode a~roveitar 
em ben eficio do se 1·viço de immigração, é a 
in signifi ca ntissima verba destinada a premias 
e prop~ ga nda, cuja suppre,são pPço. L1ara 
4u e" quantia qu e lh e é des tin:1da. 310:0008000, 
SP.ia accrescida á verb~-immigra ção. 

De> ta tribuna dirijo um appello aos pod e-
res publicas do Es ta d0 prH'a qn e enfrentem 
~ssa qu1~s lào da fct lta de b1·aços á lavoura de 
:llin a, com a attenção maxima qu e exige esse 
palpitante problema. (Apoiados; muito bem). 

Sr. f>r esidrnte. lamento, <l inda, qu e para a 
verh:1-0brns Publicas-se con~ign e apenRs a 
insignificante quantia de 1. 000 contos de réis , 
quando, pelo menos, metade do impo,to da 
sob1·e-ta xa deYia ser des tinad a ;'lf; eHradas de 
rodagem. 

O ~~~- I. MunTA E P. Pmm:JHo: - Ap')iado; 
muito llem. 

O i'R . CASTELLO RHANr.n:- ApflP]Io. ~r. 
Presidente . para" eo nr11ri~~ :io d·~ Orç:nlH·nto 
para qu fl r edo bro~ de e~forços. f:oze ndo mes-
mo ~acl'ificio iu ge ntR. afim dP consign:-tl' p ra 
as estrad:ts de rudagem elo Estado uma ver-
ba especial. 

Sn . ~·nESIDENTE, v. flXC . sabe perfei -
tamente que a ver·ba de 1.000 para obl'a<. pu-
blic ·s, na qual es tá incluída tambem a (juan-
tia a se despend er com rfda ção a es tradas de 
rodagem, além de cl imin ü t~, abrange lambem 
ou tras applicações, [JOl'quanlo, sob a rubrica 

Ob1·as Publicas es tão innum eros serviços. den-
tre os qnaes se vêm os proprio;; do Estado, 
cadeias, repartições publicas, etc. qu e, a todo 
momento, es tão precisando de ~é rios repa-
ros. 

Or·a, como a Ca sa bem sab e, esses dive1·sos 
servtços absorvem a importancia da rubrica, 
c, certamente, nada sobrará p: tra as estradas 
de rodagem. 

O SR. Jo .\u Ll~BÔA: - A ve rba de co nstru-
cção e reco nstru cção de pn~rlios escolares rstá 
na despesa rela tivn á Secretaria do l ntet·ior; 
tem verba especiH I. 

O sn. CASTÚLo BRA:-<co: - Para predios es-
colr1res '! 

O sn. FERREiRA DE f:AIWALII O: - P~ ra con-
strucção, reco nstru cç:lo e limpeza de pre-
dJos ~-'Scolares exis te uma berba de 300 con tos 
de réis. 

O sn. CA>-TELLO BnAKco: - V. PXC faz mal 
em ctar esse aparte, porquanto no interio r· 
do F:stado é que sentimos a falta desses pre-
dio ~ . 

O m. GARlll.\LDl l\IELLO: - 0;; prPdio~ esco-
lares são coostl'uido~ pelas munio ip::rlidades , 
exceptuand o apenas os da c~ pitn~. . 

0 sn . FEHHEIRA DE CARVALHO (ao S1' . GaTt-
úaldi ) : -f'i ão apoiado. O goYemo de i\linas 
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tem _dado auxílios para n construcção da maio-
ria dos predios escolares do Estado. 

O SR. PA ULO PJNHEJRO: - A maioria, não 
apoiado. 

0 ~R . FERREIRA DE CARVALHO (ao S1'. Paulo 
Pinheiro ):-A mnioria, sim, senhor; ;>osso dar 
testemunho . 

O >- r. SEI'\NA FIGU EIREoo:--Ainda não se con-
struiu em Minas um só predio escolar sem au-
xilio do Estado . 

O SR. GARTBALDI DE MELLO (aosr. Senna Fi-
gneiredo ):- Con testo a v. exc ., citandu o do 
meu municípi o. 

0 ~R. FERREIHA DE (' ARV H li O: - 0 que é 
certo é qu e o gove rno do Estado, p<l tri ot ira-
men te, tPm auxi liado a construcção de todos 
os predios e~co lnre8 . 

0 SR. PRESTDENTE: ·- · Attenç:1o, senh or·es. 
Está com a pa lav r8 o sr . Ca ,. lello Branco. 

O sn. CASTELLO 13 RANCO: -- Prose~uindo nas 
minh .• s consid erações sobre o proj eclo de or·-
çamen to, 5eparci mnis a seguint e disposi-
ção 1lê)· 

«A;·t. 45. lêica o gon-:rno auctorizado a con-
ceder o pr emio de 30:000$000 á empre5a qu e 
transform ar·, indu stri al me11te, no mín imo , um 
milhão de ki log ramm as de milho, ;mnual-
menlf".'' 

A indrr stria de qu r tr·ata es te arti go med r·a, 
com vantnge ns , no Es ta do e em '·lu it~ i todas 
as sua" zo nas; en tretan to , não tem logrado 
protecção conveniente. 

Tmha em meute :-lprcsentar um::r emen da, 
qu e viria em aux ilio •!essa indu stria; ma s, em 
face do Regimento , llada podendo fú r- r em 
3 a diSCUSSãO, deixo, desta tribuna, CIS mi-
nhas · id é~s a respeito, pHr::r qu e, r m 
tempo opportuno, ,;i ell as forem julgadas 
acceitaveis, sejam po,~. ; s em exPcução . 

E' o c::rso, sr. Prei'idente, que os pr-odu ctos 
do milh o que se destinam ao n o~so prinr ipa l 
mercado consumid or, que é o Rio de Jan ei-
ro, estão sujeitos a um im posto colmrdo pelo 
Estado c a um :-l tarifa da Es trada de Ferro 
Central do !3 rasil que impede, em absolut o, 
a expot' tação d e~ses produ ctos para aquell e 
mercado, tor·nando impo~ sive l <~ concorrencia 
com os seuc; sim il ares . 

Sug~iro o alvitr e de se pedir ao pod er 
executivo qu e rep resente ú Estr·ada de Ferro 
Central sobr e a urge nte necessidad e de se-
rem reduzidos os fr·etes para a exportação 
doF- produ cto:. derivados do milho. 

UM SR. DEPUTADO:-Devia o ·nobre orador 
La mbem se referir ao farello de arroz, qu e 
muitos produ ctores não pod em export~n-, de-
vido á ::rsph yx iante tarifa . 

O SR. CASTELL') 13HAN co :- De plen o ~ccordo. 
Sr. Presidente, o art. -lo6 do projecto 

acha se assim concebido: (tê ; 
"Art. /16. - Fica o governo do Estado aucto-

rizado fi contractar, com quem maiores nn-
tagens offcr·ecer, o estabelecim ento de arma-
zerrs ger::res na praça do Ri9 de JHnei r·o c nAs 
margens dos estr;.d as de ferro do Estado de 
Min as, al ém de ou tra,; provid encias de inte-
resse pnra 'l. producção mineira. 

Paragrapho unico .- Para o fim deste arti go , 
pod'erá o gov erno, além de ou tros favores 
j ulgados necessarios. concede r ::r garan tia de 
JUros de 6 °/ 0 , por prazo nunca superior a 20 
annos e sohr~ o capi t'l l maximo de ... . .. . .. . 
:l· 000:000$000.~ 

Este artigo consigna uma medida vence-
dora em todos os parzes adeant::rdos, onde tem 
produzido os melhores f'1 uctos e a commis-
são de Orça mento merece os mr.ll rores louvo-
res, porquan to, consi gnando t<d dif:posição 
no orçamen to , vem de~prrtr. r bel los inicia· 
tiYas, abrindo novos horizon tes áquelles que 
trabalham em i\Jina s . 

Era uma medida qu e se empu nha , a crea-
ção dos armazens geraes . não só neste Esta-
do cnmo tam bem na Capital Federa I. 

Sobre as v~ ntn gens desses es tabelecimen-
tos, nad a h a a esclarece!', e, por isso, não ,é 
necessario sobre ellas expencler qu: ,esq uer 
considerações, visto que é as sumpto bastante 
conhecido 

Entendo, porém, que cada um de nó;; rl c,·e 
col labo rar r:om os dados ao se u alca nce para 
que esse ma gno com mettim ent.o se torne, na 
pratica , de vantagem real ás inclustrias do 
Estado . 

Acredito, ~ r . Presiden te, qu e os ::rrmazens 
ge raes hão de ser es tabelecid os nas cidndes 
uu ce ntros qu e !'orem consid erados as portas 
de sa hid fl elo Estado . 

Naturalm ente, sr·. Presid en te, ::rs cidades de 
.l anuari ll e Tl ll'ophilo üttoni, no extremo nor-
t ~-' ; a de Ubet'i1ba , no Tri nngulo ~lin e ir·o ; a de 
~l on te Sa11to e vitl::r do Guaxupé, do sul de Mi-
ll as ; P a~ de .Jui z. de F'ÓJ'a c Al ém P:=trnhyba, 
na zona da malta . centros co nsiderados como 
portas de s::rhida dos productos do Estado. terão 
t on~osamen t e de se r· escolhidas para o es tabe--
lecim ento dos armazens ge rfles . 

Sr. Prrs iden te, como v. ex c. sabe , a es ta- · 
l.:ão da Estrada de Ferro Central,cm Porto Novo 
do Cunha, ra '15 annos atrás, teve um movi-
mrnto de cargas rx traordinario , tr ndo até a di-
rec t.oria da Central necessidade de esta be lecer 
ali i al'mazens enormfs . qu e pud essem recolher 
os prod uctos destin ados ao tt'a fego na referida 
est rada, porém , esse movimento decresceu e 
em pr·oporções assustadoras, em parte pela 
diminuição da producção ag1·icola e princi-
pAlm ente, pela redu cção da bit ola d::r Estrada 
de Ferro Centr·al, no ramal de Porto Novo, 
on de trafegou os carros da E'i trada Leopol-
dina. 

Um grand e :nmazem de madeira da Central 
j á toi des truido; um outro está entl'egue a 
um par ti cular; rr sta um terceiro do fJU <~ I a Es-
trflda de Ferro Central pouco se utiliza, tal o 
seu tamanho. 

l'l<lo é razoave l, sr·. Presid ente, que mio se 
til'c o devido prO\'eito de UI!!a obra l! l'andiosa 
como es ta; e, tt ndo o Estado ou r. mpreza que 
p::rra esse tim se organizar· el e des pend ee uma 
somm~l co llossfl l. com a constnrcç:'io ele um 
Pdificio des tinado ao estabelec im ento d~ ar-
mazens gerfl es, é justo que o gove!'no el o Es-
l' tdo so licite do da União fi ce~são gratuita 
desse p;rvilhão para nelle se e~tabelece r um 
dos arm;rzens projectados, porque o :ll'ma-
zem que c~ t á :nTendado ao parlicul~l' é bas-
tante para o serv iço cl:t Eslr'ada Cen tra l, 

Sr . Pres idente, é de tamanha magnitude o 
assumpto constante do art. 46 do proj ecto 
de Or·çamento e de tão palpitante necessida• 
de LJUe a sufl approvação se impõe, com que 
muito se co ntribuirá pan o desenvolvim ento 
e progr~sso das noss:rs industrias. 

Com estas consider&ções espero que a 
Ca~:1 approvo rá as rmendas que tenho a hort-
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ra de apresentar e que e~ tão 
das. (lê). 

assim redg ii- as suas idéas .eco nomicas e o fez com ardor 

Tenho dito. 
( lfu ito bem; mnilo bem !) 

Emenda.ç 

4 
Su pprima->e o n. 35 do § 3. do art. 32 . 

5 
Accrescen te-se ~o n . 11 do ~ 3. · do art. 32, 

para immigração mais 300 contos. 

e p~ trioti smo de semp re . (O orador se 1'e(ere 
ao facto ele e.,ta1' occupanclo , no momento, a 
presidenr, ia da Camara , o S?' . Gas te/lo Bran-
co , vice-presidente) . . 

A cornmis,ào de Orçamento ten a o grande 
prnet· de appell ar para a Casa no sentido 
d ~ sr. rem ~cce itas as medidas. propostas pelo 
i\ lust re col lega a qll e me venho refHrindo, 
si e ll a não fosse su rprehendida em 3." dis-
• : u ~são , occa::Uo em que se Yê obrigada, em-
hot·a a contra gos to, a aconse lh ar a rejeiç:io 
das me~mas rmendas, uma vez qu e e ll ~s 

Sa la das Se~sõr.s d<J Camara, em 19 de agos- vêm pe rturb ll r o plono adaptado pela confé-
to de ·1913.- C;1ste ll o E1a nco cção na o rg~n i zllçào do orçame nto. . 

6 
Ao art. 1•6- Accresce nte-se : 

. ~ Fica o poder executi vo nuctori zado a 
entrar em accordo com o governo fede ral 
afim de obter que a E. de F. Ce ntt'll l ceda 
um a das Sec('ões de se us armaze ns na es ta -
ção de PMto Novo, para ahi e::. tabelecer 11m 
armazem ge ral 

Sala das Srssões. 19 de agos to de19 13.- Pe 
riclr.s . - Raul Soa res. - Henri que Po rtu ~a i.
Emii io Jardim . - Cas tell o Branco.- Cbris ti ,_ 
no Hôças. 

São postas em discussão conju nc tamentc . 

Que ro, ent re tanto, regtslrar que a comm ls-
são, nüo acceit ~ nd o as emendas do meu coi -
ga , n:io tem o intuito de me li nd 1ar as. exc. 
qae r econ ll ecr. ser· sempre an im ada das me-
lh ores i nte n~Ms P. desejo dA co llaborar na 
discussão da le i de m i n a~. 

S1·. Presidente , no cnmp1·im r nto do · ~en 
rl ever. a co mmi ssão de orçamento devia pro-
pôr ú Ca sa red urç:io considoe rnvel nas Yerbas 
consignact .. s em o p rOJ~'C to ela le1 de mf' JO S 
pa t·a ·19·11•, ent•·cta nto é imped ida nesse Len: 
tamem, pelo rece io de clP sor~a ni za t· seJ' \" Í· 
ços r.m andame nto, on prrtu rbar a marcha 
na admini st1·, ção rln E.:. t:l clo , porq n ~ n to, o 
t.-mpo dA qu e d i ~põc par<t c ~se e~ t u d •J é por 

O sn . F. SC II U ~[ANN ap rese nta a seg ui nte · demais dilll innto. 
E' justo, po rtlln tn, que nPsle mome nto,_e m 

que a comm is~ào SP- pl'll!luncJa pela ult1ma 
v~ sobre o orçamento, laça um appello ao 
Senado Min eiro p:1ra que ell e, dtspondo de 
tempo sufficiente, reYeja o orça mrnto, col-
locaodo as suas ver bas de accô rdo com a 
situação qu e se nos depara e que a crise da 

Emenda 

Ao ~ 3.·, capi tulo 2. ·,do art. 3.2, n. 18 .-
Em Sf'~tJida ~ s pal:1vras de -«Juiz de Fóra 
5: 000800J>> di;p-se - e In stitu to Elect r·o-Te-
chnico e MPcanico de ltaj ubá, 10:0oogooo e 
não r,omo e!' Lá redigido. praça do Rio nos a,n nuncia. . . . 

Sr·. Presidente, e com ve rdadeira sattsfa-
cc;:ã o, qu e declaro a v. exc . e~ C~sa, que a si-
tnaeão fi nanceira do Estado nao e assustadora , 

e manda que" as nossas condições fi n anc·~i ras uão sã o 

Sala das Ses~ões, 19 de agos to de 1913 .--F. 
Schuma nn. 

E' a poiada e posta em discussão conjun-
ctamenl e 

0 ~ H. ÜDlLOC\ DE ANDRADE justifica 
á Me,a a seguin te prec:nias . 

Emenda 
Ond e convier : 
Art. 
E' o go\'l~ t·no aucto ri~aclo , caso não seja 

aproveita do em out1·o es tabelecimento o pes -
soal. do [r ternato do Gy mnasio Minei ro, a 
tra 'l>for mal-o em externato dentro dos li mi -
tes da verb1 do n. 21, s 1.·, do ~ rt.. 32, 
dando l!JC a~ V<ln l.a!"P ns e r ega lias do Exler-
na to do Gymn asio l\lio eiro de Eello H01 i-
zon te, sem ou tros onus pu a o Estado. 

~ 1. · As cade iras da mrsmll serie qu e se 
vagarem serão annexadas umlls ás outras e 
r egidas po r um ~ó lente, não excrdendo, 
pat'a cada um .de du:" rl iscipl inl-l s di fférentes 
e quatro horas de se t·viço por dia. 

U pesso~ l não aproveitado na transforma-
ção fi cará em disponibilidade na fó rm'l da 
lei.- Odi lon de Andr.1de. - Se nna (figueire-
do . - João Lisbôa .. 

En tra em discussão conjuncta mente. 

0 SR. CASTELW BRAN CO : -Niio apoi~do. 
0 SR . SENNA FIGUEIHEDO :-Entretanto. en-

tendo ser de bo:r. alYit re, não se abusa r 
muito do nosso credito e ser previden te. 

Sr . Presiden te, ao "não apo i arlo~ do meu 
co ll ega respondo, continuando a afti1·mar, que 
a 'ituação do Estado nii.o é pr·ecana. 

E' facto conhecido da Casa , que todos os 
paga mentos estão em dia . 

0 Sr. CASTELLO BRANCO : - Devido a recusas 
ex trao rdi na rios. 

0 SI\. SE:'>NA FIG UEIREDO: - E O podei' el\e -
cu tivo ainda ·não tP. ve a necessidad e rl e l ~nçar 
mão do credito, do que se deprehend e o_ue não 
nos achamos em uma situação de cl tlflculda -
ctes ou a ngust io~a . 

E' verdade. sr Pt•rsiden te. fJUC as rencla.-s 
publicas tend em a decrrscr.r , mas pa ra evi lar 
o;; ~r u s elleitos , temos o podPr executtvo <11"-
mado de tod os os meios que possa m rr duw· 
as rl esprsas , sem, en lrf' tanto, pertu rbar a 
march'l dos ncgocios pu bli ros. . 

O sr·. Senna r jguei r t> d o : - Sr. i)re- St' . Pres idente, combinad ns es~rs O OIS r le-
sidente, peço a v . exc. a fi neza de me re - mentos, rl e um lado o pode i' executivo dis-
metter as emendas apresen ta das . (E' atten- posto a n:io augmenla t·as despesfls e clfl ou-
dido ) . . tro a seve ra fi scaliza ção na an e :adaçào dos 

Sr . Presidente, por uma fr liz coincidencia impos to!', conco r1-et :1o el les pa1 a que. atra-
tenho de me diriail' a -v . exc. qu e tão ln·i l vesse o E:;tado a cri se que se nos av1zmh a 
lhontemente expo"z á Ca mara dos Deput·:,dos 1 sem haver necessidade de r ecorre rmos a 
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meios extremos para a gatisfacção de certas obras publicas é porque con signando quantia 
despesas urgentes e necessarü1 S, attencler aos muito elevada, o prop1·io poder executivo se-
nosso cred ito . ria o primeiro a reclamar contra esse prece-

O facto, sr . Presid ente, que ha tempos se der, porquanto, obJ'igado a execulc.r as medi-
observa en tre nós ele , ha m:: is de 4 annos, das votadas pel o Congresso, poderia se r sur-
não ter o Congresso l\lin eiro necessidad e de preh Pndido pela falta de recursos. 
crear nevas taxas de impostos, de' e nos ale- E' preferível, sr. Pres idente, o systema que 
grar, porquanto , issn qu er di ze r que a eles- h~ mos adap tado, consignando ve rba reduzida, 
pesa pllblica tem sido reduzida aos lim!les dando se, ao mesmo tempo, auctorizarão pa-
da receita. ra aber tut a de cred i tos , do qu e o de se co n-

o que, entretanto, sr·. Pre, id r nle, não dei-· sígna r qu antiél s elevadas sem os recursos da 
xa el e !' Cr fa cto reconh ecido e co tidia namente rece1La, o qu e mdnbJt.,velmente, trana emba-
Hssignal;tclo, é qu e o nosso sys tema tributa- raços .a acl ministr·ação. . _ 
rio preci'a de ge r remod elado nfi m de que Crcw qu e, em \JSla el as con s1de r~ çoes que 
ns d iv ersa~ taxas de im postos recáiam de vou pa liJdam cnte expendend o, nao . m~rece 
modo proporcional so bre os contri bui ntes , crn suras o proc.cdJmento da commt :;.sao de 
po rquantn , até hoj e. tem sido a producçào Ot·ç;mJc~ t.o coEsJgnando a ve rba ele nul can -
a mais gravada. de lia tirando a r r:ce il-1 pu- ~lM de re1s. p;t ra ob~as publi cas . 
hlica o se u maior con ligenle p:t ra sa ti ~ fazc r Sr. Presid ente, ~ao p_osso deixa !' passat' 
as necessid ades rlo Tll esouro. sem rep: tro um-a il fh rmaçao do meu co llega da 

S1'. Pre,:ide ntc, da acç:io conj uncta c:os 1 2·~.circum,c ripç:ão. 
poderes exccu ivo e leg islati vo, tem surgido 1 _l e~ho ple,,a ce r.tc7.a que a sua a rgu~n enta
u maio!' d1·sejo em se altender as reclnma-1 çao ~ toda com o fnn de pl oporc.wnnr a com-
ções ci 'IS c l a~scs procl uctora!?- . no sen tido de m1ssao e no goveí'llo _ mews efft<.:azes e bem 
se dimir,u iJ' as ta_:-; as de impostos, como t:. m- j on cnUd-os.c~~n r ~Ia ç:a.o aos.servH;.os qu e cor-
bem as rec lamaçocs de pon tos os mais lon- r e~ pe la :::,eu eta11a d,l A g11 c~llu ra. 
giquos elo Estado, n :lativ:t men te a sc l'viços Lomo a C: :sa s : . br;~ na ~cs,ao do annopas-
urgen tes c inadiav eb . sacio, o governo do E~ t aclo, por mtc rmedto do 

Tem sido 0 maio!' r:mpenho ela :-tdm ini str.a - sr. Sec r e lar~J o da Agncullura , :1presentou 
ção publica atlP ndP J· ao appello ela:; )Jopu la- á conqd eya çao . da .Ca rr~ a ra o s_eu. plano de 
çõcs ruracs, facilita ndo-lh e:; os meios de Jmm Jgraçao e col?mzaç.ao elo Es t~ do;,. pla no 
tran:;portes, cons trl,linclo ca sas para inslru- :sse ~ue ? e~ t.ô~ completamen te do se.,mdo.~ 
cção publica, debell; tndo mol es licis qu e tre- ~? ~P~<~d o c~ te .t pr~sent~ d~t~, t~;e,nclo sentll 
qu en temente app r ·cem em um·1 outra zo na pa1 ect r-lhe mclh01 li11Ciilr t.al sei\ J ~,; O pelo sys-
c esse geHo ,;obre c!~ ad ministrado r tem acha- terr; a d~ .csub venç:õe~)) . , ", . _ 
do lea l co llaboração da parte du poder lPgis- ' . ex c. deve estar r;m~? J ~do , .c l. Pres tei~~ 
!ativo que o recebe com appl ausos, vo tando te, que, em annos ,routenOJ_es, , t co l:n.m~s,a9 
todos os creditas su pplementares e ap]Jro - de Orçamento te\ e occastao de a_fhrm ür a 
. d d . . .. , · . · f · ' _ Casa qu a cl e~poza com a Jmmi graçao e col o-' an o as espcsas extr aO! dmar1as e1tas nesse nização do Esta do havia allíngid o a uma som-
sentido . ma consiclcravel , porquanto esse se rviço des-

Merece , portan to, applausos a administra- c.uidado no antigo regimen, fo i, com especial 
çii.o qu e não se tem descu idado de in cremen- c;1rinho o cu idad o, tratado pelos governos dos 
Lar a producç:'io, j{J pelos auxilias cl irec tos e bcnemerilos min eiros, conse lh eil'O Affonso 
i.ndireclos qu e lh e ~ ão facultados pe la Secrc· Penna, de saudosissima memoria, e dr . Bias 
turia cl~ Agl' icullu ra, já pela construcção de Fortes. 
er;tradas e J.!Ontes em diversas par tes doEs- Sr. Pres idcn tr, so os mil ha res de contos 
tado , com o fim de facilita!' o tr,msporte. gastos com a immi g r·~ção e col oniz·j ção do 

u sn. CASTELLO IJRANco:-Acho qu e é pau - E:; ta do, até aq uell a da ta. !J:iO prod uziram os 
oa a verba con~ignada para is~o . resultados qn e eram esperados , n:'io se deve 

O SR . SENNA FIGUEIRE DO: - Reaim ente o fazer rec rindnaçõf'S a administração pu blica, 
meu collega tom razão. porqu e o Estado de São Poulo, o.ft'er erendo 

O sn. CASTELLO 13n ,,N co : - ·O mal está em ser c:unpo mais vaslo , pa ra alli ~ltrH hi ,l gran de 
a verba in sigo il ica nli ssima. num ero de imm i;,! ra ntes vi ndos directamente 

O SR. SENNA Ji'JG UEtHEoo: - Rep ilo: o meu para o Estado de .Min as . 
collega tem toda raz;!o c eu concordo com Entretant o, sr. Preside nte, posso affi rmar 
s. exc. em part e do se u pensamen to, dei- á Ca sa qu e se os resultados não 1o ram com-
xando, entre tan to , de faze l-o com relação a ple!O:', em lodo ca so, al gum a causa se fez para 
outr;,, porquanto é 'abido que ape sar ele set' o no ~ so progresso c a incrementação qu e teve 
consi gnada apenas a verba de mil contos a nossa vi da economi ca é um attes tado ela 
de réis pora ob r a~ pub li cas, o Congresso, an· e ffi caci ~ da medida pos ta em pr;r ti ca pelos 
nualm entr , vota credi~os superiures a essa governos a que já me referi. comprovada 
quantia e o taz co m o intuito de a tt~ nd e r a pelo accre, cimo das rendas publ icas. 
diversos serviços feitos 0 11 auctorizados . O sR. C i!RI ~T!ANO RôçAs dá um aparte. 

O SR . CASTELLO BRA NCO :- E' pena que o O SR. SENKA FlGCEIREoo: - Sr. Presid ente, 
Estado não dispenda a terça p~ r1 e do seu o meu illu slre collega o sr. Cllri~liano Rôças, 
Glrçamento em obras publicas. com a sua palavrr~ sempre au ctorizada, acaba 

U sr. SENNA fi'J GUEmEoo:-i\1as o meu colle- de declii rar que o<; resu ltados da immi gração 
ga sabe qu e elle riPspende perto ele 3 mil con- foram el'fic;,zes em div ersas zonas do Estado 
LOs com essa rubrica, si be tiver em vista os e eu es tou de pl eno accôrclo com s . exc . 
creditas votados pela Camara e pelo Senado. E' facto conh ecido da Casa que, a partir da 

Devo ponderar aos meus collegas que se a administraçrlo do exmo . H. dr. Bias Fortes, 
c.ommissão não propõe maior verba para os administradores posteriores tiveram ae 



luctar com sérios embaraços, que vieram ag 
gravar a situação financeira de J'linas, chegan-
do a ponto de paralizar SPrviços em execu ção 
e correndo até o perigo de se desmoronar a 
machina administrativa. como aconteceu no 
governo do inolvidavel dr . Silviano Brandão, 
em que ell e se houve em maiores diffi culda -
des para resolv er a cri se, tendo necessidade 
de lanç~ r mãos de medidas extrema s, affron. 
tando com desassombro a crise temerosa com 
que se hou ve , esqu ecendo-se até do pe rigo 
da r xecução de algum as de lliis, afim de só 
ter em mira sa lva r o credito pu bli co. 

Foi, sr . Presidente, o br11ço forte do s:lll-
doso mineiro, clr. Silviano Brandão. que, 
adopt:, ndo medidas de excepçüo. poudc im-
pr dir, oe la ~ up p res~ão de diver :: os ~erv iços 
em andam en to no E~ta d o fl entre elles o dn 
immigração e co lonizaç:'io, a desmor ali s3ç:io 
do nosso crecl it•J , co nseq uencia ela crise me-
donh a q11 e se dese nho u nos hori zon tes do 
paiz, re f'l ec lmdo gt·andemenle em Mi nas Ge -
raP ~ . 

Foram precisas, SI' . Preside nte . mcdid; JS 
d es~a ordPm , e tão promptRs, sabi:1s c cffi-
ca zPs que rc ll nb il iteram o Estado, para qur , 
rr. a i~ larrlc, o governo do i n esqu cciv <~ l I'epu-
bli ca ii O .!não f'i nil Piro pudesse pô 1· ~·m pra ti -
ca o~ serviços const:1n tPs do Sl'U progr;unma 
de ad mini s tr~çtio, progr~ mma que con ti nüa 
a se r executado com carinho pelos gove t·-
nos que lh e succede1·am e, como a Cas-3 
bem o sabe. tem merecido cuidado esp f• cial 
da actual administraç<o publica do Estado . 

SI'. Pres iden te, no momP nto, duas c:1usas 
concon em para o enfraq uecimento e angus-
tia em que se deba te a lavoura mineira . 

De um lado é o nosso desenvolvimen to in-
dustrial, é a allraccão dos grandes centr·os 
que, ofterecendo maiores vantagens aos tra-
bcll hadores I UI'aes, os chamam para as indus-
tri a~; de outro lado a conslrucçào de tantas 
linh as ferreas, rem un erando melh or os ope-
rarias , para ell a al lra hem os tt'<Ibalhadores 
da lav ou1·a. 

Dizia eu, sr . PresidentP, hn poucos dins, 
neHa Casa, qu e para a falta de recursos de 
ql!l e se resentia a lavoura, já havíamos pr·in-
cipiado a reso lução do pt·ob lema pela creação 
do Banco Agrí co la nes ta Ca pital, com irra-
diação por todo o Estado, t que, agora, o 
nosso dever nos im põe attender a falta de 
braços com que luc ta a cla sse agrícola. 

Ne~>se sentidO devo deci:Jrar á Casa, e o 
faço cem todo prazer e ch eio de satisfacção 
qu e o governo elo Estado já tem um plano 
elahorado a respeit o; 

0 SR. RA UL DE l<'ARIA: - Já estãO em exe-
CU ÇãO algun s contl·actos. 

O SH. SENNA FIG UEIREDo :- Como bem ob-
sena o meu digno cull ega. resid ente nesta 
Capital, já es tão em execução alguns contra-
elos, ex istindo já nos centros agrícolas euro-
peus emtssarios qu e devem pôr o immigran-
tc <lO oar de tudo que o espera aqui, or-ientan-
do-o de tod as as nossas condições economicas, 
afim de que elle vindo. já conh ecedor de to-
dos esses factos, não tenha o governo de se 
ver sempre com constantes reclamações dos 
governos dos paizes de onde emigram. 
Além desse facto, já vem o immigrant.e com 
destino certo, conlract~do, «oncorrendo ape-
nas o E~ ta do com as despesas. 

Essa medida, sr . Pre~ id e nte , é de alcance 
ef!icaz e extraorQinario . po1·quanto, vindo o 
immigrante conhecedor do qu e aqui se pa ssa, 
as condições em que vai ser collocado, •a-
bendo o salario que vai ganhar, é de se sup-
por qu e, uma vez estabelecido no Estado , 
em qualqu er ponto com salario certo e resul-
tado positivo, não se deixará lev:lr pelas vc; n-
lagen s que o Estado d• ~ São Paulo, mais rico 
do que o nosso, lh e poderá offerecer. 

O SR. VALDOMIRO !IIAGALllÃEs:- Em Minns 
lemos zonas au e offe recem as mesmas va nta-
ge ns de São P 'ulo . 

A diffe rença qua ha é que no anno passado 
entraram naque lle Estado 150 .000 immigran-
LPs, qua ndo pa ra Mi nns a~en :. s vieram mil e 
poucos. 

O ~R . SENNA FtGUEIHEno : - Mas, como o meu 
collega sabe, esse grande incrPm ento que 
te m ti do a imm i~ração em São Paulo é devi-
rio ao facto de ter sido c~se se1·viço mu ito 
bem organ izado a li i desde o l'egime n decnhido , 
ao passo que o Es tado ele .Min a~ , além de 
ser um l~sl:idO ccnlrlll, sem um porto de mar, 
teve, em vista das diffin ld;;des finance iras de 
annos anteriores, da sua pequena renda , 
quando província, e rle ~e de scurar algum 
tanto d c~se impo rtan t.I ss in;o se rvi ço. 

Além de tudo, sr . PresicJente, v. exc. bem 
sabe, o ncsso Estado não póde offen:cer· ao 
imm 1grant e todas as vant.<tgens que lhe offe-
rcce S. Paulo.,. 

O sn. VALDOll1mo !\I AGALu,\Es:- E' esse o 
motivo por que o imm igrantc !J:'io procura o 
Estado de Mi nns . 

O SH. SEN:-u FrGNEJHEDO . .. Mas nem por isso 
devemos desanimar , porqnanto, s01ms um 
poYo mais novo elo que Sc'io Paulo; temos ter-
ritorio mu ito m~ i s vas to, temos rna iorPs diffi -
culdndes de tra nspor te c precisamos desb ra -
val' os Hossos se t·tões c maltas . 

0 SH. V ALD OMI HO 1\'IAGAL U,\ES : - Tem os fl0 
Estado zonas perfeitam ente eguaes as ele S. 
Paulo. 

0 SR. SENNA FIGUEIREDO:-De pe rfeito aCCO I'-
do com o meu disliB clo co ll ega , ~e i que te mos 
no Es tado zonas em que a lavoura mi nei-
ra es tá tão bem organizada como em São 
Paulo . 

O sn. SENNA FIG(oiEIHEDO: - Sr. Pres idente, 
o meu collega, o sr. Castello Branco, man-
tem-se em um equivoc0; a verba de 310:0008000 
es tabelecida no proj eclo de orçamen to é, ape-
nas, p;, r,l cu ~ trio das colonias orga nizadas 
dentro do E~ t ~ do e não para fomen tar· a im-
migração. 

O sR . CASTELLO BRANco: -Um Estado que 
apena s póde dispendcr em immigração e ser-
viços de colonias a quantia de 300:000$000 . 
não deve, de fórma alguma , gastar 310:0008000 
com o se rviço de propaga nda, pois, a Co ~ a 
sabe que o que mais interessa a lavoura 
actualmente, é a acquisição de bra ços . 

O SH . SENNA FrG UEIREDo:--Não tem razão o 
meu coll eg~. porquanto, s. exc. sabe das 
enorlll es difficuldades com qu e lucta a peque-
na lavoura, onde lambem a falta de braços é 
extt·aordinaria, a ponto de ser preciso qu e o 
agricultor e seus filhos trabalhem , afim de 
que possam tirar algum proveito de suas cul· 
turas. 
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Nessas co ndições. pergunto eu á Casa , não e de construcção , em tóras, pranchões, dor-
é justo que se auxili e de alguma fórm a a es- mente~. como sejam jaca randá , peroba, cc-
se~ pequ enos lavradores? dro e vinhaticn. sendo de 38000 por metro 

Certamente , e o meio mais eonven iente de cuhico o impos to sob r·e a exportação de ma-
se fazer· e!'.se :-ruxilio é se es tabelecr~ r premias, deiras br·ancas de baixa co tação nos mer-
d e~ trihui ndo sementes e danrlo -lh es o ensino cactos» . 
ambulan te, procu rando orienta l-os sobre os A emenda está assim for·mulada ltê ). 
mel hores e mais faccis meios de r.ultiva r o De vo dizer ao men nobr·e co ll ega, o sr. 
sólo . Argem iro de Resende, auctor da disposição, 

Sr. P rcsid ~n te, termin anrlo essa div agação cuj:t supp!'essão a com mi ssão ora so licita, 
que vinha fazendo c nn tes de justifi car as qur v . . exc . deve concord <H com a em end a, 
emendas que, pela com mi:; são de Orçamento, po rquan to, no anno proximo, na reforma que 
vou ter :-r houra de p<iS-;ar ás mãos de v. exc., temos de fazer no nosso regimen t:·i-
devo dize r á Ca~a qu e o im presso para 3•. hutario , se rá tomada em consideração a me-
discus:.ão do orça mento con tem dois enga- dida que s. exc . tão brilh antemente susten-
nos . ton por· occasião da 2•. di sc u ~são do proje-

Um é no n. H, do par::~ g rapho referente ú elo de orçamento. 
Secreta ria da Agricu ll ura; a IH, onde se diz- Ainda ~o projec to ern debate apresenta a 
emigt·ação- se deve ra lêr immk ração-. com mü:sào as seguintes emendas (lê ). 

O outro é no ar ti ~o 18; em r cz de &ú lêr- Passo ::~gora, sr. Presidente, a me pronun-
9S800-como nell e se diz, dev t~ ~er- 88800-. ciar sob re as emend <: s ap r ese nta da~ pelos 

f'r!dindo á Casa . sr. Presid ente, descu lpas meus distin ctos co ll egas . 
pelo tempo que lhe tenho roubado com as Qu~ nto a qu e foi offerecida pelo meu ca l-
minhas clesa tav iadas conside r·ações... l rg<~ de dis tricl0 , o >r. Vieira ~J .uqu es, digno 

VozEs:- Não apoiado. v. exc . é semprP. 1•. secre tario desta Camara, deixo de me pro-
ou vido com muito prazer . (Apoiados; mnito nunciar, po rqua nto, segun do a d ec l a ra~·ão 
bern ! ) que ouvi de v. exc., SI'. Presidente, essa 

O !'H. SEsNA F1coEmEno:- Ag1·adeço ::~ns emenda não poude se r r ecebida pe la Mesa, 
mr.us collegas a prova de generosidade pa ra uma vez qu e ell a procura reduzi r· ::~ receit a, 
commigo. o que não é permittido em 3•. discussão de 

VozE ' :- Não é gene rosidade, é justiça orçamento. 
(Apoiados ). St·. Presid ente, a commissão rece be com 

o SR. SENN , FrG OEIREDO ... passarei ::~gora a apr; lausos e vo tar:'t pela emenna do nosso col-
.- . . • j s . · , - d lega, o sr. Caste llo Bt·anco, auctorizando o apresrn l.u as em• nc a. que a commJs. ao e governo a entrar em acco t·do com a Es trada 

Orça m:nto. !orrnulou ,ao prrrojecto n ~ i 06 . 'de Ferro Centra l do Brasil, afim de adquirir· 
A pr rm e11 a de llas c a se..,umt.e ( /~ ) . . I um dos seus annazens, existentes em Porto 
Como a Casa .vê, es'a emenda JU Stifi ca-se Novo para o estabelecim ento nessa local i-

pol' SI mesmo. _ . dade .' de um dos armazcns ge~aes d ~ que co-
_Aclualm en te a Jun ta rommerc1~ l do Estado uita 0 arl. 46 do projecto ora em debate. 

nao cobra taxa :1lg-uma pelo arch 1vamento de " , . . . 
contractos c reconh ecim ento de fi rmas. Devo decla.rar a C~sa Let·. s1do lllteroellado, 

Entend endo, po rém, a commissão que 0 Es- porque o proJeC to nao ~ogrta de es l a b e ~ ecer 
tado tem grandes despesas com esse de parta - armazens geraes exclustvá mente no . R10 de 
men to elo serviço pub lico. não seria dema- .l ane1~o_, II!Ll l~o oelo contrariO, o ~ro.Jecto o 
siado que se cobrasse Lambem uma pequena ~ue vba e e? tabe_lccel-os em po nto~ que se -
taxa pelos serviços que acima me referi. J3m, por ~ss1m dizer, ?.S portas de sa h1das de 

Nessas con dições a commissão ;·presenta a mercado~·ra s do Estado. . 
em en da c espe'ra que ella seja acceita pela O SR._ CASTELLO BRANcc :-::-Louvo mlllto esse 
\.asa . proced un en to da comm rssao . 

Unn 011tra emenda ~ o wnj ecto referen te O SR. SENNA FIGUEIREDO : -Qu:~nto :\ outra 
a tax ;. s de e>.a me em e~ tab c l e cim e ntos de rmenda do mesmo co llrga, qu e manda trans -
ensino. portar a verba de 31 0:0oOSOOtl,. de _prem_ios e 

.. • _ . . propaganda, pa ra o sen •tço de tmm1a;raçao, a 
Actualmente, como a. Larmu a na o Igno r ~· cornmiss:lo não pó de aconselhar á Ca-a a sua 

no' P s t_ah e l ,~ clluento~ofltc r a es de ~n swo, sao acce itaçào , visto como a v ~ rba de 31o:ooogooo 
cobradas. f_~xa~ deoex,:mes o que ~ao ac~ntece é destinada~ pequena l"voura e ta mbem aos 
nos ~: ~~ · h e~tah . . l ecrm e~to.~ pa t ttcul~t e? r pr·emios que terão de ser conferidos na pro-
que u. ceJ1e~. favm.e~ e garant1. ~s do Est:-tdo .

1 

xima exposiçiio :1gro-pecuaria, a se realizar 
Ora , nao sendo .JU ~to_ qu_e t,J! e~ tado de cou - nes ta Capi ral no prcximo ~nno. 

sas conlmue, a comm 1ssao olfrrrce, nesse 
sentido . um:1 emenda que, rsper.1 , se t·á bem O SR. _CA ·TELW BRANco: - Entendo que para 
recebirl~ pelos meus co ll egns, como de ver- exposrçao de . ra ex1stu· vt:rb .t especJa l. 
dad eira harmonia e equidade . O SR. SE!\ .'I' A FIGOEJHEoo: - Sr. Pre~ idente , 

. . . . vou terminar, mas, antes de de ix.a r a tri buna , 
~ a 'egu_1n te Cle). . devo dizr r aos meus col leg-as que ~ i, no cor-
Sr . . P!!Sld e_nte,. uma outra eme.nda qu e a rer da discussão, pronuncie i alguma wdavra 

co m;mssno va t .s u.1 ertar ao C'-C larectdo. est.u~o que pudesse ter melindeado a algum delles , 
da Casa, se refere ao :1rt . 7• . que d!7. (/e ) . decl i'! ro qu e não u fiz proposit al mente, e tan-

«A rt 7• . Será desde já, rle 8 . /• ad valorem to isso é verd ade que se :1 lp;um co ll ega se 
a t:1xa do imposto de exportação da borra- ju lga ol'fendido po e qualquer phr·ase, d~sde já, 
cha , e de 1 O . ; • a ri valor em a do im posto de púde considerai-a como reti rada do meu dis -
exportaç<lo de lenh a e de made ira de lei cu rso . 
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Feita essa declaração aos meus nobres col-
legas, sen to-me espe rando que as emendas 
da commissão sejam acceitas pela Casa. 

Tenho dito. 
(Mtâto bem! Muito bem! Mnito bem! ) 

Emendas 

9 

Onde convier, accrescente-se: 
Art. Pelo archivamento de conlractos ou es-

tatutos de sociedades na Junta Commercicd 
do Estado ou no~ c:nlorios do registro das 
comarca:; , ser<i cobrada a taxa fixa de 108000; 
- pelo registro de firm as a de 58000; -- pelo 
reaistro de marcas pa ra qualquer tim a de 
208000, sem prejuizo de se llo e dos emolu-
mr ntos actualmente cobrados. 

10 
Art. Nos estabelecim entos de instrucção 

secundaria e profissional equiparados aos do 
Estado, ou que gosem de fav on"S ou subven-
ções do Estado srrá ar-rPcadada a t8xa de 
58000 de sei lo pelo exame em qua lquer se ri e 
do cur5o;- c no~ de em-i no superior, em 
iden licas condições, a de 10$000, sem pt·ejuizo 
do se llo deYido pelos cirplomas expedidos 
por esses estHbelecime ntus, os quaes são 

.egua lm en te devidos. 
Par~grapho unico -- N<lo serão admittidos á 

registro em qua lquer repar tição dJ Estado os 
titulos ou diplomas que não tenham pagos os 
se ll os estadoaes devidos. quando expedidos 
por· estabeleL:imentos p~rticulares, fi cando os 
infractores das disposições deste ar t. e s su-
jeitos ás mu!las de lJUe cogita o regulamento 
d0 sello. 

11 

Ao ~J't. 7 . · Supprimam-se :1s palavras-«como 
sejam-jacarandá, ele. etc. etc. etc. , até o 
fim; 

12 
Ao art. 35 - Supprimam-se as palavras «des-

de já».-
13 

Ao ar t. 32, ~ 1. · n. 30, lettra-a - accres-
cen te-se : -2:0008000 para auxilig de constru-
cção dos predios para mendigos, na cidad e 
de Olive ira, n ca rgo da Conferencia de S. Vi-
cen te de Paulo, e casa de caridade de Silves-
tre Ferraz . 

14 

Ao art . , §, n. 9-accrescente se: sendo de 
3:600$000 os vencimentos dos escrivães de 
appe llacão da Relação-elevando-se a verba a 
2lti:660$000 e reduzindo-se a do n. 27 a 
347:6008000. 

Ao mesmo art. §. n. 30-b- , diga-se de-
pois da palavra-Contagem. «2:000$000» em 
vez de 4:000$000; - depois da palavra- Para-
catú», diga-se 2:0008000, em vez de 4:000$000; 
-depois da pala na - «Campestre», diga-se 
3:000$000, em vez de 4:000$000; - depois da 
palavra-Pomo Alegre, diga-se 3 :00(\$000 em 

vez de 4:0008000;-depois da palavra- Aguas 
Virtuosas, diga-se 3:0008000, em vez de 
4 :000800~;- fi ca ndo reduzida a verba. 

16 
Ao mesmo Hrt. §, n . 30-n-àepois da pala -

vra-Drl lo Horizonte, accrescente se: -e 
500$000 á Associação Beneficente rla Escola 
de Apprenctizes Ar lifices de BeiJo Horizonte:. , 
eleva ndo se a verba ~ 1:0008000, e deduzin-
do- se os !íOOSOOO da ve rba do n. 30- b-. 

17 
Ao mesmo art. s ~o, n . 35, depois da pa la-

\Ta - ~propaga nda»- , accrescenlf.l-se :-sendo 
15:000$000 para auxil io da exposição .agro-
pecuana a real1zar-se em Caete, po r· occasjão 
da commemoração do bicentenario de sua 
fundação »- . 

18 

Ao art . 36-Sapprima-se. 

19 
Ao art. 48, depois d11 pa lavra «vencimen-

tos", accre:;cen te-se: Ficando o ~overno 3U · 
ctorizarlo a pagar as quantias em que fo r 
condemnado o Estado por bentença judicia l. 

Sa la das sessõe,:. 10 de agosto de 19-13-
João Lishôa. - Odilon de Andraclr. . -Senna 
Fig-uciredo.-Emilio .J ard im. - A!Yes de Le . 
mos. -São postas em disL:ussão conjunL:ta -
mente . 

9 sr. Nelson de Senna:-Sr·. P re~idente , 
seguramente, das materias que sofl'rem debate 
nesta Casa, nenhuma excede em magnitude á 
que orça a receita e fixa a despesa do Estado 
e que deye ser votada cad:1 anno para vigorar 
no exercrcw segmnte. 

Effectivamente, ao se tratar de tão rele-
vante materia, é que nós, lrgisladores, pode-
mos nos apparelhar, com segurança, ele to -
dos os dados e esclarecimentos nece~sarios 
ao bom desempenho da no,.sá missão de man-
datarias do povo mineiro. 

A variedade dos assumplos contidos no pr·o· 
jecto de orçamento, nos seus dois pl'i neipaes 
capilulos- da receita e da despesa- sed uz 
a quan tos espiritos se orientem pela moderna 
corrente dos es tudos economicos, que são, a 
toda evidencia , os que mais nos attrahem 
neste sec ulo donde se bani1·am as phantasias 
elas discussões platonica s; nes te momento em 
que se arred;•ram do tape te dos debates par· 
lamentares todas as velhas e fôfas imagens 
el e vã reth orica, convergindo todas as pre-
occupaçôes para os assum ptos aridos e duros 
dos algar ismos e das cifras, que são os ex. 
poentes impassíve is do evoluir ou do regre-
dir de um povo. 

E' na discussão do orçamen to do Estado 
que nós, legislarlores mineiros, podemos mais 
convencidamen te nos empenharmos para que 
daqu i sa iamos com a L:Onscien cia lr(lnqu illa 
de termos cu·mpr·ido o nosso dever , fazendo 
os commentarios que ao no~so espiri to se 
afiguram mais consentan eos com a critica de 
qu e sejam passíveis os mesmos orçamentos. 

St·. Presidenle,justifi cando a min ha presen-
ça na tribuna, terei de apresentar uma emenda 



260 

em f.JVOI' de uma nobrP. e trad icional cidade 
mineir::t, e para a qLJ~l,desde j á ouso espera1· 
não só a benevolencia dos dignos collegas 
que, com tanta elevação P. sol icitude. r~pre
senti1m nesta Casa a commissão maxim a dos 
nossos trabalhos, que f\ a commissão de 0I'Ça-
men to . co mo ainda, não a simpl e~ Nympatllia 
animadora dos se nhores deputados, mns o 
voto de ~s. excs. t1·aductor de qu e essi1 emenrla 
con su bst~nci n , de facto, uma medida que 
deve ser a pprovada . 

Antes, porém, de ch egar á. jw:tifi caçãu df\ 
tal emenda, eu tomaria a li be r·dnde, como 
legislad or min eiro, de cham"r a atlenção da 
nob1·e co mmissão de Orç.amento pa ra um as-
t.umpto qu e n~ p u to de max i ma im por tn ncin. 

Te11h o, sr. Pre~id c nte, o meu Pspirito YO ltn -
do modes tamPnte p ~I I'a r.ssa o1·dem de co~ita
çõ~s; c, a p1·opos ito de um a llleuna do proje-
cto, em 1'eli1 ç.ão n não ter con.; i ~nado o res-
tnbelf!c im ento da verba para cu ,teio da co m-
mi ssãn Geograp lli ca e de Limites do Estado. 
eu <~ffirmn a v. exc. qu e es tou seguramente 
conv encid o de qu .. nenhuma ou tr·a esphera de 
conh ecimentos póde sobrelevar neste mo-
mento o nl•sso deve1· prima1·io de defend er-
mos as muralhas naturnes com que a Provi-
'dencia C<' I'Co n o nosso territorio; de defen-
dermos o:; limites math ematicos com oue, 
sab iam<::n te, os an tigos geograp hos b:1li sa ram 
a nos~a tel'l'J natal; estou cada vez mais 
convr. ncido, SI'. I'J·esid ente, de que nenhum 
prob lema é su pe1·ior a esse de bem s~ hcrmos 
qua l a área lcrritOI'ial de nosso Estndo . de 
bem sabermos até ond e se nli nham as t'l·on-
teil':ls d~1 terra min eira; e dessa Ol'd em de con-
,iderações a respeito da não fi xação dos nos-
sos limites. resa ltam, <.:omo sabem v . ex.c. e 
os meu s ill ustrados collegas, muitas outras 
<.:onsid e1·ações de não menor imporl ancia, 
questões de ord em política. de ordem judicia-
ria e de ordem admin ist1·ativa. 

Com verdadri1·a dor, assistiram todos os 
espíritos, em um mom ento alfli ctivo das nos-
sas fin anças, á suspensão desns trada (e as:>im 
o digo pOI' causa das lamentavcis consequen-
cias qu e disso nos ndvier:un ) dos servias in-
estimaveis da commissão Geogi'ap hica e de 
Limites do Es tll do de i\iinas Ge 1·aes . 

O sn. RAUL FARIA:- CuJ a !'alta cada dia é 
mais se n> i v e!. 

O ~R . ;\ELSON DE SENNA:- Pufeitamen te; 
a falta dessa commi ssão, como pondCI'a em 
aparte o meu distin cto collega, cada dia é 
mais noto da e m 1is sens ível . 
Em meu districto eleito"al, sr. Pres idente, nn 
fronteira norte minei1·a com o su l da BahiH , 
vemos todos os rlias a in vasão das auct.orida 
el es desse E~tado em nossos municípios e ter-
mos ju diciarios,pPrturbando a vida dos nossos 
compatri cios nos l imi te .~ ex ll·emos da comnrca 
de Rio Pardo e os .espigões e outros in ciden-
tes pl! ysicos qu e alli sep:trai'.HII sempre o 
territorio mineiro r. o bahiano, deixaram de 
se1· hali sas d es~as fronteiras porqu e as nuc to-
ridad es do vi zinho Estado do norte intromet-
tem-s r. em nosso territorio, anecadam ·espo · 
lios, faze m inventa rias, citam jur·ados e teste-
munlias e cln mam os litigantes resid entes em 
zona min eir.t a responderem perantes os j ui . 
zos do refe1·ido Estado. 

Essa situa ção anomala é devida á falta de 
uma commissão geogt·.l phit;a e de limites que 

alli documente a nossa carta geographica, le-
vando llOS nossos vizinhos a conv1cção ~erena 
de divisa5 traçadns com o rigor da sciencia 
malll ematica , em equi li hrio co in a estatistica 
do no s~ o cadastro tenitorial , para bem se 
pl'Ov:Jr ;! té onde avança a região mineira e 
até onde morre a linha bahiana. 

Por !alta dessa com missão periclitam os in-
teresses da comarcn do R i o P;i!'do, como po-
oem attestar quantos con hecem aque lla par-
te elo Estado. 

O 'H . EDMUNDO BL ll ~I :- Posso assegurar a 
v. ex. c. que, fr- equentemente, naquella comar-
ca, as a nctoridades .indiciarias do Estado da 
t::a h ia provocam con llictos rt e jlll'isrl icçâq que. 
muitas vezes, trazem enormes dirticuldades á 
administra ção tlrJ justiça locll l. 

O 'R.I CNACIO !li uHTA: - Al ém disso, a Bahia 
invlld e uma grand e r~ b.a de territorio minei-
ro não ~ó no val le do Rin Pardo, co mo nos 
muni cípios de S.llinas, Fortal e? a, Arasmahy 
e S. Miguel rlo .l equi tinhoniJ.i. como já tive 
occasiào ele tra7 er ao conllecimen to do Poder 
Legislativo dr. Min as, por duas vezes, na As-
sembléa Prov incial e na Repub lica. 

U sR. NELSON DE SENNA: - Os ll partes dos 
mens nob1·es co ll egas de rep resentação con-
vencem mais uma vez dr. qu e não profiro 
neste momento pa lavras que não fe jam a tra -
du cção fi el da situação ana rchica em que vão 
Hlli as nossas f1·onteiras pel os constantes con-
fli ctos de jurisdicção provoclldos pela inter-
venção inde bita c!e aucto l'idades bahianas no 
tenito1·io min eiro. 

Isso não se d~t >ó mente com relação ao di5-
tt icto eleito1·~ 1 que tenho a honra de repre-
sent ,,. ne, ta Casa. 

Nós vimos Lambem a intromissão de au-
ctor idad es goyanas nas bacias de S. MarGos e 
do raran a hyb~, na coma1·ca de Paracatil; nós 
vemos constante~ · con flictos de jmisdicção 
entt·e as comarcas paulist 's de Soccorro, lta-
pira e Espírito Santo do Pinhal com a Comar-
ca de Ouro Fino, na fronteira do extremo 
Su l Min eiro, conforme temos tido ocr.asião de 
co nstatar; nós vemos frequentes con flictos de 
auctoridades de Caconde, invarl in do um terri-
torio franca mente mineiro, no município de 
Cabo Verde . qual seja o da povoação de Santo 
Antonio da Barra, recentemente aqu i elevado 
a districto de paz. 

0 sn. VALDOMIHO DE MA CALUÃES :-E tambem 
na comarca de Monte Santo têm se observado 
factos ide nticos a esses. 

O sn . NELSON DE SENNA:- Os con~tan tes 
apartes dos meus nobres colfegas robustecem 
a convicção rm qu e es tou de que seria obra 
segura de patriotismo o pronun ciam ento con -
juncto e harmonico do Pod er Legislativo e do 
Pode r Executivo no se ntido de restabelecer-
mos, em bna il oJ'a, a nossa commissão Geogra-
phica de Limite~. p;;1·a não continua r·mos a 
passa !' pelos vex ames administr<~tivos por que 
temos atrave:;sado. 

E' assim qu e pP la escassez dessa verba no 
nosso oJ·ç:,mento foi snpprimid11,juhto á Com-
mis~;1o Geo" ''a phica de São Paulo, ll a~sis
tencia de I.:m technico que repre~entasse 
os inte re,ses min eiros junto á vasta frontei-ra 
que nos separa daquelle E~tado péla hacia do 
lüo Grande . 

Ainda h a pouco um illustre publicista, o sr. 
dr. EstevaJP Leão Bourroul, p1·etendia provar 
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ser pau list:1 uma grande parte do tenitorio 
do actua l termo do Sacramento e do actua l 
termo de Santa Rita rle Cassia, na bacia do 
Rio Grande, entre o Desemboque e Garimpo 
d&g Can ôas. 

São admiravris os trabalhos elaborados 
pela commissão Gecgraphica e de Limites do 
Estado de S. Paulo, onde ponlili c~ ra m a 
competencia e a sa bedoria de Orvill e Derbv, 
~ e nd o que ain da neste momento se ac ha ·á 
tel' ta dos Lrab:1lh os technicos daqu elln com-
missão urr. enge nlwiro naciona l, mas de no 
me feito como capacidade no :1ssum pto, o sr . 
dr. João Ped ro Ca rdoso. 

Esses traba lh os, que tenh o ti Jo sempre a 
Yenlllra de poss uir· por gen ti l Jl' mrs-"a d~lJU P I · 
Ia com mi ssão, me entri stecrm 11 ua ndo vejo 
qu e a fai x:1 lin .Jeira da· mi11l1a terra com os 
Estados viz inhos, 4u e a f11 ixa fro nt r~ iri ç11 do 
te ,ritor io, que me fo i he rçn, pr·r·ci ~ a ser e~ tu-
d:. da e reproduzida na s ear1:1s c11s teadas pr~
los orç;•mPn to~ de ou tros Estados; c i ~so por-
que , sr·. P re~idente, 111·," ~o rn os dern ·;si:lclii -
mente li tnO I'atOS na \'O I:H,: :'iO das nO ~Sa ~ ve rbas 
de d espP.~as utPi: ; isso por-.tuc somos dP!IJa-
~iadamen t e linri tlos ao 1 e··riarmos que ve11lia 
a f<1\ lir urn E~tado LJII :, \ "nr1~so, de cin• ·o 
milhõe:; rlc h abi t r~ntc~ t: CIIJO tCI'rito rio excP.-
dc em gt'ilndrza ao de tantas na çõr~s es tr:tn · 
gciros c cu ja pnpul «çiio . na possança demo· 
grap lti cil. rtos L1z passa r adea ntc de naçõr·s 
su l nmericr. n:ls! Porq ue pens~ r 111os que r·m 
um E"tado, como o de Minas, as rendas hão 
de penmmecer ilnmo, eis como n t-;:pl: ingP. 
egypcia. emllór.l a pro ~réss i va evo lur;::1o ec.;-
nom ica do nosso povo? Pon1 ue teme rmos qur 
a náu d•J Estado não pns~a i1· :•p11~ ntando :: s 
necessidades mnis urgenlemt> Jtl e rer:l:1m:tdas, 
não podendo custea r siq uer a gr·an rle so m-
ma dos nossos Sf~ rvi ços publica s, dia a dia 
mais crescentes·? 

Sr. Prrsid en le, li ha pouco em um rcono 
mista que, quando se quizcr ml' dir a ca~a
cid:Jde evolutiva de um povo, no- terreno 
economico, que é o unico por onde as com-
peti ções e IU'andezas d(!S nações e povos mo· 
dernos ~e af(• r·em; quando se quizer medir a 
capacid -1de eYoluliva de um povo, no terreno 
economico, olli e-<>e pa ra o se u Ol'Çiltne nto de 
despesa, diz. Ct'ileriosa e não p:n:tdoxalmen-
te e~se rconom ist:1 ; veja-se até on•1c vai a 
cnp :1 cidade de gastos uteis do !<::>Lado e r m · 
pt·rgue-se :1 sua receita em serviços qu e fnt · 
ctifiquem, benelic:r mente; faça-se o custeio 
de s ... rvi ços inadiaveis na ordem judicinria e 
adminbtrativa, na orde m economi ca e mate-
ri nl, para :;e sentir o lateja r desse povo atra -
vé:; dos diversos departamentos· de sua virla, 
quer s,..p no int,..riot· de se u territorio, que r 
quanto ao &l cn nce da~ r·elo<.:ões ex ll' rna s no 
t:011tacto com os vizinhos . 

Sr. Preside nt e, Minas Grr: 1r. s att·avessn esse 
momen to agudo de sua vida economir:a; é 
preciso gastar , sem temot', em m:tl ,.ri-• de 
servi ços de natureza reproduc tiva e de ca ra-
c ter inadiavel. 

Qu em compara os orçn mentos do ultimo 
auno d.• Província t•m 1889, com o nrçame ntl1 
vigente em 19 13, 24 annos drpois, \ ê qu e nãu 
temos o direito seq11f' r de St' rmos pessimis 
tas em mate r·ia orçamentaria; e eu commungo 
com o nobre orado r· I.Jllt~ falou aincfa lta pou-
co em nome da commissão de Finanç,,s, o 
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illustre deputado residente em Barbacena, , 
commungo com s. exc. nH idéa de que não 
podemos duvidar da nossa capacidade tributa-
ria . 

Se essa _capacidade ::.e achasse esgotada 
quanto aos 1m postos crea dos, muitos dos quaes 
deveriam F>er at é. rquilativamente diminuídos 
e outros p ulatinomente elevados; teríamos 
ain da muitas fontes onde l:wçassemàs uma 
t.rihut.n <;ã o int P. lligente, sahinclo da mínima 
t ~x~cão para atlingi rmos ao max imo do valor 
tributatio do Estnd o, de sorte a levantarmos 
assim o nosso orça mento e cus te q·mos SP. rvi-
ços de ca ra cter urgr nte e inaciiave l, qua. s 
Sf'j :t m o da nossa Car la Geographil:ll. o do 
augmento d<J co lonização e via ção. ( Apoia-
dos ). 

Eu qu erer ia. sr. Presiden fe,q ue :J cr·mmissào 
de Orça mr·ntos I.Jern ponderando sobre " verha 
d1~ :~to:ooosooo,constan tedo n. 3.5, § 3 .-, do 
;.,r t. 32 do projrcto, d est inad:~ a premios que , 
segu ndo nflirm ou 11 incla ha pouco o St u no-
hre rrlator, deve m ser dist t·ibuidos aos peq ue- ' 
nos l:tv ra dores. aquellc:; qu e trabJiham sem 
o r:on ;: urso do bra ço extrani(P.iro e lavram a 
ter ra cum o seu e, forço indiYi ·!uHI, rteslinada 
tamiJPm á propng, nda que. ~ n ppo nho, deve 
se r feil11 no r·xtrangeiro. embot·ii n:io conste 
is ;; o In\ ;; Li v a mr·n te do prnjecto; q ucre ria que 
a nobre com mi,;~:io de Orçamento, bem po n-
dPraudo so bre C' 'a vr- t' b:J, empregasg<-\ metade 
dn me~m t no rr~t:Jbelerimetdo in ;, diave l da 
nos~a comm is,,lo Geogr:tpl tica tl de Limi. 
Lcs. 

u SR. RAUL nr;; FAlHA:- Tanto mnis quan to 
no seio ri:r admni:; tração minPira cxü: te um 
cnu;en heiro que é nma das maiores compe. 
t· nci;,s no as~ump to, o sr . dr . Alva1o d1 Sil-
vc tr a . . . 

0 SR . NELSON DE SENNA:- . .. En ge nh eiro 
que fo i o subs titu to de Abreu La cerda tHl com-
missão Geogrnphica de Limite,-, P. cu ja com-
pet•·ncia é po1' todos nós proc lnmdda com 
vcrda iro e~pirito ele ju ~tiç3 e que es taria 
apto, de novo, a dirigir criteriosa e sab iamen-
te os tra ba lhos dessa comm issào, buscando 
nos viveiro~ de ca pacidade lt•chnica que sãe 
a Esco la de Minas de Ou ro Prr. to e as Esco las 
de Engenharia nacionaes os : uxiliarts des'a 
campanhn patriolica, d es~a missão elr:nen tar 
do Es ta do de acaute lar devirlaJnen le as snns 
fronteiras e limites, leva ntnndo os dev ida-
mente em ca rtas geographicas que ·nos po-
n harn a cobtr to dos confl1ctos dP. Jll ,·isdir: r;à o, 
das duvidas e incertesas de tenitl r :o, dn <> in-
tromis~õcs em nosso Estado ,de Htctoridades de 
t.:stados visinh0s. 

O SR . ARGEMIRO DE RE8ENOE:-Como se tf' m 
dndo 110 município de Pcra cntü, on de a tJclO-
ridnd es goya nas têm cobt·ado até impostos á 
mii n armad a. 

O sn. NELSON DE S~NN• : - Com 150 :000$000 
es tou 111lor·mado, tarta a commrs~ão de Orça -
mento e~::. a obra r>atriot ca, St' m a11 gment:tf' a 
r!PI'pe"a, n• ·sta 3 .a tfi, eu ~sào. desdobrando tão 
,ó m ... nte a verba de 310:000$000, destinada a 
premios r. propa g 1nd a . 

E. sr. Pre,id eHLP, seja-m e permittirlo f<1 zer 
e·La I'Onli ssào com a minha habitual fran-
~~~ r ~a: ponho em duvida os resultados de se-
melhR nl •~ propaganda no ex tr:ntgeiro. 

Do que vale essa propaganda toda a Camara 
bem o sabe; e li recentemen1e a esse respei-, 
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to, num estudo de notavel auctorid de diplo-
ma.Lica, que vale mais do que qualquer propa-
ganda uma carta, por exemplo, dir·gida por 
um colono feliz numa fi;tze nda bra::.!leira, a 
seus parentes , numa aldeia remota da ltalia, 
e que é rrpetida de lar em lar, do que .o 
mais laudatorio artigo de encomrnenda em fa-
vor de nos~a terra . 

Si o colono foi feliz, a car·t~ é o «reclam e» 
vivo para que outros se dirijam á lena que 
acolheu bem esse compatriota emii'( rado ; si, 
pelo contrario, essa carta narra o 111successo 
do colono, ella é um porta-voz clamando vi-
vamente contra a foma do nosso paiz e im-
pedindo a immigração srja remunerada, SeJa 
espontane~. (Muito bem! ) 

E de qu e es t::~mos enados, suppondo-nos 
já num eden, num paraizo capaz de attratJir 
expontaneamen le, ex tran ge iro s em massa, a 
prova é o con tra!>te doloroso, em materia de 
colouização entre .Min as e S. Paulo. (Apoia -
dos) . 

Si ha pouco um epinicio do di stinclo pr·o-
fessor, filho de Min s, sr. Basilio de Maga-
lh ães, canto ndo o triumpho, o desenvolvimen-
to e o progresso assombroso da t!-'rrTa paulis-
tana, terra dos nossos maiores, de on de pro-
vieram os nossos avoengos, os que desbrava-
ram o nosso terrilor·io ness;; s band eir·as herui-
cas , nos fi ns do seculo XYLI c no começo do 
secu lo XV li!. 

NJ meio oe um ou outro conceito injusto 
e qu e eu, em Cflisto la particu lar, pretendo 
r e!Ja te1·, Pile sa lienta as verdadeiras causas 
desse progresso de S. Paulo, cujo clima é 
muito peior que o de Minas, cujo tenilorio é 
talvez a metaue do nosso, cuja população é 
de pou co mais de metadt da nossa; mas cujo 
prog res•,o economico não sotfl'r. cumpara ç<1o 
com o nosso, actu almt nte, por causa exacta-
mente do factor podero~o do braço exlran;{ei-
ro; por causa da tenacidade co lonizado ra da 
politica pau lista desde os tempos d~ Provín-
cia-verdad e é que ampar·ada com a pt·o t~eção 
da política gera l do lmperio e com a clarivi-
dencia dos seus estadist<•S na Repu hl ica;-por 
úSa dessa tenacidade e con tinuidade de es-
caforço:;, com que all i tem sido introduzidos 
até hoj" cerca de um milh ão de immigranl es, 
como já vim os escrif]tO, desde o ;m no da que 
da da rn o11archia até o f}r esenle. 

E' dev1rJo a esses es forços que S. Paulo tem 
progredido, abrindo ~c essa m;, ravilllu:;a 
mancha de «te rra roxau, qu e no começo da 
Republica ;,inda não se tinll :t nem explorado 
nPm povoado, pois o Oéde pa ulis ta ia até 
Ca~a Bl' rlrtC<t co1uo limtte da reg ião civil1 sau~; 
<tO p:t,;,o qu e hoje a !Jella l'•·t;i<i.u cafeeirú J;í se 
t•stendt·\ a Jabo licaba l, Riheirãu P•Pto, J , !Jli, 
~ - S1 m:io, Batataes e ou tr.ts zonas que ai11Lla 
In pou co pCtl'OI'f'emos numa v i ;t~e tu com o 
H Pc,. , id ent e de Min s Ge ra es, em dem:!ll 
da no Tri . ngrdo ~lin e iro . 

Aquella reg ião p.tuli,la foi , em grande P:ll'-
te, t:o nquista da JJela tenrtcidade Jos nossos 
ptl ri cios min P iro~, que para alli se dirigil':tm 
em g' upo, levando os f'e us capitaes, levando 
as suas fa mil ias, transpo rt ando-se, como ou-
tros lege ncla rios lruianos , em busca de uma 
patna no,a, levando os 'eus larP. s e as >: uas 
tradições; de ta l maneira que o (léste de ~
Paulo reproduz ao vivo um cau•o da terra 
mineira, com o mesmo temperamento de 

seus filhos, o mesmo vivo amor á economia, 
a mesma sobriedade je costumes e o me8mo 
culto ás tradições de ordem e li berdade. 
(Apoiados). . , 

Esses mineiros que partir;.m do territorio 
deHe Estado para o de S. Pau lo, bw-cando 
uma nova «Chanaan:o, onde emprrga~sem O!;l 
seus esforços P. o seu trabalho, luctav;lln com 
a escassez de bro ços; recorreram, por ü:so, a 
uma política intelligeute que favoreceu a im-
migraçào s ubven~:wnada, unica c:lpaz, em 
um pa tz no vo , em um paiz mal conheci lo e 
~empr·p calumn iaoo como é o Bra sil,na Europa, 
uuico ~:a paz de trazer braços qu e a1 roteiem 
o:; nossos ca mpos, que incremeutem as nos-
s;ts lavoura ~. que dcon vida aus nossos re-
CII rsos n:.ttura e '. (Apoiados). 

E' para essa politica, sr. Presid en te, que 
desejo vêr voltados os olhos dos governos de 
~linas Cerat ·s. 

Não ha muito , quanrlo rommis-a r·io do Es-
tado na Expos ição de S. Lui z, quil. cc·nh ecer 
o a l ~ar i smo da nossa POJJUI .. çàu extr·angeira 
introduzida pPia imllligToção subvencionada 
em territorio n1ineiro desue a Prov íncia; e 
ch ... guei á conVic (,:<iO ue qu e até 1903 nào at-
tingiam ainda a cem rml os co lonos iutr·odu-
ziuos em Minas pf'la immigra çào subvencio-
nada . De 1903 para cá temos um largo mea to, 
um grande pe ríodo de lacuna ne;:se se rvi ço 
pnm ,rio de organ iza ção do trabb lllo pe lo con-
curso do braço extrangeiru, sem pi'C mais in-
tel li gente e previdente, por que traz um a 
gra ude experiencia de seCL1los de civili-
saç:ão. 

Não tenho duvida em affirmar, nem re-
ceio de contt st:lção séria no terreno dos 
foctos historicos, sociae:; e economicos, quP , 
actua lmenle, a immigra çào européa que mais 
nos convem é a latina, puis é a que mais se 
coad una com os nossos cos tumes, com as nos-
sas tradições, com o nosso temperam ento, 
com o nosso se ntimen to de raça, de religião 
e de direito. 

1\:'lo tenho duvida em atfirmar que a evolu-
t;ão mais fecunda do trabalho agrícola no 
Brasil é a produzida pelo braço italiano. 

S. Paulo é di sso um exemplo; e para nã$ 
ir mais longe basta citar es ta cidade de BeiJo 
Horizonte, rebento prim oroso da nossa e. pa-
cid .. de e energia em concurso com opera rios 
de paizes lo tin os, cr.tre os quaes se sa li en tou 
o Dl'n ÇO ital iano. (Miti to bem !J 

Comb;rto formalmen te, com ~· rgumen tos 
ethnicos, os p-·ri gos da gr:mue imm ig,·açào 
tcutontt:.t ou allemà, porqu e ello, se ndo 
co m11 u~t:o di-par na lingua,divergen te nas tra-
ui._-õe,: , ;, ucto ritaria no se ntim en to do direito, 
C•• III o furte individualismo germanico, é uma 
cu n lia fJ (' rigosa 110 meio da .. madeira pôdr en , 
do no,so mcstit:am ento co m o negro e o in-
cti••. IIUIIC:t se fundindo ou amal.,amando com 
es~es ele mentos, qu e l•ra con~tiluem a maior 
po rt e cto nos,o fJ-(J \0, o qu al uào p:, ssa de um 
co rpo e tl1nico, ain da em form;rção J!ara um 
typ•• nacional detiniYo. 

Ella vai entrando como um :l cunha rl c ferro 
na madeir·a que se es tala, tangirla pelo ma-, 
lho qu e é rPp resP ntado, ne,se ca~o, ptla po-
li lica do pangermanismo introm ettendo,á sor-
relfa, a sua diplomacia em questões qu e pode-
riam .ser ;Jerfeitamente dec1didas pelos nossos ·. 
tribunacs judiciar-ios, abertos sempre para 
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salvaguarda do bom nome prasileir·o, ao jul-
. gamento das quPstões mais melindrosas em 

que a nossa justiça e o nosso dir·eito nunca 
nPgaram dnr o se u ao seu dono, seja es te ex-
trange ro ou nacionol. (Apoiados; mtcito bem!) 

Receio muito, portanto, sr. Pt·esid entc. dos 
eff" itos da entrada em massa de immi grantl>s 
teotonicos em terra hrasil eirn, so brepnjando 
pPio num ero os mais e!P.m r ntos co loni zado-
res introd uzidos em nosso paiz, sem um justo 
equilrbrio ethnico . 

0 ~H . VALDOMIRO DE MA GALII ÃE5 :-Nào par-
. lilho com v. ex~. desse receio sobre a co lo-
nização all emã. 

O ,R. NEL~ON DE SENNA:-Dirr i a v. !' X I:. 
que apenas comhnto o exclu ~i vi s lllo emi l-( ra-
lorio, pois, fazendo justiça ao colono alkmàn, 
oir·ei 4u e, no inicio da n os'::~ colon izaç;io, 
qu~ ndo se dc,b r·avaram ns maltas do Mu cury 
e as flo res tas de Ph i l~rlr l p lli a, foi cvm o san-
g u f~ germanico qne o w·ni o '>em·merit o do 
~T~nde mineiro Tll r.n p!Jilo Ol lO!Ji tenl 01 1 co-
lonizar aqrlf'II:J rc~i ão do nor1 es te de Min as . 

O m·•jor Kell er, no ~1 1 t i~o CMrrgo ~Peco, 
que hoje é P etropo l i~, a VPr;a ill e ~ brasil eira . 
liu sc .. u elr mentos tud1~,:eos ou germ~nit:os 
pora a full rL.ção daqu ella cidade oe verão do 
anligo !h:-~sil irnprria l. 

(_Jucrnd o a política de. d • .J oão VI inilugnrou 
il C•>lonizRç.ão r:-.. trangeir.•, foi nos nu clros rln 
No v:-~ frillm·go que clle co llocou os ·prim ei-
ros elementos suis~os dt~ sangu~ lr?. neo-<d le-
mão, n:-~ :-~nli.;a colonia flum inense elo Morro 
Qurimado . 

N;io ignoro que quando a po lítica do :-~ntigo 
regimen procurou co!or,jzar o ba ixo Rio Doce 
e os actuae> municipius de Sant l Leopo ldinn, 
Cacbociro do ltape mirim e outro" pertr n-
centrs a<JI.erritori 1 espirito -san tense, r·ecor-
reu á. raça <tll em<i , de cujo ascendente alli 
conhecemos as pa ginas de Gra ça Aranh(l . Mas, 
em Minas, si os municípios de Juiz de Forá, 
l\lilr de llespilnha e Theophilo Oltoni ti ve 
ram pequ enos rebentos de colonização tud es-
ca , estes se diluir·am dentro da massa do 
sangue nacional, foram por elle absorvidos e 
não puder·am se conservar ise lados dos cos-
tumes da communMo brasileira, antes se 
idt~ ntifi caram comnosco. 

Estou certo de que o meu ill us trado co ll e-
ga, qu e ha in stantes me apa rteo u, espirito 
clar;videnle como c\ , com um es tudo mais 
amadure<:i.Jo da questão verá o~ inconvenir ll-
tes graves da co loni·tação allemã av u1tada, 
como rm r·ecente contracto ha pouco ce lebra -
do rntre nós. 

Sou um pregoPi r·o dessa co lon iz·1çâo cpran -
do Pila é e4 uilih rada e mi ~ tu r<tda com ou tros 
elemen tos, porém, ma is do qn e tudo. 51 u de-
fcn~l·r das lrad içõrs l o linn~ e qu ero o cOII · 
cur·so inlelligente do braço h''spa nhol P rl•> 
braço po r·tug nez ao lado da in tens immip·a-
ção italiana, porque es tes rleme ntos se cru -
za m, se homogeneiza m melhor eom o n os~o 
povo e adoptam a n os~a língua, os no ,sos ha-
bilos e eo-tume~ . 

Ahi cs tú o Y:J Sto pro~res'o rla lnvoura do 
e~ fé em~. Paulo; a !ti es tão inte rPsse~ erono 
mi cos si mil.-1 t'CS rla r•··gi:'io sul-min eira onrle :1 
Iavour:1 do café pPdC. c:o m a mesma iniPIISI 
rlade qn e o oé,;t~ paulist1. o eo11 eUr-so dobra-
~~ o it:-~ l ia n o , qrre é o qn c bem assi_mila o tra -
ballio e q 11 e não reclam:1 diplomaticamente ... 

Q ~R. VALDOMIRO MA GAUIAES :- V. exc • 
se esquece de que o consul í.taliano em S 
Paulo promoveu a repatriação de colonos; ein 
r·epresalia ao ~overno daquelle Estado. 

0 SR. NEL~ON DE SENNA ..• OU SÓ raramente · 
o fez, e is,.;o mesmo em crises revolucionarill~, 
que convulsionaram o Br;•sil e felizmente já. 
de todo passadas . 

Queda, portnnto, fazer minhas as p~ lavra s 
e as queix ;•~ . si assim me permi tte a eo mmis-
s:io de (lrça mrnto, do illu s tr .-~ do vice-pre,;f-
den te rl esla Camara, no~so co ll ega resrdente 
r m Além Parahyba, decl arPnd o que se r·j:I 
para dPsej ~ r qu e; de pre fere n ci~ a somma 
c.J es tinada á. m·op;.ga nda , maior fo~se a verba 
clf slinada a increwenl ar a - co lon iza ção sub-
vencionadc; porquanto, ~r. Pre~ idente. a pro-
p~gllnda red unda muitas \·ezr.s em de,;prov•·i· 
1o, 011 pela nrgli !fencia dos no~sos rf-p resen-
ta ntrs (sPm que na má Pscolha r1estrs tenh am 
cum plici dade direc ta as ad ministrações d .. ste 
c de outro~ Estados da Repub licil, que muitas 
vrzes são illu ciidas), ou pel o desc urame nto de 
dere r·es dos mrsmos qu ... , deslumbrados p-e ln 
ilri llro da civili zação do Ve lh o l\lundo , ~ c es-
qu ecem do fim qu e os levou ao cont in ente 
Europeu; de sorte qu e " propoganda reve r-te 
não r.~ r , t: m desprovdlo do nosso pll it , qu :-~n 
rlo não rl<' seamh' pa r·:-~ o ridiL:u lo. Pelas 
mulipla;; r:r~õ es que Já. dei , rn tenrlo qu e se 
rl•we e,;tabf'lecr.r a immigraçào f-ubve nciona-
d ; mas com a mr111de de"sa verba de ... . : . 
310 :000SOOO, e tb ta111e do n . . 35 , §:L o do art. 
32 do projrclo, se t:ll'la a r·estauraçào daquel-
le uutro SP 1'Vi1;0 inarliavel, qual o que se re-
fere ao restilbcl e<; im entc d<~ 11 os'n commi~sào 
Geogrophica . Bastaria isto para a commi -sào 
de Orc:anwnto l avr~ r. como se diz na lingua-
gPm dJ nosso po\·o, um ten to, abrindo mnr-
~em aos com m1 ·ntar ios mais li>ongeiros, tra-
ductorcs da maior· jn~ liça ao sou empenho 
em co ll nhorar pelo bem e pelo engrandeci-
mento de Minas GerHes . 

Nem se dig'l que eu pretendo a cre ~ ção de 
um serviço novo; o que tenho em vista é tão 
só mr nte a res tauração da verha de um servi-
ço in :-~d i :-~ve l , que estava cread o no Estado e 
que de 1899 para cá. fi cou suspe nw, ex-vi dos 
termos do decreto n. 1 .252, daq uelle anno. 

0 SR. VALD OMIHO MAG ALAE>': - A. medid a é 
tão pa tr-iotica qu e com missão dev ia deno bral' 
algum a das verbas cono.tan tes do proj-ec to pa· 
l'êl attend el-a. 

O SH. NELSON DE SENXA: -E' ju s t ~ men te o 
1111e pe(,:O e espero da nobre commissão de 
On;amr nto. 

Tr·ata-sr,da res taurnção de 11 m se rviço, cuja 
ertieacia é atte~ tada por H fo lh os pu b l i cad<~s 
pela nn li ga Commiss 'i o Geogr·apllit:a e de Li-
mite~; e si, como vem de asseve rar o distin-
do dt:> putado qne tem ~sse nto á minha es -
ljU Pr la. resid ent e em Rio Pr·do, não poderia 
ser m«is Yerdocleinr a docum l' nlnçào geogra-
pbica q11 e a~ car tas da commi~sào fazr m do 
~ru munici• in; si a plarilêi cadlls tral de uma 
par lt ~ dn nosso terri1 or·io j:'l se acha ' pprfrita~ 
nwni P. ex imiamPn te PXe i ' Ul<~da pela me~m1 
cnmmis,ão nos munit:inios de La vrn~, S .João 
ct 'EI RPi, l:l ar h · ce n :-~ , Turvo, Oliveira, Lima 
Duorte Ptc.; ~ i tu d•J i ~so é um all estarlo \'ivo 
d:-~ competeneia rlos nossos en~e nh e i!'o s , per: 
gllnto f~Ora : porq n:l ad iar o estabelecimen to 
de sé r·viço tã.) util a Minas? · 
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Confio tanti'> do patriotismo dos hon n dos 
membros da commissão de Qrçamento, que 
não apresento emenda no sentido de ser des-
dobr<l da a verba referida, esperilnd o de s. s. 
excs. esse bello f.P niço prl's tado á terra mi-
neira e á defesa da iotegrid r de do nosso terri-
torio. 

Não fóra melindrar rescnl.imen tos de fsla· 
dos \ izinhos e eu a pre~en t~ ri a exemplos que 
viriam document ar como estamos Sf•n ,to vict.i· 
mas da fa lta dP. es tu dos du s nossas tronteit·a:;, 
torn n nd o-s r~ carla \'f•z mab agitadas as nossas 
questões fie divisas nos quatro pontos car · 
dea es de nosso E, tado. 

Tudu isso im porta na neces!'-irlade indecli 
na ve! do r·Pf.tabPIPcim ento des~e se1·viço para 
não con tinua rmos ~ pa ,silr po t· vexames pa-
trioti cos , conro esse qu e es tamo:; soffrendo, 
de vermos a Commissã o Geograp hica de S. 
Paulo, estuda ndo a no >sa lei' I a, sem a assis · 
tencia de um represen tante technico dv go-
Yerno min eiro . 

Outras con~ i d e raçõcs Leria a fazer si não fó-
ra o c;msaco da Casa. (Nrio apoiados geraes. ) 

Von:s: - V. exr . é ouviuo sempre com mui · 
lo prazer. 

O sn. NEL~ON DE SENNA : - Agrnd f'ÇO aos 
meus ill u~lrados co ll egas n sua bcnrvolenci<t . 

Acho que é es te o momrnto opportuno rm 
que nós legisla dores podemcs dar conta dos 
nossos es tudos e do nosso amor pr.lo engra n-
decimento do EHado . 

Prurido de exhibir, vontade de apparecPI', 
julgo qu e nPnlium dos rn r ns colle~as me em 

_ prPstará ne~ I H tribunn. 
O ~R . SENNA FJ GUE IREoo: Todos fazrm jus -

ti ça a v . r.x c . (a.poia ,Jos ). 
O m. !\EL-oN DE SENNA:--No estu do rl<~s 

questõ PS de no ;;sa terra não receio tor nar-
me fi:tti ga nlP. A n< ssa carnar::t vae r-m um 
·mar em cn!mariH, ~em que>tões que a arras-
tem pm·a o debatr-•, de modo que não temos 
es~a premencia em enviarmos o proj ecto de 
orçmnPn to a ou Lr11 cas:J. do Congrr s~o, q uc 
nem sr qn er se arha, neste momento, com o 
quorum neccs,a rio p~ ra funcrion nr votando 
este e outros projrctos 

0 >R. VALDOMIHO DI': MAGALilki':S: - Ainda 
l.f•mos qu<1si um rnrz de srssão; Pes te ptoje-
cto do Orçamen to é o projrcl•> mais impor -
t ~ nte qne no~ rnroccnp:<. <H:tu altn rntc . 

U ,Jl , i'i EL~ON DE ~HINA: -J\0 desempenho 
do m• ·u m;1nd;;to, · r sto 11 d .ndo conta da s 
minlr n~ oh sP rva ~:ões :•o orr,: :-~m e nto; algum;,s 
de ll ns pod erão ,er t(lxacla s fH'Ios mrm collc-
gos de i nqw rlin P ntr~ s ou i noppMiun;~s (nào 
apoiados);f"af,;O-ll:-, pt·rcm ,com ;.~ Cf•n,;ipncia SPn·-
na ,com o r e, IWi to deYido aos nobre,; depu ta t1os 
qne e l. ,hM;;ram o projcc to , e com o rl ~ s .. jo 
de nelle col l;tl)f ,l'Ú Hn·rl:td, mrntc, podendo . 
en trelnnlo, f u prnJII'iO l"mhem erra r nos 
·conceitos que· cmi llo e nas idé:•S LJU C sug-
gii'O . 

Cflnsi gn:-~ o n. 14, elo citado§ 3. 0 , do · ar t. 
32. UJll<l vrrha pôra a guarda c ctllSl'na ção 
de ,lerrr.ntJs dCI"O]IIlOS . . . 

V. Exe. s:rbf', ~ r·. Pre~ iel r.ntr, que ~ P mos 
11 este nJ omcnto cre io lJ'I r. oito eli,tric tos de 
terraf\ e eo'o rtj sação, abrarenelo uma fnix ;r 
enorme ri r. L cneno~ de \·olut os, r.uja área não 
i·on ll ... crmo~. exac tamrn le pela f<dla fia car ta 
gcog t·aplriL·a compl eta de nos"SO e~t ,Jo. 

De facto, não conhecemos a á r~a dos nos-
sos terrenos devolutas pe la fall.a de uma 
planta cadastral de Min :. s Geraes: não sabe-
mos qua l é a ex tensão, em superfi ciP , dos 
terrenos devolutas das bacias do Manhuassú 
e do Caratin ga , na zona front eira com o Es-
pirito Sa nto , nu v .!te do Rio Doer; não sabe-
rm s qual é a e:\lensão dos I erre nos devo lu-
tns no nosso Baixo Jequitinh onha min eiro, 
ou no Va ll e el n ll lucury , embóra sr~ J . , n e~se 
valle 4ue ex i ~ t::t um muuicipio mi11PÍI'O (o de 
Th co pllilo Otloni), onde mais JJart il hada está, 
a s u per fi cif~ das <·ntigas tr, rras elo ~-s t ado pe la 
venda de terras cevolutas alli devidamente 
med idas. dl'ma rcadas e inscriptas no Regis-
tro Torrem . 

Não ll :t muito Lemp,l que o govrrno Minei-
ro creou um dis tri eto de terras, em Uberaba, 
para attcnd er ao;, terrenos dcl'olutos da zona 
confinan te com Goyaz pPiu Par nahyba; temos 
um outro di,;tril:IO 1 ecentemcnte in::.t;.llado 
nn município elo P•f:anh <t para ?ll ender á 
zona del'ol u la en tre F gr1eir a c o Es[Ji ri to San-
to; c além dos r utro ' dis tri r.tos de terras com 
'éelc em Th eo pll ylo Ullon i, Fort, I ~a z, Camra-
ti n~ ' ' • Manhuas,ú , l"lc . 

PPrgunto: como é que com esf.a YeJ·ba 
ridicu la (e ef. lá cla t'o que a ljUalific ção ; qui 
náo é pejorativa, jul~o que me f .. z _jus ti ça a 
commis~ão de Orça mento; falo quanto á ver-
ba f'm si );-como é que com ~'sa vPrba ridí-
cula de 27 :6008000, se ha de atto~ 11der HO cus-
teio do ~c r v i ço de guarrla e consrrvaçiio de 
terrenos dewdulos. rm lüo grande área, a 
lés tr. r• o nnt te, no Tria11gu1t,? 

lllelllor fóra não enxertai-a no orçamento. 
Não podtmos lér um corpo de guanla-ca-

Çlls, dr~ guardas-campestrr·s ou de guardas-
tlores tacs, conto na huropil ; cvirlcntcmente, 
n:1o se cogita de tal absurdo, uma vez que 
o projeclo apen:1s quer o seniço de fisca-
lizaç;io de maltas. 

Em alguns dislricto s onde lia terrrnos 
dc1·olutos vag., m, nas suas corrrrins habi tuaes, 
Lriu us de hotocudt·S; Fe!v~gens nndam nas 
maltas inlermedias cntr·e TIH ophilo U1ton i c 
Cnratinga . Manllua ss ü e Peçanlta . 

Um corpo de guard:rf. ou de fis cars m" l 
rt mune rados ou em pequ eno nnm cro sr rá 
um serviço em pura pcr·da e de todo im·ffi-
caz. 

Acho de grande vnnl:' g· m :-~cautela t' o 
rrario do Est;.do, \ÍCiima dus ~bus t• S mais 
esc:rnelalosos em m:rt eri a de expr,r tar,:ão de 
madeira s, qu e são f·nviada s pata fó ra do F's -
tado, diminui ndo as n u~sas fi( I U<·za~ , flor ' s-
t ;~·r,~ sem que o Thcsou ro :ltrfira um l'inlem 
'l'IIIU da rn:-~ i ur parte dessa f•xpo rt; ção 
ci, IJd; stina . 

A não e~ i - Lcnci8 de um corpo de fi 'caes ou 
gu rdas qu.·, jtudo ás es trada ~ ele ferro, im-
pcç:lln :1 r.eva~ L: • çiio d;~s m~Llas e a sua ex-
IJO rl . <;:io . constit ue um Ycrrl ;,deiro mal . 

I\' a 7.011a da Es trada dr, f, no ,, Victuria · a 
i\ l in:-~s " , :1 lé,; le do Estado, cr .nfinando com o· 
l~s pirilo Sal/ LO. 'P r~z a cxporlao;ào de uma 
gra11d•~ qur.n tid;rdr. de madeit·.,s minei1:osj 
e pr sso nsseverar á Casa , porque são tl qd_o~ 
lJil P se co lh1 m em IW~S<l S Secrelan as e. 110 ~ 
Relatorios aos tit ul rres icspeclivos, loneladns 
e tone l " 'H S de m:.dr.iras têm sn llido, do Esta-
do, ultim am ~' nlc, ~f · 11do ce rto que muila In a· 
dt·ii': r ttm s:elo expur l da por con trabando, 

I 
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sem que o fisco aufi ra a mais insignificante 
renda, com() a imprensa e os exac tores esta-
doaes têm denunciado ao governo . 

Por·tanto, repito. lamento que apenas com a 
i nsignilicao te verba de 27: 6oosooo, se queira 
fazer f~c e a um serviço de t"nta monta , cuja 
instituição el'fic37, profi cua e opporlnna se rei 
o prim eiro n louvar á nobre ct•mmiss<lo de 
de Orçamrnto. 

Volto ainda, sr. PresidP.nte, como se ndo o 
pivot, o e1xo das minhas con sid c raçõe~. 
essa Yerh<t de 31 o: 000$000, consignad:t no 
n . 35. s 3. o, do nrt. 3'2 do projecto. Faço 
della O ubócle expitlOI'iO» das minhas obser -
vações, si a•sim a Cam~ ra m'o permittc dizer, 
portju e, 1rancamen te, el la me parece elevada, 
em relação;\ pequ enez de vc r·bas para outro; 
se r·viços de al ta monta. 

A:;:;irn é q u c p:: r a a ma nu tençào ela rede 
meleorologica Jo Est,., do se consigna ape-
Jia~ uma verba rl e 30 :000!JtMO. 

Vi1·emos. H . Presiden te, num paiz onde a 
lavoura mcc hanica, ~ polycu ltur·a, etc , ~i'i.0 
rac lores ••.::sPnciacs de progt·esso agra rio e do 
desenvoiYilllenlo rconomi•·o; YÍI't' mus num 
p iz, clii(amos, c~sewinlmc ule agrícola e lodos 
sa1Jcm0s qu e ns in ce ; t• zas elo clima g~ ram , 
muitas Hzcs, p;1 ra os lavradores a suqH'éZa 
doloto - ~ elas d1uvas de gr·anizo. dr s lempo-
r;~es e de ontr~s c;d; ,miJa•Jrs athmosphrr icas , 
tudo porqu e ellt:s dcscouhecrm a,; previ~õcs 
do tempn, em con:,equencia 1le n:'io rstarem 
::nnda cOtll'e t. iPn lern enle dis;;emin ;.dos pelo 
Estado os püslos meleu ro!ngicos . 

A multiplicar.ão desses postos, qu e se con-
j ugam numa 1 ê· te . fazen do observações em 
ditt'erentes e distanciados ponto~. clia riamrnte 
t ra n>'rn iltid.,;; a um cent ··o colleclOI', qual o 
da Capital. dando a previs:'io do tempo c a se-
guran ça do clima . lcY.,r:\ o lavrador, o cri :1dor 
e 03 industriaes que vi\·em r'O amanho da terrn 
a se ac tutelarem contra essas calamidades pre-
vistas anteriormente pelos ob~ervalor i os e 
po~ tos meteorologicos. 

Es~ a mrdida merece rle nossa parte a 
maiO!' allt'llÇ:'lO e elevemos envidar rsfo rços 
para que n s cinco zonas ~eographicas do 
Estado se in , tallem po::;Los meteorologicos, nas 
localidades mais importantes, nos crnlros 
agrícolas e pastori~, de modo qu e semelh~n l e 
servi\'O venha a dar os rc~ ultod os que delle 
p.or!Pmos espe rar. 

P <ll'il isso creio que nos é licito tirar, e 
com muito proveito, da verba do n. 35, s 3°.,do 
art. -'H, um reforço não só pflra a vet'IJa des-
tin e~ da á guanht e :\ conservação dcs no,:sas 
tlores lt s, ce~mo p:• r a a que é consignad<l p:u a 
a !llantttcnçào dos po~tos meteorologicos, ser-
vi ço qu e, aliá', e auxiliado. na montagP m. 
pr lo ;\'l ininerio da Agricultura Fede t•rtl, sendu 
aornas cusleitrlO pPio govt·r no mint.:ito, na 
remunPr ç:io do pessoal cnc :H'rcçr~ oo da~ ob 
sr rvH,:õcs c rla dirccç:'io do sr. rviço. 

O ltJJ'n ecim en to 11c apparelhos, feito pe lo 
Governo f?t ·dera l, já represe nt~, sr m rl ul'ida, 
um a f' levada somma; m·ts nün ser:'t com a 
in~ i gr >ili c .nt r. qu ;, ntia ele ao:uuosooo f]u• ~ po -
dererri os ma nt.er e:;'e" postos a•J No rt e, ao Su l, 
a Lé;;tr. e a Oe:;te, 11 0 Tri..n gulo e na M tla , 
dP modo a tr rm ns num só rlia as ob~erva 
ÇÕt!:' m··lr(l rülogiras c cl imnte icas d:1 s divPr-
sas rrgiõ~s do E-tarlo, permiltindo qu e sejam 
expedidos bulelin s com a previ s:'io do tempo 

em todos os pontos de Minas , afim de qu e o 
rocr iro, o industria l, o criador, o lavrador, 
todos quantos dependem do trabalho da ter-
ra, possa m se acau telar contra as incerte-
zas do clima e contra as ca lamidades que es-
tej Rm por subrevir. 

Estou lambem de accordo, sr. Presidente, 
com as id é,,s ex pendidas pelo nobt e deputa-
elo resid ente em Além Parahyha, id éas que 
prrsti gici com os meus npar tes con<tan tes 
qu anrto oravas . exc . , r. m relação aos pre-
mios de anim ação aos grandes produclorcs 
cl r cereae~. no E~ t a d o . 

P:t ssan ,Jo agora " referir-m e á di~oosiçào 
const:t nte do Hrl. 45 do projecto, penso que 
se ria cabivr l uma eme nda a esse mesmo 
artigo. 

E ffr cliv~ m rnlr , nell e se declara (lê): 
" ~' i c a o governo a uctorisado a conceder o 

premi o de 30:ouosooo à empresa qtJe tr·ans-
forma r , in•iuslria ltn entc, no minimo um mi-
ll! :'io d-· kilogrammas de milh o, annua lmenle». 

Sr. Presiden te. css!: p1·emio rcd un rla não 
di go num maleticio, lat ~s as hôa,; it tlenções 
com que é in , lituido, mas em uma impi'O-
Ii cuid~de, po rque o agricul tor que entre nós 
reduzir in dust ria lm ente o milho, digam os , á 
ma izcna, a fubá, á rangica, a fq·cllo, ;, fari · 
nt :a e a outros productus congcneres, lic,trá 
n<~ im possihilidarle de r•xpor tar e-srs produ -
lM, lrles os !'rt'lt·s cxtoro i vos c as tarifa:; i:lS -
phyxi<mtcs das e::;tra las d1! feno em relação 
aos mesmos productos, ![Uando tt·ansportado 
ferroviariarn enlr. 

A com missão el eve rlar uma outra r·r dacçüo 
a esse ar tigo c si qui ze r ser gene rosa p .ra 
com um a out ra classe ele prodttcto res. eg ual-
men te mcrcccdores do apoio do podrr h·gis-
lati,·o, este nd 1 a esses os mesmos favo ·es, 
dividin do o premio, concedendo 15:0COSOOO 
para meio milhão de ki lo:!; ramm as por exem-
plo, dos procluctos do milho, reservando os 
outros 15:0008000 para os produclos de meio 
milh:'io ele kilogrammas de arroz e seus pro-
duetos derivados. . 

Efrrctivamente, estes prod nclores não (!O-
dcm rxportar pa ra o mercado do Rio ou de 
S. Paulo o arroz pilado ou lim po, perde ndo o 
farello que fica inutiliz ,do. vi sto como os fr r-
le,, . po r· exemplo, da Mogyana. ou da Oest1~ 
são ex torsivos, asphyxiantes, im possibi litando 
a sahida, o escoamento do farello do arroz, o 
qual, 1'omo é sabido, cons titue uma for1·agem 
magnífica para o gado estabulad n, não só para 
o gqcJo c.ava ll ar como para o gado vaccum, 
au,:;menlanrl <) ne,te ultimo a producç:'io do 
leite; e dnlti Ycm que ess;t forra gem tem 
grand e con-umo em S. Paulo e oulr•JS mer-
carlos con sumid ort>s. 

O que ocon tece _é que o arroz é ex!'orlaclo 
em ca~ca, com multo mrnor compensat;ão para 
o proa tl l'LOI'. e chcgan::lo t<tl p1·oducto ao 
mercado, diga mos de S. P?. ulu, porqu e a 
ll!lO{fYan'L taxa com um lrele m ~ i s baixo o 
arroz em c~sca, os compr .dores reduzt! m-n o 
illdu slrialmenlc, apur~ nao. o farei lo e ga ntHtn-
clu assim um lu cro qu e, IÓ!'.t ci fcele b:tixrJ, 
pe rtenct·J'i a ao productot· mineiro dL'Sse ce-
rea I. 

D··ixa se as~im de remunerar a quPm traba-
lha, a quelll produ z, com um pt·P.r;o que o 
amm (l ria; o proJ uctor min eiro per·de, dt:ixan-
do de se r estimul..da essa indu stria nnma 
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lar'f:a rPgião do nosso Estado, porqur, uma 
estrada tJUe atravessa essa região, em vez de 
ser·vir de uma arteria distribuidora de vida e de 
sangue 11010, asphyxia e mala a produrção 
na zona pr. rcorrida, com as suas onerosas ta-
rifas de transporte (apoiados) . 

Esse é um fac to de todos os dia~, come 
não o ignor;~ toda a Camara. 

Basta cotejarmos as tR rif<~s dn Cenlral r.om 
as t<~rifas da 0fi,; te, c appello para os meus 
collegas qu r, r·t-siflem nas zonas cortadas por 
essas est•·ad · ~; bRsta compa r·.rrmos 11s t;.trifas 
da nêdt Sttl Min ei1·a com a~ tarifos da Mogya-
na, para wwmos essa· política d~ incerteza ta-
rifaria prodm.indo um Yerdadeiro des·dento 
no eowm ercio e diminuindo a c~p1cidacle 
produclora dos cen tros ?.gricolas, na s zonas 
>er. id as pelas ferro-vias de Jretes mais ai 
t o~. 

Nr~t~ momento mesmo, e, la mos se ndo \'i -
climA s da alta exBgge rada dos ge neros de pri-
n. Pi a necPssidade, importados do littor.d pa-
ra o int erior; e isto devido ao augmenlo de 50, 
80, 10ll e até 200 · j . sobre o rr·ete des-
ses mesmos generos, de prim eir·a necPi'-sida -
de no uso qu ot.idiono do po vo, como v;ri muito 
bem acci"n tu anil o rr m dia rio de Bel lo Horizont e, 
o estado de IJ1inas, na in telli ge nt e e opporlun~ 
euqw'lf' econom ica qur. está fazendo, con~ ul 
t~ n ·1o aos negoci; nt e,; dPsta prnÇ<l no sentido 
d" sa ber quaes as elevações quegravar~ m mnis 

f or·t.emr.nte, no frete, a Ps~c ou aqurll e gene-
rode maior· consumo gçra l, numa época em 
que aF. classrs pobres m~is soffrem com a 
t:arestia extr·ema da vida (apoiados ge . 
rae.''-

Oe modo que fari a i'U lambem um appe llo 
aos prezulos co ll egas da com·missão de Orça· 
ment.o, tres dos quacs mab empenh adamen-
te \ (· m. desde o com eço da legislatura, ~e n do 
o~ tradu ctores do pen ~a rn Pnto da Cnm8ra 
rm moleria fin anceita , os nobre:; depu tados 
reside ntes, respectivamente, em Barbacena, 
Aguas Virtuo>as e Vi çosa; faria uin appello 
a s . cxc. p ra que ncud:lln a esse reclamo 
que partn não dP. mim sómente. mas lambem 
de um illu <. tre deputado, o sr. Castello Bran-
co, que é Javr·ador e, portanto, diredo co 
nh ecedor do assumpto, falando de cadeira 
quando eu apenllS ·ralo pela leitura e pela 
observação dos factos . 

Acho que a commi s"io dr, Orç;nn ento an-
dar·ia acertadamente si modificasse a redacção 
do al't 45 , como o nos::-o rPgimento permit.te, 
no sr ntido de desdobrar o premio dr .. ... .. 
30:GOOSOOO e,n dois: um, a urna em preza qur 
c:-;. portasse os produ ct .. s in Just• i e:; do mi-
l·lio, fuh á, fal'inlra, maisPna, c::mgica, etc. ; 
our. ro a uma empreza qu e exporta sse o fn-
rello do arr(•z uu o-; productos beneficiad rJs 
d1 · arroz 0u os productos benefi ciados rto 
anoz e do~ outr·os !l e ri v;,do~ d e~~e cereal. 
fi:\an•1o a commis>ào a qrranlidade do produ-
elo mer~cPd o r do premio. 

::Ir. Pres id ente. vou rematar eHlls rtesnli-
nila,·adas con sidera çõe~ que sou o primeiro 
a rnca rat· corno rl n ll f·~ tJiirrm val ô•·. 

U sa. t:ASTELLO GHA NCO : - i'\ào apoiarlo; 
muito briltrantes e opportuna~ . (Apúiados gf'-
1'-li'S) . 

0 :-H. NELSO N DE ~ENNA : - Entretanto, 
deixei p<~ra o lim a emenda com que eu vi -
ria, sempre martelando na reducção da ver-

ba de 310:0008000 para premias e pr·opagan-
da, el{orar da Camara uma medida de justi-
ça, uma medida de sy mpathia. á cidade qup, 
rra nsta região entre o Jequitinhonha e o 
Rio Doer., olli rt!présr ntou o primeiro expo-
en te da civilisação, a pregoeita mais antiga 
da boa nova nos dias do r ••ssado, quando 
ainda encobri~ m fiOS olhos dos rompedores 
d: rs noss s montanh as a~ brumns qu e sem-
1•1'<.! esfumaram os cabeças do I acolomy, do 
lt .mbé e !lo Caraçil, fllrl>'s que as band eira~ 
de l<e rnão Paes , dr Antonio Arz ~ o. de Lll-
cas de Azeved o e de tantos outr·os ~e ttanis
tas vindos de S. Paulo para Mina s, nqui 
lan çassem os rundnmentos da civili-;:.ção lu so-
paulr stana . Refiro me, sr. Presiden te. ô uma 
veneranda cidad e qu e não rPpresen to f>lei-
toralmente. mas qu e repre;;e nto pelo corcção 
oorq11 e nella na,c i- -:1 cidade do Serro, qu e a 
29 de janriro de ·1014 cnmm emora com a sua 
co -irmã , n cidade de Ca eté, a pa~sagem do 
sr~ un do cenlenario da fund ação de seu mu-
ni eipio. 

\'rlla do Príncipe, hojP ScrTo Frio; Villa 
No ra da R:únh a, hoje Cacté; estão conju ga-
gadas no mesmo laço de atreclo hi storieo ; 
rão comm emor·R r· com o m r~mo marco mil-
liario a pa ssogem duas vezes secular da tun-
rt açào de se us municipios; e, portan to, a im-
pJ ant>. çào ne lla s nos loraes de villas . quand o 
I{Ore rn ava em terra min Pira o sr. Dom Braz 
Bal thazar da Silreira, delegado da metropole 
pOI'tll(.iUPZa . 

Esse fJc to voi reprod uzir , com pequena 
dill'erença de tempo, as commcmo:·ações a que 
todos tivemos a v"ntura de as~ i s tir, po ucos 
annos fazem, s uccrssiva mcntr, em Ouro Pre-
to, Mar i ~ nn a e Sabará. 

\'irão depois outra s ci(hdes mineiras, como 
Pit anl\uy, Pa racalú, Campanhil, S. João 
d'EI-Rei e Tirad1~ ntes; emquanlo isso. Yamos 
cumprindo o noss:> dever de não jeixa r mos 
apaga r· a trad ição no coração brasi leiro; rl e 
não dr ixa rmos morrer Pi'-Sa Jl or perfumada 
qu e, no co nceito de Grrilh erm e Fen rro, é o 
culto do passado, que fllz revive r perantr. nós 
a gloria das ge rações qwe para o nosso bem· 
es tar presente tant o so!Treram e pelejaram ... 

E um povo que não cultiva a tradição, que 
não venera os se us ::rntepassados, que não se 
d eva á altura da alt ivez e do civismo com 
qur. os Sf' US maio res governara m a pa tria 
rr sguard :J ndo as suas grande~as e lega ndo, 
intacto, rrm patrimonio de honrn, de brilho, 
de heroismo e de se rvi<;os á terra commum, 
úm povo qu P. n~sim proceda, se rá um poro 
morto. (Jlnito bem! ) 

Gem ·ao cnv t·z disso, l\linas e o seu povo 
tiitJ bram. perse vera m no cam inh o de cu \tu:J-
r'Pm, em todos os aspectos, as suas tradi <; õ-es 
nata es . (Apoiados ). · 

Ainda ante-li outrm nssi, fia es ta cidaje do~ 
Gello ll or izonle ao rspPclaculo in edito de 
um a fes tivi d~de cívi co rP ii g i o~a, quP. \'<t lPrr 
por uma intPlligente hermeneuti ca da r.on~ti
tui ção republicana. Sem ferir os dict?m• s rt o 
no> so drc ologo politico, da nossa ca rta funda · 
mental de 24 de feve reiro de 189 1; se m fHil' 
o nosso pacto constitucional mineiro de ·15 de 
junho, nós. rm nome da tradição, Pm nome 
da fé, ·em nome das eren çils t11·asilelrôS 1'. 
mineiras, demos as mãos, affectuosam ente , <\. 
nm outro poder-a e·greja- cuja cxistencia 
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não podemcs ignorar c que, si não se acha 
v:sceralmente li~ado a nós, dentro da I.Dnsti-
htição, está ligado a nós no tempo e no espaço, 
na historia e na tradição, pelos serviços e 
pela obra meritoria do chrislianismo em prol 
da civi liza~ão . (Apoiados; muito- bem !) 

Encerro com estas paiavras a minha oração, 
requerendo a v. exc., sr. Presidente, se di-
gne de consultar· á Casa ::.i concede proroga-
<,~ão dr. h o r;~ par~ &e r votada a emenda q L• e 
llpresento, uo ~entido de , e desdobrar· da 
VP.rba do n. 35, § 3•., art. 32, a quantia de 
Já:000$000 corno auxilio á municivalidad e do 
Serro vara as festividades com que pretende 
cornmenrorar o seu srgundo centenario de 
full!iá ção. corno séde de município . 

E~tc · u certo de qu e maior appello não po-
d··ria lazer aos corações e ao patriotismo dos 
neputados min ei:-os e á nobre commissão de 
Orçan.r.nto, do que fech •• r· estas pallidas ob-
serVilÇÕf's .. . 

VozEs: - Rrillunti ssim;,s . 
0 SR. NELSON DE SEJCNA .. q UC vim addu· 

zindo sobre o projecto n . 106. exo r.mdo uma 
medid ,, de ju,liça ctne leve á velha cidad e, 
abatida do seu primitivo explendor, mas or-
gulhos 1 e enva idccid a das suas tradições, o 
m;c ulo de carinh o do poder l eg i ~ l t!l·o. dizen-
do: Tu , ó Hiviluruhy, Len:; a al egria llos pre-
sentes c o co nsolo de, na br':lllcura das tua s 
c;rns vcn e rand~s. receberes o balEamo con-
so la dor da commemoraçào dn luas tradil,'ões 
mais !'ul ~é ntes: r como di tdCm:l glorio:>o, a 2\J 
oe janeiro dr! 191-í, qu ~ n rJo comp letas o teu 
segundo centena rio, nós te trazemos a ol'fé-
renda 110 poder pub lico para qu~ possas, con-
di~namente, ao lado d :i Lua irmã min eird - o 
Carté- festejar a da la gl~rivsa em que nas-
ces tP. pora à lucla da communa, iniciando a 
tua hi sloria n:t democracifl pela intervenção 
do p(1YO na vida municipal! Tenho con-
cl uido. 

(Mnito bem; muito bem! -0 orador é 
r osamente cumprimentado e abraçado 
seus collt1(Jas pr esentes). 

Emenda 

20 

calfJ-
pelos 

Desdo hre-se da verb:1 do n. 35, § 3•. do 
art. 32, a quanlia de 15: 000SOOO, como auxi-
lio á municrpaJ i·lade do Serro, p:n·a comme-
morar a pas~;agem do 2•. Ct! ntenario da crea-
ção de ViiL• do Príncipe , a 29 de janeiro pro-
ximo (liJ!t-1914-J. 

Sala d ~ s sessõe~. 19 de agosto de 1913.-
Nelson de Senna . 

Antes de submeller á lli scussão, conjun · 
ctamenle com o proj ecto, a emenda apresen 
tacta, o sr· . Presid ente con:>u lt . a Casa ~i jeve 
se r pro r ogada a hor<~, ('On!orme ; cahe~ de 
requ erer o sr. N ~ l ,on de Senn;l , por i~so qu e 
jfr se acha terminado o prazo regimen t11l da 
sessão . 

- 0 requerimento~ approvat'lo . 
0 SR . CASTELLO BRANCO, pela ordem, requer 

verificação da votação. 
0 SH NELSON DI·: SENNA, pe la ordem, diz que 

acaba de ser segmamen te informado de que 

ha ~inda algumas rrnfndas a serem ·apreFen -
tadas ao projecto. 

Requer, por isso, e a Cainara concede a r e-
tirada do seu requerimento. . _ 

O sr. Presidente annuncia para a sessão de 
amanhã a segumle . 

ORDE~l DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 
A I é uma hora da I arde : 
Leitura e ~pprovaçào da acla. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde: 
A presentaçào de .t•areceres das commis~ões . 

A presenla çào de projectos, r equrrim ento~, 
indicações, inter·pellações ou moções. 

Di scu;;~ão -de requerimentos, in1icações, 
inl el'pell al;ões ou moções. . 

Approv;1 ção de redacções finae,;, 

SEGUNDA PARTE 

Al.é qu~tro horas da tard e : 
Cnntinua ç:lo da 3". discnso:ão rlo projecto 

n. ·1013, sobr·e orçamen to p .ra 1\J!lt. 
Continua ç;11l da 2•. di>cussão do p1·ojecto 

n. 9:5 , ~obre força public:•. 
\. ()n tinua çào ct a 3" . discussão do projeclo n. 

125. sobre emp reslimo á «Companhia Norte 
de ~'lin as». 

3". do de n. 122, approvando as con tas de 
1!12. 

t •. do de n. 128, dispondo s.obre a época 
em qu e devem ser votados os orçamentlis mu-
nicipaes. 

3•. do de n. H 8, sobre reforma ao soldado 
Belchior de Sousa e ~ilva. 

2•. do de n. 120, sobre concessão de li· 
cenças. 

J•. do de n. H 7, determinando as divisas 
de divtrsos di str·ictos. 

3•. do de n. 112. dispondo sobr·e nemeação 
de professores interinos. 

1•. do de n. 127. diopondo sobre subYer. -
ções a fazendas -mo de lo. 

2•. do de n. 123. sobre rrgistr·o rl e diplomas 
na director ia cte Bygicne do Esladn. 

Discussão unica do p1recer n. 1i7, da com~ 
mi;:;são de C~m:'lras Municipae ~ . opinando P"lo 
arch ivnm en to de uma rr presr.n tação do prr -
sidenle ria C tmar" Municipal de Santo Anto-
nio do .'llonte. 

Di<cussão un ica do parecer n. 178, da com-
miss~o rte Orçamento, opin:1ndo pelo archiva-
mento de uma petição da empreza de Agu;1s 
de Cnx~mbü. 

Di scnssào unica do parecer n. 1ifl. da com-
rni>>ão Mista. sohre recurso eleitoral de Pou · 
so Allo. 

Levan ta -se a sessão. 
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40.• SESSÃO ORDLNARlA, AOS 20 DE AGOSTO 
DE f 9 :3 

PRESIDE NCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 

SUM lof •• RIO :- Acta. --Ex pediente . - Representa-
ções .-Ap resenta ção de pa rece res . ·- Redacçoes 
!1naes . ::1•, d iscusllil.o do pro jec to n. 106.- Ois· 
c nrsos do~ srs . Gariba ldi Mell o, Ne lson d ~ Sen 
na e E . Ja rdi m -Eme ndas.- 2• . discu&são do 
prtojecto n , 9:'i . - 3" . do de 11 . 125.- Disc ursos 
dos H s. Ra ul de Fa r ia o Raul Soarell. - gllle n-
da .-Ordem do rlia. 

Ao meio dia, feita a ch:t mad:t, acham- se 
presentes os ~e nh ore:; Vi eira MHr·qnes, José 
A!l·cs, Ferreira de Ca t·v:t!h o. Xavier Rolim, 
Elias Th eolonio. ~ l odPst i no Gonça lv P.~, Paulo 
Pi nh eiro. Odilon rle Andradr, Ga ribaldi 1\l ell o, 
lgn;;c io Murta, A l ve~ de Ll)n tns, João Anlo-
n.i0, Pedro Luiz, Haul de Faria, Chri stiano 
Rôç:~s. Castello Branco, NP.Ison de ~enn:t, 
Rau l Soare!', .J uão PoJti ·io, Pedro Labo rn e, 
Henr·iqn P. Porl.ngill , Senna Ft gueirt-do .. loào 
Lisbô 1, Schumann, At·ge miro d• ~ Reze noe, 
Emi !to J.trd im, Valdorniro tif) i\l;r ga lh ãrE, Ed-
mnn do Blum, Abeila rd, Périeles e .João Vel· 
loso. fa ltando com cau,;n pH·ticiparla os ~e
nborrs Si lva Forlfl' , S!yl ila. Olyw.,io Tt·i:-.: ei · a, 
Caldeira .JuniOJ', Ta v<~ reo. dt) Mello . Atrgu,to 
Spyer e Campos do Ama i'a l e sem ella os 
mais sen hores. 

Abre se a sessão . 
Lid :J a acla da anleredenle e não havendo 

quem Eob · P ell3 L1ça obse rvaçõ es é a mesma 
a:~da por npprovada . 

Rl'ptesentaçõo 

Exml'lS . srs. Presiden te e membros ·do Con-
gresso Mi:1 eiro. 

Os Hb~ i xo assi~n o dos, prrsidente e membros 
do dit·eclorio pclilico de Pimenta. município 
de Piumh y, inlerpt·etando os sentimentos do 
povo , vêm, co m H dev ida venia, ped iJ·-vos 
repHração da grave inju st i ç~ , co ntra eli P per-
pctrRda, pP ia ullima reform a <uJ minisLt·atil·a 
Jo E~tado de Minas. 

E tão clamorosa é ella, tanto res:J!ta á vis-
l:i, mesmo a menos clnra, que ousa m elevar 
!' Uas vozes dean lc do mais al to poJe t· admi-
nistrativo do Est: tdo, espe rando que a cultu ra 
e~f.J i ritual e H reconl1ccída compelenc i :-~ dos 
seus illuslres mr)m bros su pnnn quo n !.o hou-
ve r de deficien te na exposição dos seus SI·Jl-
tim e n to~ . 

E' o C<t~O que, em virtude dR reformH ad · 
mini strat ivil, que fpz a lJ·~n 5 fe rr nt:ia deslc 
rli s tri elo do munic:1pio de Formi ga para o de 
Piumhy, gt·ilnde p:'l·te do ten itolio do di::- tt' i · 
elo passou a pe rt eni'Cr nos di-; Lriclos da cidade 
de t·ormiga e dtõ Paliin', com eno1 mes da-
mnos p ra srus h<~bitrtJtt c s que , pHrd L· atar de 
nrg< CIOS adminiqralivos têlll que faze r o per· 
curw de quan•nta r, tantos kilom elrO-', quan-
rto dist11m i:IP• ' JI<~~ dez 011 doze kilomrlros rles-
lé arrai;d, ou sejam \'inle e poucos da cidacte 
de Ptumhy . 

~ l aio r e5 ' e m:1 is p e nos~ s difii culcladPS ~ p
pa rPcerào, quando se efh:ctua r a passagem 
t1este districlo ele paz para o Lermo de Pi-
llmliy. 

() SR . 1° . SECRETARIO dá con la 
gu inte 

EXP!ôOIENTE 

Ofj'icio 

Pol-;, a refu t'm:t, seja dito de p ~~s~ngcm, ao 
do se- tr3çar a linha divi so ri:l entre este districlo e 

Sl'l de Formiga e Pah ins, fel o de modo que, 
n'nlguns pontos, mal se sabe qual a pHrle 
que pr rtence a este di slrido ou aos di-
slriclos confinantes, aeerescrndo mais qu e pa-

Do sr. Seetelario da Ag ricu ltura , d~
':otvrndo um requerimen to Pffi que d. Clotil-
de de Rezende .J aguar ibe ped e auxi lio para 
dois filh os do E~tado se aperfeiçoarem rm 
musica na Europr1.- A' commissii.o de Peli-
çõt>s . 

4

Do me5mo sr. St)cretario devolvendo infor-
mado o requerim ento do dt·. Julio de Moura, 
pedindo favores pa ra a m<'lntagem no Estado 
de um 1 usina para o fabr-i co de utensílios de 
feno esm1ltado e estanh ado.- A' commis:>âo 
de l ndu ~ l l'ia. 

Rf querimentos 

ra se effeduar qualque 1· diligencia po licia l ou 
judiciar ia tem o officia l de justiça que atJ'aves-
sar territorios do di striclo de Pahins para de 
novo alcançar terrenos do di,tricto de Pim enta. 

Ain da mais : a linha de limites, 1á por de-
mais confe~sH, d ~ ixou os antigos pontos, qua-
~ i torJos muito elaros , e na su<t m:1ior ia co n-
slituidos por <1CCtdrntes geograp hicos e ;:eg uiu 
rumo incerto, obcdecenao a caprichos injusli-
fica veis, fic ando 11m a collectividacle in teira 
fu nda mente preJudicada, sómente para bene-
fi cio de uma parcella in si~ ni!ican te . 

Pessoas qu e residem a dez kilomeiJ'os deste 
ar raial são ohrigada s a prepara r e rtl'ectuar 
casa mr ntus civ is em Fu11niga, a quarenta e 
muitos kil omelros de dist .ncia! Eis porqu e, 

Dos professo 1·e~ do Grupo Esco lnr da Vill a os aba ixo '"'sign:,rlos, rep rest·ntando 0 povo 
cle Pa ssa Quatro ~o li cita ndo <lllg mento de v~ n - ri esle rl is tr ir..:lo, se r-i amen te prPjudicados, vem 
c!mentos.-- A' co mmissão de Orçamento . tr·azer·\·os a prrsrnte J·ecla ma ção, espe r:mrto 

O sr. l<'e JTr ir.1 de Carvalh o envia á Me!'n do vosso rspir·i to jusii ceiro a rep~ r ,· ção total 
umrt rep re:;enlaÇ<'io do diret.:Lorio político rl e de tamanhil inju stiça, rect•ficando a linha di-
Pim r nta , muniripin de Ptumhy,peJin ,lo ree ti v;!'oria entre es tes r, os distri c los de F( ·J'mi ga 
fi caçàa cJ ,. rliv isas r ntre ess~ distri cto e o dP. e Pahins. dec r·e!ftlldo-a pelos antigos oontns 
Formiga e Pain s ~~ p ede seja a mesma puhli- com o qn e pt·~s lare i s m:t is um mes tim nw l 
cada no OJ'gfi.o oflicra! antes de ter o d e~ tino ser·dço , o p(lvo pi mentense e, mais : ind :1, it 
regtmenl<il. sa nta can s: t ria .Ju s1 iç '· 

O mrs mo senhor, prevalrcP nr!o·se ainda ria 1 Para esk fim toma m a li berd"de de VIH 
opportuniuade de se acli nJ' na tribuna , com-. I in dicar os traços d~ anlifia divisa drsle rtblri-
munica e l-1 Cas·t fica inteil'.1da qu e o sr. ctn, para assi m vos po.upar lrab ·lhos . 
Franklin de Cts t ro follou hoje e f;dlará a E' a seguinte : CrJ meça na barra d•l eu rre-
mais algumas sessõ es po r motivo de mo-1 go d ' Anl:-~ com o rio Capelin ga, segue corr ... ç:o 
!estia. t!'Anta acima até ao alto da serra de Piumhy, 



segue por esta até onde termina, no logar 
denominado Ponta da Serra, d'aqu i segue em 
direcção aos corregos do Felippe e Cava li os, · 
deste at~ ao rib r irão dos Patos; segue por es-
te até divisas antigas com o districto do Porto 
Real do S. Francisco, se~ uin do pelas divisas 
d P qu ~ lle distri cto com este até ás divisas de 
Pahins, d'aqui até ao espigão do Caeté, deste 
á cabecrira do ribeirão das Moendas e deste 
ao espigão da Boa Vista e Vallinho; segue 
deste nté á porteira do Pasto da Pimen ta» em 
divi sas com o coronel Aureliano Rorlrigl)fl" 
Nunes; drsta po r·teira á por·teira d.t Ca mt·l lei-
ra e desta segue até ao corrego da c~mel l P i
ra e por es te até á barra do corrego na Lagôa 
dos l' Jtos e se{!, ue por e~ Le nré o ri bc• irão do 

diciona!, dispõe qne será creado o pecu lio 
lega l ob rigatorio ou monte-pio dos fu nccio-
narios publicos e dá as bases . 

Ca pelinga onde começou esta divisa. . 
A decretação dos limites do d ist.ric to da PJ -

menta, de accordo c0m os dados acima, se·rá. 
mais um ac to de inteira Ju sli Ç'i ! 

Pimen ta, 4 de agosto de ~913 . -Pad re J o~é 
Espindola Bi tte~ court , presiden tr r> vt> r rado r· 
especial do districto, Franci:;co C~ etano Ruas , 
.João Nepomuceno Soa res , Joaqu im :iíanoe l 
de Freitas, J:.: yme Sifvestre de C;,uwrgo, >.n-
tonio ~LHroe l áe So u ~a. João da Co-;t . Gonrri m, 
José Soare~ , Alonso Ma r in h o dos :::\;mtos, ~e 
cret;.rio. 

P ub l ique-~e e remetta-se á commi,;são r:es-
pecti va . 

0 SR. SENNA FIGUEIREDO manda á M cs~ , e 
pede sua publ icaçã o an tes de ter· o des tino 
regimen tal, uma representação de dive rsos 
funccionari•Js publicos aposentado~, sol icit an-
do a decre tação de uma lei que lh es tor Ae 
extensivos os f<J vores dn «Caixa Beneficenlr 
~s Funccionarios Puhl icos». - Publ ique-se · e 
remetta-se á com missão de Legislação . 

Representação 
Exmos. 3rs. membros do Congresso Mi-

neiro. 
Os fu nccion~ rios publicos deste Esllado, 

Rposentados an tes da lei n . 588, de s de se-
temb ro de 1912, e dentre elles alguns mem-
bros dv poder judici'ario, j nl ga ndo se prej u-
dicados pe la dita lei, que os exclu iu de contri-
buin tes e bene fi ciarias vêm reclamar· e ~o lici-
tar do Congresso um acto ampl iativo, pelo qual 
sejam os su pplicantes admittido~ como con tri-
buintes e benefici.a rios da «Caixa Beneficen-
te» , e, pelas razões que passam a r.xpor, es pe-
ram dos sen hores membros do Congt·esso o 
acto que, com justiça, im pe tram. 

Os supplicantes pertenciam,ao tempo da no-
va orga nizaçào política, a instituic;ões gc raes 
no proYinciaes, para cuj os fun ccionarios ha·tia 
montr.pio. 

A Constitn ição Estadoal, no se u art. 106 , 
promell1a :1 creação do -peculio lega l. po r· lei 
ord inaria, e os requ erentes , passando de em-
pregados ou geraes ou provinciaes (po is ai · 
guns eram ge raes : juizes de direito, e outros 
provinc iaes) , a empregad os estarlo"es e accei-
tando suas no \!as nomeações, acceit::tram im 
plicitamente a promessa constiLu1·iona l do ar t. 
-106 de que texiam peculio l eg~ I . nw Rte-
pio, ou ca ixa benefi cente, emfim , uma insti-
tuição que, sob qualquer desses no mes, v.iesse 
garantir· o futuro de suas famili ns. 

A lei n. 538, de 27 de setembro de 1910, 
sobre as ha,es daquella e err. novas, ct eou, 
positivamente, o peculio legn l, mas essa lei 
não foi rt>gulamentada e nem Leve execução . 
Só ultimamente, pela lei n. 588 , ele 6 ue setem-
bro de '1912, tnrn~ formon w o pecu lio leg ,I 
em «f:aixa BeneticPnte,. . 

Nesse longo prazo de 2 1 annos, •·nlre a Co n-
stituiç;io e a lei de 19 12, íoi r' P.YO(;<Hlo o artigo 
con~Lituciona l , que abolira a apo:;eulado ri a, e 
:il~ un s funccion ;, rios, 4ue já contaYam muito 
mais tempo de serviço do qu t:: o exig ido, se 
H po~r.nta ram, não po1· egoistico motivo, . mas 
por t.j ut~, com 35 ;mnos de se r viço e ou tros com 
mais, achavam-sr: já avançados em ecl~de e 
exh:J u :; to~ para contin uarPm a pres tai-os. 

li:n treta nlo, a citada lei n. 58~, d c 6 de se-
Lemb ro de '1 912, que veiu s;•tisf;•zcr a IJI'omet- ' 
lid ;t in ti tu iç:lo elo pccul io leg-al, c a cle nomi-
nou uC• ixa Benefi cente», ao pi1SSO que ad-
mttle como co ntribt lin tes e benefi ciarw~ o Prc-
~ i lnnte e Secretario dH RstaJo e os membros 
uo Pode r Legisla tivo, do que não cugi.la\'a .a 
ConsLituiçào nem legi-l.tçan algum:t dt\ nosso 
conhecimento, excl uiu os apo~enti.lrlOF, aos 
quaPS cabia tal di reito promettido na Co.nsti-
tu ição .c que, não excluídos !JCltl,; leis retCI'idas 
po~ teriOI'r.s a ella que os ab rangi << m, po r isso 
mcstuo e nessas con rl i ~:ões, se ~L·lltem fe r·icl os 
em um direito muito legitimo, não pode ndo 
de ixar ue I' .: clamar uma ;;arantia que de ba 
tanto lh e era assegu rada. 

Télo in íq ua é a exc l u~ào dos apose ntados, 
que ba-: ta se retlectir qu e funrriOIHII'I::>~ pu-
blico~ llue tinham promessa, na lei funü~me n 
L"l do novo r'o'gimen, de um peculio lr·gal, se 
vêm privados de o fazere m, ao pa:;,o que mui-
l0S qur>, accielen talmente, mili tam na politica 
e que não são fu nccionarios publicos, sem o 
longo t •~ n: po de :l5 e mai,; annos de serviço, 
f!nsam rio bei.e fi cio independentenw nte da 
eircum::, tancia de edadc, qua lquer 4ue eila 
seja . 

Em vista dessas ligeiras cons i d ~ rac;ões, que 
deixa bem clara a injustiça de que for;r m vic ti-
mas os aposen tados (e não são mui!os),cspe ram 
os infra assignados qu e o Poder Legislativo 
de f.e u Estado decrete no sentido de se rem 
aclmittido áquella institui ção, no tando-se 
qu e em lodos os Estados em qu e ha o pecu-
lio !Pga l ou mon te-pio, tanto os funceio narios 
activos como os apose ntados tem direito a 
elle . 

Os recla man tes , recon hecendo que a lei n. 
588 resoiYeu o peculio legal, ;wometlido na 
Constituição por meio dos principies que re-
gem as «mutualidade;;,, vi sto qu e o Estado 
não assume responsabilidade ~ l guma pelo pa-
ga mento elo peculio, fic3ncl o a seu c·1 rgo uni-
camente a arrecadação, admi nistr·at;ào e guar-
da do p;t trimonin da «Caixa Ben efirr. nte» (art. 
16), que tem por fon te~ de renda indica das 
no ar t. 3, e sr ndo estas ta nto Hl<liO rP:i quanto 
u1aior· fo r· o numem de contrihuinii'S, rspenrm 

O poder legisla tivo do Estado cogitando da-
qu ella p romes~a con!!Litueion(\1, na lei n. 4: ad-

A· c .-32 

a revogação da i • pa11'le, l'eltr.tu) § L· , a r't . 5.• 
da r ita •i a le i, e que ~Pj a m . Pxpre~..:amcn tr., ad -
miltld"s como contribumtes o:; funcciona rios 
pu'b ltcos e memb1 os do poder judicJario aiJO-
sentada&· ou em dispo nibilidade, na d<.~ ta •Jil 
01 tada lei' t88. E. R. M. 
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(Esta representação ve!P seguida de 1.3 
signaturas). 

as - 1 passe o mesmo á 3•. discussão e seja appro-
vado, com a redacção seguinte: 

O Con gresso Legislativo do Estado de !\li-
nas Geraes, decreta : O SH. l\'ELSON DE SENXA manda á Mesa e rc-

·quer seja publicado no orgào official, antP.s de 
te1· 0 desti no regim ental, uma representação 
ria Cama r·a Municipal da cidade do Serro, pe-
dindo um rtuxi lio para os festejos do bi-cen te-
naritJ da referida cidade a real izar-se a 29 de 
janeiro de 1914.- A' commissão de Fin anças 

Representação 
Gabinete do Agente Execut ivo Municipal do 

SerrG, em i 5 de Agosto de i 913. 
lllrno. exmo . SI' . dr . Nelson de Senna d . 

c[_ de putado ao Congresso Mineiro. 
A C8 marJ Municipa l da cidade natal de v. 

ex c_. por mim represen tada , pede ao illus-
tre Congre~so Mi n ~iro , por intermedio de v. 
exc. um auxilio para os festejos do bicentenario 
doSerro, qu e passará, jur \amente com o de 
Caeté, a 29 de janei ro de 19 14. A' lenda ria e 
benemerita terra serran:1 não deve passa r 

-despercebida ephemerid1· lão gr·ata e tão im-
portante, assim como gr: IÍ .t e importante é 
p;_t!"a a terra mineira, cuj .• s mais importantes 
tradiçiiies historicas, aep 1,1 :; de Ouro Preto, 
aqui se encontram. Ao espírito de v. exc., 
cultivador amante de no~sas grandezas his-
toricas e b·~ llo rebento desta term a b cnçoad~:~, 
não menos grata será a commemoração pro-
jrctada . P eço, pois, a v. exc. sct· o ap rest:n -
tante· destf' ped ido de sua terra ao egregio 
1:ongt·csso Mineiro, certo de que o <l mpa-
rar ~t com amoroso empenho. E em nome do 
nosso Serro, mani fes to vivos agradecim en-
tos a v. ex c . - Respeitosas saud<lçõcs . 

O presidente da Ca mara do Serro, Joaquim 
Vieira Horta. 

APH ESEKTA\.: ÃO DE P ARECERES fi AS CO~DI!SSÕES 

O sn. RAUL FARIA, em nome da Commis-
são de Redacção, apresenta o seguin te 
Pa.''I'Co'l' e redacçào final sobre os emenda/i ao 

projecto n_ 84 
A commissão de Redacção das Leis, a que 

foi presente .o projec to de reforma constitu-
cional, de n. 84 , e as emendns approvadas 
em 3" . discussão, é de parecer que para es tas 
se adopte 3 ~eg uin te redacção: 

Emenda 11 • .t - Em vez de o:subs liluido», di-
ga -se "revogado». 

Emend a n . 2-Supprima-se a alínea 2' ., a 
começar das pal<tvras «Ü Con;;resso" até fina l. 

Emenda n . 3-Supprimam-:;e as palavras 
"pelo segu in te•>. 

Sala das com missões, 20 de agosto de 1913. 
- Raul Faria.- Pedro Laborne . - l\L (:o n . 
çalves.-A imp1·imir. 

0 SR. fJDlL ON DI:: ANDilADE, em nome da 
commissà;; de Legislaç;lo, ap1·csenta o se -
gmnte 

Pal'ecer e redacçào pam 3'. discussão 
o p1·ojecto 'IZ- 126 

sobre 

A. commissão de Constituição, Legislação e 
Just1ça, a que foi pre.sente o projecto n. i26, 
approvado em 2"- discussão, acompanhado 
das emendas approvadas, t': de parecer que 

Art- i o_ (,Juanclo o oenhorio do preclio rus-
tico ou urbano quize t· despejai-o, nos casos 
em qu e a lei o permitte, requ ererá ao jui7. 
a citação do inllui lino ou arrendatario para, 
den tro de seis dias, assignados em audiencia, 
si o predio fôr- ut·l!ano, ou de dez, si fô r o pre-
dio rustico, despr:j ~ l-o ou alle~ar por emhar-
gos e prov<lr a defesa que tiver . 

ArL 2° . i'\ a acção de despejo somente se ad-
mittirá a exce pção de suspeição. 

As demais ex•;e pções serão allegadas e pro-
cessadas conj unctamente com a defesa. 

Ar L 3° . Si o reu não ot'ferecer embargos 
dentro do prazo <l ssignado, o escrivão cer-
titi cal-o-a, e, p1·eparados os autos, os fará con-
clusos ao juiz, que decretará 0 despejo den-
tro de 24 horas-

Art. 4°. Si o reu oppuzer embargos e estes 
não forem relevan tes ou não se acbarem cum-
pr~damcn te provados, o juiz os regeitará in -li-
nnne dentro do prazo de 48 horas . 

ArL t;o. Si os embargos forem recebidos, 
o que o juiz f<lr;~ no mesmo prazo do artigo 
anteceden te, irão os autos com vista ao auctor, 
por seis di3s, pa1·a dentro dell es allegar e pro-
var a s u ~1 contes tação, findo s os quaes arra-
zoarão :1 s par tes, por 48 horas cada uma, e 
decidiro't o juiz, :dln.d, dentt·o de cinco dias. 

Art. 6°. Decretado o despejo, passar-se-á 
mand ado para se t· executado contra quem 
quer que se cncon tt·e no predio, devendo os 
ol'fidaes de diligencia remover e dépositar 
tudo quanto encontrem no predio que nãe 
pertença ao auctor. salvo si o dono dos mo-
veis os quizer rece l~er incontinenti. 

As despesas de remoção serão levadas á 
conta de custas . 

Parag t·apllo uni co_ Tratando-se de predios 
ruslicos, basta que os offi ciaes removam para 
fóra do pred io os objectos nclle encontrados -

Art. 7°- Quando os embargos do reu se fun-
darem em bemfeitorias por elle feitas no 
predio, poder:1. o auctor pedir logo a avalia-
ção, e pagando ou depositando o preço arbi-
trado, proseguir na execu ção. 

ArL 8° . C1he o recurso desaggravo ei,o 
despacho que rejeita, in-limine, os embar-
gos na acção de despej o e da sentenca que 
a julga ati n:d . · . 

ArL 0°- As contas dos tutores , curadores, 
. inventariantes, tes tamenteiros, depositarias, 
mand:llanos e de todos aquellcs lJIIe tive-
rem bens .,]!J eios sob sua guarda ou adminis-
tl·ação, serão pres tadas mediante o processo 
es tabcle1·ido nesta lei. 

Art. 10 A requerimento de qualquer in-
teressad .. ou do ministcrio publico, quando 
llle competir, será citado o obrigado a con-
tas para no prazo de iO dias, a partir da audi-
encia em que fôr accusada a citação, offere- · 
ce l- as com os dot.: umentos justificativos. 

Art. H. Offe recidas as contas, dos autos se 
dará vista ao auclor on ao ministerio publico 
para, no prazo de cinco dias, acceital-as ou 
1mpugnal-as . 

§ i 0
• Acccitas as conta~, o juiz as julg~ rá 

boas por sentença . 
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~ 2 · Sendo impugnadn s, será assignado 
um p"azo de 6 dias pa re~ :t prova, se algu-
ma das par tes o requerer, !indo o qual, ar-
razoando as partes dentro de 3 dias par·a ca-
da uma , o juiz decidirá atinai. 

§ 3: A impugnação espet:ili car:í com cla-
reza quaes as verba s recusadas . 

Art. 12. Si o reu não acudir á cita ção ou 
não der as contas no pr·azo assignado, será 
a respo nsabilidade liqu idada pelas contas 
levantadas pelo interessado, ou, a requ eri-
mento deste , serão tomadas :·t revelia do reu 
por arbitrador nomeado pelo jUiz, no pra-
zo por este determinado. 

Paragrapho unico. Si o reu acudir á ci ta-
ção e negar a obrigação de da r con tas, ao 
nuclor será facultada a liquida ção dellas nos 
termos deste artigo , feito o que será nssi-
gnado um prazo de 6 dias para a prova, lln-
do o qua l, arrazoa ndo as partes dentro de 3 
dias para cada uma, julgará o juiz conj nn-
ctamente a preliminar do reu e as contas. 

Art. 13. O sa ldo julgado por sent•:nça 
será cobr·ado pela forma do processo das 
execuções. 

Art. 14. Continüa em vigor' o processo 
admininistrativo de tomadas de cont;,s, quan-
do promovido e.-c officio pelo juiz. 

Art. 15. Compe te a acçào de immissão de 
posse: 

L Aos adquiren tes de ben;; , po r actos in-
ler- vivos judiciaes, ou por t1tulo publico ou 
particu lar devidamente transc r'ipto, contra 
os p1 oprios transmittentes ou quaesq1rer 
lerceiros, para haverem a posse dos Ieferi-
clos bens, que injustamente de têm; 

H Aos administr·adores e demais repre-
sentantes legaes das pessoas jurididas de 
direito privado e aos mandatarios em ge-
rn l, para adquiriJ'em, no exercício dos ca r-
gos p:mt que foram leg itimamente eleitos 
ou nomeados ou para o desempenho do man-
da to conferido, a posse dos bens dos patri-
monios re,pectiYos ou dos man dantes em 
geral, con t1'a terceiros detentores desses 
mesmos palrimonios ou bens, em razão dos 
seus cargos ou manda tos, que fi caram ex-
lindos, findo s ou revogados nos termos de 
direito. 

Art 1G. ;\a petição inicial, á qual serão 
juntos os títu los de acquisit:ão, ou os docu-
mentos comprobatorios do novo mandat.o, 
ou da e l e i ~ão ou nomeação par'a o exercício 
dos cargos de representante das pessoas ju-
rídicas , o auctor pedirá a citação do reu r.~ a
ra, no prazo de cinco dias, 1ssignado em au-
diencia, demittir de si a posse ' dos bens em 
favor do andor, ou olferecer sua contestação. 
sob pena de . á sua revelia, ser julgado pro-
cedente a acçüo e se expedir o compe tente 
manda do de immissão de posse, condemnan-
do ou tr·osim o reu nas cus tas e nas perdas 
e rlnmnos que se liquid ::rrem na exet:uç:'io. 

§ 1· Ofl'erecida pelo reu a contestação com 
as exce pções que tiver, segu irá a causa o 
sen.so summario e na sentença final o juiz, 
se JUl ga r a acçüo procedente, decretará a 
pedida immissão de posse, condemnando o 
reu nas pf' I'das e damnos . 

§ 2. Não apresentando o r eu a co ntes ta-
t.:ão no prazo assignado, serão os autos cop-
clusos para a sentença, como está disposto 
no artigo antecedente. 

Art. 17. Em execução de carta el e an ema-
taç:'io ou adjudicação de bens o juiz, em vis-
ta do requ erim ento do arrematante ou adju-
dica tario, devid amente instruido com a com-
pe tente car'ta, mandando junta i-o aos autos 
donde foi esta extrahid a, concederá imme-
diatamente o mandado de immissào de pos-
se dos brns arrematados ou adju di c ·1 do~ , 
contra o executado ou quaesquer terceir'os 
que inju st(!mente os detem. 

Art. 18. 'afixação das indemniza sõe::; de -
vidas pela desapropriação por necess i d ad~ 
ou utillidad e pub lica do Estado 'e dos muni-
ci pios, devrrão os arbilros te1· em vistí'l as 
seguintes regras : 

1. 0 Os arbitradores ll xnrão ind emniza-
c;ões distincl as em favor de cada uma das 
pal'les que as reclamarem sob ti tu los cl iffe-
ren tes. 

Nos casos de usofructo, por ém, se rá fi xada 
uma só indemni?.ação, em attenção ao valor 
total da proprieda de, e sobre a qnanlia fi xa-
da o nsufru ctuario e o proprieta rio exercerão 
sens di reitos. 

2. " Si os terrenos dos predios que hou-
\'er de ser' desapropriados. !-omente em 
parte, fic~ rem reduzidos a meno;; de mr ta-
de de su a ex tens:lo. ou fl c<1 rem prhados 
das serventias nece ss;n·ia~ para mo e goso 
dos terrenos e predws. nao comprehendidos 
na dcsapropriaçào, ou fi carem muito desme-
merecidos do seu valor pela privação de 
obras e bemfeitorias importantes, serão des-
apropriados e indemnizados no se u todo, 
si ass im o re4uererem os proprietarios . 

3. 0 O qunntum das indemnizações, n<io se-
r:'t inferior ús olfer tas dos promotores. repre-
sentantes ou agentes da desapropriação, nem 
superior ás exigencins dos proprietarios e 
interessados. 

4° As contestações, duviéas e li ti gic,s so-
bre a qualid ade dos reclamantes não obsta-
rüo a fi xação das idemnizações, ordenando 
o .i uiz o respectivo deposito para ser levan-
tado por quem de direito. 

5° Si a propriedade es tiver suj eita ao im-
posto predial, o quanlum da indemnização 
não será inferior a dez nem superior a quin· 
ze vezes o Yalor loca tivo, devendo este ser 
ca lculado pelo imposto em que ho uver si-
do lançado o predio no anno immediatamen-
te anterior ao em que se verificar a des-
apropriação. 

ti. o Si nesse :J nno não si houver pa go im-
pos to, preval ece rá a certidão do l anç~ me n · 
to do anno an tecedente, ou do ultimo lan-
<.;a mento feito, sn l v o o caso de se haverem 
feito no predio obras importantes depois 
desse pagnmento. 

7. 0 Si n propriedade não estiver suj eita 
ao imposto pr'edia l, o valor da indemnizacão 
se rá verificado e calcu lado sobre n base"do 
aluguel do ultimo anno. 

8. Si a propriedade houver sido recon -
slruida e.m data posterior 1 0 lança mento pa-
ra o ultimo anno, o qnantum da id emniza-
ç:'io será fi xado ~ob re a basP- rio \ 'niO J' loca-
tivo dos immoveis em slluat.:ão e corrf!iç: ão 
nna Ioga s. 
. 9. Si a propriedade es tiver rm r u in~s. ou 

tiver SidO condnnnadn, os arbitradore s, esti-
mando a impot lancia das obras necessari :<s 
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á preci sa r eparação ou reconstrucção, pode-
rão li xar um va lor mínimo inferior ao detPr-
mi n:vlo no n · ti . 

10. Para a fixa çãÓ do maximo e mí nimo das 
ind emiiiZ:I(;õf' s rle arh ilrad ores atlt~nd r r·ã•J RO 
vnlor d.t prop ri'"d"de, ~ Ln f=' itnaçáo. <"~ lad o el e 
consc·I' V~\,'-àO e segurança. preço d0 ~ua aeq•d 
siçiio e i n tt' r' P ~H~ 4ue dt'l lil tira o pro pri...tario; 
c, nos c~ ~ os do n. · 2, ao Ya lor em q11e lit.;ar o 
resto da propri edade por ca usa da obra 
nova . ao dam11o qur provif!r da rlnsap l'0pria-
ç,<i• l e q u a P ~q nr r· outras ci1 cumsta n c i a ~ qu e 
in fl uam no PI'CÇO . 

l'i ão dPvrr"o ser atten didil s as co nstru cçõt' S, 
plant <;õ •·s c quarsqu r r brmfeilorias feitas na 
proprietJ; tde drpois de cunlrecid o o plan o das 
ubras . 

11. Si o move! des:rpropriarlo fizer p:=trte de 
um coniuncto de bens f'ormanrlo um só dom i 
nio, que r no pon to de v1sta da explora ç<io . q ut> r 
em consc·quenciô de eon ti gu idade de im-
movei~, deve se leva r em cun ta, p:na o cal-
cu lo da ind cmnin <,:ão. a diminuição do valo r· 
q11e la! conjunclo de bcn,; soffr·a e.x-vi da des-
vpropl'iaçàu . 

Ar l. ·19. O Regul. n. 737, de 25 de novembro 
1850, c~o m ;,s modificações vige••tes, regulará 
os ea~os omissos . 

Art. :W . Revogam-s•~ o art. 28 da lei n . 15, 
de l i de novembro de 189·1 e mai s disposi-
ções em contrario. 

A' eommissão se rese rva o direito de enviar 
emendas nu r:un·é.r da discus~ão . 

Sala das Commis, ões, 20 de agosto iü t3. 
Od ilon de Andradc.-Raul Soares.- Nclson de 
Senna.- A imprimir. 

Ü SH NELSON DE SENXA, em nome da com-
missão de Legislação, apresen ta o seguinte 

Projeclo n. 129 
A commissão de Constituição, Legislação ~ 

Justi ça, considerando que urge um providen-
cia legal, que attenda com jus tiça ás diversas 
rec lamações , vindas todos os armos ao Con-
gresso, sobre o pagil mento de custas a ~er
ventuarios da justiça do Estado; e, conside 
rando ainda que mais va le resolver de uma 
vez por tod;I s a qtres tão, modificand o o rigor 
de um dispositivo an terior (paragrapho unico 
do :nt. 2 . o da lei n. 449 , dte 4 de outubro de 
1\!06; , elo que estar o legislado r a Cf\da passo 
formulando projec tos de leis especiaes para 
cada caso occorrente, no genero das recla-
mações que aind il agorR estão pendentes do 
par·pcPr n~~ lll com missão, como s-epm os rP. 
qucri mr ntos dos escrivães f' funcc:wn ;. rio~ do 
tóro de 13ambuhy ede Oliveir·a; m::1s, por· L•do 
lado. eo nside raódo qu e, si convém modificar 
aque lle dispositivo. ~erá acertado e ~ t '< b f' l e cc r 
um correetivo, em l'ól'm <t ele mu lta ou rl edncçiio 
pecun iaria. no pagamento elo;; mapp:1s de 
custa s jud ieiarias rcmPLtidos á Secre taria do 
Interi or·, com PXcesso do pl'.IZO tieterminado 
no art. 2. . • da cit aja lei,- é de parecer a 
Cornmi s~ão que se adop te o seguin te projccto 
de I<· i: 

O.Congresso LPgisla ti vo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta: 

Ar t 1. 0 Sempre que os escrivães deix<-'m 
de rernetler á Secre taria do Interior, até o fim 
de cada trimestre, os mapp:•s da<; cus tas de 

pr·ocessos cr·imes r·elativos ao trimestre ante· 
rior, o pRg~ m <: nto de taes m 1ppas sr rá feito 
com el ediit:c:ão de 20 °/0 , a titulo de multa , fi~ 
t·ando revo;:arJo o p;uagrap ho unico do art. 
2. · ela lc1 n · 4!~9 . de 4 de ou lubro de 1906. 

A1l. 2. Revo t;a i11 -se as dispo, ições em con-
tril rio. 

S~t la das commissões. 20 de agosto de 1913 . 
-Nelson de Senna . - Odi lon de Andrade.-
Ran l So~ re~ . 

O MES~I O ' ENIIOH. req uer e ob tém di spensa 
tia ~ l'onn:did:;d es regimentaes afim d" que o 
proj eclo q uc ac:1ba cte ápresenta1· fi (( ure na 
ord em do rlt • segu inte. 

O !' R. Jo .. \o PonPHIIlTO. em nom e da commi ;;-
~ão de Agr·iL: ul tu ra c lndustrias, apresenta o 
seguinte 

Porecer e reducçcio para 3.• discnsscio sobre o 
projecto n. '' 07 

A commi s~ào dP .\ ::;r·icultura e lndustrias, a 
qnr t'<·i IJI·esPnte o JJf"Ojec to n . 107 , appr·ovado 
rm 2.• di ~eu~são, r de p: ,rece 1· que elle seja 
>< uhmelli do á 3.' discussão e approvado como 
está redigido. 

S:da da s co m•ni~sões, 20 de agosto de i9i:l . 
- João Porphirio. - Argemiro de Re~ende 
Costa . 

Rcdacção a que se refere o parecer su-
pra: 

O Con((resso Legislati\·o do Estado de Minas 
Geracs decreta : 

Art. 1. · Fica o Governo auctorizado a en-
trar em acco rdo com o da União para regu la -
rização do serviço de registro f' archivo de 
mM·cas uara ~ nimaes , a que se relere o dec. 
n. 9.4:52, de 20de março de 19·12. 

Art. 2. · Revo~am - se as disposições em con· 
trario.- A impl'lmir. 

Approvação de redacções finaes 
Lidas e postas em discussão, successiv~ · 

mente, sãu , sem debate, approvadas e reme · 
tidas ao Senado as seguintes redacções finaes : 

Do projecto n. -109, dando a denvminação de 
«Paraisopolis» á cidade, município e districto 
de S. José do Paraiso ; 

Do projecto n. H 3, abrindo diversos credi-
tas supplem entares; . 

Do projecto n. U!i , concedendo l1cença ao 
escrivão de paz do districto de Dor·ps do José 
Pedro. comarca de Man huassú, cidadão Ma· 
noel Raymundo Di<ts Limim . 

. Do parecer· n. · 168 , da com missão Mista de 
r et.: ursos e l e ito rae~, negando provimento aos 
recurso,; in terpos tos pot Alercdo li'~ITeu·a da 
~ilva , Belchior de Godoy e Theoph1lo_ de Go-
rloy, contra decisão da Camara Muu1e1pal de 
Araguary, qu e deixou de reco nh ecei-os vere..t -
dores . 

Passa-se á 

2.• PARTE DA URDEM DO DL A 
3. • DTSCUSSXO DO PROJ ECTO N. 1. 06 

E' annnnciada a con tinuação da 3. • disous-
Rão do prnjec to n. 106 , (orçamento) evm vinte 
emendas ao me~ mo i :1 offerecidas . . 1e sn í.ARTBALilT MELLo: -Sr. Presidente, 
rrpre fe nlan te de uma zona tl.as que menos .fa,. 
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vorcs _têm recebido do> poderes publicos e ç .. s,-devido á insiguificancta do so ldo que se 
qur. v1 vr, e aos poucos se desenvolve qu8si I lhes dá ,-garantir erti cazmentt>., no E~tado , a 
qu e exclus ivamente 1í. cus ta dos parcos e min- eqabilidade de no~sa vida f' aos nossos have-
guad os rPcu rsos de suas municipal idades, Ye- rcs . 
jo me na obrigação de ex pender algu mas con- O facto que se ob~e r \"a no município rlo r ra-
sirlr·raçõe~ sohre o proji'I"IO n. 106, LJU~"" on;a ta mio ó, sr. Pre~id e nte , uru racto isolado. 
a n·erHa e !1 d e sp~sa do Es tado para o proximo Ha perto de dois meze,. qu r. r 'se munici-
exr rcrcw hnance1ro de ·1 9 1 '~ - pio. que é o de minhn r·esidencia, não dispõe 

i'lã·1 h~ . sr. PrPsJrlrnte. r u affi rmo a v. exc. ~ i qu c r de um ~ oldado p ~t ra o se u polida-
com a mnxim<l sinct' r idnde. o menor r~p i rilo mcn to. 
dr r~gion ~ l ismo n a~ li gr rr<l s co n, id , rações Da c~de ia I oc~ I . por e~se motiYO. todo~ os 
que pt etcnd o ex pPnrl er; nr ll (ls hade transpa- pre ~os sr ev;HJ irall!, e a Cam nr·;r Mnn:cipo l, 
n •e,·r·, para toda.- as pps-;oas d rs : , p C~ixonaO;iS, pa l'.t e\'ila r q ll" A or'dPm puhlica los,;e p!-! 1'-
t.olr: r·antes e ju,t% qu e me ouvirem, tão ~o- turbad" ( ~ os f<ICrit to r·~:-; evad ido,; pude~, em 
m e n tf~ nma e l e va r! <~ .prr.occupação pat1·iot.ica, exercer vinga nça sob re val"i ;,s pessoas co rH.:ei-
dc p:l r com o m}t is sin cero e Px tremado sr. n- tuadas da Jocali d<tdP, lf've que organ izar. á 
lim ento de eqnidad e e de ju,;tiç;L sua cu sta, o policiamr11t o, :;f · r · Y i n dO·Sf~· para 

~fio estes sentim~ntos. >-àn rst"s aspim- isso de popularc, . 
c;õPs, sr. Pre:s id1;CJl>' , qu t~ me faz em, deslle Par·a qu e esses malt•s dr., ap p:ueçam ; p ra 
logo, dr r larar a v. exc e á. Cimara Ott<lnto que as mnis premente,; neco,.,sid•·ces publi-
se m" affigurnu insigniti c:m le e me:: quinhn C<I S sr.jam sa tbfe itas, é in dispens:we l que o 
a ver'ba de mil conh•s de réis, con,t il nt e do Poder Legislati vo, de accordo com os oesr.-
projecto, para as oh.1 as pu blicas r m Lodo o Es- jo; tão pa trioticamente manire, taoos na lllf' D-
tado de Minas. durante o ex.- rdcio de 1914-. sc. gem do honrado Prrside nte do Est~ do . faça 

I·' ara aqnelles que, como eu. re~id em na,; predomino r em tod;,s as suas dfl li beraçõPs o 
zo n:1s afa~ t a d a s d:1 Capital, onde li a falta de mais SI·)Vf·!ro rPgirne n de rccJnom ias, n:io ~e r· 
estradas, de pontes. de cadeias, de vi s-f.,r - mittindo qu e fi gurem na lei orçam entaria : s 
reas !'de o ~tro~ melhOJ'ament o;; que ~ão da d espesa ~ ad iavers e inopport.un as. 
estn cta obrJg;, çao do govel'l1 o promover e Os interesses do Estado, as neceEsJd8def' do 
rea lizar; - p <~ r::t esses. sr' . Pr·e:lid ente, não ha povo min eiro. recl<~m a m de todos nós e <~<t 
exaggrros, não ha phantazias, não ha. prssi- altitude patrioti<·a, persP.ve ronle e inadiavPl. 
mi , moF nas palau , s que acà bo t1e pl'o oun- Só : ssim, mantend o inv<t r·invel nH·nt e esse 
ciar. objeetivo, pod eremos co rwspond er á co nfi ~ n-

Acima, porém, de tod ::Js es tas falh as, a lo- ça dos nossos eo-esladoa nos e concorr1·r, effi-
da s ell as sobrrp uj sndo , ~t hi est á a nossa dP · ea zm1 nte, dPd ~ivamrn te, p:t ra o prog re~so e 
feit uo ' a or-ganiza ção ju diciari a, resu ltante da engr·;md ecim en to de Minas Geracs (.'\ poiaclo;;. 
lei n :~lt.i. de 1903, qu e, clamurosa e lfi.JU S· M·uilo bem; muito bem! ) 
lam ente, supprimiu diversas e importantes 
co marcas do Estado, annexan do-as, como ter-
mos, a outras coma·rcas, cujas sédes estão a 
vin tf', trinta e mais leguas distantes (Apoia-
dos; muito bem!) 

João Pinheiro, o grande e modelar estadis-
ta republicano que sabia sondar com os olhos 
e com o coração as agruras dos seus compatri-
cios ,disse num documento memoravelque me-
receu os applausos enlhusiastas e unanimes 
do povo min eiro, que a justiça devia ser ba-
rata e facil de ser obtida, afim de ser amada e 
procu r.1da pelo povo. 

Ora, sr. Presidente, a justiça não pode ser 
barata e nem facil de ~er obtida quando se 
fa z mi~tP. 1· ir tão longe procurai-a. (Apoiados; 
mui to bem! ) 

Jean Cru el, o eminente sociologo e ju ris -
consu lto francez, num li vro nota\'e l em qu e 
rru nitl as suas obsr rva ções sn bre a vid a do 
di rr ito e a inutilidari c oas leis , artir·ma qu e 
uma ju stiç·t lf~n ta e cara dimin ne . sini'io ex- · 
clu e p1w completo, a effi caci:t dos textos lf!-
g r sta t ivo~. 

N•,ssa affirmati va ha uma grandP vt; rda c!c , 
po rquP , de facto, o · ind1viduo estfl semp · e 
di>'posto a acceilar uma somm a de ille;r.did ;, -
c~ c de abusos Pquivalr,ntc ;, somm a de sa -

crificios a fazer ou de desgo,t u:; a ,..upport ar 
par'a co n;;e,;uir, judicialm r. nte, a sua l'CPnra-
~ào . 

i\l a;:; 11à0 é tudo, sr. Pre ,id 1~ r.te . 
A fo rça po li cial quf', qtl :: ndo hrm orwt ni-

znd a. é " nlf' lh or codigo pe.n:tl , no di7 er una -
nim e dos criminalista ,. , não po rJe , presPnle-
mNJ II?, pe la insuttici encJ;t do IIUm ero de pra-

O IH' . .João L.isbí'1a: - Sr. Pr~s id e nte, a 
commis~ão de Orçamento, tomando em con-
sidera':' ãO as p., !avras hontern proferidas da 
tribuna da c~mara pelo nobre deputado, re. 
presentante da 6•. circurnscripção, ' r'. Ne l-
son de :::lenna, vf'm dize1· a s. exc. e expôr á 
Casa as razões por que não póde correspon-
der ; o seu appello, consignando no proj eclo 
de orçamento para o exercicio futu ro uma 
verba pela qua l fosse custeada a extincla 
Commissão da Carta oGeographica de Mmas 
Geraes . 

0 SH. NELSON DE SENNA: - A commissão po-
dia destacar a verba para o custeio de um 
servi ço que seria reslabelecido,logn que o go-
verno ju lgasse conveniente. (Cr·uzam -se rnui-
tos apartPS). 

O sn . .J oÃo L!SilóA: - Sr'. Presid ente, eu vrjo 
qu e não posso mais, sem ter de vence r gran-
des diffi cu ldadcs , occupa r a tr ibu na nrst3 G:~
m"ra. Todos as vc:1es 4ue me approx imo del-
la, Pll ibOJ'a para f'~ 'l H li w·iras pon dPr1lÇÕCS ,· 
~o u inten ompido 1Jelos mPus il luo- tt .. ., eolle-
g s, que as> im não me pr' rrnil lrm 1:on c8 tenar 
;; s i dé<~ s e produz1r uma peça digna de se r 
ouvid •· · 

Eu ;:; ei, sr. Presidente , qu r, LS apa rt es só 
trazPm honrll e pn·sligio ao ora rl1•r. mas seria 
prrc i ~ o que est e f1 s'e nm e>gr i mi ~ ta ~gi l na 
tribuna par·a não tu o pensam.ento des-
vi nrlo . 

O , J{. FEHHEIHA DE CAHYAL ILO: - Isso é mo-
dpsliH ae v. exc. 

VozE~:-0 nob re orador é muito compf'ten-
le p ~t l'd ui scu li r q ua !q • e r' ~" s u tn pto. 
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O SR. VALDOMIRO MA r.ALILAEs:- As provas teorologica,:, isto é, a commissão de Orça-
são const»ntPS. (Apoiados; mnito bern !) mento só podia consignar verba para aquelles 

U SR . . Jo,\o LISBÕA:-Sr. Presiden te, não h a que, de f:-~c! o . já rxi s t~'m . 
como contesta r que as funcções da commis- Além disso, ~r. Presir!Pn te, v. exc. ~ahe qne 
são de Orçamento são restr- ictas em relação a commissão. no momento actu:1l, não ele 
á eonfrcçã.o do projecto da lei ele meios, com- veria ter a iniciativa de propor o es tabe lrci-
petin do- lli e apenas consignar verbas pelas menta de novos po stos ... 
quaes a administração possa manter os ser- O SH. NELSC>N DE SE.\ .u: - Mas podia ap1p liar 
viços organizados. a verba. 

O sn . NELSON DE SE.\NA:- Percliio; como o O SR. JoÃo LrsBôA: - ... nem tüo pouco mn-
meu eollega não ignora, existe um serviço a pliar a verba sem que lhe constasse o desen-
respeilo da Commissão Geographica. Aind a volvimen to desse se rviço com a installac:ão 
hontPm v. ex c. me deu um aparte n'esse de outros postos. 
sentiio. 0 SR. XELSON DE SE:\:I'A dá um aparte. 

O sn. Jo .~o LTSBôA: -Peço licença r,ara oon- o sR. JoKo Li sllôA: - Votada e sanccionada 
derar ao nobre co ll eg~ que a commissão de uma lei, sr·. Pre~ict .:: nt~ , creando novos depar-
Orc;amento não conhece esse serviço em <~C ti- lam entos, sejam de observações meteorologi-
vidade. cas. sejam de res tauração de serviços ex tin-

0 sn. l"ELsc,s DE SENNA dá um llparte. ctos, como os da C:1rta Geographica, a com-
O sn .. JoÃo LISBôA: - Mas eu perlinnlaria ao missão de Or·çamenlo não poderá deixar de 

i Ilustrado co !lega: si essa comm1s~ão existe. oro por a verba nPcessa t'ia á sua execução . 
de quantos funccionarios t\ ella form ada? Toma r, porém, a iniciativa de propor novos 
Quaes os vencimentos de cada um? servi ços 1) quasi que sahir de sua alçada, 

O su. NELSON DE SEN'iA : - Si a commis,::'io prineipalmente quando não se pode rugir dos 
drr verba para custear esse se rviço, clla limites da receita com medo de cahir no 
sa berá. abysmo do deficil . 

O sn . . Jo;i.o Ll~llôA:-Seria m a i ~ ra7oavel, sr. O sR. NELsox DE St:NNA :- Rela tivamen te 
Pt·csiden te, que o operoso drputado, ou e tão aos postos meteorologicos não h a essa funcção 
releva ntes se rviços vem presl.i ndo ao Estado, por parte da commissão de Orçam ento, que 
qu e tantas propos tas de elevado a1cance tem apems daria a verba pa ra a ad minstt'ação 
fe ito á Cr~mara, apresentasse durante a se- ampliar o serviço. 
gunda discussão do projecto uma emenda res- o ~ H._ JoÃo Lu,nàA: - 0 pre5ado eolle~a sabe 
taurando a Commissão da Ca rta Geographicn , que a in sta lla ç;1o dos postos metcorologicos 
euj a su pprcssão de lon ga data vimos lamen- corre quasi qu e ex.~lu s 1vamente por conta da 
tando. Approvada que rosse a medida não União, com o auxi lio que o gove rno federa l 
seria li cito á com missão de Orçamento dei- destina a se rviços dessa natureza. Esse au-
xar de incluir no projecto os recursos neces- dilionão foi ainda sol icitado para a creaçào 
sarios para sua manutenção. de novos e nem es tão escolhidos os pontos 

O sn . J\'ELSON DE SEliNA:- Não apresentei, onde devam se restab elecidos. 
porque esperava , como mineiro e como legis- Como, pois, precisa 0 Estéldo desde já da 
lado r, que a com missão de Orçamento res ta- ~ belecesse a verba na segunda discu~são. dotação de ve1·ba para o seu custeio ·. Ora, 

o sn . .J oÃo LrsnôA: -Sr. Presidente, a com- si as installa ções dependem dos recursos re-
missão de Orçamento lamenta não poder at- deraes, é fóra de duvida que a commissão não pode detet·minar a creaçào de novos 
tender aos patrioticos desejos do nobre re- postos, competindo · lh e sómente cogitar da 
presentapte ela 6•. circumscripção. porquanto impot' tancia precisa para manter os antigos. 
não pode ella agora propor o desdobramento 0 sn. NELSON DE SEK~A : -Ahi é que v. exc . 
de uma verha com o fitn de custear um ser- . labora em engano, por11uanto a commissão viço i nexi~tente. . '"~ 

Darlas estas explicações em justificativa do augmen tando a Yerba, a administração pode-
c ria diffundir esses postos pelo.Estado. procrdimento da commissão , devo dtzer á a- 0 :;n. JoXo LrsBàA : ·- Por essa fórma, 0 il-

sa que a medida lembrada pelo nobre deputa- d d d ·b · d. · do é de utilidade incontestavel, mas qu e po- lustre eputa o á alln mções lscrecwna-
rias á commissão. derá opportunamen te ser adap tada sem que 0 m . VAtDO)llHO DE MAI;ALIIAES:-A com-

importe o tempo deconido r. té lá em prrjui - mi-são ou L!Ll alq uet· clrputado pode. propor. 
sos irTeparaveis. O SR. Jo .~o LbllÔA: ~ão resta duv1da, mas Ret. ·tivam Pnte á exiguidade da verba pro - · 11 po;:La pe la commis;:ão IJara os postos de ob- só depois de acceita a proposta e qne 1e 

compete au~mentar a verba. 
~et·v ~ ,_.: õrs meteorologicas, pond er·~re i ao me:-;- 0 su. NELSON DE SENNA :- 0 nobre ora doe 
mo illu ~ tt'e co ll ega que a commissão, con ;: i- dá licença para mais um aparte ? 
gnando a quantia constante do projecto em 
debate, só teve em Yista 0 custeio dos postos O &R. JoÃo Lt sBÔ.I :- Com toda a sa ti ~ fa cção. 
ex i s trnte ~. O SR. i'\ELsO.\ DE 'SE.'I.\A:-Qual é a funcção 

O nobre deputado, como a Casa hontrm te- da commissão de Orramento, sin iio descl'i-
ve occa,i:lo de ouvir, lamentou tambem 0 mina r a receita e dP.sdobra l-a em diversas 
pequ eno numero desses postos no Estado de eoigraph es para o custeio das dt>spesas do 
Minas. Estado '? 

O sn. NELSO.'i nESE!'i.\.1: - Epara o augmen- O SR . SEXNA rl!a;ELHEDO (ao sr. Nelson de 
to dos quae~ não~~ preciso lei. Senna .):---Mr s a commissão trm um mod elo a 

O 'R . .lor"i.o Lr~BÔA: -Rea l mente, s. exc. tem seguir, qúe ó a propost:1. do Poder Execu ti\o. 
ra1.ão; entretanto, o que se d<1 com a com- O ~n .. JoÃo LtsBóA: - E é exac tamente dessa 
missão da Carta Geogt·apltica, se reproduz tarefa que se es tá desempenhando a commis-
eom relação aos postos de observações me- são, com o concur~o dos nobres depu tados. 
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Sr. Presidente, si a comm1ssao de Orça-
mento não pôde ir ao enco ntro dos legitimas 
des ejo,; do illustl·ado representante da 6." cir · 
cumscripção, que tanto me tem honrado, 
com seus apartes em relação ús duas me-
did as d" qu e me tenh o occupado, vem 
entretanto dizer, que, tão bem ponde-
rou as considerações de s . cxc. sobre a ne-
cessid ade de se estabelecer urn premio para 
os que transformarem induti tr·ialmente uma 
determinada quantidade de arroz, que não 
hesitou em accudir ao justo appe llo do nobre 
deputado e tem a honra de vir propor· á 
Cam ~1 ra essa medida. 

O SR. NELS O\ DE SE\NA: - Lou\'ores por 
isso sejam dados á commissão . 

O SH. Jo.io Lt sBôA :-0 distincto collega fez 
hontem reparo pelo fa cto de ter a commis-
são tra tado unicamente da trnn~ forma ç:1o do 
mil ho, deixando passll r despercebida a trans-
form ação ind ustri :1 l do anoz. f'oi, etfecti-
vamt·nte, um l:1 pso quP- se deve levar á conta 
dos multiplos enca rgos que pesam sobre 
ella: e que agorn fica sanado graças ao effi caz 
concurso do nobre deputado . 

A Commissão, portanto, :1prcsenta á con-
sideração da Casa a seguinte emenda ( le ) . 

Por um momento ainda, si·. Presidente, 
preciso occupar a benevola attenç:lo de 
v. cxt; . c dos no bres dep utados, ex ternando o 
pensamento da commi ssão de Orçamenio re-
lativamente á cmend<~ oflerecida ao proje-
cto em de bate, brilh antemente .i usti ficada pelo 
seu auetor, o illustracto represen tante do 
6.0 districto sr. Nelson de ~enna , emenda 
que man d~ desdoiH'a r da verba n. :~5, ~ 3 o 
ao artigo 32 a quantia de 15 :0008000 pard ser 
da da como auxilio á municipalidade do Ser-
ro, afim de aJudal·a nas despes 1s de comme-
m01';1Çâo da passageln do segundo centena-
r io da creaGã O da Vill a do Principe, aos 29 
de janeiro proximo. 

Sr. Presiden te, a commissão recebe com o 
deYido carinho eso a emenda e aconselha a 
sua appr·ovação, porque acha altamente lou-
vavel que os povos fes tejem condignamente 
os rastos da :ma historia, as suas datas mais 
caras, não sendo mesmo justo que o Estado 
dP-1xe de concorrer pa ra tri o nobres fins. ~ em 
de outro modo poderia proceder a commis-
são, porquan to não seria razoavel qu e, tendo 
o Congresw 1\Iinciro concedido a outras mu-
nicipalidade - aux il io para igual applicação, 
pensasse ago1·a em ne1;a l-o llO tradi cional e 
ordeiro municipio do Serro . 

O SR. l'IEL;;o x DE SENN A: - Outro procedimen-
to não .era de se e~ p era r da commissão de 
Orçamen to, cl'iteriosamenle presid id:t por 
v. exc . 

O sn. Jo .io LrsnoA:-Agra decendo o aparte 
do nobre dep utado , assim termin0, sr. Presi-
dente, as considt!:acões· 4U e tinh , a fazer 
em nome da commiss :io oe Orçamento sobre 
o proj ecto em deba te . 

(:llu ito bpm' .Mnilo bem! ) 

Emenda 
21 

Ao art. 32, s 3.·, n. 23 , accrescente-Ee, depois 
d 1 palavra «Minas~, o seguinte : 

St ndo 20:0oosooo para premio a qu em trans-
formar indmtria lmente um milhão de kilo-
grammos de arroz. 

Sa la das sessões, 19 de agosto de 1913. -
João Lisboa.· Senna Figueiredo.-Emilio Jar-
dim.- Alves de Lemos. 

E' posta em discu ssão conjunctam ente. 
u sH. E~uLIO JARDIM envia á Mesa a se-

guinte 
J.;mmda 
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Ao art. 31, diga-se em vez de: os favores-
a ~ disposições-e supprimam -se as palavras-
paga ndo etc. . 

Sala das sessões, 20 de agosto de Hl1 3. -
E. Jardim. 

E' apoiada e posta em discussão conj uncta-
mente. 

0 SR. NELSON DE SEN.'iA (peb ord cm):- Sr. 
~resid ente, tendo hontem falado sobre o pro-
JP. Cto de orçamento. bem se1 que não posso 
vir, de novo, discutil-o; mas a emenda que 
ncaha de se r apresPnlada pelo nobre depu ta-
do. resid ente na cida de de Viçosa, parece, á 
pnme1ra v1sla, envolver grJ ves modificações 
na organização da Caixa Beneficente dos Func-
cionarios Publicas elo Estado. 

Trata-se de omplinr os favores dessa institui-
ção aos runccional'ios da Prefeitura da Capi-
ta l; e a emendn da honrada commissão de 
Orçamento manda supp rimir as palavras fi-
naes elo arl.. 31 «pagando as prestações devi-
das desde o se u inicio », o que pod erá , tal· 
vez, deixa r· suppor que esses fun ccion arios fi-
cam i~e ntos do paga mento de_ ta0s prestações. 

Send o ass1m. ven ho pedn· des ta tribuna 
ú. nobre commissão qu e escl :-~ r cça o seu pen-
samen to em relação a essa emenda. 

Quanto a mim, pelo menos, não posso votar 
convencid amente a respeito, ~. E:m ouvir a ex-
plica ção da commissào. 

Acredito que os intuitos des ta sejam os 
mais elevados possiveis ; mas , num parla-
mento, devemos procede t· com plerw consci-
encia e com per·feito conhecimento do as -
sumpto em debate, para qu e depois não nos 
arrependamos de um voto aqui emittido num 
momento de discussão precipitada. (.Mu ito 
bem). 

O SR. E~11LIO JARDIM, vindo á tribuna, diz 
que , altendendo ao que 2caba de dizer o no-
bre deputHd O sr . Nelson de Senna, e para 
tornar bem .:: Iara a disposição que se pretende 
vo tar, no sentido de evitar o appa recimento 
de quaesqu er· duvidas a respeito, a commis-
são ele Orça mento aprese nta , por seu inter-
media, a seguinte 

Sub -emenda· 
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Ficando elles suj eitos á disposição do s 8. o 
do ar· L 5.0 da lei n. 588, de G de se tembro de 
1913. 

Sala das srssões, 20 de agos to de 1913.-
Senna f'i gueiredo.-Emilio Jardim.-João Lis-
hoa. 

E' posta em discussão conjuntamente. 
Ninguem mai :> pedindo a palavra, encerra-

se a discussão, sendo approvados os proj ectQS 



e as emen d8s offerrcid~s, excepto as de ns . 
4 e 5, que são -rejeitadas.- A' commissão de 
Redacção. · 

2. a discussão do prujecto n. 95 
E'annupciada, ;1 continuação da 2. • disr,us-

são. em globo, do proj t> cto n. 95, sc•bre 
fo rça publ ica. 

Er.cf'l'rada a discussão, sem dchatc, são ap-
provo dos o project.o c os trabalh o~ qu e o 
acomp<lll liam.- Devo lva-se á comtmssúo d1~ 
FO!'ça Publicr . . 

8". discussão do projecto n. 125 
E' annunciarla a con t inu ~ 1;ã o da 3•. db:cus-

~ã o do proje l'! o n . 125, · sobre emprestimo á 
Com pard11a No r·te de Minas. 

o ,...r , Ra ul fie J<ar·ia : - Sr . Presi 
d cnt..~ , sou fr ·anc~mente .partidario dir iuter-
vPr •ç<1o do Es t:rdo ltgiudo para coadju,·ar, vara 
in cr·em t- llt:J r , para !JN)\ oca r mesmo t•1d·:,s as 
ini ci a ti\3 ~ que tend em a con<;nrrer p8r·a o 
de~envo l viwento das no~s:•s forças vi vas e" 
fa cil itar o offluxo do eapital PXt r angeiro, SPJ:' 
introduzinn_o industri as novas, seja apcrfri -
çoando.,ilS ja ~x i s te ntr.., ou sej <t, f·SpPrh l· 
mf'ntr, contn bu tnrlo para a solução do mats 
dtl ficil e do mais importaule de tod os os n!ls -
so~ probl ()mas economico,, o da indu~t.ri a de 
transportes,_ qne na f ua principal manil"esta 
ção, a con,: trucção de vias ff! r reaf- ,-não po 
de cer tameJJ te di -pens :1 r o auxilio poderoso 
do E,tado, cencedenrlo-lhe a subvenção kilo-
metf'iea on a ~íHa n tia de juros. 

Apl'sar, porérp, de conv•'n~ido da neccssi -
·dade indeclina'vel de partic ipar o Es tado d<t 
iniciati va privada, na obr·a commum do en-
grandccime ntó f\ da prosperidade social; ape -
sar de convencido da ind eclin avel necessida-
de dó ext: rcieio dessa actividn dc oflkial. tão 
con dPmnada pelos economi ·tas do . velrro 
mu ndo, mas que é , segurJmente, em paizes 
novo s e des povoados como o nosso, o mtio 
mais prompto e efficaz de se .. conseguir um 
rapido desenvolvim ento das forças producto-
ra s eu ·não posso dar o meu voto ao pro-
jecto em discussão sem que novos argumen-
tos sejam expostos , e fortes bastante,. para 
me con\'encerem da utilidade e conveniencia 
em se conceder á Companhia Norte de .Minas 
o em pres timo que OI"<l solicita ao Congr·esso' 
Mineiro. · 

Organizada para construir uma estrada de 
ferro de m"nifes ta, de indiscutível utilidade, 
po rque vai ~ervir a uma zona que sómente 
espera a faci lidade dos meios de transporte 
p :~ ra se dese nvolver e tornar-se uma das 
mais prospe, as do Es tado, por isso mesmo 
obteve a Cr,mpanhia .Norte de Mina s a garan-
ti a de jU J'OS de 6 · j ., ou ro, ao anno, soht·e o 
capil al de 6. 600 con tos, ouro , além dos demais 
favo ro" que pe t·mitte a lei sejam conced idos 

. ás em !J resas ferro -viar·ias. 
i\Ld inic.i.,dos, po1·ém os se rviços em qu e 

deve dr ~pen d e r tão avultada quantia, eis que 
essa eompa nhi:r vem sur·pre hender o Con-

. gres:-;o Mineiro, pedindo-lhe o emprrs timo de 
mil apolices de conto de r·éif: para, caucio-
nan<lo-as, leva ntar em estabe lecimento ban -

. cario um emprestimo ·de algumas centenas 
---de con tos. 

Muito ha de incomprehensivcl e de absur-
do em similhan te pretenção ! Eu não posso 
compre rr end er como uma companhia , que 
deve es t;r r habilitada a despender 6 600 con-
tM, ouro, ~e encontra em difficuldadeg p~ ra 
disJJor de 600 ou 800 contos de réis !_Não pos-
so com prellende r como se anrm i amda uma 
companh ia que goga d:t garuntia de juro de 
6 · 1., ouro, ao anno, a vir pPd ir ao Co n-
grrsso Min eiro nova garan tia em apolices dii 
divtda publ ica para se rem caucionadas! 

Nem ge diga, sr. Pr·esidente, que difficu l-
t.ladcs oriu ndas da cd se qu e assoberba o 
mercado bra~i l riro. que a d rsconfi " nç~ . mui-
to nHtu ra l P muito legitima, infe li 'l.m enli~. do 
ca pila l extrange ir·o, L1~ nh a sido a causa deter-
minante do f1·~casso do empl'estimo que a 
companrria tentou negociar nos mercactus eu-
ropeu~. · . 

A crise que vamos alrave,:sando, a fait1 de 
eon li ança do Cllpil.ll l r xtrangeiro nas pr ças 
b r;.~ il eiri!S apenas este C~nno começou a se 
m:1n ifestar . 

No r ntretanto. ,r . Pre"ideotc, a compa-
nhia lavro u u ~~ u con lracto com o E~tado m 
j<llr ... iro do :r nno pa ~sado, ha mais de ar.no e 
meio, Lendo, pois, tido tempo de ~obra parll , 
v;• lendo -se da facilid ade e da con fi arJta com 
que então as pra .,;as européns reccbi:tm as 
p•oposl.as de empres timos ás . emprezas na-
donaes, levantai· o cltpllal de que pr·ects: tva . 
~ão foi, pois. essa. Ct! I' tam cnte, :. c .u:: a do 

insucccsso do empre:,timo, ten tado pela Com· 
p nhia Nor ttl de i'l lin ns ; outra e bem diffe-
rente deve ter ' ido . 

Quant1o uma empre~a >e prniJõP. a executar 
um deternlinado se rviço publico. é natural 
que ella não possa , desde lrgo, dispor de 
todo o capital necessario para oecorrer ás des-
pesas com a execucão desse ser·viço e é por 
isso mesmo qu e o Estado a cêrca de tod;r s as 
ga rantia <, facili tando- lrr e o _levantamen.to ,~e 
capital 11as praças extrange1ras : Mas, é_ mts-
ter· que essa r mpr·eza prove ao grupo tman-
ceiro a qu e vai recorrer que não possue só'-
mente o contrac to, que não possue sómen te 
privilegio para a execução e exploraçao de 
um serviço durante determinado numero de 
annos. que não tem somente a garantia da 
fru ctificação do capital. . 

E' preciso mais do que isso, sr. Presi-
dente. 

E' indispensavel tambem que demonstre a 
viabilidade do serviço que se propoz a execu-
tar; é preciso que tenha antes realizado os 
es tuaos preparatorios, provando a possibili-
dade da execução, pnra que com tranquillida-
de e confiança possam os capitalistas extran-
geiros forn ecer·-lh e os necessarios recur~os . 
E para isso é indispensavel a rea lização e o 
empre~o de um capital inicial. . 

Organizar uma companhia para construrr 
uma estrada de ferro e, apenas (ISSi gnado o 
contracto com o Es tado, por maiores que se-
J: m os favo res por es te concedidos, ir so li ci-
t .r ao merc:, do extrangeiro um avultado rm-
prestimo, é sujeitar-se a inevitavel in~uc
cesso . 

Foi precisamente esse o caso da Companrr ia 
Nort" de Minas. 

A a u ~encia de capital inicial com qu e acu-
··dir ás despezas dos es tudos preparatorio&, 
necessarios á demonstração da viabilidade 
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dos serviços a que estava obrigada por força Banco, em penhor apolices que não perlen- -co seu contracto, foi, a meu ve r, a causa cem ao devedor? 
Pt:im<?l'dial, sinão unica, do facasso desse em- 'A garantia pignoratícia só pode ~er constitui-
presttmo . da pelo proprwtario; quem não é proprieta--

E eu posso assegurar á Camara que a Com- ric não póde penhorar . • 
pànhia Norte de Minas se organizou sem ca- O SR. JoÃo LISBOA: -0 proprietario de uma 
pila!. casa, que hypotheca o seu immovel, não fica 

Tive opportunidade de ler, ha muito tempo com direito aos alugueis? 
já, as actas das assemblé ts de organização O SR. RAUL DE FARIA:- Cer tamente. Mas ne-
dessa companhia e tão extravagante me pa- nhuma semelhança existe entre esse caso e o 
re'ceu a forma ção do seu capital que não me de que tratamos: o proprietario que hypothe-
esqneci jamais dPs,a leitura (Pousa). ca sua casa não tran~fe rc a prop1·iedade de I! 

"ltPunidos· os incorporadores, resolveram que la, ao passo que o E!'tado, emprestando a poli-
fosse de 10.000 contos o capital·social. , ces, tranferirá a propriedade dPssas apolices. 

Alguns delles. o> signatarios do cont1·acto E nem é possível que se encontre, em 
•:om o Estado de Minas, declara1·am que o parte a l g~ma do mun9o, _quem ac_ce1te pe-
capit~l com que elles entrariam para a Com- nli t r de tttulos que na~ sao proprted_. de de 
panhia . concorrendo á formação do fundo so- quem offe1:ece a .ge1·ant1a. . . . . 
cial, era representado pelo valor da concPS · O s ~. JoAo Lr>HoA: - Mas H c acce1to ate o 
são que obtiveram e, por is~o. pedi:~m á as- p1:opr10 endosso pessoal, o endosso pessoal 
sembléa nomeasse tres louvados para avalia- nao Vl'nce Juros 
rem a concessão. . o m .. RAU!" DEF'ARr~: -: Masven cPmas apo

lice~; o Juro e a propna vida ria apohce. Na reunião seguinte com pareceram Psses 
louvados e declar~ram qu e uavam á conces-
são o va lor de 9 . 950 conto' rl e réis. 

Eis ahi, SI'. Pre ~id e nte, l:• mo se formou o 
capit.,l da Comp 1nhia No1tP. de Mina~ : 9.050 
contos de réis, represP.n tados pelo valor da 
concessão, e 50 contos em dinheiro. 

0 SR - RAUL SOARES:-E' gravíssimo ! 
O ~R . 1'\ ELSON nE SENNA: - Companhia Norte 

de Minas qu e, seja dito de passagem, nada 
te in com aquella região. (Apoiados) . 

O f'R. RA L DE FARIA:-Evid entemente es-
ses 50 contos , unico capital em diuh eiro, não 
podiam ba~ ta r nem siquer para o p~gam c nto 
dos telegrammas que p1·ecisa riam de troca r, 
para as negociações do empres timo, a Com-
panhia e o seu representante na praça euro-
péa a que ella recorreu. 

Mas, extravaga nte não é ~ó o p1·ocesso de 
fo1·maçâo do ca p i t <~ l da companhia. Tambem 
o é o propric contrac to qu e pretende fazer a 
Compan hia com o Estado e com o estabeleci-
mento banca rio a que pretende recorrer na 
escabrosa situação em que se acha. 

Não consegui mesmo, provavelmente por 
ignor,,ncia, ce rtamente por ~rave defeito de 
myopia i n t el l ec tu ~ l . (Não apotados gerat's ) não 
consegui enquadrar n"s normas do nosso di · 
reito o con trac to que pretende celebrar a 
Companhia com o Es tado e o estabelecimento 
banca rio . 

Qua ndo , com o brilh antismo e o talento 
que todos lhe reconh ecemos e "dmiramos, o 
illu st1·ado co ll rga residente em Aguas \'il'-
tuosas ..• 

0 SH . • Jo . .\o LN10A :-A~radPÇO a V . CX.C . 
O SH . RAL'L DE l'Ail.IA . .. defcnd a ·o pro-

jecto, eu, em ap~ 1· te , p cq~u n te i as exc . em 
que si tuação fi ca ria o gstado em fnce da su .t 
obri gação de occorrer ao pagamento rl os j tJ-
ros 4ue dt viam ve ncer ' s apulices si fo~sem 
ellns empres tadas. S. c-xc . respondeu, afas-
tand o a poss ibili d<~ d e de crcar essa tr·an..:acção 
a fig ura ri díc ula de um credor a paga r ju1·o::, 
que o E..: ta do co ntin ua ria pleno prvp l'it'lario 
d ff~ sa s apolices 1' , portan to, 1se n!o da obriga-
ção de p:1g~ t · os juros respec tivos . Eis o que 
não com prel1 encto. 

Como o Esta j o empres ta ap.ol ices e con ti nt't .t 
p~Qp ri eta ri o uessa s npolic es? Como tcceila o 

.-\ . c .-33 

Em relação HO penhor de títulos que ven-
cem jures, si é qu e a- Companhia pretende 
recorrer a um estabelecimento ba n ~.:ario es-
tr;ll:geiro, cnmo é provavPI, mais nítida ainda 
se de!'enha fi situação; porque. pela legislação 
de quasi todos os p~tize s da Eu1·opa, a ~· ra1,r:a 
in clu ~ ive , o penhor de titulós que vencem ju-
ros, pr. lo simpl es fa cto da constituição desse 
penh or, dá. oO crPdor pi gnoratício o direito 
á percepção dos jur(IS vencidos na vigencia 
da diYida . 

Vê, po i ~ , o meu illu >trado co llega que as 
miuh as duvi das têm toda a razão e proc'eden-
cia. 

Ü SR. NEL'iON DE SENNA:- E v. exc . ainda 
tem um a1·gumento jul'idico: no caso de 
in so:vencia ti o d ~ bito, o risco dasapolices cau-
cionadas . 

u sn Jo,\o LI>BnA: - lsl' o es tá previsto pf la 
hypoth eca dos trabalhos executados pela C0m-
pànhia . 

0 !'R. ARGEMJRO DE REZEN DE:- Perfeitamen-
te . O Estado não con·e nenhum risco, pois 
tem como garantia esses tr ... ba lhos . 

0 SR . RAUL DE FARIA:- Quan to á ga rantia 
que a Companhia pretende otlerecer, da hypo-
theca dos serviços executados, é preciso pon-
dm·ar que esses se rviços, si não me falha a 
memoria. segando declarou o nobre relator 
da ~.:ommi ssào de Orçamento, constam ape-
na s do pre paro do leito da estrada . 

u sr. Jo;i.o LrsnoA: - Leito, linh as e mate-
riaes . 

O ~ H. RAÜL DE FAlHA: - Digo , apena s, leito 
da linha, porque somente sobre ell e póde J·e-
ea hi r a li ypoth ecn; materiaes. si ex istem, 
nem si4u t: r es tão 11 0 l o~.:a l • No caso de se 
to rn ar· etfediva essa ga ra!J tia, no caso de se 
to rnar ella ne~.:essa ria , é po:;, ivel que asse-
~ure os int•; resses do Es tado uma obra fada-
da a desappa r e~.:Pr, po rque exige conserva-
ç,1o perman ente fl ~.: ui dat!osa, quP. a CompJ-
nlii a, C\ iJe ntcmente, não potte ~.:t.:stea r? . 

E' l:Vid• nte qu e essa ga ran ti a não pode 
b a~t;~ r . " 'H Jo>E' A. LvEs:- Urna yez que os tra-
baltr os pro,;iga m, a ga r<mtia é muit o solida. 

O sn. Il.A UL JJE VAH!A: - l\las, como pode-
r;iu IJI'Oseg un· u·ahalhos em que se devem 
despender (i.600 contos, ouro, quando nEn 
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niéio delles a Companhia não póde despen -
~er 600 ou soo contos? 

0 SR. FERREIRA DE CARVALHO :- Normalisa-
da a situação financeira do paiz, será facil á 
~ompanhia, que é composta de pessoas ido-
neas, r e ali~ar o emprestimo. 

0 SR. RA UL DE FARIA:-Longe de mim O 
discutir a idoneidad e das vessons que com-
põem a Companhia . . 

0 ~R. FEHREIRA DE CARVALIIO:-E da ido-
neidade da Companhia póde aquilatai' o Go-
Vt:rno, f!U e é qu em vai fazrr o empres limo. 
V. exc . está votando uma moção r1 fl descon-
fi.àn ça ao governo do Est·ado. (vehementes e 
nwne'rosos nàn apoiados). 

Vom-: -Oh ! Oh ! 
O sr . RA UL DE FARIA :- V. ex c. é que não 

tem direito de co llocar a di scussão nesse 
terreno. 

O ~ n . FERREIRA DE C) RVALII O:- O governo 
do Estado é composto de hom em; hones tos 
e honrados e póde bem aquila tar da idonei-
dade da Companhia para fazer ou deixar 
dé fazer o empres timo. 

O Slit. RAULDE FARIA : - Para qu eestá, en-
tão , reunido o Congresso? Si não é para di s-
cutir e decidir todas as medidas suj eitas ao seu 
e.E tud o, dissolvamol-o que inutilm ente onera 
os cofre~ publicas ... 

0 SR. FERREIRA DE CA RVAl. llQ: - V. exc . é 
injusto na ap reciação que faz dos homens qu e 
compõem o gove rno do nosso Estado 

0 SR. RAUL DE FARTA :- E pod erá V. exc . dizer 
qu al foi essa apreciação qu e diz ter eu fei to ·1 

0 SIL FERREIRA DE CARV ALILO: - São elles 
~ue vão fazer o contr·acto e posso as~egur ar 
~u e os inte rc~ ses do Eslndo serão bem l'esguar-
dados. O governo ajuizará co nvenientemente 
da idoneida de da Companhia para fazer ou 
deixa r de fazer o empreslim o. 

O ~ R . RAUL SoARES:- C:abe ao Poder Legis-
lativo investigar so bre a idoneidade da Com-
p<t nhia e não sómente ao governo. 

O sR. CASTELL') BnANCO: - Governo somos 
todos nós. (T1·ocam-se outros apartes; v orador 
não e ouvido. O sr. Presidente reclam a o t-
tenção .) 

O SR. RAut DE FARIA: - Mas nós es tamos a 
discutir um favor so licit ado ao Congresso pela 
Com pa nhia Norte de .Mi na ~ e não um a men-
sagem do gover'lo perlinrl o aucto rização para 
conceder esse favor. Ninguem mais do qu e eu 
reconh ece e louva o pat' iotico fervo r com que 
0 actual governo dirige 0 3 negocias pu blicoF; 
11inguem mais do que eu recon hece e louva :1 
escru pulosa e s~ bia orientação do governo mi-
neiro e nin guem mais do qu e eu Fa be fazer 
ju!l- tiça á honrstid ade imm aculada dos nossos 
es tadistHs. Apesar , porém, ·dessa abs11u1 a 
oonfia nça qu e d r, po~ ito nos nossos diri gentes, 
eu não devr ria .:!a r voto favoravr l a uma me-
dida que julgo inconveniente, mesmo que fos-
se e li a em mensélgem rr clamada pelo proprio 
govern o Ninguem poderia, ainda nesse Coso, 
t.- ansfo1·mar a minha discor·dancia em descon-
fr.1nça . Con correr para a approvação da me-
dido qu e discl't.imos valeria por aconselhar a 
sua eflectiva adopção e eu não a posso acon-
selh ar sem tr"hir a minha consciencia. 

Continuando, sr. Presid ente, as ligeiras 
consid ern çõcs com que venho combatendo o 
proj eclo em aiscussão, re ~ ta -m e e); por um no-
,.o argumrnto qu~ julgo lambem podftroso pa-

ra aconselhar o indeferimento do pedido que 
nos faz a Companhia Norte de Minas. . . 

Reconhecendo a ulílidade aos serviços que ' 
essa compannia se propoz a executar, já lhe 
concedeu o Estado a maior e mais solida de 
todas as garantias qu e se lhe podiam conce-
der, assegurando ao capital que ella deve em-
pregar osjuro, de 6o/0 , ouro, ao anno . Si 
essa garantia de juros não bfi~Ll á Companhia 
para levantar o capital necessario á execução 
dos seus serviços, melhor será que renuncie 
eHa ao seu contr·acto, porque não a salvará, 
ce rtamente, o pequeno emprestimo que ora 
nos vem pedir. 

Para que ir alPm, offe recendo nova gar.l n-
ti.a, e tão pequ enas quando já se concPdeu ' 
a que era ma1s do que sufficiente para facili -
tar á C:ompanhia o levant a:nento, não de mil, 
porém de mais de dez mil cvntos? 

O ~n. JoÃo LIFBOA: - Exactament.e, para sal-
var o pagamento dessa ga rantia de juroF. 

O ~ R. RA CL oE FAlHA: - Si para salvar o pa-
gamento dll ga rantia de juros, toda a vrz que 
se tornar obriga lori n, for necessario empres-
lllr o Estado mil apoli ces da divida publica, 
não haverá emis, ões qu e cheguem e será uma 
salvacão VCI'dad eiramente ruinosa. 

O ~ R . RA UL SoAREs : - E' um desproposito . 
11 ~R. JoÃo LISBOA:-V. exc. é quem o diz. 
Q SR. RA UL SGAHES :- Soil eu quem O diz C 

vou provai-o. 
O ~ R . RA UL de FARIA : - Em con clusão, sr . 

PresidPnte, po1· duas razões prin cipars julgo 
improcedente e desca bido, inconve nien te e 
perigoso o attt nde r se ao pedido que nos faz a 
Companhin Norte de Minas . 

1. · ) porque não offe rece ao Estado outra 
ga rantia alem da qu e consiste em obras que 
ee rtamente desappa rece 1ão si essa garantia 
tiver de se torn ar efl"ec:ivn; 

2. ·) porqu e a Companhia já tem pelo seu 
contracto, as mais so lidas gara ntias que lhe 
podia o Estado offerecer para facilitar-lhe o 
levantam ento de capitaes . • 

Emquanto não forem e~ses argumentos 
destruidos, continuarei a pensar que não 
pode o proj ecto ser approvado. (Muito bem ; 
muito bem !) 

O sr . Arg emiro de Rezende (não de-
'olveu 8 seu discurso.) 

O tu·. naul S oáres:-Sr . Presiden te, 
feli cito-me por ter requerido o ndiamento da 
di scusl' ào do projecto n. 125, como felicito a 
J.onrada commissão de O rç~me n to por tet· 
co11vinde no meu requerimen to. 

Apresentad o em emt 11 da á 2.• discussão 
do Orçam ento, do qual foi destaca do par a 
conslitnir proposição á pa rte, o projeeto n. 
125 es tava destinado a não ter as tres di5cus-
sões regimentaes; e nem na occasião em que 
foi Hpresentado como emenda, que in de[lende 
de impressão , nin guem teve tempo e nem op-
portunidade de se inteira r do seu .conteúdo. 

Só na 3.• discmsão e graças ás breves, ener-
gicas e incisivas interpell ações feita s á nobre 
commissão de Orçamenio pelo meu distincto 
collega, representante do 2.0 districto, foi que 
surgiu aos ülhos da Camara toda a impor-
tancia, toda a gravidade excepcional do 
proJ eclo ora em debate. 

O honrado relator· da commis,ão de Orça-
mento , cuja habilidade é reconhecida por toda 



a Casa, c1ja competeocia nl) assumpto nin-
gúem poz em cluvida, .empregou todos os seus 

. es ~rços no sentido de 'tranquillizar os nossso 
esfcrupulos e reSJilOnder ás nossa<; 10bjecções; 
xn,as, a desp~!to .de ,tudo isso, o nobre depu-
tado não '10S sattsfez. 

. Não . vp~ nisso a menor .offensa a s. ex r; o 
illustrado collrga não podta mesmo nos sati&-
fàzer no mom ento, pela ausenCia de dados, 

. de fac los, de elementos de infon~nçào positi-
: \!aS de-q11e nt..ces~itavamos. paraf·o,:mar um j u.i-zo 
. recto .e consciencioso ~o,bre a J1lalP.rill; foi 

en'tão que requeri o adiamento da discus•ão. 
. .E felicito-me, .sr- Presidente, por verificar 
'o interesse que o projecto despPrtou na Cama-

. ra, a attençào que aHral.liu .de todos o.; sr~. 
deputados. e de que é prova o helio e in·es-
. ponrlivel discmso produzido :~inda agora pPlo 
meu distio cto co llega residenlf~ nesta Capi tal, 
sr. Raul de Faria. 

Eu lambem esturlei o proj cc to, consultando 
tãO sómen te {\S SU){ges lões riO meu devei' de 
deputado e ás inspiraçõe~ do meu patriotis-
mo; e a conclusão a 4ue c h P~uci, o resulta lo 
do meu es tudo, da minha r ..r·,exão, da minha 
meditação sobre elle é que r. abso lutamen te 
inacceitavel e (]rJ e, por honra do Congresso 
Legislativo do Estado de Minas, deve ser abso-
lutamente rPj eitado. 

Tnl é o conceito, sr. Presid ente, que formo 
do e'pirito esclarecido da nobre commi s~ão 
de Orça mento; em tão grande conla ten·ho a 
sua competencia, que app liqu ei todo o meu 
estudo, emp r·eguei todos os meus esfor ~ os 
excluzivamente para pr·ocurar os motivos as 
razões, a justificativa em su mma, qu e se podiam 
apresentar para a sua approvação nesta Ca-
mar·a. 

E até este momento, sr. Presidente, ignoro 
qua,• s s<lo essee argumentos preciosos e ine · 
ditos, quaes são e::ses artificios logicos, qual 
é es~e malabarismo de di;rlectica , quaes são 
esses filtros maravilhosos que conseguirão 
adormece i' os escrupulos, dirimir as duvidas 
as objecções revidar se1·ias e gravP._s que vou 
formuLrr, levando a outros uma convicção que 
não pude dar a m1m mesmo. 

V. exc. sabe, sr. Presidente, que eu 
nunca pretendi nesta Casa a for .• r-me em econo-
mista; nunca pleiteei a laurea de financista; 
sou apenas, exclusivamente, um (1-dvogado 
que tPm vivido até hoj e da sua profissão, á 
qual tem ded icado todos os seus esforços, 
todos os •eus es tudos e toda sua intelligen-
cia. 

Mas, por is'o mesmo talve7, do exercício 
continuado e ininter·rupto dessa pl'Ofis~ão, me 
ficou como um hábito do espírito ess t neces-
sida I e de reduzir todas as ques tões :·os seus 
termos logicos. 

Perdoar-me-á, por com;p,guinte, a Cam~11'a 
que comece a minha analyse no proj ?• eto 
pp,las ~tlí1 mações mais si ngPlds , pela s p1·opo 
!'lições mais simples e elementare:::. 

.Mas, pela discussão que se tr·avou na sPS· 
são passada acerca deste r rojcc to , \i conte,-
ta rem-se nesta C:tsa cousas tão ~imp l e;;, pi'O-
posições tão elemen tares , táo eomesinhas, 
que convém deixar claro; todo.; o elt·mentos 
do r ciocinio, todos os Lermos d:1 a rg umenta-
ção. 

Começo por dizer que a operação auctori-
zada no ~ . r .. jedo implica r1m a responsabili-

dade para -o Estado, i·mponLa na cr.eação d ~ 
um encargo novo, de um •CO,IJl(lrQ!Di·sso que o 
Estado não tinha, de um Qnus, tde rum saori-
ficio ,a que elle não eru abs61uta:meote obri-
gado. 

Ou o ,Esl~do empi'Cs,te -direotame·nte a quan-
tia de :mil contos á Companhia ~arte de ·Mi-
nas; ou endof'SC essa Companhia peran!c 11m 
estabelecimento bancario; .ou emiHa .mil apo-
Lices da sua divina pu:blic•• para, ,mediante 
caução deU as, poçter a Companhia Jevant:~r _a 
quantia de que -pl'eoisa; em qual<jUCI' dCHlRS 
hy,potheses o Estado assume uma i111Sponsa-
bilidade, urp. .en1•a r·go, um c~mpr·omisso que 
não tinh ' . 8i se redt:zir· a 0,peração a ·seus 
te1;mos mcr:ca nti,s clla começa por se insore-
ver no debi to, na despesa. , · 

Ora , si se tJ·a.a de crear •um compromisso, 
um cncargn , um sacri ticio ·novo, parece me 
que a investiga \(ãO elementaJ', a i'w;estigaç;ão 
4ua se impõe (jesd e logo ao espírito do !J.Oder 
Legislativo, a q,tem incumbe defenrler os 
interesses do Th ezouro e ve l<11 ' pelas finanças 
publicas, é est'l: é oppOl' luna a cr·eaçâo 'rl e~se 
enca rgo novo? A situação financeira do Estado 
coro porta a creaçã o de novos compromis-sos? 

Parece que a estas pergun tas não pódH ha-
ver deputado com assp,nto 11a Camant que 
dl: outra re-po~t·: n:'i1 ·; po ;ili:vamente a ~i
luação tinanceir<~ qut~ atravessa o Esta.do nio 
é de molde a compor·Lar a imposição de en-
car·gos e compromissos novos. 

0 SR. NEL'>ON DE SENNA: -Tanto mais quan-
to essa mesma si lucH;ào não es tá comportando 
a creação de servit;c,s uteis. 

O SR. RA uL SOAR!':<: - Perfeitamente. 
A CHmara ouviu ainda hontern o i.llustre 

presidente da commis:;ão de Orçamento, o no-
bre deputado residente em Baroacena, ret'e-
rÍI' ·se á Situação finan ceira do nosso Estado. 

S. ex c. falou na proxima n narchia das -qos-
sas finanças referindo -se ao decrescimento 
notavel que se vê na a1Tecadaçâo do actua1 
exercício e a ou tros factos de ordem econo-
mica e financeira que ·e· chem de apprehen-
sões todos os espíritos pa tr·ioticos. 

O nobre deputado, cuja competencia no 
assumpto todos respeitamos ... 

O SR. SENNA FIGUEÍREoo:-Obrigado. E' bon-
dade de v. exc. 

O SR. RAt:L SoARES:- . .. foi o primeiro a di-
ze!' qu e a situação do Estado não é fol gada. 

A commissão de Finanças. no pa rece r com 
que apresen tou á t.a discussão o projecto de 
Orçamento, declar9~ qu e, comq1~:1nt~ a ar:"e-
cadação do exerctclo anlerwr -tivesse stdo 
pro~per·a, era sempre verdade que a nossa 
!'eceita se basei:t em Plementos al,..alorios c, 
por· conseguinte, continuava a impor-se ao 
Poder Legi- lalivo o seu progr<tlnma de seve-
ras economias. 

O honr~clo Presidente do Estarlo, na mensa-
ge m 4ue dirigiu ao Congresso, reite radas ve-
zes dedara que ;; nos~a si tuação financeira 
não é folgada, que não convem a c•e .çào de 
serviços e compromissos novos, porque a 
quérta do preço do no~~o prin cipa l !JrOt.ludo 
de PXPOI'LHção, cujos et feitos já sen timos nes-
te momento, pódl' dete1·minar >u rpr·es;rs pe-r-
turbadoras d·OS cnlculos legis lativos. 

Ora, si a situa ção financeira do E~tado não 
é fol gada, na phrase do illustrc prP~idel!le 
da commissão de Orçamento, repelindo as. 
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--palavras do honrado Presidente do Estado, 
si a situação financeira do Estado, para ser 
menos euphemistico, é precaria, é apertada, 
éafllctiv.a , é o· c~so de exigir, uma vez que se 
trata de sobrecanegal- a, é o caso de exigir 
motivos muito seribs, razões -muito -poderosas 
para que possamos faltar ao nosso program-
ma de severas economias, creando para o 
Esta·ao compromissos novos. 

Quaes são essas n eces~id ~ des urgen tes , 
essas necessidades indeclinaveis, essas ne-
cessidades inadfaveis que pódem no;; forc;a r 
a pôr de lado as· . apprehensões e iúcert,~za s 
da nossa actual situação financeira, a esque-
cer o programm'l que nos temo:> traçado e 
que ainda h a pouco ve m lembra<;lo pela pro-
pna commissão de OrÇamento e pelo beneme-
rito Presidente do Estado? 

Quaes 8ão esses grandes interesses de Mi-
nas que rstão neste mom ento periclilando 
e qu e vão ser s:1 lvos por essa emissão de mil 
apolices da divida publica? 

Porventura a continuação dos trabalhos da 
Com panhia Norte de Minas c.onstitu e uma ne-
cessidade de tal ord em lJU e justifi ca encar · 
gos novos para o Est:do? 

Será necessidade urgente e indeclinavel? 
Não. 

A Companhia Norte de Minas, que vem so-
licitar esse ravôr excepcwnal de mil contos, 
pode allegar que se ~ch a numa situação aflli · 
ctiva; a Companhia Nor-te de Min~ s póde ai-
legar que está entre a vida e a morte; a Com-
panhia Norte de Minas póde allegar que es-
tá ameaçada da gréve dos seus opera rios, qu e 
esses oprrarios não recebem salario>; que 
está vivenao da emissão de val es que mn-
guem mais qu er acceitar na zona ; a Compa-
nhia Norte de Minas póde all ega r que, gem 
esse aux ilio immediato do nosso Estado, terá. 
de, suspender os seus trabalhos porque não 
pó de sa tisfazer aos seus .compromissos e nem 
cumprir as suas obrigações con tractuaes. 

São, não ha duv1da, 3pertu 1>.~ s muito gra -
ve!;;; são, não ha (invida. conjunctu1·as muito 
sérias; são, n:'io ha duvida, necessidades ur-
gentes. ind eclinaveis, in adiaveis, mas para a 
Companhia exdusiv<~me nte . 

r\ ecessi rl ades urgen tes e indec linaveis do 
Estado, não; e são essas, parece- me, as uni -
C<lS que devemos prover, as unic .s que jus-

• tili cam, na actual situ ação fin ancei1>a , o es-
·quecimento dos nossos preceitos de pruden-
cia legislativa para dec1·etarmos e impormos 
um· novo sacrificio ao Estado. 

O 8R RiuL nE FARI\:-l\luito bem! 
U SR . RA UL S'lARES:- Mas, supponhamos 

que ao co ntrario do qu e aflirm a o honrado 
Presidente do Estado, ao cont1·ario do que 
es t{, no esp l' ito e m conscienciH de todos, ao 
contr.uio do que procl~ma a nobre commis-
são de Orçamento, a noss:t situação finan cei-
ra seja folgada, pro:->pl·ra. qu e os nossos h o-
rjzo nt es eskjam desannuviados , que nós pos-
samos drseuvolver todos os se1·viços publi-
cos que interessam ao Es~ado; ainda as~im, 
seria preci5o demonstrar a utilid~de e a efli -
cacia da medid a proposta no projeclo n. 
i 2~ . ' 

Não discuto as vantagens qu e advirão para 
o Estado da co ncltmlo das ohras da Estrctda 
dfl Ferro None OH Miii:I S. Eu bem sei que 
uma estrada de ferro ligando Paracatú ao 

·Oéste de Minas :.erá de effeitos benéficos para 
o nosso Estado, porque atravess:1 uma ·zona 
rica e uberrima e benefici~ uma população 
laboriosa e productora ; mas nada d1sso me 
parece que está em discussão neste mo-
mento. 1 

0 SR. NELSON DE SENNA:- Perfeitamente ; 
não é essa f. !Ce do problema que !'lOS inte-
ressa. 

O SR . RAUL SoAREs : - Tudo isso deve ter 
sido convenientemente discutido, ponderado 
e resolvido quando se concedeu o privile-
gio · ' 

O ~R- NELSON nl SENNA:- E perante a 
administração do Estado. · 

o. SR. RAn SoARES : -Trata-se de verifi ca r 
a utilidade, isto é, a somma provavel de re-
sultados bencli cos para o Estado, a utilidade 
de um auxi lio á Companhia. Or•l, o Estado 
não tem interesse pela 'orle da Comp:whia. 
Para qu e se pudes~ e ligar e& tes dois factos-
a conclusão da e~trada , pgndo em communi-
cação Pa.1·acatú com o Oéste, e a existencia 
da Companhia Nor-te de Minas - era p1·eciso 
que se demonstra<:l'e que no caso do fracasso 
da empresa actualmente detento1·a do privi-
legio, a conclusão das obr. s seria impossível, 
a es trada de ferro que se reputa util e ne-
cessaria aos interesses do Estado seria invia-
vel. 

Não ha uma relação directa, necessaria , 
entre a sorte da Companhia Norte d€ Minas. e 
a conclusão da es ll·ada li gando Paracatú á 
zona do Oéste. 

E' preciso separar , porque de fac to se sepa-
ram perfeitamente, es~as Juas questões . 

Caso a Companhia, qu e actua lmente possue 
o privilegio, não possa concluir as obras, ella 
tem de desapparecer, os seus credores fica-
rão de pos' e desse privilegio e poderão 
orga nizar nova empresa; ou outros . Cúncessio-
narios , com m;üs ca pital ou mais feli zes, 
com eguaes ou até com menores favores , 
poderão lr.va r a effeito esse commettim ento 
tão importante . A obra pod e, pois, ir por 
deante com outros e sem o ~ac rifi c io dos 
i.OOO conto~; e, por outro lado, nada nos prov11, 
nada no~ g;. rante que esse auxilio rlo Estado 
seria capaz dll sa lvar a Co mpan hia da sua 
proxima débacle, tão afilictiva é a sua situação 
no momento . 

Não vejo como j ustifi caz es ta medida. 
~ó ha uma cousa bem certa em tudo isto: 

o Estado va i aux iliar a uma Compa nhia que 
comparece declarando a sua incapacidade de 
obter capit .es; o Eslado va i insufflar credito 
a uma Companhia que não pó 1e satisfazer 
aos se'u s compromissos ; o Estado va i tentar 
ga ll'a nizar uma Companhia na imminencia de 
sua liquidação forç;1da . . 

0 Sll. NELSON DE SENNA: -CompaniHa q ~le 
nem siquer depositou nos cófres do Estado 
os JO• /. de capital a que o seu contracto a 
obrigava . 

O SR. RA UL SoAREs:-V. exc. sabr, sr. 
P1·esidente, que ha varids fót·mas de concu1·so 
finan ceiro do Estado ás empresas de estra-
das de !erro. ... , 

O Estado póde tomar nm certo numero de 
acções, fazendo- se accionista da Companhia. 

.E' um systema que preva lecell durante 
muitos annos nos E'tados Unidos, mas. que 
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não conseguiu implantar-se e introduzir-se 
em outros paizes. . 

O Estado póde dar ao seu concurso finan-
ceiro uma outra fórma: a da subvenção in 
natttru- fornecimento de terrenos, de pedras, 
de materiaes, ou mesmo de certas obras, 
notadamente as obras ch:~madag de infra 
estructura; o Estado ainrla póde auxiliar as 
estr.,tdas de fPrro pecuniariamente, por meio 
de emprestimos, da subvenção chamada 
kilometrica e da g~rantia de juros. 

Essas são as fórm~s de eoo peração mai& 
communs; a preferencia por umas ou outra& 
cardcteriza os diversos systemas de legtsla-
ção existentes . 
. A ·noss ' legislação conhece a cooperação 
tn natura, pelo forneeimen to de terrenos, de 
madeiras, de materia l, de pedras - favores 
de que a Companhia No r te de Minas gosa 
em virtud e de ~eu con tracto- ; a nossa le-
gislação conhece ainda a subvenção kilome-
trica, mas estão est.tbelecidas nas leis as 
condições em que se permitte essa subven-
ção. 

Finalmente, a nossa legislação conhece a 
garantia de juros, da qual gosa lambem a re-
ferida Compan hi <~, e de uma garantia exce· 
pdonal, como é a de ü•; •. ouro. 

O emprestimo, fórma da eoopera ção finan-
ceira do Estado existentPs em outras legis-
loções, foi exclui·Jo da nossa leg islação leno-
viaria. 

Tivemos, é certo , casos esporadicos, acci-
dentaes, em que o Es tado concorreu finan-
ceiramente para varias es tra •as de feno por 
meio de empres timos; mas foram de tal mo-
do nega tivos os resultados, foram taes os 
prejnizos qu e desses emprestimos decorre-
ram pa ra o Estado, qu e os governos de Mi-
nas abandonar<ll11 por compl eto essa fórma de 
coope~·ação , a qual foi mesmo excluída das 
nOSS r' S leis. 

V. exc. sabe, sr. Presidente, que, em con-
sequenGia dos efreitos pavorosos produ zidos 
pel<t de bacle dos primeiros annos da Repu-
blica· e em que poucas foram as empresas 
que não sossobraram na voragem das liqui-
da ções do encilhamen to, o ~stado de Minas 
julgou-se no dever de concorret· pecuniaria -
mente, por meio de empres timos, para ai · 
gu mas companhias que pareciam ter elemen-
tos de successos. · 

Entre essas fi gura, como sabr a Camara, a 
do E-pirilo Santo a Minn s, a qual não chegou 
siquer a inaugura r os seus primeiros krlo-
ID tltros . 

E em todas os ou tras es t r~ d ns de ferro sub-
veucionadas em vi,·tude da l,_. i n. 64-, de' 
1.893 , em todas ellas cs~e concurso do Estado 
foi defi cien tr, mal empregado, ou em todo o 
caso não pror:tuziu os resu ltados cortespon-
dentes ao sacrilicio que o Estado fez na oc-
c:~sião . 

Por ess:·s razões, dizia eu, em virtude da 
du ra experiencia, da li cção cr·uel que os factos 
deram aos governos de l\linas, abandonou-se 
por· completo essa fórma de emprestimos que 
vem :rgo ra ser ru3uscitada pela honrada com-
missão de Orçamento no proj ecto n. 125. 

As outras companhias que na mesma qua-
dra exce pci0nal a que ha pouco me recorri 
foram subvencionadas por emprestimos do 

Estado são a Sapucahy,. ·a Mazambinho ;.e :a 
Bahia e Minas. · ' 

Mas, todas essas tres estradas de frrro . es-
tavam em condü;ões muito mais vantajosas 
do que a companhia que neste momento pe-
de ao poder le~islativo o emprestimo· de rri>il 
contos. · 

A Sapuca·by, na occasião em ·que foi decre -
tado em seu favor o emprestimo, tinha 124 
kilometros em trafego; a ·Muzambinhú, na 
mesma occasião, tinha 143 kilometros em tra-
fego; a Bahia e Minas, ao tempo da àucto-
rização do emprestimo, tinha 91 kilomelros, 
de AymOI'és a Uru cú , no trecho mineir;>, .e 
todo o trecho bahiano com !42 kilometros em 
trafego, que foi comprehendirlo na hypotheca 
do E->tado; de modo que es~as tres compd-
nhias p :~ ra as quaes o Estado abriu a exce-
pção de auxiliar por meio de emprestimos, 
tinham todas mais de 100 kilometros de rstra-
das de ferro em trafego. isto é, tinham algu-
ma cousa c()m que gar,mtir a h·ypotheca qü·e 
em favor· do Estado foi estabelecida. 

Agora que se ten ta introduzir o condemn ~ 
do processo dos emprestimos, com esq ueci-
mento das licçõe ~ da experiencia., pergunto : 
quaes sào as ga rantias que e~sa companhia 
offerece '? 

Será a garan tia do seu capital ? 
Não. · 
O nobre depu t do que tão ht•ilh nntemen -

te analyf'ou o projeclo já trouxe ao conheci-
mento rla Casa qual é o capital dessa comp:'\-
nhia. E' preciso que se registre mai~ uma vez 
a declaração. · 

O ca pital da Comp:mhia Norte de Min as é 
de 10 lnil contos, se ndo 9.953 contos, impor-
tancia da co ncessão feita pelo Estado, e 50 
contos em dinh eiro. Sr. Pre.,idente, creio que 
o simpl es esCla recimento des te facto seria 
s uffici~ nte 'para produzir se nsação num par-
amento e para condemnar irrecorrivelmer.re 
a pretenção da companhia. . ' 

Pois uma companhia ·que gosa de favores 
excepcion aes , de favores que o Est1ldO njl.O 
concede a nenhuma outra em presa , todos os 
permiltidos pelà nossa legislação ferro-viaria , 
inclusivé a garantia de juros, só tem em di-
nheiro um capital de 50 contos de réis! : 

O SR. JoAO LisBôA: - E' admiravel que essa 
companhia, com esse .capital a que v. exc . !'\e 
refere, tivesse empregado em obras mi} seis-
cr.n tos e tantos-con tos. 

O SR. RAUL SoARES : -V. ~xc . não pó de d u-
vid ar da aili rma ção feita pelo nobre depu ta-
do resid ente nesta Capi tal de que leu no 
uDinrio Otlicial.: a ac ta de installação da com-
pan hia . 

() SR. RAUL DE FARIA : -Aliás O hOllJ'ado re-
lator da comin issão de Or(·:::mento , quando ~e 
iniciou a di scussão do proj ec to n es t~ 3. • tur-
no regimental, declarou que o ca pital r.m-
prPgado pela companhia em nlgun s ser viços 
oreliminares ern proveniPnte oe um :1 dea nt~
roento feito pelo es tabelecimento bancario 
onde fracassou o emprestimo que ella preten-
dia levantar. 

O sR. RAUL SflARES :- 0; serviços reconh e-
cidos pelo Estado, sobre os quaes este se acha 
neste momen to pagando ga ranti'l de juros, 
srgundo decla ração do nobre relator da com-
missão de Orçamento,importam em oitocentos 
e tantos contos . Foi o qu e s. exc. disse, .e 



aliá3 é o CiJ.l'fe vem a~llegando na petição da com-
panhia. · · 

Esses oitocentos ·e tantos ton tos em·prega-
dos ípela companhia Norte <de M•inas .não são, 
lilâo pod·em ser do seu ta.pi'tal, porquanto este 
·é apenas de cincoe!lta c'ontos. . · 

Essa imporwncia dos serviços feitos •pro-
vém, naturalm ente, do adea·ntamento que a 
empre~oa recebeu quando entabolou o seu e~~ 
preslimo que vf'iu a frac,1ssar. Aliás, não faço 
mais do que deduzir· o ·que está d·o lfUe es tá 
•escr·ipto no requei'Ímento da companhia. 

O ~R. NELSON ·DE SENNA : ·- Ella propria faz 
isso muito claro. 

O ~ n. RAUL SoÃHEs:- A companhia depo~itou 
apenas 10 •; . sobre cin coenta contos; e el'a 
quanto es tava na obrigação d ~ depositar· por-
q·ue a leg-is lação ·a esse respeito é expressa. 
(..!Lrando o capital das sociedades ·anonymas se 
compõe de valores e dinhPiJ o, os 10 •/o se 
contam apenas da im ~o r tancia em dinheiro; 
d.e modo que o df'posito da companhia foi de 
cmco coutos. 

0 SR. ARGEMIRO DE RE~ENDE: · V. exc . não 
ignorJ. que m uitns vezes nos con tractos dá· se 
um capital menor. 

O SR. RAUL SOARE~: Em se tr·ntando de so-
cier!adesanonymas? Não é possível. Y. exc. 
esta eqmvocaoo. 

Mas dizia eu, sr. Pre siden te, que gosando 
a. Companhia NOJ'te de Minas de uma ga r·an-
tra de juros excepcionnl, como é a de 6 • ; . 
ouro, nllda mars absurdo, nada mms di!>para-
tado do lJUe conceder-se á mesma ~imilhante 
empre,.timo; porqne o Es tado quando garantiu 
6 °/ 0 , ouro, de Jnros ~o capita l empregado 
nas tJbras da f's trada nunca podia imagmar 
que se vi~se obrigado a ga ran tir juros so 
bre quanti<ls empres lad;Js por f'lle proprio. 

Pois é o J!:;;; tado que ainda vai dar á com-
panhia os mei1 s necrssar ios p:.ra que ella 
empregue sommas sobre as quaes o mesmo 
Estado lerá de pagar rsse onus de 6 •; ., ouro'? 

0 SR. FERREIRA DE CAHVALHO: Y exc. sabe 
que isso é :-ómen te para acud ir a necessida-
des prementes do momento. 

O SR. RA UL SoAREs: -Necessidades premen-
tes da companhia não são necessidades pre· 
mentes do Estado. 

Ü SR. fERREIRA DE CARI'ALI!O:-A companhia 
depois realiza! á o seu emprestimo. 

O SR. RA UL .SoAHEs: - Quaes as garantias 
que v. exc. aprese r1ta disso? 

0 ~H. FERREIRA DE CARVALIIO:-A probida-
de do~ dirrctores da companhia ú frente da 
qual Yr jo o rlr. Paula Ramos. 
. O >H.· RA UL SoAnE-:-0;; nom es aqui não 
Importam. 

O ~'R. FERHEIRA DE CARv.uno:-Per·dão . Os 
nom Ps dos nossos hom ens p~1blicos, do~ nos -
sos es tadi-tni' , dos nosses tlnancciros são di-
gnos do nos'o n1aiol' ncalamenlo, a menos 
que cites não procrd;mJ de mold e a desme-
recet'l'm da noi'sa con lia nç;L 

O SH. CA,TELW BHANco:-Não se pensa as-
·sim em a~,urnplo e"mrnr, rci;,l e finlln cei r·o. 

Ü ,H . PEKICLP.:' DE .\lENili ·NÇ'A: - Trala- se de 
uma ~oci é dad e anonyma cuja dirí·eto ria póde 
se r subslltuidn de · um momento para outro. 

O ~H. RA uL:-;O A-HEs:-Ah i é que·r. Tr·ata se 
de uma 'ocierl ;Hte nnonyma, e'm que ares-
pon~a!Jili,:ndc dos ~ocios' é limitada e as di-
recturias podem revesH·se. Mas, sr. Presi-

de:n·te, si ·se ·quer transformar o Esta ao em 'Ban-
co para que forneça capital ás con1,pá1fhias 
que o não têm e q)t:te 'cie cl ~~am nlip podl;lr 
0btel·0, ~o menos · t(l1~ ·se o e a'o ·Po'der Le-
gisla'tho o ·tJi reit0 d~ i'nvestigar, . a·e in-
dagar, d·e veri'fkar· ·quaes são as ga rantias que 
offerecem cs~as companhias. · 

No -caso, ·essas garantias não pódem ser 
represen tadas pelo capital, ia eu dizendo, 
porque o c:-1pita l da Companhia Norte de 
Mina s é de '50 contos. 

~Ias se rão então ; s obras r·ealizadas pela 
Companhin? 

Creio, sr·. Paesidente, 'lJUC •não ~e poderá 
falar seriament~ em garanlins hypoth ecarias 
solidas, tra tando-se de nlgun s kilometros de 
·preparo de leito onde não •lm ainda nem um 
melro de trilhos. 

0 ~R . NELSON DE SENNA: -Serviço esse que, 
ab:~ndo n ado, dcsapparecaá á acção do tempo. 

O m. VALOOMIRO oE MAGAI.U 1\Es:-Em 1odo 
o C r so ficará uma e~trada de 1 odngem. (fliso). 

O sn. RAUL SoAREs:- O projecto declara 
que o empre~timo será feito «med iante ga-
ranti:~ hypoth ecaria do m;,teria l e linlw s da 
es trada.» Ma s, srs., não existem ess11S li-
nhas r.em esse materiol. 

Ess 1 g:~ra nli a hypolh ecal'ia é illusoria, ab-
so lutame nte nulla : é como si o projecto dis-
sesse - mediante garantia hypollrecaria de 
rwda. 

0 SR . FEHH EIHA DE CAH \'AULO:- V. PX,C per-
mille um : part~? 

O sn. RAUL SoAREs:-Quantos aueira. 
0 ~H.. fERHEIHA DE CARVDLUO:- V. exc. es tá 

seguramen te informado de que a Companhia 
não tem mi:llcrial ? 

0 SR. RAUL SOARES:-A g:1rantia hypotheca-
ria de uma es trada de ferro comprehende os 
immoveis, accessorios , material fixo e ro-
dante. 

Posso affir·mar que a Companhia Norte de 
Minas não póde dar em gnrantia hypolhecaria 
as duas unicas eousas qu e o projecto declara, 
porque não ha ai nda linha s a hypolh ecar, 
rr em mllteria l suscep ti vr. l de hypoth eca, visto 
não se ter operado a immobilização por des-
tino, que torna possível, legalmente po,~üvel, 
aquetle onua. bto é elementar em Direito 
H vpothecario. 

·u ~R. NELSON DE SENNA:- Esse é que é O 
;:speclo ju rídico da questüo. 

O SR. RAUL SoAnEs: - Cnmo é, pois, que o 
nob re rc:a tor da commissão de Orçamento 
póde :~ffirmar· que a Compa nhia otferece ga-
rantia s sol id ns õJ r> se emprr.slimo que se quer 
impôr no Estado ? 

Quaes sü•J I'Ssas ga rantias sol ida s qu e a 
Cowpa1d1ia (,ff,>rece pa1·a o t'P.embolso da im-
po • tancia quP. o Estado v .. i des pender? 

o ~R .Jo.~o LrsnôA:-Ter c i oppol"!unidade de 
dizrr a· v. 1·xc. 

O f'R. RA UL SoAnEs:-Qu:~lqnrr· que seja 
a tkclaraç;1o lflle o mPu honrado cc..!IPga, resi-
dente em Aguas Virtuo,as, faça r m relação á 
so lide~. das g;l r.lntias que possa olferccer· a 
C<.mpanhiil, e>sa declaração não lerá no es-
pírito óa Camara o poder r.e invalid ar ns pa-
la\TaS rla propria Companhia. De facto, ei'ta 
confessa na sua petição: «as .;omli\ões, clos 
mPrcados fi na neeiros nacionaes não pénnil-
tcm n acquisil;ão do ('apitai par·a esse fim sem 
garaHti;;s muito solidas.» 



E', por~anto, a propria Compal}hia que as- Executivo do EsLado1·<<caducarão o , privilegio 
severa nao ter, aos olhós das praças financei- e mais favores concedidos: 1 . 
ras nacionaes, garantias muito solidas para . "§ ~o. S1 for decla~ado, por qu!ll.quer mo- . 
obter o capital minimo de mil contos de que pvo, mc!lpaz de contmuar os seus trabalhos, 
precisa naste momento, visto como diz que c9mo no caso de insolv~bilidade q,ue o.iq1pos- . 
as praças fin anceiras do Brasil exig.ern garan- ~lbtllte de levantar capttaes para os serv;ços ,. 
tias muito Solidc:s, isto é, gar·antias que não a S.CU CargO>>. , , 
póde ofterecer, tanto que vem solicitar do ' Parece ·me, . ~r. Presid:enle, que de!lnte 
Estaqo mil apolices da divida publica pard desse texto postllvo da nossa legislação ter-
cauciOnar. roviaria a expressamente referido no contra-

Como respon1e o meu nobre co!Jega re~i- , eto est:1belecido en,tre a Companhia e o 
dente em Aguas Virtuosas, como responde Estado, parece-me que é o caso d.e set· de-
a esse argumento tirado dos proprios termos ' €!arada a c.1ducidade do contracto e cassados 
da petiÇão endereçaria ao poder Legislativo todos os favores concedidos, incl usiv·e a ga-
pela Companhia Norte de Minas? rdntia de juros de G 0 /o. ouro. 

O SR. ·Joio Lt~DOA: - Responderei em tPm- E' com o tex to do art. 87 que cumoro a 
po, pois· não quero. perturbar a bellissima promessa qu e em aparte fiz ao meu nobre 
oração rl e v. ex c. · collega residente em Aguas Virtuosas de pro-

O sr. RAUL S·_lARES: -Não me perturba de var que o Estado não est.,va na necessidade 
modo algum. V. exc. poderá dizer neste mo- de entrar com esse emprestimó de mil con-
mento, para qu e eu tenha ensejo de revidar os tos para deixar de pagar sem proveito a · ga -
seus argum entos. r.antia de juros. . _ 

O sR. JoÃo LisBoA: - Terei occasião de Não é verdade que o Estado tivesse de 
fal~r. oontinu~r a p~gar g rantia de júros á Com .. 

O SR. RA UL SoARES:-Mas eu não terei oc- panhi 1 Norte o e Minas no caso em que ella 
casião de responder, porque o Regimento me por insolvencia ou por impossibilidade de 
imped e de !'.dar novamente; e isso não se adquirir capita es, como é o caso justamente 
daria si v. exc. apres e nt,,s~e já o seu argu de que se lt'd ta , não pudesse prosrguir nos 
mento. seus trabalhos . 

0 SR. VALDOMIRO DE MAGALH,\Es:- E' eSi! l'i- Seri~ rea lm Pn te um onus pesadíssimo pat•a 
ma italiana; está escondendo o jogo. (Riso). o Estado que elle con tinu asse na obrigação 

O sn. RA UL SoAnEs:- Não só a compan hia de p~gar uma garantia de juro~ sobre o capi-
Norte de Mtnas não tem capit~ l sut ticiente; ·tal c m preg~t ao naqu ella construeção ainda 
não só n<lo póde oiTerccrr ao Estado garan- que a mesma construcc;ao não camin!Jàsse 
tias hypothecarias que assegur·em o rrembolso para deante e a empresa fallisse ou .cadu-
dos mil con tos; não só não póde offerecer casse o seu privilegio. · 
garantias 50lid1ls a esse empre,; timo, mas é M tS ' este ri esproposito tão grande este dis-
uma Companhia que, segundo as suas p1·o- oarate tão fóra da mat·ca não se pode dar em 
prias declarãções nes ta petição (mostrando), é face da nossa lei. 
uma Companhia que se acha insolvente. O SR. JoÃo LisBôA:-Não di&se isto. Eu 

A petição endereçada ao Podet· Legislativo disse que o Estario tem compromi.:.go para 
do Estado para fundam entar essa pretenção o pagamento da garan tia de juros sobre as 
dispar.~ tada, contra a qual hei de .protestar quan tias empregadas effectivamente pela Com-
emquanto tiver forças, nesta tribuna; a pe · panbia. 
ti \:ão dessa companhia é o melhor attestado O sn. RAuL . SoArEs:-Que tem isso com o 
de que eJ!a, ou por falta de compelencia fi. emprestimo? 
n 1nceir·a, ou por circumstancias que não vêm O sR . .JoAo LtsBóA:-Si o Estado assumiu o 
ao c.tso neste momento ana lysar, está proxi- compromisso da !!arantia de juros de 6 °/o, 
ma á sua liquidação forçada, cessou por com- ouro, e está effectuado esse pagamente em 
pl cto o pagamento de seus compromissos. quantia superior a 100 contos annua lmente, 

Deve ser immediatamente decretada a ca- é fóra de duvida que o emprestimo li ca per-
ducidade do contracto vantajoso de que ella feitamente garantido, al ém da hypoth eca dos 
gosa, a que se seguirú naturalmente a SUll bens da Companhia. 
liquidação judicial, afim de que os credores O SR. RAuL SoAREs:-Não foi o que entendi 
que ellajá tem e aos quH es não póde ~ali~fa- de suas palavr·as proferidas em resposta ao 
zer, se paguem, tomando conta e administra- sr. Castell0 BrHnco; pHreceu-me ter ouvido 
ção dos bens que ella possue e talvez levHn- o nobre deputado dizer que era conveniente 
do a effeito o commellimento que os nobres o emprestimo, pa r·a ev itar o pagamento da 
deputado~ julga m tão importante áquella garantia de juros sem o proseguimento das 
zona ria Estado. obras. 

A cla~ult .•. do contracto ce lebrado entre Vejo agora que o Estado empresta 06 mil 
a Companhia Norte de Minas e o E;:;t ,do diz: contos para com a ~aranlia de juros r•agar-se 
«Üs concessionat'io.; ou a Empresa sujeita r- do empre!'timo que vai fazer. E' este o pen-
se-ão ás penas estabelecidas nos arts . Stí e s:unenlo do nobre deputaf'o residente em 
87 e observ<trão as disposições dos arts. 88 a Aguas Virtuosa::. 
107 e HO do referido dec. f.Ot8 ». O SR. JoÃo LtsooA: -Não apoiado. 

Eis agora o que diz o art. 87 do dec. LOi8. U Ht . RAUL SoAREs:-Com franqueza, não · 
"Art. 87. Cad ucarão o privilegio e mais fa- sei o que v. exc . quer. 

vores concedidos, salvo caso de força maior .O sR Jo;\o LISBôA:-E' que no caso da 
julg:tdo exclusivamente pelo governo», i ~ to é, operação se rralizar o Estado se sinta garan-
indepe ndente de intervenção do Poder Judi- tido pela hypotheca dos serviços da Compa-
d ii'ÍO, a salvo de qua esq uer demandas fulu- nhia e pela quota correspondente aos 6 o/o, 
ra!', j ui gado discricionariamente pelo Poder ouro, dos juros que tem de pagar. 



'Ü SR. RAUL SOARES: -Hypotheca, já O de-
monstrei, não pode : haver, não ha bt!ns a 
hypolbecar, ou hopotecaveis. · . . · 

Quanto a gar.mtia de juros, devo dizer &o 
meu nobre collega que o Estado a paga· por-
que quer. 

Desde que a Companhia se declara i_nsol-
vente , na iínposs1biltdade de obter ca p1taes, 
si o Estado · paga a garantia de juros de 6 o: o, 
que contracto u, é porque não qu er decl;; r .. r 
a caducidade do contrdcto, co nJ,t·rc to q_ue rstá 
effecti'v~ mente, caduco em virtude do art. 
87 do dec . i Ot8. · 

O sn. FERREIRA DE CARVALHO: .,-Niio apoiado. 
V. exc. acaba de çitar o at't. 87 e sabe que 

nelle se resa lvam ca:~os ' de fo rça maior . 
(,)J'a, foi úm caso de força maior que deter-

minou o fracasso no emprestimo nr~ociado 
peLt Companhia . A : preciação desse caso de 
forçam ·ior fi ca a juizo do governo, discrecio-
nariamente. 

O HL RAuL SoAnEs:- E' por · isso mesmo. 
U caso de furça maior es ta entregue exclu-

Si\•amen le ao governo de modo q11 e este pode 
dr.darár a Cllducidade do contraclo. 

0 SR fERHEIRA DE CARVALfiO: -Logo pod e-
mos dar essa anc toriz:=)çào, li ca ndo ao crile 
rio do governo f zer ou deixa r de fazer oem-
P' es timo. 

0 SR. RA UL SOA RES :-Si damos aucloriza . 
ção é por·que julga mos que o empreslimo 
deve Sf'r feito. 

0 SR. FEHRETRA DE CARVALHO: - (retirando se 
do ?'ecinto ) Devemos vé t' qu aes as cau~as qu e 
deter·mi nar::un a não rea lização do empresti-
mo nrgocia do pela Compan hia. 

O sn.. RAUL SoAREs: -0 nobre deputado deu 
o seu aparte IJ vai se retirando; se ria o caso 
de fica r . para liquidarmos este P'Jnto, 

O sn. FElmEIHA DE CARVALHO:- (Voltando -
se ) :'-ustent•J qu.e ao governo compete verl-
ticarsi home ou não um caso de força maior 
que determinou o frac~sfo do empres timo 
entabolado pela Companhia . 

0 FR. RAUL SOARES: - Eu contestei isso '! 
Si fni o prim · iro a decla l'.l r que em vir-

tud~ do at' t. 87 do dec. n. 1.018 o governe 
pó de decreta r a caducidad e do contracto a pre-
ciando livrim en te a all egação de for·ça maior. 

O sn . CASTELLO BaANco:- Impossibilidade 
absoluta de rea lizai· o rmprestimo é CO L1Sa 
muito dift'el'ente de caso de for ça maior. 

O sn . RA UJ, SoAn.Es :-Sr . Presidente, pare 
c e me que fui o primeiro à dize r qu e a a preci-
aç<'io do C<ISO de força maior é da 3tlri bui ção 
exc lusiva rto govrmo . · 

O ~R . FcHHEIR"' DE CARYAL tLO: - Perfe ita-
mente. Nes te pon to estou de accô rdo com v. 
ex c. 

O sn. RAUL SOARES : -~l as tal altribu iç:'i o 
não tem qu e se t· oqqor:,ta ao podei' legislntivo, 
mas sim ú CompMltlia . U que a !t-i quer dizer 
é qn e a Compan hi a n:lo pod1~ inYocar a CÍ I'-
cu tuslancia tia fn1 ~:- a maior perante o _pode t' 
judici:Hio, ~i o ~overno Ll cc re ta J' a caducidade. 

O governo pode t'esol ver ~bb1 e a torça maior, 
sem rect- io de demandas, é . o qu e a lei 
prece il lia. A Companhia < · xplie~ o fr~cnsso 
do ,; St' lh etnt• res lúnJs na Eu 1·op8 pe l <~ s ciJ'-
cu mstanci s e~oeciaes elas ·pr·aças eu ropeas, o 
que se pode julga r como força maior, si a 
allegaçau é Yeroacle i, ·~ ; mas é pr·eciso não 
e~queccr qu e ella pensa !lOdl'l' cumpnr o 

contracto com um emprestimo de t .ooó contos 
e este elh confessa não poder _ levantar, ~ã~ . 
por motivos de força mawr, mas por falta de 
ga rantias solida~ . , 

Mas prevejo, sr . Presidente, pela insisten-
cia da commissão de orçamento, prevej~ 
que, a despeito dos esforços que tenho em-:-
prega do nesta tribuna, a despeito da impos~i· 
bihdad e em que se acham os nobres defen-
sores desse projecto de J'espond erem ús obje-
cc,:ões gr~ v e~. ás ol}jeeções . sérias qu e estou 
formulando co ntra o mesmo; preveJo que. \1 
d e ~p e ito de tudo isso , ell e va i ser a ppt·ovado 
pela Camara ; e quero lambem contribuir com 
as luzes da minha inteJiigencia para que a 
operll<;ão auclorizada seja menos ruinosa do 
qu P. a qu e se pretend P. estabelecp r·. 

Nes te intuito formulei a emenda concebida 
nestes termos (lê). · 

«.-\0 art l. 0 H . 

~-No co ntrac to se r.st ipulat·á qu e nenhu-
ma quantia se rá pa ga á .Companhia Norte de 
Minas, a titul o de garantia de juros, emquan-
lo não estiver r xtincto lodo o compromisso 
~ ss umido pelo E>t~do em vit' tu de da operac,:ãe 
auctorizada nes te a1' 1igo. 

O sn .J o,i:o Ll>BÔA: PBrfeiLamente. E' uma 
medida patriotica. -

O sn . RAU L SoAREs :-Não pr'<'ciso dizer que 
sou co ntt•ario, formalm en te, a todo o projecto; 
m·• s uma vet. qu e elle tem de. pas-;at' nesta 
Cama ra, qu e, ao mrnos, o poder legislativo 
collabore com o e:-;ecu ltvo de rl)odo que essa 
Co mpanhia insolvave l, sem capital , ao mPnos 
não lenha mais o direito de receber do Eslad.a 
quan rin nenhuma a não se r proyenienle do 
emprestim o de mi l contos. 

A m1nh a emenda visa , exclu , ivame nte. 
imped ir que o Estado continu e a pagar gara n-
tia de juros sobre um capital que ell e mesmo 
empres tou á companhia . 

Eu me sinto fatigado, sr. Presidente, e cr·eio 
que já tenho fatigado demais a Casa. (Não 
apoiados geraes ). 

Ali ús parece-m e inulil continuar. A mate-
JÜ es tá sullidentemen le elu cidada. 

Fazenrto estas conside1ações, formulando 
es tas objecções, julgo ter cumprido o meu 
de\-el', sem outro intuito que o de lr:Jbr: lhar 
pela pl'O::>peridade e grandeza do nosso Estado. 
(Muito bnn; muito bem!- 0 orador é calorosa -
mente cump1·imentado pelos sens colleaas ). 

Emenda 
Ao art. 1. 0 • 

§. No l]On tracto se es lipula r:'t que nenhuma 
quantia será paga á Con1pnn hia Norte de Mi-
n !S, a titulo de l{<d'<l.nlia de ju ros, emquanto 
n:'to es ti ve r rx li ncto todo o compromisso assu-
miuo pelo Estad o, f~ rn virtu de da (lperac,:.ãó 
aucto ri zada ues te artigo. 

Sil la d:1s sessões, 19 Lle ~ gos to de 1913. - , 
R a nl Suares. 

E' apo i:tda c pos ta em discussão conju ncta-
mente. 

u st· . • João Lisboa :-~ r. Presidente, o 
no bre clt'putado, que Hcaba de deixu a tribu~ 
na, cumc <;o u o seu hriiiJ:,,Jte disc urso com que 
impu fi nOu o pt·ojecto, felic itando -se pelo facto 
de lt~ r li ri o a in icia liv.t de I'P <.JU et e1· o adia-
men to da sll·t terce ira cl iscus:<ào; t: eu lw m -
di~o tamberil o mornenlo ·em que sol icitei 



I 

pela commissão de Orçamen~o, e· a ~asa con- ext"t·angeiras correu exclbsivamerite á. conta 
sentiu, que fosse destacada do proJecto nu- da baixa dos • títulos nacioriaes ·e das difficúl· 
mera 106, a medida que vai merecendo o mais dades em que até o presente ·moinentô se 
ele,·ado debate, dando Ioga r a que o · illustre debatem os ·centros li na'n'ceiros l1d 'velho 
yepresentante da sPgunda . ciraumscripçã8 mundo. ' · 
trouxesse-lhe o concurso de seu talento .e pu~ A outro titulo, sr . Prt:sidente, não se podé 
des!)e mais uma vez aqui manfljar, com o . Jevi'lr, prí11cipalmente ao estado de insolvabi-
brilhantismo de sempre, a sua nunca :.rssás !idade, o fraca sso de um em:pre~ti'mo a uma 
apreciada palavra. empresa que gosà de semelh"ntes gi'lrantias 

O SR. RAui. SoARES: - Agradeço a v. PXC. êoncedirla s pelo nósso Estado, cujo credi.to é 
O sa JoÃo LISBoA: - l:lemhaja, sr. Presiden- felizmente da'Jnaior splidez.' . . 

te, essa iniciativa da. commissão que .. egual-· !\las, sr. PNlsid ente. veriflc:~do qne fo~se . 
meute nos offer·ecen uma nova opportunidade que H Companhi~ não t~m credito, verificado 
de ouvir a palavra do mflsmo modo auctor-i- ·que o seu est~do fi.na.nccir·o ~ o , Q\lf' a Ilud e o 
zada e brilhante do · nobr·e deputado, meu uobr·e ' d(lputado, t:l fora de duvida que o !!O· 
companheiro de ci rcumscripção . . vemo não ~ e utll,if'-ari~ rl a auctori1,ação IPi!isla-

0 ~ H . RACL DE fAR tA: Bond(lrlfl de v. exc t tiva, ·uma vr·z 4ue os inte.rtfs:;es do Estado fl·-
0 SR. Jo,\o Lisnôa:- .. ·" do illustre co ll c- ca riarn em jogo. ,, . 

ga do qual'to· districlo, residente .nesta e<tpi- o ~H. RAUL SoÁREs:-Oá licença para um 
tnl,... • ap r L ·> 
Ü~n.Ant;EMIRODERE7.ENDE; -V.exc. é mui- 'a·e. ' ' 

to generoso.. O ,R. JoÃo LJSBÔ'A: - Com torlo o prazer. 
o SR. JOAO LISBÔA :- ... o primeiro comba- ()~H . RAUL SOARI':s: - A modida ljUP. o pro-

tendo o projecto e o. St>l! ••ndo vindo em nu- .i~t:l\1 ronst·gna não foi ped1da em mensagem' 
xilio da commissão, ::Jue. é furçoso confessar·, llo f!O\·erno; fo i pedi•1a Pm requ'PI'imento di- ' 
não os pod erá ãcoinpan'hHI' Ttos arroubos da rígido á c~sa pela companhia intP.rAf'-sad~ o 
eloquencia, como hoje, tantas vezes revelada de~de 4u e a C·mara Hp pr·ovP. o proj ecto é 
ne~ta C:asa. ' porque julga muito jw,to o P"dido. . 

Eu affirmei, sr. Presidente, ao se r iniciado O ,R . .I~< ÃO Lr~BôA :- I>erdôfl-mP. v. exc., mas 
o debate na sessão pas~ada, que a commis~ào orequr.rimento na C:romp~nhia foi dirigido ao 
de Orçamento se Hchava perfeitamente bem Poder- Ex,..cutivo, que o remettr•u á Camara. · 
orier.tada quanto á medida proposta pelo pr·0- forn ecendo á cttmmis,-ão de Orcamento as 
jecto e, por sua parte, fiz ver á CamHra dos mais complt~ tas informações, de morto que fi-
senhores Deputados 0 nenhum risco quP cor- cassem bem ronh ecidns todas as minuden-
l'ia o E~tado em auxiliar a Cúmpanhia No r·te cias da operação propost?. E dP.anttJ dessas · 
de· Min il s com o emprestimo de mil contos de mtormaçõPS a Cornmissão não viu inconve-
réis, em apolices exclusivamente para serem nientes em apresentar o projccto. · 
caucio'ladas, afim de garan tir a importancia Sobre o que all ega o nobre representan te 
que:a Companhia pretende levantar para sol- da ter·ceir·a circumscripçào, sr. Presidente, de 
ver· compro'missós inadiaveis e de que tem que a companhia não tem P.xistencia legal 'e 
necessidade para fazer face a serviços urgen- que o seu conti·act.o não foi registrado, e.u 
tes. acho que são deta lh es a verificar pelo poder 

O ~R. AnGEMIHO DE REzE.NDE: -Um empres executivo; são qu ~stões que devem ser ven ti-
timo por pequeno prazo. Jactas por occasião da esci'ip tura do contracto 

O ~R . JoXo LisBôA: -Sr. Presidente, o pro · que dPve se~ ela·borado sob a fiscalização do 
jecto em discussão não cogita de uma dispo- consultor jurídico do Est::tdo, a quem compete 
sição im perativa, de uma concessão 'diT·ecta, ind<lgar. 
mas dP. uma simples auctorização ao Poder O SR . ARGEMIRO DE RESENDE : - Perfeila-
Ex,ecntivo. mente. 

Como a Casa acaba de ouvir, o digrio depu- O SR . JoÃo LrsuoA :-A cpmmissão, sr. Pre-
t'ado pelo terceiro districto trouxe ao debate ·sidente, mantendo as suas affirmações ante-
a allegaçào de que o capital da Companhia é r.·iores, de qu e· a Companhia Norte de .Mmas 
insignificante, qua~i nul lo, e o nobre repre- offerece todas as garantias á operação que for 
sentante da SPgunda Circumscripçào pt-> nsa fmta_, COnle~ta que el la não tenha serviÇOS 
que o seu estado actual bate ás raias ou in~ I'eaiizados e que essAs serviços não allin jam 
solvabilidarle. a um elevado valor. Gomo a Casa deve 

Ora, sr. Pre·siden te, é preciso que se dist1n- es t~r lembri'lda, a mensagem do ex.mo. sr. 
ga o capita l dfl uma empresa, quasi sempre Pr~~id e nte do li:~tado, ás pagin::ts 87 e 88. faz 
representado pelas concessões e o c~pila l- reter·encias aos serviços Pxecntados pel::t Com -
obrigações-representado pelas lJIIantias le- panhia e a um trecho jú tei'minado. Prose-
vantadas para exploração do seu objectivo. E; guidos os tr::tbalhos, é naturo~ l que hoje se 
sobre este Llltimo r~ue o Estado de Minas ga - achem em es rado de mnior adeautamento e, 
rante os jur·os de seis po1· cento ·ouro .durante portanto, represe ntem maior valor. 
trinta annos, sobre o ma;;imo de t1·inta cor1- S•·. Presidente , cc.,mo se rl eprehrnde da!' 
tos· de réis ouro por kilo1m etro. no to tal de explicações qur~ em nome da commissão de 
6.600:000SOOO, favores concediclrs em 1882 e (hça mPuto venho tr·azenrfo á Casa, verific•He 
ratificados no contracto de 31 de jnrwiro rlv desde ' logo qufl, dP. um lado a hypotheca de 
anno passado . Par·ece-rrie, por·trmto, que não tonos os ~Prv iços ' já feitos pela Co1npanhia 
vem a pello a qu e:> tào do capital com 4u e SP. Norte de Minas tl do outro o pagamento da 
organizou a Cúmpanhia·. Nem se diga qu e garantia de juro~, qne attinge por annll á im-
ella não o tem r:uusegu · lta de cre- port<j.ncia de HQ cóntos de réis, offert>cem 
dito, 'provado como ~ - "' ccesso do perf~lta, Incontest~ve l segurança á ap!Jrí\çàr;h 
emprestimo por ella negociado nas praças consignada no proJecto. 

A. C. 34 



rr A.commis!;)ão tem o prazer de declarar á - 3." do de n. 117, determinando as divisas 
Casa· qu~),pceita a emenda offereci~a ,pGIQ de ,diverso::. districtos. 
Uustr() do ~apresentante da segun,da c1rcums- 3.a do de n.. H 2, dispondo sobre nomeação 
.çripÇão , ~ lq_u.va , a s~m· iniciativa, porque ser(l de professores . interinos . . 
m11is uma garantia que se exige para a opera.., , i', do de n. 127, dispondo sobre subven" 
ção . ção a fazendas-modelo . 
. S~. President'e , na sessãq passada fiz varias 2.• do de n. 123, sobt•e registros de di pio-

considera ções no sentido de demonstrar· o mas na Oirectoria de Rygiene do Estado . 
.nenh,um pei·igo !JUe,corria nO Estado em ga- Disc ussão unica dn pa'rt-cer n. 177, da com· 
ranti o emprestimo pr·etendido pela Compa- missão de CamarP-'> ~Iunicipaes, opinancto pe-
nhia Norte de Minas; e não tendo sido no de- lo archivamento de um " representação do 
bate hoje travado, apesar dos esforços, da p1esidrmte da Ca mara Munictpal de S:mto 
comj:Jetencia e do reconh~cido talento d_os Antonio ~o Monte . 
nobres deput~ dos que 1m pugnar. m o proJe- · D1scussao umca do parecer n. n8, d ~1 com-
eto, apr~se!ltado nov~ ar:gu rp ento que _tirasse miss_siio de Orçamen to, . opinando pe:o arcbi-
a comm1ssao da conv1cçao em que es ta, nada vamento de uma pet1ção da empresa de 
mais precisarei accresc\! ntar e~ favor da le- A!!uas de Gaxambú. 
gitiimdade 'e da converiiencia da medida. Discussão u11ica rlo parecer n. 179 . da 

Eu sou dos qu e pensam, sr . Presid ente, que commissão llli ,; ta, 'obre recu r~o eleitnr·al de 
o Estado teln o dever de auxiliar aquelles qn e, Pouso Alto . 
embora con cil iando os seu~ com os interessel; f.• discussão dn projecto n. i 29, dispondo 
da coll ectividade, promovem o seu desflnvol- sobre o pagamcnlo uos m<~ppas de custas em 
vtmento. E, em se tratando de es tradas de processos crimf'~. 
fe~ro~ que, incontestavelmente, é o ponto Leva nta se a ~e~sâo. 
pt'IDCipal por ondP. se pode cu lcular a nqu e-
za de um povo, sua cap ridade de traballlo, 
seu grau de Cultura, a pujança de seu or- 4!." SESSÃO ORDlNAR IA, AOS21 DE AGOSTO 
gani,mo, não é demais dizer, não só como o DE 19 !3 
ce:ebre escriptor qu f' fal'ia dPpender R fe lici-
dade publica da tru n ~form:1çào em tril hos de 
todas ~s armas de gu·~rra. mas ainda que es-
sa felicidade será rea l quando houver uma 
coragem que faça fundir as moe·dns do tll e-
souro publico nessas formidaveis baJTas de 
aço por onde o povo recebe o seu confor·to e 
por onde póde mand ar ao consumo o pro-
dueto dos seus esforços. (Muito bem; mnito 
bem!) 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
s,e a discussão. Procedendo-se á votação são 
approvados o proj ecto e a emenda.-A.' com-
missão de Redacção. 

Tendo-se retirado do recinto diversos 
srs . deputarlos e não havendo numero lega l 
para o prosegu imento dos trabalhos, o H . 
Presidente annuncia para amanllã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hera da tarde : 
Leitura e approvação da a c ta. 
Expediente. 

Até duns horas da tarde: 
Apresen ta ção de pareceres das commissões. 
Apre<;entação de wojecto~. requerimentos, 

indicações, interpell açõ ~s ou moções . 
Discussão de requ erimentos, .indicações , 

interpellações ou moções. 

PRESIDENC!A DO SR. EOUAHOO DO AMARAL 

SU'\1M.A RIO : Acta.- Expediente.- Apresenta-
ção de pareceres.- H.edac ção final do projecto 
n . 84, de 1912, - 3, • discussão do projecto n, 
122.- 1•. do de n. 12 . -:3 • do de n. ll8.-Ur-
gencia . - Redacção final. - 2.• discussão do 
projecto n. 120.- Discurso -do sr. Modesti-
no Gonçalves.- Em endas.- 3. • di scussão do 
projecto n. 117.-3 .• do de n. ll2.-Emendas.-
l.· di scussão do proj ecto n. 127.-2.· do de n. 123. 
-Discussão dos pal'eccres ns. 177, 178 e 179. 
- 1. · discussão do projecto n . 129.- Ordem do 
dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os sr s. Vieira Marqu es, José Alves, 
Garibaldi Mello, Paulo Pinh eiro, Elias T!J eo-

. tonio, Castello Branco, Pedro Laborne, Xa-
vier Rolim, Modestmo Gonçnlves, Franklim de 
C<~s tro, Firmiano Costa, Odilon cte Andrade, 
Cllristi~no Rô ço~, Alves dP Lemos, Henrique 

:Portugal, R<~ ul de Faria, Ferreira de Carva-
lllo, Senna Fi gueiredo, João Antonio, Pedro 
Luiz, lgna cio Murl.n, Raul Soares, Pe~'icl es, 
João Velloso, Valrlomiro de Magalhães, Ar-
gemiro de Resend ,.., Nelson de Senna, João 
Lisboa e Edmundo Blum, fatiando, com causa 
p 1rticipada , o~ srs. Silva Fortes, Stylita, Olim-
pifl Ferreira, Otldeira Junior, Tavares de 
Mello, Augu sto Spyer e G11 mpos do Amaral, 
e, sem ella, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. Approvação de redacções finaes. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro hor·as da tarde : 

Lida a acta da an tecedente e não havendo 
quem sobre ella fa ça observações é a mes~a , 
dada por app1·ovada. 

3.• discussão do proj ecto n. 122, approvan-
do as• contas de 19·12. 

f. a do de n. 128, dispondo sobre a época 
em que devezr. ser votados os orçamentos 
munidpaes. . 

3.• do de n. H8, sobre reforma ao soldado 
Belchior de Sousa e Silva. 

2.• do de n. 120, sobre concessão de li-
cenças. · 

EXPEDIENTE 

Não ba materias de expediente ~obre a· 
me~a . 

Communicoção ,, 
O sn. ELIAS TllEOTONIO communica e a Ca_.,., 

mara ticaiuteirada qu e o sr. Antonio i\'loura, 
tem faltado e continuará a faltar ás sessõe~ 
por mottvo justo. . ., 

• ) , I 



REQUERIMENTO • f'arecer para a 3. a díseussâb do projecto n. 95 

0 sr. Senna Figueiredo fundam enta e man-
da á Mesa um requ ~rimento em que o cida-
dão Antonio Ferr-eira Maciel pede, privilegio 
para construcção de uma estrada rl e automo-
veis rtue, partindo da cirlade do Piranga,. vá 
terminar Il'i estação de Te i x eira~ . na E. F'. Le·o-
poldioa.- A' commissâo de Obra,; Publicas 
e Viação. 

A commissão de Força Publica, a que foi 
presente o proj ecto n. 95, já approvado em 
segunda di scus~ão, é de parecer que elle seja 
submettido ·á terceira e approvado conjuncta-
mente com as tabellas respectivas. 

Salà das commissões, 21 de dgosto de i913. 
- Mod eslino Gonçalves.-- Frederico t:lchu-
mnnn. 

Apresentaçào de par eceres das comrnissões 
O MESMO m NnOR requ er e obtem dispensa' 

das formalidarle5 regimentaes para que o pro~ 
jectt:> figure na ordem do dia immediata.-Pa-
ra ordem do .;; trabalhos. • 

0 SR . MODESTINO G ONÇAI.V E;;, em nomr da 
commissão de Força Publ il:a , a pn~se 11ta o 
segumt e 

O • R . R AUL DE F ARIA, em nome da commis-
são de Redacção das Leis, apresenta as se-
guintes redacções finaes. 

Parecet e redacção final sobre o projecto n. 196 
A Çomm.issão de Hedacção das Leis, a que toi p1·esente o proj ecto n. 106, q ue orça a recei ta 

e fi x~ a desp esa par a o exeJ·cic io de I !H4, apresen ta a sua r edacção fi na l, de accor do com o 
YenC!do. 

Sa la .das Commissões, 21 de agos to de 1!:H3.- Raul de Faria. - Pedro Laborne .- 111. 
Gonçalves. 

Redacção final do projecto a que se refere o parecer supra 
O Congresso L egislativo do E stado de Minas Geraes decreta: 

CAPITULO I 

ORÇAMENTO DA RECEIT A 

Art. 1. 0 A r eceita do Estado de Minas Geraes para o exercício de 1914 fica orçada em 
29.103:7008000 e se comporá dos seguintes t ítulos : 

§ 1.0 Ren«la. ordinaria. 
a ) Impostos : 

1 Exportação .. .... ... .. ....... . . .. ................ .. .. .... . . . . .. 
2 Sobretaxa do café .......... . . . ... ....... . ... ... .. .. .... ..... . 
3 Sello, custas judiciarias e emolum entos ..... . . .. .. . .. .. . ... . . 
4 Novos e Velhos Direitos .. . ..... . .............. . ............. . 
5 Transmissão inter-vivos , quota de 3 "/o ao Estado e doações 

inle1·-vivos, sendo para extranhos a taxa actual, e para os 
' dema is casos 3 °/o· ........... . .... . .. ................... . 

6 Transmissão causa-morti-s . .. .. . .. . ....... . .............. . .. .. . 
7 Passagens em e tradas de ferr o ...... ..... .. ........ . .. .. . . . . 
8 I mposto sobre expor tação de ouro e diamantes ..........•. . .. 
9 Taxa addicional de lO 'lo sobre Novos e Velhos Direitos, trans-

missão causa-mortis , passagens em estradas de ferro, in-
dustri as e profissões e consumo de bel.Jidas alcoolicas . . . . . . 

10 I mpos to sp bre aguas mineraes (sello) . ..... . .... .. ........ ... . 
11 Renda de feiras de gado.... . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... ..... . 
12 I ndustri as e profi ssões. . ................. . .. .... . .... .... . .. 
13 Imposto terri torial ..... . ....... .. . .... ..... . .. . .... ..... .. . . 
14 Imposto de consumo de aguardente. bebidas a lcoolicas, aguas 

mineraes artificiaes e ou tr as taxas de consumo . .... . . . .... . 

a) Contribuições : 

15 Matri cul as, annuidades e pensões em estabelecimentos offi-
c iaes .. .......... .. ...... . . . . .. ...... .. .... .. .. · . .. . ... . ..... . 

16 Renda da Penitenciai"ia .... .. . ..... ............ . .............. . 
17 Renda da I mprensa úfi-icial. .......... . .............. . . . ... . . 
18: Quotas de fi scali zação por p arte de empresas ou·· inst itutos 

.1 fi scalizados pelo governo ............... . ...... .. ...... , ... . 

12. 000 :0008000 
4.500 :000SO()(l 

900 :0008000 
700:0008000 

1. 200 : OOOSCXXl 
750:0008000 
250 :0008000 
300:0008000 

450:0008000 
100 :000SCOO 

25 :0008000 
1,500 :000$000 
1. 000: ooosooo 

800 :0008000 

70:0008000 
10:0008000 

100:0008000 

140:7008000 

24.475:000$000 

320:7008000 
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tr.,. ,,.- § 2.~. Rentha . e,xtraordina;ria 
,a) Rend~t;~: 

1 Juros, de dinheiros em Bancos . e. de apolices federaés, do Es-
tado ....•. . ....•. .••... ... . . . . ..... . • . ... •..•.• ~. ; .•.•.•••••.• . 

·2 Arrendamento de proprios <;lo Estado, alugueis, etc . •.•.••.•• 
3 Renda do terrenos diamantinos ..... .' ... . . . ................. . 
á Juros de emprestimos ás Camaras Municipaes e empresas 

, diversas. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . ••. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
5 Multas: 

a) Contravenções ..... .... . .. , ... . .. . . , .... . ... ..... .. . . .. .. ... . .. 
b) Fianças crimes ..... . . .. . .. . . .. ........ . .. . ..... , ... .. ........ . . 

b) R eposições _: 
6 R~posições ·e restituições de quotas de orçamentos anteriores . 
7 Indemnizações (liquidação de debitas de 1·esponsaveis) . . .. . . . . 
8 Cobrança da Divida Activa orçamentaria . ..•. ; .. . . ..... . ... . . 
9 Amortização de emprestimos .. .. .. ..... ... ... . .. .. ..... .. ... . . 

lO Venda de terras e prop.rios do Estado ........ . .. .. .... ... .. . 
ll Venda de vaccina, machinas agrícolas e sementes .... . . . .... . 
12 Receitlts · de oJ•igens diversas, ele ......... .. ~ . .. .. ........ . . . 

800. ooosooo 
70: 0008000 
20:CJOOSOOO 

1. 450:000$000 

150: ooosooo 
1 :ooosooo 

300: ooosooo 
150: ooogooo 
800: ooosooo 

52:000))000 
35 : oougooo 
80:000$000 

clQ(): OOOSOOO 

2. 491 :oo:.goco 

1.817 :r.oogrol 
29 .103:700$000 

·Art. · 2. 0 ·• Fic'a o governo auctorizado a receber e a restituir os d inheiros provenientes do~ 
eiifprestimos do cofre de orphuos , elos bens de ausentes e ele defun ctos e de outras origens. · 

Paragrapho unico1 Os saldos ou excessos entre os recebimentos e as r estituições poderão 
ser empregados em despesas do Estado e serão levados ao balanço do exercício. 

Art. 3'.o Durante o m esmo exercício, fica o governo a uctorizad o a r ealizar a cob rança 
amigavel on judicia l da divida ac ti va, podenclo entrar em accordo com os clevedor·es, tl'ansigir 
e alliviar multas, eliminando do quadro os devedores insolvaveis, resguardados os inte:esses 
do Estado . 

Ar t. 4.• As .aguas mineraes de fontes situadas no Estado ficam sujeitas ao imposto de 18000 
por caixa a export~Xr-se, além do sello de garantia. 

Art. ti. 0 As disposições que regulam a exploração d"aguas minera cs das fontes do Estado 
estendem-se não só ás empresas que têm contracto com o mesmo, como Lambem ás demais 
exploradas sem sua intervenção, ús quaes são applicaveis o sello de garantia, a taxa de expol'ta-
ção creada n esta lei e a quota q ue fcir accordada para a fisca lização. 

Paragrapho unico. O governo, a bem da saude publica e da defesa da legitimidade das 
aguas do Estado, impedil'á a exportação d'aguas mineraes de empresas que não se ~ubmettam 
'á disposições deste artigo, ás quaes ser·á imposta, no caso ele infracção, a multa até cinco 
contos de r éis 

Al't. G. 0 Duran te o mesmo exercício o imposto de exportação de couros crús e de cascas 
tano~as , destinadas a cortume de couro, será de :.!0 o j, ad-valorem. 

Art. 7. 0 Será, desde já, ele 8 °/o ad -valurem a taxa do imposto de exportação da borracha, 
e de 10 °/o ad-valorem a do impos to de exportação de lenha e madeira de lei e de construcção, 
em tóra s, pranchões ou dormentes. . . . . . . . 

Art. 8.° Fica limitada a 100 .kilos a isen ção do imposto ele exportação sobr e amostras de 
casas commerciaes, de que trata o art. -14, ela lei n. 57U, de 19 de setembro de ·1911. 

Art. 9.• Fica elevada a ti0 ·0 / 0 a taxa de exportação do diamante bruto, mantida a actual 
par!J. exportação de bri lhante. 

Art. 1 O. Continúa o governo auctorizado, desde já, a prorogar, por mais um anno , a contar 
de 31 de de zembro do corrente annÇJ, o praw de que trata o dec. n . 2.G73, de ti de novembro 
de 1\J0\1, _para· qtie os adquiren tes de propriedad es .immoveis inler-vicus, por títulos particulares, 
effectuem o pagamento· do respecliv.o .imposto de transmissão e os averbem para os fins do 
imposto 'territoria l, independen temente ela multa de tiUSOOO de que trata o a rt. 13 da lei n. 271, 

·de 1. o de setembro de 1899, observando-se as disposições dos arts. 2, 3, 4 e ti do c i Lado 
decreto e lavrando-se novos editaes,-findo o prazo elo a rt. 1. 0 do m esmo decreto . 

Art. 1"1 . E' o governo auctorizado, desde já, a estabelecer multJS até 2:0008000 para os 
casos de infracçào dos-regulamentos fiscaes que expedir. 

Art. 12. Os títulos para a concessão de aposentadorias estão suj eitos aos mesmos impostos 
que são devidos pelas m esmas nomeaç-.ões e serão arrecadados do m esmo m odo. 

Art. 13. A taxa ele exportação do mi~erio de ferro é de 200 réi s por tonelada e a de ferro 
guza QU d~;J. aço é de 100 r éis; fi cando revogada a le ttra A do art. I. 0 da lei n. 493, de 11 de se tem· 
bro _çle 1190\J, que a fixava em cinco r é:s. 

'Art. 14. As duas primeiras fa bricas, que se fundarem dentro do Estado, para a r educção 
do minerio de fe rro, empregando capital realizado no mínimo de 2.UOO:OOOSOOO, fi cam isentas 
por cinco annos do imposto de exportação, quer . sobre o minerio q ue . exportarem até meio 
milhão de tone ladas, por anno quer sobre o fe rro guza ou aço . . 

Art .. 1ti . . A taxa df' exportação de chifre continúa a ser de quinze réis por kilog ramma. 
Art. _16. Qs favores concedidos pela lei n . 468, de 14_ de setembro ele 1907, que fi .~am 

.extensivos ao toucinho p·reparadó · e · acondicionado em barris e aos oleos em geral, vjgora rão 
pelo prazo de doi~ a nnos . 



Art. 17. São isentas do imposto de exp:>rtação as telhas fabricadas de cimeuto e amiantho 
e as peças isoladas de machinas destinadas á lavoura ou á industria, quando redespachadas para 
serem reparadas. ' 

Art. 18. Os escrivães não poderão entregar ás pa!'les, certidões ou documentos sujeitos ao 
sello do Estado sem a devida in utilização, sob pena de multa de ü08000. 

Art. 19. Os contractos superiores a 1 .000:0008000 .l?agarão de novos e velhos direi tos a 
axd de 98800 .por conto de r éis até aquella quantia, e d'ah1 em diante, p~lo excesso, a de 28000 

por conto ou fracção de conto . · . · · · ' 
Ar t. 20. Em processos criminaes, cujas custas devam ser pagas pelo Estado, os officiaes e 

escrivães que tenham de repetir algum serviço, por ter sido infructifera a primeira d iligencia, 
não ven~erão custas pela r epetição. . 

Art. 21. O imposto de rlez por cento a que se r efere a tabella n. 2, do regul. n. 1.378, de 
7 de abril de 1900, recahirá Lambem sobre os allivios de quaesquer multas em que a parte te-
nha incorrido por culpa propria. · 

Ar t. 22. Será de m il r éis a . taxa do sello dos attestados para qualquer firh , excep to as 
insenções legaes e <;~quellas que forem especificadas em instrucções expedidas pelo,goverqo. 

Art. 23. As certidões para aposentadorias, reforma e quaesquer g:·atificações addicionaes, 
quando extrahidas de folhas de P.agamento da Secre taria das Finanças, pagarão de ra-za., for 2ü 
(vinte e cinco) linhas, quatro mil réis , de busca por anno ou fracção de anno- dois mi r éis, 
ficando revogada a observação 3. a do s 1. o, ct a. ta.bell a b, do regul_. a nnexo ao de c. 11· 1.,381. 
de 1900. . . . . . , 

Paragrapho unico. As ce rtidões quando .extrahidas de fé de officio, para r eforma de offi-
ciaes e praças da Brigada Policial, pagarão de raza, por vin te e cinco linhas, quatro mil r éis,-
e de busca, quinhen tos réis por anno ou fracção do anno. 

Art. 24. O cumprimento de requisições, portarias, ordens, saques e outros papeis, auctori-
zando .Pagamentos que trapsitarerri pelas caixas da Secr~taria das Finan ~as, ~ p~ l as de'!lf!-.iS 
repartições pagadoras do Estado, com a excepção de vencimentos de funccwn arws, fica s~:~J eito 
ao pagam ento da taxa de expedi en te de 400 ré is , que serú cobrada em estampi lhas. 

Art. 2ü. Continuam isentos do pagamento de taxas e annuidades os ·a lumnos que, a té 
a data da publicação da Lei Organica do Ensino ,. frequen tavam g-ratuitamente o Gymnasio Mi-
neiro, em virtude de disposições do Co digo do En;,i no revogado. 

Art. 26. Fica o go verno auctorizado, desde j ú, a modificar as taxas do imposto de expc:rta-
ção da m anteiga , podendo reduzil-a~ do max imo actual · ao· mínimo de 3 1/2 °/o, estabelecendo 
r eo-ras para que o imposto recaia directamente sebre o peso liquido da manteiga a ser expor-
taá'a, e de fói·ma que éstas r egras se extendam ao m odo de cob rança do imposto ora ex istente 
sobre o leite e outros produc tos de Iacticinios em exportação, o qual, para todos os productos, 
poderú ser pago na eslàção do destino. 

Paragrapho uni co . Para os fins do disposto n este ar tigo serú nos involucros declarado o seu 
peso bruto e estado de pureza do producto, es tendendo-se esta providencia a todos os produc tos 
manufacturarlos da industr·ia agro-pecuari a, observando-se lambem ú que di spõe sol?re o as-
sumpto a lei n. 493, no qu e não tiver sido a lterad a por es ta e lhe não rôr contrario, ficando o 
infractor ou infractores sujeitos ú multa de 1008000 e ao dobro na reincidencia. 

Art. 27. A disposição do n . ':23 da tabella 6, do dec . n. 2. 99::l, de 24 de novembro de 1910 
(imposto de industria e profissão), se estende aos Presidentes e Gerentes das Sociedades 1\lu-
tuas, ficando extensiva aos demais membros da directoria a disposição do n. 10 da 1pesma 
tabella . 

Art. 28. A disposi ção do n. 1? da tabella b, do dec . n. 2!J93 , de 24 de novembt•o de HHO 
(imposto de industria e profissão), applica·se aos agentes ou rep~esenta ntes das companhi as de 
seguros, mutuas ou não, que tenham séde fóra do .Estado. . 

Art . 29. Fica restabelecido o art; 8, com o respectivo paragrapho , da lei n. 379 , de 22 de 
agosto de 1904, r elati va ao pagamento da taxa judiciaria. . . 

Art. 30. As a mostras de casas éommerciaes fi cam isentas de qualquer imposto dà. taxa de .expor-
tação, uma vez que sejam despachadas pelos resp ecti-vos representantes, e as de .café e. outras. mer-
cadorias a té 5 ktloP;ra rnmas, uma vt:z que sejam divididas em vo lumes de 1.iOU (quiuhentas) gram-
m as cada um, fi cando os infrac toi·es suj eitos á multa de 20U$Cl00 e ao dpbr:o nas r ei ncide ncias . 

Art. 31. Ficam extensivas aos funccionar ios da Pre feitura da Capital as disposições da lei n. 
ü88, de 6 de setembro de 1912, que instituiu a· Ca ixa ·Beneficente dos Funcciona rios Publi cos, fi-
cando elles buj eitos ao disposto no § 3: o do art. 1.i. 0 da m esma lei. · 

Art. 32. Sem prejuízo do sello e dos emolumentos ac tualmente cobrados, cobrürão mais a 
Junta Cornmercia l ou os cartorios do regislt'O das comarcas as seguintes taxas fixa s : 

a) Pelo archivamento de contrar.tos ou estatutos de soc iedad es... .... .. 108(\()() 

C
b) P elo registro de firmas .... . .. ..... " · .. :.. ..... . ... .. . .. . . ... . . . . . . . . . . 5so<JO 
) Pelo registro de marcas para qualquer fi m ... ... . . .. ... . . . . .. ·. . . . • . . 208000 

Art. 33. Nos estabelecimentos dé instrucção secundaria ou profi ssiona l equiparados aos do 
Estado, ou que gosem de favores ou subvenções rlo Estado, serú arrecadada a taxa de 58000 de 
sello por exame em qualquer série do curso ;-e nos de ensin o superior, e rp identicas condi-
ções, a de 108000, sem prejuízo do sello a que estão sujeitos os diplomas expedidos por esses es-
tabelecimentos, que são egualment e devidos . . . · 

Paragrapho unH~o. Não se rão admittidos a r egistro em q ua lquer repartição do Estado os tí-
tulos ou diplomas que não tenham pag' os ~e llos estadoaes devidos, quando expedidos por esta-
belecimentos pa1ticulares, ffcando os infractores das disposições des te artigo e parag rapho sujei-
tos ás multas de que cogita o regulamento do se·Jlo: · 



CAPITULO II 

ORÇAMENTO DA DESPESA 

Art. 34. Durante o exercicio de 19·14, fi ca o Presidente do Estado auctorizado a de~pender 
a quantiú de 29 190:4268000 pelas tres Secretarias do Estado, com os serviços especifi cados nos 
seguintes paragraphos : 

§ 1.0 Secrcl:nia do Intc rio•• 
Presidencia do Estado : 
a ) Subs idio ao Presidente do Estado .. . . . . . . • . • . .. . . . . •.. 
b) Repre ~ entação ao vi ce-Presidente do Estado ..... ... .. ... . 

~ Gabinete do P r es idente do Estado ... . ... .. ... . ........ . . . . .. . 
a ) Cust eio do Pala cio e suas dependencias •.....•••• . . . .• , . 
b) GuaTda do Palacio . .. .. ......... . . .. . . ... . ...... ....... . 

3 Secretaria do Interior : 
a ) P essoal . . ... ... . ••• ••....... .. ....... .. ... . ... .... . ... .• .. 
b\ Exp ediente. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . .. . ..... . 

"L Subsidio aos st> nadores .... . . . ....... . ... .. .. . . . ... . .. . . . .... . 
5 P essoal e expediente da Secr etaria do Senado . . . . .... ... .... . 
fi Subsidio aos deputados . ... . . ........... . . .. . . . .... . . . . ..... . 
7 P essoal e expediente d.1. Secr etar·ia da Cama ra dos Deputados 

e apanham ento dos debates . .... .. . .. , .. .. . . ... .•.•.. . . 
8 Ajuda d e custo a senador es e deputados .. ... . . . . .... . . . • . .•. 
9 l\fag istratura e Justiça do Estado : 

a) Tribuna l da Relação, sendo de 3: 600SOCO os vencim entos 
annuaes dos escrivães de appellaçào ••• . .•. .... . . •• . ...• 

b) Juizes de di reito..... . . • . . . . . . . . . • . . • •• • • • . . . . . . . . .. . • 
c 1 Juizes rnunicipaes .. . .. . . . .. . . . .. .. ... .. .. . .. ... . . . ..... . 
d1 Promotores de jn stiça . .• . ... .. . .. . ...• . . .... . . ...•. . . . . . . . 
e) Jui zes em di sponibilidade, gratificação de lO •;. aos ma-

gistrados, mobi lias partt salas de jury e a luguel de 
casas para forum ... . .. ...... .. .... . . ... . . . .. . .. . .... . 

lO Pessoal da Secretaria da Policia, sendo 3:600$000 ao medico 
legista, 1:0008000 a um servente , Gabinete de Identifica-
ção e suas fiiiaes , deleg11.dos auxiliares. ajuda de custo 
aos mesmos, collaboi adores e 6:000$000 p ara expe-
diente ••.••.•..• . .. ... . ... . , • ............... •.. . . ... . •.•. 

11 Pessoal da Penitenciaria de Ouro Preto , alim entação dos re-
clu sos e acqu isição de material para offtcinas •••. . . .• . . 

12 Carcer eiros das cadeias do Estado • . ••.•.•.. ..•.• ••.•.•• .• ••• 
13 Sustento, vestuar io e curativo a presos pob res .•.••• . ••.• •. . 
14 Diligencias poli ciaes e estat ística crimina l ... . .... .. .. . ... .. . 
15 Força Publica: 

a ) Pessoa l .•.•. . . ... . . . ...•.• ••.••... • .• . ... .. .. . .•• .• . ••..•• • 
b) Etap a para 3.000 praças a 8900 na mé·dia . . ........ . ..... . . 
c) Gr ati ficação a reengajados a 8200 . .. ...... . .... . .. . ...... . 
d) Fardamento par a 3.000 p raças, .. . . •..• . •• . .• ••• ....... . 
e) Forrage m, ferragem , medi camentos para os 11.nimaes e 

forragem para os dos ontciaes montados . ••• . .•• . .•. . .• 
f) Ajuda de cu 'to a offic iaes . . .. .... . .. ..... .. . .. . .. , . •.••• 
_q) Remonta dos an imaes do corpo de cavall ari a e dos dos 

o:fl't ciaes mon tados .. . . . . . . . .. .... ... .. .. .... . ... . . .. ... . 
h) Comp ra e concerto d'l armamento , m uni ção e equi pa-

mento . .. ... . . .... . . .... . ..... . . ·· .. .. ...... . .... .. . .. 
i ) Aquarte lamento, enterramento , ex r ediént.e, lu ~ e l :OOOSOOO 

p ar a conser vação da Linhd. de Ti ro .•. . • . .. , .... . ... . 
j) Bombeiros ..... .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . .. .. . .. . .. .... ... . 

16 Guarda Civil da Capital.. ... ....... . . .... .. ...... . . .. ... .. .. 
17 Soccorros p nbl icos, :;endo 3:0008000 ao ln st ita to Pastem de 

Juiz de Fór a e 5:000$000 pat'a a Li ga Mineira cont m a Tu-
bercul ose, de Jui z de Fó1·a .. ... ...... ..... . . ...... . ... ... . 

18 Assistencia a Ali enades de Min as Geraes ... ........ . . . ... ..•• 
19 lnstrucção Publi ca :. 

a ) Pessoal ... .. • . ..•• . . ••.••• . .. • . •. . .•.••..•. . .••• . •••• 
b) Fornecim ento de livros e mobiliario esco lar . ... ... .. .... . 
c) Constru cçào de predi os esco lares .... .......... . .... .... . 
tl1 Recon str· u c~ào e limpeza de predi os e~co l ar e ~ .. . ....... . 

20 E scola Norm al da Cap ilal- pessoal e exp ediente, sendo 70 
contos para 2 escolas r egionaes .•..•. .. . . .. . . • ...•. .•.. .. 

21 Internato do Gy mnasio Mineiro- pessoal t itulado ........... . 
~2 Exter nato do Gy mnas io !VIineiro : 

a) P essoal •• .. ....... . .••..•. .•.•.. .. ...•.•.•••.••••..•••.••• . 
li) Expediente .. .• . . ... • . •.••• . ...• .•••.•..••.. . .. . .. . ••• . ••.• 

30:000$00'1 
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12:0008000 
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23 Escola de Pharmacia : 
a) Pessoal. ....... , .. ... . .......... , ••. : .... .. ............... . 
b) ExJ!edieute, custeio de labor aturios. e 3:0008000 para offi-

cma e r emonta do material techmco . .........••••• ..•.•. 
c) Bibliotheca e acquisição de r evistas scient iil cas ......... 

21 Archivo Publico Minetro : 
a) P essoal e g ratiilcafião ao director para os fin s do art . S. • 

da lei n. 126 . de 1895 ... ...... ... ... ......... . .... . .... .. .. 
b) Ac~1uisição e COJ?il!-s de documentos e expediente ••••••••• 

25 Exped1ente r:om eletçoes estadoaes . .• . ..•. .. .•..•.. .. , ...... . 
26 Sellos postaes para a correspondencia ofilcial . .... ..... . ..... . 
27 Custas em processos crimes . .. .. ....... ............. .. . .. 
28 Expediente do jury .. ......... . ............... ......... ... .. 
29 Eventuaes ........................... ..... . .................. . 
30 Auxílios e subvenções ; 

a) Aos h ospitaes de Ouro Preto, Ubá, Queluz, Grão Mogol , 
Carangola, ltabira de Matto Dentro, Diamantina, Sabará, 
Santa Luzia do Rio das Velhas, Barbacena, S. João d'El-
R ey, Lavras, Caldas, Mal'ianl)a, P assos, Arassuahy , Serro, 
Curvello, Mar de Il espanha , Sete Lagoas, Pará, Ttu·vo, Bom-
fim , Rio Preto, Campanha, Ponte Nova, Formiga, Rio 
Branco, Leopoldina, Juiz de Fóra, Dores de Boa Esperança, 
Dores do Indayá, Minas Novas , Uberaba, S. Gon çalo do 
Sapucahy, Oliveira, ltapecerica, Montes Claros, Cataguazes, 
Theophilo Otton i, Muzarnbinbo, Itajubá, Baependy, Arani, 
Bom Despacho, Poços de Caldas, Palmyra, Rio Novo, Var-
ginha, Guaranesia, S. i':iebastião elo t>araiso, Caeté, Villa 
Nova de Lima, Paraopeba, P iumhy, S . J oão Nepomuceno , 
Pouso Alegre, Passa Quatro, Christina . Monte Santo, de S. 
Salvador em S. J osé d'Ai ém Para!Jybu, 13om Successo , 
Itaúna, Santa Quiteria, Uberabinha, Santa Rita de Cassia, 
Pedra Branca, Cabo Verde, Ca•npo Bel lo, da Vi lia do Clau-
dio, de Antonio Dias Abaixo, do Ro al'io (de S. Joao d'El-
Rey), de Caratinga, S. João Evangelista, Cassiano Cam po-
li na (de Entre Rios) e Paracatú; ás casas de cat·idade de : 
Alfenas, Abre Campo, Taquaru~sú (m unicípio de Caet6), Pi-
tanguy, Out'O Fino, Santa Rita do Sapucahy, Viçosa, l~equy 
e Caxambú; ao Pavilhão de Tuberculosos do Hospital de ~a
ridade de Ylat·ianna, ao Orpltanato da Capital (da Associação 
do Pão de Santo Anton io), ao As,y lo de :\1aria Th ereza (de S. 
João d'l~l-Rey) ao Collegio Maria Auxiliadora (de Cachoeira 
do Campo, município de Ouro Preto), ao Pavilhão de Tuber-
culosos de Rio Preto, ao Asylo de S. Vicente de Paula (de 
Etrella do Sul ), ao Pavilhão de Tuberculosos da Campanha, 
ao Asylo de S. Vicente de Paula (de Aguas VirtuotiaS), ao 
Instituto de Surdos-Mudos de 1tajubá, a0 Centro Operario 
de S. Gonçalo do Sapucahy, aos asylos de caridade ela CI-
dade de S. Francisco, de Jaboticatubas (município de Santa 
Luzia do Rio da~ Velhas ) e de Piranga, ao alb ergue Santo 
Antonio (de S. João d'El-Rey) e ao Asylo de Mendigos a car-
go da Conferencia de S. Vicente ele Paula, em Oliveira; e 
como auxilio para constmcção ao Asylo de Cat'idade de Sa-
lin as e ás ca as de caridade de Sylvestre Ferraz, de S. Do-
mingos do Prata e de Rio Casca; sendo 2:000$000 e cada 
uma . . •• •. .••.. . •. . . •..• •. . ....•... ...• ••....... . . • .. . . •••• 

b) A' Aiisociaçào elas Damas de Caridade de Bello Horizonte , 
á Associação de S. Vicente de· Paula de Bambuby, ao I nstitu-
to Surdos-Mudo~ . de Carmo do Rio Claro, ao Albergue dos 
P obres do Rio Novo, ao hospital de Caridade do Roehedo e 
á Associação Protectora da l nfancia de Diamantina, l :OOOS 
a cada um .... . ... .. ........ ............ .... .. .... . .... ... .. 

c) Ao Hospital de Lazaros de Sabará. 4:000$000; ao orphana-
to de Sant'Anna, de Pas~a Quatro. aos asylos de orpháo.· de 
Marianna, Barbacena e Jui z de Fóra ; ao reco lhimento· de S. 
João d'El-Rei, ao Asylo de S. Fran cisco , da mesma cidade, 
ao Asylo de N. S. da Concei.,:áo, da cidade dn Se n o, ao Asylo 
de Santo Antonio, de Ou•·o Preto, ao Asylo de Sant a 1 zabel 
da mesma cidade, e ao de N. S de Nazaretb, de Queluz, a 
2:0008 a cada u m .. .......... . ............ .......... , .... . 

d ) Aos Asylos de Macabubas, Diamantina, S. Lu"iz de L'aer.é e 
de Itambacu ry, 4:0008000 a cada um .... ... ... . . . ..... . 

e) A O Lyceu de Artes e Offl cios da União Ope t·at·ia de Diaman-
tina e á Assistencia á Pobreza da Capital. sendo ao primeiro 
2;000$000 e á se~unda 3:0008000, des tinando -se desta quantia 
um conto de ré t ·, como auxilio á esco la mantida por essa 
assistencia ,.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ........ .. ... ....... . 

f ) Auxilio á funda~;ão da Maternidade da Capital .... .... •. 
g ) Ao Lyceu de Artes e Offlc ios de Ouro Preto, sendo I :800$ 

pat·a subvençãe á cadeira de instruc~ão primaria que man-
té m, 3:0008000 ao co llegio Maria Auxi liadora de Ponte Nova 
e Associa\·ào Amante da Instrucção e Trabalho, de Bello 
Horizonte, 2:000$000 a cada um . .. . . ... .. ...... . . .. ..... .. 

38:000$000 
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1:0008000 
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3:5008000 
.6:0008000 
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218:000$000 

6:000$000 

24:0008000 
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5:0008000 
20 :000$000 

7:000SCO:.l 
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h) Subvenção á Faculdade Livre de Direito .. •••.•••••..•.•.• 
i ) Ao Asylo da Velnice Desampar-ada de Ponte Nova, ao Re-

colhimento dos Pobres do Pão de Santo Antonio de Diaman-
t ina, ao Hospital de Saude de. Diamantina, ao . asylo de or-

phãos da cid«de da Conceição do Serro ; ao Hosp ita l de S . 
João d'El-Rd (auxi lio para construcção) a 2:0008000 a cada 
um e 2:0008000 ao asy lo de In validos de Carangola . •••••• . •• 

j ) A" Escola Li \Te de Musicada Capital. •.••••. . ..•.•• .•. .. • . • 
k ) Aux1lio para construcção da casa de caJ·idade de Con tagem 

(2:0008000); para reconstrucção do Asylo da P iedade de Caaté 
(5:00080000) ; para a construc~ào da casa de caridade da Vi !l a 
do Campestre (3:000800tl): para .a construcção da casa de ca-
ridade da Villa de PerdõeR (2 :0001)000) ; para a construc ção do 
hospital de Paracatú: (2:000SI)(Xh ; para const :·ucção do predio 
da Liga Operaria Min eira (l :0008u00) ; - ao ho spita l de S. Vi-
cente de Pau la de Capell inha (2:000$1100) :- da ARsociaçáo 
Oito de Setembro, de Uberaba ·(4:000$000); - do pavilhão de 
tuberculosos ann exo á Santa Ca-sa de Pouso Al egre (3 :000)\\000); 
do novo predi o do A~ylo de S. Vicente de Paula , de Aguas 
Virtuosas (3:000$000) : - da enfermaria de tuberculosos do 
hospital de S . Rita do Sapucahy (3:000SI)(Xl) ; do novo predio 
da Santa Casa de Dôres do Indayâ (2:000$000) ; elo Alb er gue 
Operario e Orphanato Leigo da· Capital (2:0008000) ; - do pre-
dio da soc iedade Am ante da In strucçáo e do TI·abalh o da 
Capilal (2:Qü(lS000J ; - da Santa Casa de Mise ri cordi a de S. 
G on~alo d o Sapucahy (3·000$000); da casa de Misei·icordi a do 
Araxá t2:000)\lt lfMJ) ; - á Assoc iação Benefic ente Typog•·aphica 
Ja Capita l ( l :UOU!\ll i tll) : - e á Faculdade de l\Iedicinh da Ca-
pital , para con struco;ào (W:000$000) .... .. . . ........... . . . . . 

l ) - Ao Instituto Hi sto rico e Geographico da Capit a l, auxilio 
de 2 :lXlU)\\000; á Escola do Commercio de BeiJ o Hori zo nte , au-
xilio de 4 :COOSUOO , e á Liga contra a Tuber culose de Bell o Ho-
r izonte, 3:uoosuoo .• . o o. o o. o • ••••• • o • • • • o •• •• • o •. o • • ••• • • • •••• 

m · - Auxili o á Sar.ta Casa de Bel lo Hori zonte, ~:omgnoo, e á 
Associação Beneficente de Cataguazes, 3:tJil01)000 ; Lei n. 502 
de 1009... . . .... . .. .. ... . ... .. . . .. .. . .... ... .. . .... . 

n ) - Auxilio ás a~soc i ações •Mutua Beneficen te Municipa l de 
Bell o Hori zo nte» e ·13enefi ce nte da Esco la de Appr endi zes Ar-
tífices de Bell o Horizonte• , 500$000 a cada um a . . •• .. • ..• .. •• 

o) - A" Faculdade de Medicina da Capital, auxilio para manu-
tenção ............................. .. . .... . ... . .. .. . . ... ... . 

31 Inspecção region al do ensino . .. . ... . . ... . .. . .. . . ... . . . .... . 
32 Directori a de Hygiene - pessoal. expedi ente , tr es de l e~ados 

ex traordina rios, sendo de 6:000$000 os vencim entos do Sec re-
ta rio ... ........... . .. ...... . ... . . .............. ... ... ...... . 

33 Empregados em di sponibilidade ..... . ........ .. . .. ... . . . .. . 
34 J<:xer·cicios find os da Secretar·iá do Inte rior ••••• . •••••••• . . •. . 
35 Passes e telegramm as da Pres idencia , Sec retari a do Interi or 

e Po licia do Estado . .•.••••.. • .•••••••.••..•• . • . . .••••....... 
36 Delegados de Policia.............. • • . . . . . . . •...•..•••.••• 
37 Imprensa Official- Quota destinada ao pagamento de enco m-

mendas da Secretaria do Inter ior e repai' tiçõe ssubordinadas . 
inclusive os trabalhos do Congresso •.•..••.••••..•. . . . . . ••••. 

§ 2 . " Scco•eraria das Finu.n~·:as 
Secretar ia das Finanças : . 
a - Pessoal. .•.•••• . ... •.. . •. c .. .. ... . . . .. .. ... .... ... . . .. . . . 

b - Expedien te (reco lhim ent o de saldos ) ••••..•.• .. •••• .••••. 
c - Passagens em estradas de f en o e te legra mmas • •• •.. ... . 

2 Recebedoria de Min as na Capi tal : 
a- Pessoal . . . • . •.• . .•..•• . : . •. . . ••• . . . . . .• . ... . .. ... • . .. . . 
b - Exp ediente , aluguel de predi o in clusi,·o g rat ific:ação a 
oito coll abo radores , a 1:800$000.... . . . .. .••.. .. .. . ......... . 

3 Servi ço da divi da fundada : 
a- .Juros da di vida inte r·na . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. ... . 
b - Ju ros da divida exter na . . . . . .... ... ....... . ... .. ... . . . · 
c - Despesas accesSO I'ias do servi.;o da di vida . . . •. . . •... . •. 
d- DifTet·ença de cambi o. .. . . .. . . ..... .. .. .. • . . . .. .. . .. . .. . 

4 Por centagem a coll ecto•·es e escrivães .. .. •.. . . • ... •. .. . . .• .. 
5 Di rec to1·ia de Fi scali zação de Rendas : 

a- Pessoal .••• • .•.••. .. .. .•.•• .. .• . . .. . . . ... .•. •• ... . .••.•. 
b - Expedt ente ... . . . .. ... .. : . . . . .. •.. .. . ••••. •. ••.• .. .•. . 

6 Pessoal de rect>bedo l" ias e pontos fi scaes . . . . •....... . . . . .. • . • 
7 Aluguel de casas para rece bedori as e pontos f;l sc:aes •.•...... 
S Porcentagem a estrada de fel'l'o . . . . .......... .. . . . .. ..... . . 
9 .Turo ~ de emprP.sti mos de o rp h áo~ , de depos ito da caixa cco-

nomica e de fia nc;as . . . .• ... . ~ , . .. .... . . ... . ..... . ... .. . .. . 
10 lm prensa l) fll cia l : · · 

a- Pessoal titul ado e ex pedi en te . .... .. ... ..... . . .. .... . . 
b-Quot a destin ada ao pagamento de encomm endas da Se-

cretari a das Finant;as . .. . . . .... . ............ .. ..... ... ... . 
li Resti tui ções e, I·eposições . .... . ·: .... ·: · : ..•• ................. 
12 Aposentados e re formados · .. . ..... .. ..... . . . ....... ..... . .. . 

50 :0008000 

l2: 000$Lú0 
2:000$000 

92 : üOCI$000 

~l: COO~OI)(l 

3:3 : ooosooo 

1:001$000 

w:ooosooo 
l 98 :980SOOO 

53 :200SOOO 
ll \) . 8601)000 
w:ooogoou 
80 :000)\\000 

170 :0008000 

.-

2oo:ooogooo 13. 707 :503S284 

285:4808000 
81 ;()()(1$000 
40:ooosnoo 

108 :240$()()() 

40 :801l;)C.Im 

2.6:-32 :OGOSt ~.li l 
,1.5\lo:ooogcoo 

~5 : COOSOUII 
40:ooogooo 

900 : OOOSLlOO 

248 :-l.JOgOUO 
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32 : 000$f l()(l 

100 · OOOSOilO 

250: ooosor:o 

Go :ooosooo 

100 coosooo 
60 oousoXJ 

720 ooosooo 



13 Exerc ícios findos da -Secretaria das Finanças .. .. .•. . , ...... .. 
14 Custas em causas da Fazenda ... . .............. . ........ . . .. . . 
15 Eventuaes. , . . . ... . .............. , .............. ... . .... , .... . . 

§ 3; 0 S ccret:u•la da Agricultura 

Directoria de Viação, Obras Publicas e Industria : 
a-v .. ncim entos do Sec re tario e do official de gabin et e ... . . 
/J- Venc im entos do pot·teiro , contínuos e serventes •. . •...• .. 
c - Engenheiros e conductores , ............................ . 
d-Pessoal da Direc tot·ia de Viação .. ................. ..... . 
e - Gratificação a.dd icional aos engenhe iros fl scaes à e es tra-

das de ferro, ao encarregado da industl'ia mineral, aos de-
signados para a secr;ão tec hni ca e ao-s auxi liares extra-nu-

- merarios • . ...... . .••• . .... . ••••. : .. . . .. • ..• •• •. •.• , • . . : • .. •• 
2 -Exped iente ... ... .. ... . .. .... ........ ... ............. . .... . . 
3 -passes .......... .. ...... .. ..... ............... .... .. ....... . 
4- Commissão de li mites junto aos Estados visinhos . ... ..... .. 

·f> - Obras publicas ... . . . .. ... ... , ... , • .• , . , .. , . ... . ... . ... ..... . 
6-Terrenos di amantinos. .. .. • . • . . . • . . . . . . . • . • • . . . • . . . . • • . . . .• 
7-Feiras de gado .. ........... .. ....... ...................... .. 
8 - Gratiflcação aos Prefeitos e fiscalização de aguas medi ci-

naes ....... . . ..... . .......... . . .... .. .... ........ ... .... , ..•• 
9- Eventuaes ..... .. . .. .. ......... .... .. .. .. ... .. . ...... .. 

l O-Pessoal da Direc tor-ia de Agr icultura, Tenas e Co loniznção .. . 
H-Custe io das colonias existentes e se rvi ços ordinarios concer-
. n entes á immi gmção e colonização , .. ... .. . . .. .. .. . . .. ... . 
12- Colonias indígenas ... ... .. .... ........... .. .. .. . ...... . ...... .. 
13 ...::.Medição e dema :·cação de terras ...... . ... ..... .......... .. 
14-Guarda e conservação de terrenos devolutas . . . . . .. .... . .... . 
15- Compra de vacc ina anti-cal'buncu losa ... . .................. . 
16-1nstitutos João P inhe iro, D. Bosco e Bueno 13ranclào , .... .. . 
I7-l]]scolas agl'ico las ,;ub ve ncionadas -D. Bosco e Lavras .. . . . 
18-Im:t ituto Polytechnico de Juiz -o e Fó ra , 5:000UOOO. e Instituto 
' Eledro-TecJmico e Mechanico de Itajubá, !1.1:000$000 . .. ..... 
r9-Apprendizados Agl'ico las: ltambacury, Ouro Fino e Ube ra ba. , 
38-Apprendizados subvencionados:- S . Luiz, S J osé de Sapu-

oaia e Leopoldin a, annexo ao Gymnasio d o mesmo nome 

21 -A~p~~~th~~!1 ~~- e~·t;.~·ng; it:~;. flc~~d~- ~- ·o;;~~~n;· -~~~t;t:i;.~dÕ 
a augmentar d e mais dois o numero de apprendizes no ex -
trangeiro ... ......... . ....................... ....... ...... . . 

22- Postos zootechnicos: Gamelleira, Barbacena, Mar ele Hespa-
nha, Itajubá, Camp anha, Leopoldina, Juiz .de Fóm, Lavras, 
Ouro Fino, Santa Barbara e na Coloni a Francisco Salles 
d e Pouso Alegt·e . . ...... . ... .. ....... . .. . .................. . 

23-Propaganda ag rícola, tanques carrapaticidas, importação de 
reproductores e mais serviços concernentes ao desenvolvi · 
mento de Min.as. sendo 20:0008000 para premio a quem 
transformar industrialmente um milhão de kilogrammas 
de arroz .•...•.•.••........•..•..... , . ...... . .....•••••• , ••• 

24-Rêde meteorologica .......... . . ...... .. ........ ... .... . ...... .. 
25-Colleda de dados As tatis licos agro-pecuarios •... .. . ..••••• . • 
26-Acquisição de machinas agríco las, sementes e adubos chi-

micos ...... . . ... .. .... · .. . ..... . ..................... . ..... .. 
27-Poços tubul are$ .. . . . ........ . ......... . ........ .. · .. . .. ; ..... . 
28 -Ensino agrícola ambulante, cowpreh endendo o cul tivo do fu-

mo, seu p1·eparo em folhas ...... . ........ ......... . .. . . ... .. 
29 -Fazend as-modelo , campos de demonstra<;ão e de experien-

cias ............. _. .... ... ......... ......... · ....... .. ........ . 
30-Fazendas subvenciOnadas .... .... . ... ... .. ...... . . ...... .... . 
31-Directoria do Commercio e Expansão Economica-Pessoa l .. 
32- Agencia do Rio . •...... , . . .•.• . . . .... ; ...... . ...... . .. . ...... . 
33- de Santos .... , ...... .... ........................ .. 
34- ~ d e Anvers .. . .. .. .... . .. ... . . . .......... . .... .. ... .. 
35-Premios e propaganda, sendo 15 :000$000 c•Jm o auxil.io á mu- . 

niclpa.lidade de Caeté e 15:0001,1000 á do Serro para com me- , 
morarem o bi -centenario da sua fund ação ................ . 

36-Junt.a Commercial ..... . .... ......... ............ .. ..... .... .. 
37- Exe·rc ic ios tlndos ·da Secretaria da Agricultura •... · .......• . •. 
38 -·lmprensa O.ffic ial :- quota destinada ao pagamento d e en-
_1 commend~ts da Secretaria da Ag~icp l tura e r eparti ções su-

bordmadas. • . . . . . .. . • .. . .. .. ..... ' . • ., . ........ .. ........ .. 
39-Auxi li o á Escola de Engenharia d t Cap ital... . ..... . . . • ...• 
-40- Garantias d ejw·os aempresas . . ... . .....•.• ;·.: .•• .. ... ........ 

' I • 

Art. 3tói. Fica o Presidente do EstRdo au c torizado: 
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500 :0001,1000 4.265 :313$000 
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, I. A abrir credites supplem entares com as formalidades prescriplas no ar l. !8 da le i n. 
2.314, de H d e junho de 1876, observadas a s disposições dos paragraphos do ar t. 3. o· c[a, le i n. 
19, ·d e ~6 d .· novembvo de 1891 , ~ ás seguintes r ubricas do a r't. 32 da p :·esente lei, caso se verifique 
não terem sido s~tffi cientemente dotadas. · · · · 

A. C.- 35 
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Ao ~ \. 0 , n. 13- S.ustento, ves tual'io e curativo de presos pobres. 
Ao n. 17 do m e1lmo parug rapho :- Soccorros publicos. 
Ao n. 18 do mesmo parag; apho :-Assistencia a Alienados. 
Ao n. 31i do mesmo paragrapho :-Exercícios findos da Secretaria do Interior. 
Ao § 2. 0 , n . 3 :-Serviço da divida fundada. · 
Ao n. 4 do m esmo parag rapho :- Porcentagem a coll ec tores e escrivães. 
Ao n. 8 do mesmo par agrapho :- Porcentagens a estradas de ferro. 
Ao n. 9 do m esmo parag rapho :-Juros de empre timos de orphãos, etc. 
Ho n. 12 do mesmo paragrapho :-Aposentados e reformados. 
Ao n. 13 do mesmo paragrap ho :-Exercícios findos da Secretaria rias Finanças. 
li. A realizar opera-tões de credito para cobrir o "deficit» que se verificar, caso a renda 

orçada não se a sufficiente para as despesas ordinarLs. 
I li. A r eahzar optrações de cr edito para occorrer ás despesas com ga ra ntia de juros, sub-

venções a empresas que de taes favores gosarem, inclusivé o Banco de Credito Hypothecario e 
Agrícola de Minas Geraes, caso seja insufficiente a dotação orçamentaria. 

IV. A r ealizar operações de cred ito liquidaveis dentro do exercício financeiro, como ante-
cipação da receita, n ão excedendo a terç a parte da receit a orçada. 

Art. 36. São mantidas, por mais dois annos, a con tar da da ta da publicação des ta lei, as 
disposições constan tes dos arts. 18 § 1. 0 e 2.0 e art. titi do dec . n. 2.o80, de 3 de dezembro 
de 1 U09. 

Art. 37. E' o governo auctorizado : 
a) Ceder á Camara Municipa: de Monte Santo o predio de inslrucção daquella cidade, de-

pois da inauguração do Gr upo escolar . 
b) A ceder á Camara Municipal de Viçosa , gra tut!am ente, o predio sito á praça "Silviano 

Brandão,, na cidade de Viçosa, e que ser·via de cadeia, afim de Lelle fun ccionar o G ymna~io 
d 1quella cidade. 

Art. 38. FICa o governo a uctorizado a transformar o Intern ato do Gymnasw Mineiro, caso 
não seja em outro estabelecimen to aproveitado o r espec tivo pessoal, em t:xternato, dando-lhe <ts 
vantagens e regalias do Externato do Gymnasio Mineiro de Bell . Horizo nte, dentro dos limites 
da verba do n . 21, § 1. o do art. 32, sem outro o nus para o Estado. 

§ 1. 0 As cadeiras da m esma seri e que se vagarem serão annexadas um as ás outras e re..: 
g idas por um só lente, não excedendo, para cada um , de duas disciplinas differentes e quatro 
horas de serviço por dia. 

§ 2. o O pessoal não aprovei tado na transformação ficará em disponibilidade, na fórma 
<,la lei. 

Art. 39. As subvenções e auxíl ios concedidos por esta lei, só serão pagos ás associações con-
stituídas legalmente . 

Art. 39. E' o governo auctoriza ~o a pagar integralmente ao Asylo de Nos~a Senhora de Na-
zareth, de Queluz, a quan tia de dois coutos d.e réjs, de que trata a le ttra b do n. 30, do art. 15, § 
1. o, da lei n . ti70, de 1 \l de setembro de 1911 , que cahiu em exerci cio findo, e a de 12:0008000 ao 
«Aprendizado Bueno Brandão», da Campanha, <'brindo para isso o necessario credito . 

Art. 41. A auctorJZação constante do ar t. 30, da lei n. 1596, de 19 de se tembro de 1912, é 
r eferente a cada desdobramen to das cadeiras do curso do Gymnasio Mineiro. 

Art. 42. Fica app:ovado o regul amento mandado observar pelo dec. n. 2.994, de _29 de no-
vembro de 1910, sobre 1mpostos rie· con sumo de aguardente ou alcool e de outras beb1das alcoo-
licas e aguas mineraes a rtificiaes. · 

Art. 43. E' o governo auc torizado a rever a ac tual classificação das coll ectorias . 
Art. 44. Fica de; de · já aberto o credito necessario para pagamento do excesso de despesa 

que se verificar no n. VIl,§ 1. 0 , do art. 11, da lei n .ti96 , de 16 de se tembro de 1912. · 
Art. -1-ti. E' o governo auctorizado a pagar os v encim en to~ a té a da ta desta lei, dos empre-

gados da Escola de Pharmacia de· Oüro Preto, cujos l1gares foram supprimidos pela disposição 
do parag raph o lH)ÍCo do art. 10, da ·lei n . 318, ·de 1G de setembro de 1\:101, fiGando aberto para 
este fim o credüo'necessari o e os emprega<,los sem direito a qualquer ou tra reclamação . 

Art. 46. F,ica o Presidente do Estado auctorizado a reformar os regulamentos das feiras ·c~,e 
gado Jo Estado, podendo es tabelP ce r a obrigação da pesagem do gado vaceum para a venda 
nas feiras ou para a exportação, de modo a evi tar lesiio ao fisco e garantir o boiadeiro cor. tra as 
especulações dos comprad res de gado (marchantes): 

§ 1. o A taxa de pesagem que terá de ser paga pelo dono do gado, não deverá exceder de 
8003por kilo de peso brn to. . . · 

9 2. 0 · Nos ::ontrac tcis para esse. serviço, que poderão ser fei tos para cada uma das feiras 
existentes ou ponto fiscal, devem ficar estabeleddas as vantagens offeret.: idas ao Estado e as obri-
gações dos contractantes, entre as quaes a de prestar fiança para garantir o pagamento das mul-
tas e a de fdz e r func cionar a bala nça diariamente, sob fiscaliza~ ão do governo. 

Art. 47. Fica o governo auctorizado a conceder o premio de 30:0008000 á empresa que 
transformar, industrialmente, no mínimo um milhão de kilogrammas de milho aunualm eute. 

Art. 48. Fica o governo do Estado auetorizado o contracta , com quem maiores vantagens 
offerecer, o estabelec imento de a rrnazens geraes na praça do Hio de Janeiro e nas margens das 
estradas .de ferro do Estado de Minas , além de outras prov idencias de interesse para a producção 
mineira. , · 

§ 1.° Fica o governo auctorizado a en trar em accordo com o governo Federal afim de obter 
que a E. F. Centra l do Brasil ceda uma das secções do seu armazem, na estação de Porto Novo. 
para ahi se estabelecer um armazem geral. 
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§ •:2. 0- Para o fi m deste artigo, poderá o governo, al ém de outros favores julgados n eces-
sarios, conceder a garantia de juro.; de 6 •lo por prazo nunca superior a 20 an nos e sobre o 
capital m aximo de 3 . 000:0008000. ' 

Art. 49. -- E' o governo auctorizado a madificar o systema el e arrecadação do imposto de 
exportação do café, de modl'l que o pagamento deste ~e faça na mesma occasião que o da sobre-
taxa, podendo para esse fim en trar em accordo com os Estados interessados nessa expor taçãq 
(art. 4.• da lei de 13 de setembro de HlH ). . 

Art. tiO. -Ficam m mtidas as disposições do art. 16 (privilegias de li nhas telephonicas) : -
17 (fundação de colonias agrícolas, immigração e colonização por operaç;1o de credito) ; - 18 
(accordo com os magistrados, len tes e empregados da Escola de P harmacia, que ~o !Treram ·re-
ducção de vencimentos, ficando o governo aucto rizado a pagar as quantias a que fôr condemna-
do o Estado por sentença judicial ) ; - 19 accordo com as camaras münicipaes que co rJtrahiram 
emprestimo no sentido de se novarem os con t.ractos para exonerar ou limilar as respons.ab ili-
dades de districtos desmembrados) ; - 20 (elevação do prazo do art. 4. o da lei n. ti72, a qua-
r enta annos para ns Companhias-E. F. Victoria a Minas e ltabira Iron ore Company Limi-
ted) ; -21 (so bre exposição em Dello Horizonte, ficando esta transft' rida para 191 1.) ; :w (re-
lativa á isenção do art. :57, 11. 7, do de c . 11. 1. 7!J8, ri e HJO:i, a qual 111).0 comprehende Ós ini-
moveis dos aceio11istas da~ sociedades a non ymas) ; - 26 (sobre a faculdade de pagamento do 
imppsto territorial no Jogar que aprouver ao contribui nte, quando este possuir immoveis em 
diversos municípios) ; - 20 (relativa a expedição de títulos a colonos); - 31 (re la tivo aos 
impostos em pres tações, que devem pagar os funcc.ionarios publi cos) ; - 3 ~ (r elativo a revi-
são com sociedades ou empregos ) ; e 33 (relativo a favores á induslria de cimento), .todas 
da lei · n. ti96, de 19 de setembro de 1912, e bem assim a disposição do art. 13 · da m~s
ma lei. 

Art. tiL- Revogam-se as disposições em contrario . ,, 
Sala das Commissões, 2-l de agos to de Hl l 3 .-Raul de Fa!'ia. - Peiro La borne - 1\f. .GoR-

çalves. · 

PM·ecer e r~dacçiio final sobre o projecto n. 'I 08 
·.A Commi~são ele R.er.l acção da.; L~i~, a quP 

foi pre~ente o p rojecto n. 108, é de r~ n·cer 
qu e se adop te pa r·a Rua redacçào fin a l a IDP Sma 
com que fui ;. pprovado em te rceira discus-ão. 

Sala das comm is~ões, 21 de ago~ to ele HJ I3. 
-R<~ul de Far·ia. - Pedro Labo rn ~ . - Modes-
tino Gonça l v c:;. 

R edi:icçào a que Fe r efere o parece r Ru pra. 
,O Cong resso Legisla li vo do E-lado de .\li nas 

Genres decrela: 
Art. 1 o . As coope rativas ou ca ixas de c re -

dito rural, que. so h responsab ilidade illimita-
da e ,.ystema Raiff ise n se fundare m no E~
tado. t:o nslituiaas lega lmente, gosarào, p t-~ l o 
prazo de vint.e an nos, dos sPguin les favo res : 

a) lsel\çâo çlo imposto do sei lo e~ t. ~ doal. 
b} Isenção d o imposto dé N. V. direitos 

para f'etrs co ntrac tr>~; . 
c) Publicaçà0 gratu itil no «~lin a;; Ger·aes» 

de ~eus tr.•b:r'lhos e balant:e tes á r equbição 
da Set:retaria d ,t Agricu ltura. 

Art. 2• . A's Yinle p !imei ras rleRs~s caixas 
qu e ~e fJn ·i ~rem na fó rm a da le i. será con-
ferid o. a cada uma deltas , o premi o d e cinco 
contos de ré is,depois de seis m ..,zes de se u f11n · 
cion<~m e uto; e á primeir·a federa çã o que rtellas 
se fize r. num co njuncto de dez, será-confe rido 
o pr·e mio d e· vinte con tos d e r é is, tudo a Lt -
tulo de auxilio par·a su~s operaçõP.s, .quando 
não tenh ·m r ecebido o a ux.ilio pelo funccio · 
name nto isolado, 

Paragrapho unico . Ao gove rn o do E~tado 
ser á r em'P. ttido o r equerrme ntf) para 'd prem io, 
acompanhado dos es ta tutos da V:üxa, a c .. r-
tidão do se u r egistro pnra os eff"itl!~ !Pgafs , 
a acta de sua insta ll ação e o balilnceté · d P. 
suas operações num se me,- LJ·e· pe lo nre no~. 
visado pe la primei ra auctorida~tl judiciaria 1 

da COIDIIrCa. ' ' 
_Art, 3• . Os .premjos de ,quP. - tra ta o ::trti~o 

antecedPnt.e ser.ão, co.nferid(•s por ,dec re to , do 
~overno . do Estado e .pu blicado no , «Minas 
Gera esn . 

Ar·l. 4°. Par;1 r xr: r·nçàf) d: I prrs··nte lei fi ca 
o I' r n~ i dente rio E- ta uo aud .. r·iiadu a :- [)rir , 
r.a Ot'C;siào upporluua, o cr e dito 4_ue 'fôr ne-
ces,;ario. 

Arl. 5° . Revog-am-se 01 S dis po~i .. ões em cqn-
lr<nio. 

Parecer e tedacção final sobre o ptojecto n. 1211' 
A Commissão de Redacção é de parP.cer 

que ~e adopte, de a eco r do c.) lO o vencido, 
para redacçao fina l do pt·oj ec lo n. !25 , a se• 
guinl.e: 

O Congresso LPg iRlati v o do Estado de Mi-
nas GP. nif'S decreta: 

Art. I•. Fica o govp r·no au ctorizado a empres-
tar á «Co mran lri a NortP. d e )li na ~ )) a quan tia de 
i.000:0008000 (mil con los rte réis ), em apoli· 
ces d t dtvida publica do E..;tado, do va lor no~ 
mina i de um cvnlo de réis carla uma, m edi· 
ante garanti>1 hypotlr ecM·ia do malt: ri l e .li-
nhas da estrada, ac.•ute landn. no re~ p ec ltvo 
contracto, os intere~ses do E ..; ta do. 

Parag raphf) unico . No contracto ~e esti pu 
lilrá qu e nen huma quantia H'rá paga 'á Co m-
panht:t Norte de Mtll <t R. a tilulo d" gamntia 
dé j uros . Pmquantn não Psti ver ex l.indo todo 
o t:o mpr·omisso :B~umido pelo Estado . e m 
vit·turle da operação audorizada ne, t~> ar·tigo . 

A ll . 2" . H e vogam se as disposições e m 
co ntr·nrio. 

Sa la das Commi.;~ões, 2l de agos to de 1013. 
- ·Pedro f,aborn e.-Modestino Gonça lves . -
Ranl d e F<~ ri H . - lm pl'i mam-~e. 

O SH.. I'LlA" Tnr:oTo:-~w . Pm nome da com-
missão de Cama r as Municif!aes , apresenta os 
seguintes pareceres: 

Parecei' n. J 80 
A commis>õ Ps de Cam:mrs l\Iuni cipaPs. a 

qu ll foi presente uma rr·prr• rntaçfio dos p~e
~id t~ ntes drscamar·as rnurn cipa•·s de Ultvmra 
p, llapecer ica, pcdr noo ao Cnng r·r·s•O Legis-
lativo dO ~:s tltdO n ctecre t ÇiiO de U r :t Je1 qne 
fixe as divbas en lre os dois municipios, é d . 
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parecer e requer se solicite dos r espec ti vos 
presidentes a cópi r~ das actas das dms mu-
nicipalidades approvando o accordo sobre as 
divisas. 

Sala dr~s commissões, 21 de llgosto de 1913. 
-Elias Theotonio.-Pericles de Mendonça .-
João Antonio. 

Projecto n . 130 
A commissão de Camaras Mu nicipaes, a que 

foram presentes as represen tacões rias ca-
maras municipaPs de Piumhy, Villa Nova de 
Rezende e S. Se ba~tit o do Par aizo,- é de pa-
recer que se adopte o seguinte pr< jec tn: 

O Congresso LPgi~ la Li v o do Estado d0 Mi-
nas Geraes decrera: 

Art. 1•. Fic11m denominarias . 
a) Grllnae Horizonte, a cidade e município 

de Piumhy; 
b) Alpinopoli:<, o di;-tricto de S. Sebastião 

ria Ventania, do munic1pio de Villa Nova de 
Rezende. 

c) GuyHnazes, o di-:tricto do Esoirile Santo 
dos Peixoto~, do munidpio de S. Sebas tião 
do Paraizo. 

Ar t. 2• . Revogam-se as disposições Pm con-
trario . 

Sa Li das commi ~sõe~, 2i de llgosto dP 19i3. 
- Elias Tlleotonio.- João An to nio. - Impri-
mam- se. 

. App1·ovação de 1·edacções finaes 
Lida e posta em discussão, é sem deba te 

approvada a redacçào final (2° . turno) do pro-
j.ecto n. 84, de1912, revogandoo art. 107 da 
ConstiLuição do Estado, sobre concessão de 
loterias.-Remetta-se ao Senado. 

Pas,a-se á 

2a. PARTE DA ORDEM DO DIA. 
3•. DISCUSSÃO DO RROJECTO N. ·122 

Lido e posto em 3•. discussão, é sem 
debr~te approvado e remettido á commissâo 
de Redacção, o projecto n 122, approvando 
as contas de 191 2. 

1•. discus.1ão do projecto n. 128 

Lido e po,to em i'. discussão, é sem de-
bate approvado e vai á commissão de Legis-
lação e .Justiç.a o projecto n. 128, di ;; po ndo 
sobre a época em qu e dP.vem ser votados os 
Oi'çamentos municipJes. 

3•. discussão do projec to n. 11 8 
Lido e posto em 3•. di scussão, f\ sem de-

hat.e approvano e vai á commissão de Re-
dacção, o proj ecto n. H 8. concedendo refór-
ma ao soldauo Belchior de Sou~a e Silva. 

Urgencia 
0 SR. RAUL DE FARTA, pela ordem, obt&ndo 

urgencio, apresenta a seguinte 
Redacçiio final do projecto n. i 18 

A commissão de Rerlacção, a que foi pre-
.sente o proj ecto n. 11 8, é de parecr r qu e seja ' 
~pprovada como fin al a mesma redacção com 
que tr.m~itou em 3•. dücu ssão. · · · 

Sala das com missões, 21 de agosto de 1913. 
-Pedro Laborne.-M. Conç;dvts .-Raul de 
l!'aria. . . 

O MESMO mN HOn reqtJer e obtem di;:prnsa das 
formalidades 1egimentaes para que ~rja dis-
cutid a e vot~da mcont.inente a redacçào final 
qu e acaba de apresentai'. 

Lida. poi ~ , e posta Pm di~cus~ão é ~>rm de-
bate ~pp rovada a relenda redadção. - Remet-
ta-se ao Senado. 

2 .. discussão elo p1·ojecto n. 120 
E' ann nn cia ria a 2 . • di :> cussào do projecto 

n. i 20. so hr P. concessão de l it:enç~s. 
Em di~c tts,ão o art. I.· com as lres emen-

das já. offerecidas . 
n SI'. IUodestino Gonçnh·es :-Sr . Pre-

sid en te, solicitei a palavra para submet ter á 
consid er·~ção d~ C rmara, por intermrdio de v. 
Pxc. , uma emf·nda ao proj ecto n. 120. ot·a em 
debn t.e, emenrla essa que concede dob annos 
de licença, t•m pr·orogaç:'io, srm vencim entos, 
para concluir St- us e'tuclos na Europ11, ao sr. 
Grne~ro Lage~ Murla, tunccionnrio na Secre-
taria ria Agricultura deste Esrado. 

A eme nda de tjUe sou portador vem acom-
panhada da petição dPSSP. l'unccionario, Pm 
que se demonstra a ju;tiça da causa que 
pl eiteio. · 

P;1ss:mdo ás mãos de v. exc., espero que 
ell a ~rja tomada em ronsideração pela Casa 
e approvada (Mnito bem. ) 

Enzencla 
N. 4 

Accr·escenle·se onde convi er : 
«P dois annos em prorogação, sPm venci-

men tos, para concluir seus estudos na Euro-
pa, ao st•. Genesco L 1ges MurK!, funccion <~ rio 
n~ Secretaria da Agri cu lt ura deste E~ tado 

Sola das Com missões, 20 de agosto de i ~13 -
- M. Gonça lvr.s.- lgn:r<lio M11rta.- JoãoAn-
ton io .-.l oão Velloso. - Christiano Rõças. 

Achando-se apoiada, é posta em discussão 
conjunctamente . 

O SR . Jo,\o ANTONIO, em nome da commis-
sáo de Petições , ~presenta a seg uinte 

Emenda 
N. 5 

Onde convier : 
-E a .Maria Clotilde Ferreira Lopes e An -

tonio de Or iw ira Anr:lrarl e, prnfegso res dos-
grupos escolares dto: Pa s:~os c Rio Preto, dois· 
annos de lice nça sem vencimentos. 

S ·la rl:~ s Sessõef:, 21 de a~Josto de 1913. -
João Antonio. - Cllrisliano R~as.- Finnia-
no Co5ta. 

Sem mais dehate ence rra-se a di scmsão, 
ge ndo approvados o H l. I.· e todas as emen-
das. 

Sem deba te r~pprovll-se o art. 2.·. 
Oevolve <;e á commissão de Petições. 

3 . • disCtLssào elo prnjFc to n. H 7 
Dispf'n satla a lf itura a requerimento do H. 

1\lod e~tino Gonçalves é posto em 3. • discos-
~ão, • sendo sem dt-bate approvado e remeltido 
á commissão de Redacçào , o projecto n. H 7, 
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determinando as di visa<; de dh ersos distri- na ndo pe lo archivamento de uma rrpresenta-
ctos. çào do presidente da Camara .Municipal ·;.de 

3.• discussão do projecton. U2 Santo Antonio do Monte. J 

Oif.pensada a leitura a requerimento do sr. 
!oão Lisboa, é posto em 3.• discussão o pro-
jecto n 112. drspondo sobre a nomeação de 
professores inter·inos. 

O sn. NELSON DE SENNA, em nom e da com-
mi;;8fio de Instr ucçào Publica, apresenta as 
segumtes 

Emendas 
N. i 

Converta-~e em art. 1. • o paragrnpho uni-
co, ta l como está redigido, excluindo-se a pa· 
lavra «lambem». 

N. 2 
• Com:erta-se em paragrapho unico do mes-

mo l;lr lr go o actual art. 1:, mas assim redi-
gido: 

"Paragrapho unico . Poderão ser lambem 
nomeados t-ffec tivos nas respec tivas cadeiras, 
mdependent~mente de outr·as formalidades, 
os profe,;sores primarias interinos, actual-
men te em exercício. nomeados de cont'ormi-
dade com os arts. 81, lettra - b e 92 do dcc. 
n. 3._191. de 9 de junho de 1911 c (')U e, na re-
gencla de sua~ cadeiras até á data da publi-
cação desta lei, tenham dado provas regula-
m~nl ares de C(lpacidadc profissional e as~i
dmdad e. com proveito para o ensino, sendo 
estes requisitos provados pelas notas officiaes 
existentes na Secre ta ria do lnterwr,. 

N. ~ 
Red ija se por esta fó rma o art. 5. · : 
«Fica suspensa por cinco annos a faculdade 

conferida ao poder execulivo pnra conceder 
equiparação de l!:scola Normal com diplomas 
reconh ecidos prdo Estado, aos collegios e 
institutos particulares que :-t lé a data da exe · 
cução da presente lei não haj8m requerido o 
goso dessas regalias, «ex-vi» do art 2. · da lei 
n. 501 , de 2i de setembro de i9!l9~. 

Sala das ses~ões, 19 de agos to de 1913 -
Nelson de Senna.- Ferreira de Carvalho.-
Raul de Faria.- João Velloso.-Xavier Rolim. 

São post.as em d i~cussão conjunctamente. 
Ninguem tomando a palavra, encerra-se a 

di scussão, sendo approvados o projecto e as 
emendas.- A' commissão de Redacção . 

1 • di seu.~ são do p1·ojecto n. ,127 
D'isp~mada ~ leitura , a requ erimento do sr. 

Modestmo Gonça lve~. ent ra em i". discussão e.e npprovado sem dPbate o projecto n. i 27, 
dispondo ~obre subvenções a f:nendas-mode-
lo.-A' commissão de Agricultura e lndus-
tria. 

2•. discussão do projeclo n . 123 
Lido e posto em 2•. discussão é npprova-

do , sem debati.'!, em ~eus trP.s arl. i ~os e volta 
á commissão de lnstruc~~ão Publica, o proj e-
cto n. i23 , dispondo sobre cr. registro de di-
plomas na Directoria de Hygiene do Es-
tado. 

Parecer n. H 7 
Sem debate é a pprovado o parecer n. 17i, 

da commhsão de Camaras }iunicipaes, opi-

Parecer n . 178 
Sem d ~ba~e é ~ pprovado o parecer n. i78, 

da comm1ssao de Orçamento, opinando pelo 
arch1vamen1o de uma pelição da empresa de 
Aguas de Caxambú . 

Parece1· n. ·179 

Sem d~ba~e é approvado o parecer n. 179, 
da comm1ssao Mlst;• , sobre rec urso eleitoral 
de Pouso Alto. 

1• . discussão do pr·ojecto n. 129 
Lido e posto em 'I" disc11s>ào é,scm rl.Pb:~

te, approvado e ·1ai á commissão de Legisla-
<:".ão e Justiça o projecto n. 129 , dispondo so-
bre o pagam~nto dos mappas das custas e m 
processos cnmes. 
~a da mais havendo a tril ta r, o sr·. .Pres i-

dent e designa para amnnhà a seguinte 
ORDE:\1 DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e ~ pprovação da ac ta . 
Expediente. 
Até duas horas da tarde: 
Apresenta ção de ;-.arece r·es das commis~ões. 
Apresen tação de protectos, "eq uPrimen,tos, 

indicações, inter·pellações ou mo ções. 
Discus,ão de req uerimentos, indicações, 

interpell a(;ões ou moções . 
Approv~ção de redacções finaes . 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas ua tarde: 
3•. di scussão do proj ec to n 95 , sobre for-

ça oublica. 
2•. do de n. 121, perdoando o ex collector 

dr. Lavras do resto da pen<l qnP lhe foi im-
posta por sentença do juiz de direito daque l· 
la comarca . 

3• . do de n. 107, auctorizando o governo 
do Estado a entrar em accordo com o da 
União para a regulariza ção do serviço de 
Registro e Archivo de marcas para ani-
ma es. 

3•. do de n . i 26, regulando o processo da 
acção de despejo e conte ndo outras provi-
dencias . 
Levanta~ se a sessão. 

42.• SESSÃO ORDlN A RIA, AOS 22 DE AGOSTO 
DE 19i 3 

PRESlD ENCIA DO !'R. ED UA RDO DO AMARAL 

SUMMAR!O:-Acta -Expedien te.- Discurso do 
sr . I gna cio M urta ,-Apresentação de pareceres. 
lndicação .-Discurso oo sr. l!!nacio Murta.-
Di•cu8s!lo do p11recer n. 180. -RI'dacções ftnaes. 
- 3•. discnssão do proj ecto n. 95. - 2•. do de 
n. 121.-Urgencia.-Redacção final. 3•. discus-
são do projecto n. 107. -3•. discussão do pro-
jacto n. 126.-Emend as.- Urgencia.- Reda-
cções ftnaes.-Ordem do dia 
Ao meio dia, feit& a chamada, acham -se 

presentes os srs. Vieira Marques, José Alves, 



G~ribaldi Mello, i\'Iod estino Gonçalves, Elias 
Theotonio, João Antonio, Christiano Rõças, 
Xavirr Rol im ,lgnacio Murta,Odilon de Andra-
d e, !fr.·nklin de c~st:· o , Paulo Pinh eiro, Fir-
miano Cos ta, Raul de Faria, Henri4ue Por-
tuga l, N el~on oe Se nna , Raul Soares, Alves 
de LP.mos, Pedr·o L:.born e, .J oão Porfirio, 
João Ve!Jo .: o, FP.rreira rle Carvalho, Prricles, 
i:lenna Figu eirPdo, Pedro Luiz, João Lisbo<t, 
SchumHnn, Abei liirrl r Edmundo Blum , fall.~n
do, com causa partidp<1da, os sen hores Silva 
Fortes, Sty lita. Olympio 'J\•ixeira, Caldeint 
Junior. TavarP.s de 1\IPJi o, Augusto Sp"e1·, 
Campos do Am<• ral e Antou io i\Ic:Ira, e, sem 
ella. os mais sen hores . 

Abre-se a ses~ão . 
Lida a ac ta oa 11ntecrdente e não havendo 

quem sobre e! la faça observações, r, a mesma 
daoa por approvnda . 

O ~R 1. o SECRETARIO dá conta do s~guin te: 

EXPEDIENTE 
O/fiei o 

Do sr. Secret~rio da Agricultu ra devolvendo 
inror·mado um requerimento em que o l1ju-
dante fisca l da !eira do Sitio solicita a u-
~m ento de vencimentos . -A' commis~ão de 
Petições. 

O SR. JoÃo LISBOA devolve â Mesa uma re-
presen tação da Camara Munici pa l rlo Sr rro, 
pedindo um ~ uxilio para os fes teJOS do bicen-
tenario da r!' ferida <.:idade, visto já e~ t .r esse 
pedido atten tido no projecto de Orçamen to. 
- Junte se ao projecto n . 106 . 

Representação 
O sr.l gnaeio l\lurta: -Sr.President.e, pe-

di a palavra para passar ás mãos de v.exc.uma 
representação em que o pre~id ente do con -
selho particular das Conferenci rs de S Vi-
cente de Paula, da cidade do P.eçan ha, sol i· 
cita do poder legislativo um auxilio par~ 
construcção de casas dos pobres , a cargo do 
mesmo conselho. 

Creio não ser necessario desenvolver ou t1'as 
considerações no senti do de mostrar a com·e-
niencia que ex iste em se auxiliar esses esta-
beiFcimentos que têm por fim ~occo:re r os 
pobres e desvalidos. 

Acreditando ser um acto de caridade, sem-
pre louvavel, quando o poder legisla tivo ten-
ta auxilillr' estabe lec imentos dessa ord em, eu 
es pero qu e a Casa rl ê bom ar~olhimrnto â 
represe ntação qne ap resento. (Mnito bem!) 

Vai a representação á commissão de Orc:a -
mento. " 

Apresentação qe parece1·es das commissões 
0 SR. NELSON DE SENNA, em nome da com -

missão de Comtituição, Legislação e Ju sti ça, 
apresenta o seguin te 

Parecer pam 2a . discussão do 
projeclo n. 129 

A commissão re Constituição, Le~ i ;. l ação e 
Ju sti ça é de parecer que passe á 2• . disc us-
são e S!'ja 11pprovado, com a mesma r edacção, 
o proj e~ to n. 129. 

Sala das commiSSÕPS, 22 de i! gosto de i 913. 
Ne l ~on de Senna.-Raul Soares.- Odi lon de 
Andrade. 

O ME5MO SENIIOR req uer e obtém dis pPn~a 
d ~,s form alidades regim ent~es para que o pro-
jec to fi {!ure na ordem do dia seguinte. 

OsR. RA UL DE l.i'ARIA, em nome da commis-
são de Redacção dil s Leis, apresenta as se -. 
gu in tes redacçõcs fin <? es: 

Redacção final do projec to n. 112 
A commissão de Redacção das leis il que 

f01 prese nte o proj ec to n. 112, é rle p:1rec:e r 
qt.;e a sua redacção final sPj;! ~ ~egu inte: 

O Congresso Legislativo do E~tado de ~linas 
G•' r~es decreta: 

Ar t. 1. · Os professorf's primarios intrri-
110!', nomeados :.pós a publicação d'es ta lei, 
poderão, a juizo do govcl'llO , se1' tiJ'Ovidos 
elfeclivame nte nas cadeira s que rrgerem 
quando: 

I-Con t:1 r"m t• es annos. pelo menos, de 
exr rcicio inter ino do magiste;-io prima ria e ' 

ll - Tivere m dado provas reg ul:lme nt>'~l'es 
de ca;:>acidade profissiona l e as~idu i Jade , 
com provr ito para o ensino, provados esses 
req uisitos pe las notas ofli ciaes ex istent es na 
Secretaria do lnter ior. 

raragrapho uni•:o Aos Pl'ofes~ores intE. ri-
nos,actualm ent e Pm exercicio, poder:'t, a juizo 
do governo, ser facul tada a nomei!Çào efic-
cliva , desde que sa tisfa ça m aos requisitos do 
n. li deste ar tigo . 

Ar't. 2. · N~s dtspo, ições do :-rl. S!l, lellra a, 
do dec. n. 3.t 91, de 9 de junho de 191 ·1, não 
se comprcll endem os normalistas diplomados 
pe los institutos oificiaes do E.;tado ou pelos 
estabe lecimentos a estes equiparados. 

Art. 3. • l.i'ica o governo auctorizado a or-
gan izar, a titulo de experie n ci~ . o serviço de 
inspecção med ica junto :'ts esco las publicas 
e grupos escolares . 

Paragrapho unico. Para os fins de& te ar ti-
go exped irá o governo ilS in~t.rucções neces-
sarias â execução do referido se rviço. no 
qual poderá despender até 25:0008· 00 aunua l-
menle. 

Art. lt .· Fica egualmente o governo auc to · 
rizado a creilr, na Capital do Estado. um ln-
stiluto Profissioml [feminino , dando- lh e 11 
organização m is pratic:t e consentan ea com 
o aperfeiçoamento da educação profissional 
do sexo a f{Ue é destinado. 

Art. 5. ·Fica suspensa, por cinco annos, a 
facu l cl~de conferida ao pod er execu tivo de 
conceder eq ui paração a Esco la Normal. re-
con hf'ce ndo-th es os diplomas. ros co llegios e 
in stitutos particnta res qu e, até a da ta da 
ex!'cução desta lei, não tenham requerido o 
goso dessa rrga lia. 

Alt. _6 . · Revogam- se as disposições em 
con trano. 

~a l:t da>- commi s~õe~, 22 rle agosto de 1913. 
- Ped1o Laborne. - M. Gonçalves.-Rau l de 
!faria. 

Redacção final do projeclo n. J 22 
A commissãn de Redacção da s Leis é de 

parecer que sPj<l adoptada como redacção fi-
na I :•o projf'cto n. 122 a mesma ~om qu e foi 
esse proj ec to approvado. 

Sala das commissõef'-, 22 de ~gos to de 1913. 
-PPdro Laborne.- M. Go nçalv es.- Raul de 
Faria. 
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Redacção final da Resolnção constante do pa-
recer n. 179 

A commissão de Rectacção das Leis, a que 
foi pres•nte a Resolu ção constantP- do pare-
cer n. 179, d2 com missão Mista, offerPce parfl 
SUl redacção final a mesma com que foi apre-
sentada e a pprovada. 

·Sala dag commissões, 2~ de agosto de 19f3. 
--Pedro Laborne.-M. Gonçalves.- Haul de 
Fi! ria. 

O MEsMo SR. pede e ohtém dispensa das for-
malidad es rPgimentaes para que srjam discu-
tid as e votact a5 na .presPnte ses~ ão as reda-
<;ções apre,entadas. · 

O SR. SE" NA FJ GUElREDO , pPla commissão de 
Orça mento, aprese nta o ~eg uinte 

Parecer n. 181 
A commissão de Orçamento, examinando 

os rPquerim entos dos engenheiros U:;car da 
C:unha Correia e Manoel R. d>t Multa Vascon-
cellos. ~Je dindo ise nção de impostos para as 
in s tall~ções . c •rros e apparelhagem da estra-
da de ;,utomoveis da Capital Federal a Juiz 
de · Fóra;-e de Hyginu Francioli, pedindo 
i~e n c; ão do imposto ue exporta (,:ão, pelo prazo 
dP. cinco annos , so br·e vidros e {;~na fa s da 
fabrica qu e fl)'denc1 e fundar em B,.rbace na, 
para o qu e já conseguiu diversos favores da 
Camara Municip~l. é de parecer e requ er que 
sej;Jm as ditas p!'tições remettida s ao govcr"o 
do Estado, afim de que sejam atlendidos os 
supplicantes nos termos do art. 1. 0 - b- da 
lei 11. 468, de 14 de se tembro de i907 e ou · 
tras . 

Sala das commissõei' , 22 de r•gosto de 1913. 
-Senna Figueiredo. - Odilon de Andrade.-
Joâo Lisbôa .- lmprima-se. 

0 SR. FERREIRA DE CARVALUO, pela commis-
SàO de Instrucçào Publica, apresenta o se-
guinte 
Parecer para 3. • discussão do pr.ojecto n. 123 

A commissão de lnstrucção Publica, a 
qu·e foi presente o projecto n. 123, des-
te anno, já approvado em 2.• discnssão, 
é de parecer que sPja o mesmo submettido á 
3.• discussão e approvudo com a mesma re-
dacção·. · 

Safa das commissõf' s, 22 de agosto de 19i3. 
...,. Ferreira de Carvlllho.-Rau l de Faria.-Xa-
vier Rolim.- .loâo Velio!'io.-Nelson de Senna. 

O MEsMo sn . . pede e ob tém dispensa das 
formalidade:i re~ime nta e s p:1ra que o proje-
cto figure na ord em do dia immediat~. 

0 SR. ODILON DE ANDRADE, pela commis~ãO 
de Orçamento, apresenta os seguintes parece-
res : · 

Parecer n . 182 
A commi ssão de Orçamento e r.ont:l~, · a que 

foi presente o requerimento da Companh·ia 
Mogyana de Estradas de Ferro e .Na vegação , 
pedi rH1o ao Congresso decrete ·a eliminação da 
clausula de reversão no contracto de conces-
são de privilegio á requerente : 

Considerando que o poder legislativo nucto-
rizou o governo a fazer a dita eliminação nos 
contractos de cGncessão de privilegio pa-
1 a const1 ucção de estradas· de ferro sem sub-

venção ou garnntias de juros, mediante com-
pensações, a juizo do governo ; 

Consid erando que o julgamento das com-
pensações ofl'erecidas para obtenção do llllu-
uido tavor é um acto de administração; é a 
commissão de parecer qu e ao sr. ~ecre tario 
da Agricultura seja remetltda a petição. 

Sala das commissões, 22 de agosto de 1\'113. 
Ud!lon de Andr~de.- Alves de Lemos.-· 

Senna Figueiredo.-João Lisbóa. 
Parec~r n. 183 , 

A commissão de Orçamento e Contas, a ql.ie 
foi presente o requel'imPnto da Companhia 
Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, 
pedindo ao Congres~o a decreta ção àa resti-
tuição àa quantia p~ç;a ao Estado pelo impos-
to de 1/ 2 °/o de inscripção hypoth ecaria de 
qu e es tava isenta em virtud e do oispooto n1 
lei n. 5i8, de 22 de agosto de 191 2, attenrlen-
do a que a reclamação devia ser dirigid a á Se-
cret:: ria das Finança s, pois o poder t·xecutivo 
tem competent:ia para dclla tomar conheci-
mento e auc.:torizar a res titui ção, si devid a, é 
de parecer que ~ ej a a a Iludi da pe ti ção 1 emet-
tida ao Secr·etario das Fimn c;a~. 

Sala das oommissões, 22 de agns to de 1913. 
-Odilon de Andrade . - ~e nn a Figueiredo. -
Al ves de Lemos .·-J oão Li,.;hô l. - lm !J l'imam-se. 

O sR . JoÃo ANTONIO , em nome da commis~ ão 
de J>eti çõ es , o prescnta o ~eguinte 

Parecer n. ·184 
A commissão de Peti ções a qu e foi presen-

te o requ erim ento de Laf .. yette Roq uette Fran-
co, vigia 11 scal de Ara Çjnary, commissionado 
par;t auxiliar, na fi sca liza ção de renda s, a u~ 
cos fi ,:c1es ambulantes, acompa nh ado de at-
testado medico : · 

Considerando estar o governo au ctorizado 
a conceder li cenças, com o a requ erid a, é de 
parecer que o requerimento, com a informa· 
ção, seja dirigido ao pode r compe te nt~ para 
tomar na consid eração qu e falculta a lei. 

Sala das commissões . 2:.l de agos to de f 913. 
-João Antonio.-Christiano Rôças.- Firmiano 
Costa.- A imprimir. 
APRESENTAÇAO DE PROJECTOS, REQUERIMEN'fOS , 

INDICAÇÕES, INTERPELLA ÇÕES E MOÇÕES 
O sr. Jg·nacio 1Uurta: - Sr. Presidénte, 

solicitei a pa lavra para enviar a v. eJ>.c. 
afim de ser submettida á esclarecida atten-
ção da Casa, uma indicação que es tú assi-
gnada poi· mim e diversos companheiros de 
b:mcada, e que tem por fim CO lJ Sultar uma 
das mais palpitantes necessidad es de que se 
rescente a região norte minPira, 1ão vasta, 
dotada de tant:ls riquezas n~turces , mas tam~ 
bem tão esquecida na distribui ção de benefi-
cios dos poderes ubplicos. 

Como os meus nobres collegas s~b em, já se 
acham dotadas do serviço de linhas tt'l egra-
phieas a cirlade de Arass ually c a villa de S. 
Miguel ~e Jequitinhon_ha, depois de longo tem-
po e esforços poi· mim e outros illustres re-
presentantes uo · Norte de Mina s empregados 
para consegui l-as " a indi cação que tenho a 
honra de passar ás mãos de v. ex c., sr. Pre- · 
sid ente, é no sen tid o da c~ mara dos srs . 
Deputados, por intermedio d8 Mesa, repr·esen-
tar ao governo ~dera ! sobre a convenicAcia · 
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de ~ e r prolongada a linha telegraphica da cida-
de de Arassuahy até a de Boa Vista do Tre-
medal, pass~mdo pelas ciJad es de ~a linas e 
Rio P .. rdo. 

~oli cita lambem a indicação, u . Pres iden-
te, a constru,:ção de uma out1·a liuha telegra-
phica que, pa rtindo da villa de S. Mi.Juel do 
Jequitint10nh·J, vá a villa de Fortaleza, qu e 
não ~ó pelo seu impor~·HJte commer·cio e la -
vou1·a como pe la sua in duslria pastolil, é um a 
das mais ri c .s P. fl o re"c~ ntes do 'orte e mes 
mo do Estado. (,\poiad os). 

Faz.e ndo :>e ntir á C:lsa . SI' . Presidente, que 
os pedidos con stantes <la indicação que 
tenho a honra de aprPsentar, já fazem p ~u te 
do pl ano geral de linh as t e leg ra ph ica~ da 
Repu bli ca , f' ll devo lambem dize r que For-
taleza rlista 14 ·1eguas dr. S. Miguel du Jeq ui 
tinhonh a e qu e a cida de de Bôa Vista do 
Tremedi! l es tá a lt 5 leguas da de Arassu~ h y, 
ficando Rio Pre10 e S~ lina s entre e&tas du as 
cid ~ àes do Norte do E< l-tdo. 

~ituada na frontei1·a de Min a~ corr. a Bahia, 
no extremo norte, a grand e di stil ncia des ta Ca-
pital. a cidad e de Bon Vista do Tremedal e'tá 
inteiramente seg1·egada do res to do nosso 
grandioso E~ t 1 do, pelo qu e qualquer pr. rtllr-
l:Jação da ordem pu blica , a invasão de desor-
deiros do visinho Estado , ou mesmo qua lquer 
um outro acontecimeno que d!lmande me-
did as erfi cazes e promptHs , terão qu fl fi car 
sem a mm1ma prov i de nci~ , por chrg:n em 
tarde demais as noticias de taes ncontec imen-
tos , pois que, não gozando :Jq uella pro;pPra 
cidad !l de ' erviço telegraph ico, narta se pode-
rá fazer ü sto que, pelo co r reio, a r norm P. 
distancia que a se para da Capita l ~ ó. puderá 
se r vencida tarde demais, talvez 20 dias de 
pois. 

Só por es te simples enunciado, vê a 0\ sa 
a justi ça e a conveniencia da med ida que ora 
solicito desta illustrad a e potriotica Camara, 
esperando que os nossos illustres represen-
tantes no Cong1·esso Fede ral por e!la se in-
teressem p:.trioticamente junto ao governo da 
União. 

Entendo. sr . Presidente , e estou certo que 
a Camara ha de concordar commigo que se 
não podemos dotar a região do norte com as 
vias férreas , ou ao menos de bo~ s es tradas, 
cousas que alli não ha inft: lizment.r. nO menos 
qu e ~ e lhe dêm linhas telrgraphicas, qu e " 
ponham em communicação r a pida com as de-
mais localidad es do Estado, j á beneficiados 
com viação rapida e outros melhoramentos 
qu e impulsionam seu progres-so. 

Espero, portanto, s1·. Pr P- ~id e nte, qu e a Ca-
mara dos !:)rs. Deputados vá ao enco ntro da -
!{Ueii Es nossos patrícios qu e, no norte minei-
ro, estão sPgregados do resto do Brasil. 

0 ~R . FERREIRA DE CARVAWO:-A~oia rlo . 
Ainda mais que não h a !'egião télo necessita-
da de auxilias como seja a rrgião norte minei-
ra . (Apoiadus; muito bem !) 

0 f- H. lGNA C!O MURTA:-Agradeço muito as 
aJfirmações dos meus collrgas que vêm re-
forç:H' o::; meus fracos argumentos. 

Ü m. FERREIRA DE CAR VALHO: - Não i!ppoia-
do; v. exc. é muito competente. (Apoiados; 
muito bem!) 

0 SR. lGNAC!O . MURTA:-A spirando esse mr.-
Jiioramenlo, sr. P1·esidente, aqu Plle povo 
mostra que desrja tambem banqu etear se nos 

fes tin s da civilização; que aspira o engril nde,--: 
cim ento da sua qu eri'çJa terra , que pe la natu-
reza foi dotada· de immen,as r·iquezas natu-
r·nes, hoje desa proveitada> e in exploradas, 

_pe lo abandon o em quP. se acha ... . 
0 SR. FERREIRA DE CARI'A LH O: - Apoiado. 
O SR. lGNA CW MuR'rA ... e que só espera o 

traba lho intclligente e raciona l de homen s e 
o ~ u x ili o '1U e the é devido pelos poderes pu-
blicos do E~ ta d o c da Un ião, ati m de 'e des -
envolve r e fazer fi gura entre as suas dignas· 
irm ãs de Min as Geraes. (Apoiado.) 

S1'. PrPsiden te, o meu e, tado de ~a u de não 
me pe rmi tte ab usar pci r ma is tempo da at-
te n ~ ão da Casa . .. 

O SR. NEtsoN DE SENNA: - V. exc . é sem-
ore ouvi do com muito prazer. (Apoiados; mni-
to hem! ) · 

O ~H- lGNACIO MuR TA: - Agradeço a gentile-
za dos nobres depu tados, meus in dulgentes 
e ~en er-o,-os co llegas . 

Advoga ndo uma causa tão legitima e justa , 
es tou certo de que a de!icienci:l da minha 
linguagem.. . . 

VoZE;;:-V. exc . é muito c0mpetente e está 
discu tw do muito bem e pa triotica mente. 
(A po ia dos geraes. ) 

0 5R. IGNAC!O MURTA: - . .. Sr rá ~ uppri d a pe-
lo pa tr-iotismo da Camara dos se nh ores Depu-
tado, sempre Uio solicita em il tlPIHier as ne-
ce~sid ad es do povo que pa ra i;-: to aqui man-
dou. Tenh o dito. (Muit o bem ; m~tilo bem !) 

l ndicaçào n . -17 

!indicamOS flUe a C~m a ra dOS senhoreS· 
Dep utadfJs, por intermedio da Mesa, represen-
te ao governo da União. sobre a conve niencia 
de serem con struídas duas lin has teleg ,·aphi-
cas que, p~rtin d o nma da cidade de Ara;-:s u ~ hy 
e passando pela ::; de Sa linas e Rio Pardo vá á 
cidade de Boa Vista do Tremeda l e outra qull 
da villa de ~ - Miguel do Jequitinhonha vá á 
de For taleza. 

Sala da~ sessões, 22 de agos to de 1913 . 
lgnaciu Murt •, João Antonio, Pedro L~bor

ne , João Porfirio , Nelson de Senna, E Blum, 
A . Perr.ira .- A' commissão de Obras Publicas 
e Viação. 

Par ecet n. 180 

Lido e posto em discussão, é sem debate 
approvado o parece r· n. 180, da commissão de 
Cam <t ras Municipa es, solicil11 ndo informações 
com relação ás divi ~ ~ s en tre os municípios de 
Olivei1·a e ltapecerica . 

. App'l·ovaçào de 1'edacções fin aes 
Lidas e pos tas em discussão. s u ccessiv ~ m en

te, siio, sem debatr. , approvadas e remettidas 
ao Se ll arl o as seguintPS r~ d (lcções fina es: 

Do !JI 'n jPc to n . 106 , sobrr. or<;am ento; 
Do ]JI ojecto n. 108, con cPdendo favores ás 

caixa s de credito rur(l l qu e se fundarem no 
Estado ; 

Do prc.j ecto n. 112, di spondo sobre a nomea-
c.'âo de professores interinos ; 

Do projecto n. 125, auctorizando o governo· 
a emprestar á Companhia No rte de Minas a 
quantia de mil contos de réis, em apolices da 
divida publica do Estado. · 

Do proj ecto n. 122, approvando <~S contas-
do exercício de 1 91 2; 
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Do parecer n. 179, da commis::ão Mida, so-
bre i'ecur·~o elr. itor·al de Pouso Alto. 

Comparece o sr·. Argemi ro de Resende. 
2. n PARTE 0 .\. ORDE~f DO DL\. 

3. a D I SCUS~Jo DO PHO.J ECTO N. 95 

Com dispensa de leitura reqnP rida pPlo sr. 
l\Iod estino Gonçalves, entra em :.1.• discussão, 
sendo nppro v: tdo sem de iY·te, v proj ecto n. 
95, sobre força publica.-:\' co mmis:>ã 1 ·de Re-
dacção. 

2 adi~WS-• ÜO do pTnJeCtO n. '121 
Lid o e po~to em 2-" discussão. é. sem deba-

te, approvad u, com emend a addi tiva da com-
mi~súo el e Li gi ~ l nção e Ju sti ça, o projecto n. 
f2f, perdoand o o ex-c .. ll ect.o r rir. Lavras o res-
to d~ pena qu e lh e fo1 im pos ta por sPntença do 
juiz rie ciireito riHqu ell a comar·cn.-De1011a-se 
á me,ma commis~ào . 

0 Hl. FERH EIRA DE CA RVALllO, pel:t ordem, 
pede qtte l:'•~ consign e na ~ela ter votado cou-
tra a emenda. -Será al tendido. 

Urgencia 
O ~R. Mo DESTINO GoNÇA I vEs, pela o1·dem, 

obte n t~ o urg,..nciu , apre sen ta em nome da com-
missão ons Le1s a segu in te 

Redacçào final do p1'ojecto n . 95 
A comrrii s::ão de R Pdac~ào d ~s Leb, n qu e 

foi presente o proj ecJo n. 9tl, fix~n do ::t Fo/'(;a 
Publica do E~tado p~ l'<t o futttl'v exercício rl e 
!914,-é de parecer qu e ~eadopte, como fi-
nal, a mesma redacção com que transitou 
nesta Casa . 

Sala das Commis~Õ"S , em Bello Horizonte, 
22 de agosto de 1913. Modestino Gonça lves, 
·Raul de Faria, Ped ro Laborne. 

O ME5MO SENHOR reqn c r e é attendido que a 
discussão da redacção final que acaba de 
apresentar se faça in continente. 

Lida, pois, e posta em discussão , é, sem 
debate. appprovada a referida redacção que é 
remettida ao Senado. 

3 • discussão do projPc lo n. '107 
. Submettipo a 3. • di scussão, d.e pois de lido, 
e, sem debate, app rovado o proJecto Ti. i07, 
auctorizando o guw~mo do Esl<tdo a entr·ar em 
accordJ com o da União para regulariwção do 
serviço de RPgistro e Archivo de mar·cas par·a 
animaes.-A' co~nmissão de Redacção. 

a.a discussiio do projecto n. 126 
Entra em 3.' di scu,são o pr·ojecto n. 126, 

regulando o proce!\so rl e acção de despejo e 
contendo outr·as providenctas. 

0 SR. ODILON DE ANORADE. em nome da CO!TI -
IDÍSSâO de Legis lação e Justiça, jus titica e man-
da á Mesa as seguintes 

Emendas 
N . i 

'· Art. !5 . n. 1 redija-se do seguinte modo: 
Art. A acção de immissão de posse nos bens 
adquiridos !JOr actos ·«inter-vivos» ter.í a fór-
ma estabel"ecida nesta lei. ' 

A. c.-36 

N. 2 
Ao n.ll do ar t. 15 Su pprim a-se 

N. 3 
Ao art. 16 
~upptimam-se as palavras: ou os do -

cumentos Cl ·mpr0batv.I'IO!\ do nO\"O manrl" to 
ou da eleição ou nomeação par·a o rxe rcit:io 
dos cargos de representonle das pt·s~oas ju-
rídicas. 

N. 4 
Em SPç:u ida ao ar t. I~ 
A rt NJs pr·e~ tar; ões rl P. contas rrflur. ridas 

peJo.; intere,sad os, a :- udh·ntia do Miui,terJO 
Publico,,_! far·á de acco rd o com a it'gislação 
em vi go r. 

N. 5 
Ao art. 12 
~u b~tilua-s c a palavra «interPssa do n pela 

palaHa «auclO I'." 
N . 6 

Aoarl.11: 
Supnr·1mam-se a:; palnvras : «O U ao i\'linis-

lerio Pu blico». 
N. 7 

Ao art. 8. nccrrsce nte-sr : 
«O de appeiLo t;ào, qu e ~ó terá o eff cilo de-

vo ~utivon . 

Sa l:1 d~s ses<ões rl ~ c~ tm r .t dos nrpu t~ rln,, 
22 rl c <q:(n~l o rlf' 1!lJ3. - Haul So:~n' ~- ll a il o n 
ae Anrlrade-N.-Isou de ti•"rtlla - ft,, ul li e Fd-
ri a. - São postas em dist.:uss<lo conj uncta-
mr nte_ 
N1n~ t 1 Cm pedinrl o a p~ l avril, ence rra-se a 

di sc us,<io . ProceciPndo-se á vuta çào são ap-
provadus o p1'(•jeeto e as emclldas.-A' com-
mis~ão de Redacção . 

Ul'gencia 
O fR. RA uL DE FAnrA, pela ordem, obten-

do Ul'gencia, apr·e~cnta rm nome da commis· 
são de redact;ão d::ts leis o seguin te 
Pa1·ecer e redacçüo final sobre o projecto n. 1 ~6 

A commissão de Redacção das Leis, a que 
foi presente o proj ec to n. 126 , com as r·eF pe-
clivas rmend as approvadns em 3.a di:;cussào, 
o apresP nla com a seguin te redacção final 
cont"orme o venct do: 

O Congr·Psso Leg,latiYO do Estado de Mi-
nas Geraes decreta: 

CAPITULO L 

Art. i. o Qu ando o sen bo1·io do p1·edio rus-
lico ou urbano quizPr despejai-o, nos casos 
em que a IP-i o pe1·mitte, requerer-á ao ju1z a 
cri ação do inquilino ou an enct •• tario para den-
tr·o dt-1 sej,; aias assignados e rn 11ud iPncia. si 
o predio for urbano , ou de d ~ z. si for· o pre-
rtio rustico de;occupado ou all Pgn r por em-
bargos e provar a defesa qu r. tiver. 

Art. ~! . 0 Na acção de rl es pf'jo sómen te se 
admi1 tirá a excPpção de suspeição -

As demais ext:Pp~ões se rão a !legadas e pro-
cessadas cnnJunctamente com a defes:1. . 

Art . 3. 0 Si o reu não ofl'erecPr emb;ngos 
dllntro do pr~zo assignaao, o esaivão ccrti-
!ica l o-á e prepnrados os autos, t•S fa1·.'l GO H-
cluso!\ ao juiz, que decretará. o despejo dentro 
de 24 horas. 
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Art. 4.• ::li o reu oppuzer embarç:os e estes 
não forem releYantes ou não se acharem 
cumpl'idamente provados, o juiz os rejeit:Jrá 
'in·limine dentro do prno de 48 horas. 

Arl. 5 . • Si os PU bargos forem recebidos. o 
que será decidido no mesmo prazo do artigo 
antecedente, irão os autos com vista ~o au-
clor por seis dias , par·a df'ntro delles allegar· 
e provar a sua contestaçlio, finr tos os quaes 
arrazonrão as na r· te~. por 48 hora s cada uma, 
e decidtrá o juiz, a tina!, dentro de cinco 
dias. 

Art. 6• Decre t~ do o d e~ p ejo , passar-se á 
mnndudo para ser· executado contra quem 
quer q11e < ' ~cu pe o pred10 , devPndo os CJtli-
ciaP!' da dilige ncia rPmO\'c r· e d epo~itar· tu do 
quanto nell t-! Pn conln·m não pPrlPncendo ' o 
au~tor, Sll lvo s1 o dono dos moveis os quizer 
receber incontinenti. 

As dP ~ !J e sa,; de 1 em oção se rão levada s á 
conta de cu stns. 

Para gr·"pllo unico. Tratando-se de predios 
rusticos. ba-la que os offida es r r movarn para 
fóra do predio os obj ec tos nelle encontra-
dos . 

Art. 7.• Qu ando ( •S embargos do reu ~ e 
fundarem e1u bemfeilorias por· elle feita s 
no predto, p(Jlfer a o ;, udor pedir lol{o a ava-
l, ação, e pa~a nrlo <·U dr, posil.ando o pre <_~o ar-
bilrailfl, !JI osPguir n>• execur;ãn . 

Art. 8. " Ca h c o r r rur·~o r1e <~ gg r :ll o do de s-
pncho qu e rrjP il ~ in ·limine os embargos na 
acção de d r.~ p ej o, P. rlll ~e r 1 t<' n ça qrre a jrdga 
a tina!. o de appe rl ;;ão que >ó rerá o etTcito 
devolutivo. 

G\P ITULO ll 

Art. 9.• As contas dos tutores, c urarlore~. 
inv ental'iantes, 1e, tam entf!iros, depositarias, 
m<'~ ndn tarios e de l••dCIS aqu e ll es qn e ti ve rem 
bens ;, lh eios sob so a guarda ou ad mini , tr<t ção, 
serão pre~ ta d as med iante o proce:;so esLabe-
lecJdo nPsla lei. 

Art. 10. A requerimento de qualqu er inte-
re~s -. rlo ou do rnini steri o publico , quando I11 P. 
competir, serú citado o ohri ;.:<'~ rl o a cont<ts 
pAra no prno óe dr z di as a partir da au dien-
cia em qu e t'or accusada a r·itação, ofle recel -
as com os docum entos justifi cll ltvos. 

Art. 1'1 . Urterecidas as conta ~ . do~ autos 
SP. dará vi :; ta ao auctor ]'a ra no prazo de cinco 
dias acceital -as ou impugnnl·AS: 

§ 1 . · Acceitas as conta s, o juiz as julgará 
boas por· se n le n ç<~. 

§ 2 . · Srndo im pugnarias se rá :1 ss i g n ~ rio um 
pntzo de St'Í S dia s pat•a ?. prova. s1 ill guma 
das partes o r"fJU Prer, lindo o qu ~ l. ilrrazoan 
do as partes dent10 dP. lres di"s para cada 
uma, o juiz decidirá ati:1al.· 

§ 3.· A impu gnat;ão e~pPcificar;'; com clare-
za quaes as verba s recusada s. 

Art. 12. Si o rett não acudir :í ritaç:iio ou 
não der· a.- cnn tA s 110 pt'a70 assi~nado, se ril a 
respo11s ~ bilidad e liquidada pehs contas le · 
van ;arla s pl'lo auclcJr nu a rPquCI'irn ento d r ~
te ser:ln tonrada~ {r rcv ... tia do rcu pr11· <1 r hi-
trador· nom eado pelo juiz, no pr·azo pot' e>-te 
determinado. 

Paragr;r pho unico. Si o ren acudir á citação 
e neg:11· A ohrig:rç:io dP. d<trconl<i~, HO au<:tor 
sr r tt fi1CU lloda ;r liquidação dell:rs n11S t"rmos 

· de~te llrtigo, feito o que sP:rá as;;ign<tdo um 
pt'nZO de 6 dias para a prova, findo o qual, 

arrazoando as partes dentro de Ires dias para 
caJn uma, julg<ná o juiz conjunctamente a 
preliminar· do rt' U e as contas. 

Art. 13. !'las pre st~ções de conL1s reque-
ridas pelos intere&sados, a ;~udi e ncia do mi-
nistPrio publico se rarit de accordo com a le-
gisl<ção em vigor. 

Art. 14. O Si! Ido julgado por sentença será 
cob t'ado pela fórrna do processo das execu-
ções. 

Art. 15. Continúa em vigor o proce~so ad-
mir.i s r.raliYO de tomad:1 dP contas quando pro-
movido «ex-ot!icio» pe lo juiz. 

CAPITULO IIl 
Art. 16. A acção rle irnmis-:ão rlP po~se nos 

r ens adquiridos por actos inter-vivos lerá. a 
fórma e' tab r> lecida nes ta let. 

Art. O. Na petição inicial, á quA l sPrào 
jnnlos os títulos de aequiskão , o auctor [lPlfi-
rú a citat;ão do reu para no J!l'azo ne cmco 
dias , assigna do Pm ~ : u rlirnci:J, demittir de si 
a pm·SP dos h ~.: ns em f'ay or do auctor , ou ofl'e-
r• o ·r ~ua contPsta ção, ' ob pena de, á 'ua r·e·-
velra, ser julgad 1 procedente a acção e se ex-
P"dtt· o com pe tente mandado de i111mis~ào de 
pos~r . condrmnando outrosirn o n·u nas cus-
tas e 1ras perdas e damnos qu e ~e liquidarem 
llfl !'XevUÇ<iO . 

~ J . · OH'e recida pelo re u a ronles fn ção com 
a~ exce pçõPS que ti ver, sel!uirá a ca usa o cur· 
~o surnmario e na sentença fin :·l o juiz , si 
jull!<ll' a :r ct;ão proccdenr e. dP.C J'P I.~rá a pedida 
iurrnissão oe posse, condemnando o reu nas 
perdas e dnrnnos. 

~ 2 . • 'i' ao <~pr·e;;e nta ndo o reu a con testa-
ção no prazo assignado , se rão 03 autos conclu-
sos para a Sf'ntença, com o t stá disposto no 
artigo antecedente. 

Art. 18. Em execução de carta de arrema-
ta;;ão ou adjudicação de bens o juiz, em vbta 
do r·equerimento do arrematante ou ndjudi· 
cala t'io, devidam ente instruido com a corn-
pr tPilte carta, mandando juntai-o aos autos 
dvnd e foi esta extrahida, concederá immedia-
1:rm ente o mandado de immissào de po,se dos 
bens arrcrmtados ou adjudic;ldo~. C(Jnlra o 
exec rrtado ou quaesqu er terceiros que injusta-
rneute os de têm. 

CAPITULO IV 
Art. 19. N t fixa ção das inrl e mniz~<:ões de .. 

vidas pP ia d e~ aproprin ção por necessir1 .< de ou 
ntilidnd e public" d0 Estado e dos municípios, 
deve r lio os arbit~os ter em vista as ~t'~u intes 
!·egr·as: 

1 . · Os ar hilr;Jdores fixarão indemnizaçõPs 
cli stinctas e ru favor de cada um r das nartes 
qu e as reclamarem so b titulos dlfi'eren. 
te~. 

Nos cJ~os de usofru cto, porém, a indernni-
zação será urna só, ealcutada com 11ttençào ~o 
V<ilo r· total da propri eti<ide, e sobre a quan 1ia 
fi x ~da o ~~~of'r·uctario e o propde tario exer·ce-
r:io seus direito~. 

2. · Si (JS terrenos rios predir., q11e lH1uve-
r,..,u rle ser dcsapropriadog, >ÓmPnte em par-
tP, li c:rlrem reduzidos a m ... nos de metllde de 
~~~" e>. tPn~ão , ou·lit.:arem privados das servPn-
lias nPce~sari ,ts para u~o e goso dos terrenos 
e prt'dios, não cornpreh end id os na .drsnpr,o-
pt·lação uu ficarem muito de,mer~cidos de 
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seu valor pda plivação de obras P- hP. mfeito-
rias ~mportantes, ~e rão desapropriados e ,in 
d~mnizados no sen todo, si as?im o r equere-
rem os propri etarios. 

3. • O quantnm das indllmnizar,ões não se rá 
inferior ás offer"las dos pi'Dmotor(!;;, represen-
tantes ou a(!entes da desap r·oori Hc;:.ã·'· nPm ~u
perior ás exigendas dos proprietarios e inte-
ressados. 

4. · As contP~t:rções. duvidas e lili~ios sobre 
a qual idade dns reclaman trs não ub,. tarào a 
fixação da s in demnizJÇ1k•, ordenando o juiz o 
respPctivu depos1to para se r le vantado por 
quem de direito. 

5. · Si a propriedade estiv er ~uje ita ao im-
po~to pr·edial, o qnanturn da indrmn izllçào não 
será inft> rior a dez nem superior a ·qu inze ve-
zes o valor locativo, devc nrlo este sr.r calr:u-
lado pelo impos to em qu e houvPr ~ i d r l ~nça
do o predio no anno immedia tamen te ante 
rio r ao em qu e se veriticar· a desa pro plia-
ção. 

6.· Si nrsse nnno não se houve r pago im-
posto, ri·eva lecP. rá a certid<io rlo lança mento 
do :1nno :-.ntecedente, ou do ultimo lanç trnPn. 
to· feito, salvo o c:nso rle ~e ilaver'P.lll fdtn no 
predio obras impo tantes de pois desse pa;,;-H-
mento. 

7. · f'i a propl'ierlade não estiver suje ita ao 
imposto predial, o v:dor· ria indP.mninçãn ser·~. 
verifi cado e calcu lado sobre a ba se do aluguel 
do ultimo anno. 

8. · Si a propriedarle houver sido rPconstrui-
da em data postHrior ao lnnç:un en to para o 
ulti111o anno, o qu11nturn da indemnização se rá 
fixado sobre a b11se do va lor· loca tivo dos im-
moveis em situ ação e condição a na Iogas. 

9. o Si a propriedade e~tive r em ruína!', ou 
tiver· sido condemnada. os arbitradores, esti-
mando a importancia das obras necessa ria~ á 
prec i~a reparação, ou r·econstr·ucção. pode-
rão tfi xar um valor inferior ao minimo de-
terminado no n. 5. 

10. T>ara fixação do max imo e minimo das 
ind em nizações de arbitradores attenderão ao 
valor ·da propriedade, sua situnção, estado de 
conserva ção e segurança, pr<Jço de sua i!Cqui-
sição e interes~e que della tira o propr·ieta-
rio; e nos casos do n. 2, ao valor em que 
ficar o resto da propriedade por cnusa da 
obra nova, ao damno que provier da des-
apropriação e qua esquer outras circumst :n· 
cias que intluam no preço. 

Não deverão ser attendida!' as construcções, 
plantações e quaesquer bP.mfri torias fei t"s na 
pr·opriedade depois de con hecido o plano das 
obras. 
· H . Si o immovel desapropriado fizer pa r-

te de um conjuncto d!l bens formando um só 
domínio, que 1' no ponto de vista da exp lo ra -
ção. quer em con~eauP.ncia de contigui dade 
dP ,imrnoveis, deve-se leva1· em co nta, para o 
ca lcu lo rla indemnização. a dimin uiçã o do 
va lor quP. t;l l conjuncto de ben s softra e.'C 1•i 
da· desapropriação. 
··. 

CAPITULO V 
, :Art. 20. O regu l. n. 737. de 2/i de novem-

bm de i 850, com as modificações vigentes, 
r egulará os. casos omissos . 

Ar· L 2t . Rovo~a m-se o :1rt. 28 da lei n. i 5, 
rlP. f7 de novr,mhr·o de 189 1 e mais disposi-
ções em cont •·nr-io. 

Sa la das co mmi~~õe~. 22 de :li!Osto rl e i913. 
-Raul de Fariil.- Pedro Labo ~· n e.-M. Gon-
ça lves . 

O ~m•Mo SEN HOR l'flllUP.r e obtem dispensa 
rhrs t ormal irl::~ dP~ regim entaPS para qur. ,1 r·fl -
d::~ cção que nc~ba riH apre•en tar seja discuti-
da e vot:vlil immerl iata rn Pn tP. 
Po~ l. :l, noi~. em cliscussiio é a referirla re-

dncção nppi'O\'ada sr.m deba te.- Ao Senado . 
O ~R. OmLON DE ANnRADE . pela Mdem, ob-

tendo Pgrw1mP.nte urgr.nda, :lprr sonta flm 
nome ria cornmissão de Lr,gislação e .I usliça, 
o seguinte 
Pcwrcer ~~ red'lccc7o para 8." rliscu.<são sobre o 

projeclo n. 421 
A eo mmi ~~ãn r!P. f.on~tit.lliç:io, Lrgislação e 

.Tn~ti ç~. a quP foi pres~'ntr, o prniccto n. 121, 
apnrovildo Pm 2." disr.rrssãn. é de p:1rPf'er que 
sr.ja suhmPtl.ido ú :~. " rli~ru;;são r. ~ pnrovarlo 
com a I'Pdnrc!io srguinte, de conformidade 
co m o vencido: 

O Conl!rP ' S'l Legi,l:1li\O do Est 1d0 de l\:i-
nas Ge r·aes decrf't:1: 

Art. L° Fir. ' o Px-rollrctorrleL~vras . José . 
Antonio Dins Ministrr·'n. prrrloarlo do J'P~to da 
prnn de pr·iv:1ç:1o d~ liberdade qnP, lh e foi im-
po~ta por sent ença do iniz de direito rlaquel-
l<t coma rca, de 18 de ~etembro dfl 1911. 

Art. 2.° Fica egua lm Jntr, perdoado elo res to 
rla pena de pr~ivação de liherrlilde que lhe 
foi imno~ta por sentrnça do juiz rle rlireito de 
Rello Horizonte, de 28 de ~P.tembro de 1012, o 
alfP.res Pio PhilndP.Ipho de Miranda . 

A•t. 3 o Revo~am se as disposições em 
con trario. 

!'ala cln.!\ ses!'ões. 22 rle ::~gosto de 1913.-
0dilon de Andradr.-RPul Soares.-Nelson ('e 
Senna.-A imprimir. 
~ada ma i<; havendo n. trntw. o sr•. Pr esiden• 

te designa p3ra amanhã a seguinte 

ORDEW DO DI.\. 
P RIMEI RA PARTE 

Até umah orad1 tarde: 
Leitu ra e appro vaçào da acla . 
Expediente. 

Até rl uas horas d 1 tarde: 
ApresP.nlaç:in rl e pareceres das comrnissões. 
A oresenta<:ào de pr·njeetos, req11e r·imentos, 

indicaçõPS , interpP I!açõRs ou moçõ ... s. 
Oi 5e n s~ào de requer·imentos, indiciJções, 

in ter·pPI! açõrs nu mnçõe~. 
App rova ção de red~cções finaes . 

SEGUND A PARTE 

At é qu :1 tro hora~ da tarde: . 
3.• discus-:'io do pi'OjflCt'l n. ·J 21, dtsponclo · 

sobre o regist r·o de di plo mas na Dircct oria de 
Hygie nr do Estndo. 

2. " do de n: 129 , di~porvl n ~ohre o pagn -
m ento dos mappns das custas em pro ;:essos 
.crimes. 

Levanta-se a ~e3sào. 
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43.• ~ESSÃO ORDINAR l A, AOS 23 DE AGOS-
TO DE 191 3 

PRESIDE NCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 
SUMMARIO:- \cta.-Expediente .- Discurso rio 

sr. l " ti"cio Morta.- A~rese ut~çào dA parece-
res. -~ Discussão do pa1·ecer n. Hll.- Rerlacções 
ftnaAs.-3 • discus•ão do prC\j ecto n. 123.--2.• 
•lo de n. 129.-0rdem do dia. 

Ao mPio dia, fei ta n chamaria, ach~m-se 
prrsrnt e~ os srs . .l o~é Alvr~ . SPnna Figuei-
redo, Ga rihaldi 1\'Iel lo, Fr~nklin de Castro, 
l\Iar r in~ na Silv;t, Xavier Rot im, João Antonio, 
Mod es tin o · Gon ça lve~. lgnn r.io Murt~ , João 
Porhrio, El ias Tll eotonio , Ch t·istiano Ró ç;1s, 
Ranl de htri·•, Ah·es 11c Lemo>:, .loào Li ~ hô:J . 
Pedr·o t ahorn P, Arw~miro rt e Rt:ze nrlP. Rau l 
Soares, Nelson de ~erma, PericlPs, Va ldom i-
l'O Milgn lhãés c FcnPir·a de c~ t· valho, fnl-
t.ando, com causa pa t· ti c i pad:-~ . o~ sr~. Si lva 
Fortes , St.ylita. Uiywpio Teixein•, Ca!drir·a 
Ju nio1·, Tavares oe Mello. A11 g n~lo SpyE' r' , 
C;nnpos do Amaral e An toni o l\luura, e, sem 
ella, o>: m;tis ~e n ttore~. 

Abre- se a se~s<lo. 
Occupa a cadeira rlr~ 1. 0 ~rcrdario. o ~r. 2. 0 

secreta n o, e, para P Jngar cl e~ t c, é convi·lat.Jo 
o sr . Sen na Ftgurirrrlo. 

Lid a a lld.;t ela ar te('criP nt.c e não h a' endo 
quem Fobre el l <~ raça ob~enn çõe~. fi ca a 
mesma sobre a m c~:1 parn,er approv:tda quan· 
do houver numero l• ga l. 

0 SR. 1. 0 SE CRETARIO dá COO l:l dO seguinte 
EXPEDIENTE 
Rer, uer'imen!o 

De Antonio Jo ~é rl e SouzH Maciel, 2. o es-
cri,·ão do termo el e Pntos. so liei tan do 2 annos 
de licença para trata r de sa ude .- A' com-
missão de Petições. 

ReJJresentações 
De habita n l.cs do districto de Dores do Jo5é 

Redro solicit:mclo transferencia da séde desse 
districto pilra Pi erl~de. -A' commissão de 
Constituição e Le,:; isla ção . 

O sr•. Ignacio i\hu·ta :-Sr. Pre, id en te, 
pedi a p~lavra para ell,ÜH á Mesa duas re-
vre,;en t;, r;ões. 

A primei ra é doe; h11bit::~ntes do districto ele 
Su~:miú . pedin-do a tran sl'e renci:1 tle,:se dis 
tricto do município de ~linas Novos p:na o 
de Arassuahy , par,, o qu e a ll eg: llll q:.:e, desde 
o tempo do im!Jerio, todas a,; ~ua,; rela ções 
~~o feitas com f-'SSc! Iiltiruo município. 

A SP~uu rl~ . ria can1a r·a municir>~l de Villa 
B_r:1~iUa, pro trs t~ ndo con tra a lei que tiruu 

· c!.<qtlf-' JI ,. n:lllriciJJiO, p:ml incorpm·. r ao de 
l\lonk s-Ciar o,:, o clJstric to de l)pJI~ Vista. 

Euviando Íl. m e.~ essas du lls r c prP~en t llÇÕf'S 
·espero que v. Hc , ~r. Presid ente. dê 11s 
mesmas o destino rrgimPntll l ~-" qu e • m tem-
P.O oppo)'luno, H' jam ellas allcrrdidas, ficanoo. 
porém, de,;rle jfi. corr~i~n::~rla a von tade do 
povo. (Muito b. rn !).-A' commissão respe-
ctiva, opportumnnerrte. 
APRE-ENTAç,\o DE PARECERES DAS COMMrs•ôF S 
·· O ~R. GARJUALm MELLO, rm 11 ome da com-
missão de Ubra .> Publicas, ap1 esco la o sc-
~uinte: 

PaTecer n. 185 
A commissão de ObrBs Publiclls e Viação, 

a que foi presente a indicaçãc n. 17, de 22 do 
corrente mez ; · 

êonsideri.lldO ~er de f'umma ronveniencia 
aos interesses rio Estado e rla União a con-
>-trnr.ção rlns li nhas t•l eg ra phicas dfl que tra-
ta a rPfer ida in dicação, é de pa recer que se,ia 
::1 mesma approvada tal como se ach.:t redi-
giria. 

Solll d11s commi :;,õe~ . 23 de :J{!o;.to de 1913. 
- lgnac1o l\'lurt<t.-G:11·ib:1idi MP.I Io. 

u iln> Mo ~EN II O R rr qu er c obt.r m dispensa 
dai' rurma lirl:-ta rs r' f· g.i!n ent;H s par11 que o p -
rrcer q·ue ~caba de opresc lltêlr fi gure na or-
dem do di n immrrii11 to. 

O •n. RA UL DE FARIA. rm nome da com mis- . 
são de Rf·clncc;:io elas f. Pis, aJ.!rese:-~ta as se-
guintes rcdac~õ es tinaes : 

nedacgilo fin al do ]JJ'(Ijecto n . ,, 07 
A commi~são d1 ~ Hrdacc,:ão elas Lris offere-

ce, par.t re · tac~ão On al do prr·jecto n. 107, a 
me~ma com que 101 11pprova cla em 3.• dis-
cus,ão. 

Sala das r.ommi>'s õrs . 23 de agosto de 19!3. 
-Raul de l'<tri;l.- M. Goii Ç<, Jves. 

RedaC!;ão final do projecto n. '11 7 
A commif'~ão de Redacção das Lr is, a que 

foi p1rsente n projetto n. 117 , da commissão 
de Cam11r11 s Mun icqJ es , é ele parecer que ~ 
f;ua rPdacção tina! SP,ia n mesma co m qu e fui 
elle approvado em 3. • di,cu ~são. 

Sola d?.s commis,ões, ~3 de rgos to de 1913. 
-M .- Gonça lves.- Raul de Fari ~. 

O ME~Mo sEt\llOR requer e ob trm dispema 
das formalidad es regim entaes para que sejam 
discutid11s na presente sessão as redacções 
fina es que ac;,ba el e iiprese ntar·.-Serão dis-
cutid:-~s opportnn~mrnt e . 

o sH .. JoÃo ANTON ro, em nome ela commis-
são de Petições, aprese nta o St'guinte 
Parecer para 3.• discussão do projecto n 120 

A c11mmissilo c! e Repr·esentllcõe:> e Peli-
çõt>s, 11 que foi pr t- , ent e o projecto n. 120 e 
emendas approvadas rm 2.' di !'CLHãn, é de 
parrcer que se j11 o mesmo ~ubmPlt i.to á 3.• 
ci1~Cussão e ~ppiOVHdn com a HgUJnte re-
darção, r rrli;! id" de :I C(' ôrdu com o venr.irlo : 

O Con grPsso Legislativo do Estado de Minas 
GrrllPS d c~:rrta : 

Art 1.0 fi ca o governo rlo F.st :1 do auctori-
7ado a conr.rrl er as segnintrs lic e n\a~ : á d. 
Frnncisca Vllla Nova. prot'Ps, nrn dn e~cola do 
sexo ft>mi11 in o de S. Mi guel do Verissimo, 
município de Uberaba, um :1nno p••ra trata-
mento de ~a u de; ao t1•·. Fr;mci!'CO Mendes 
Pimrntrl, kntP rle grograp hia do Externato 
do Gvm n n ~io l\linriro, um a11r:n. em proro~a
ção, l•a r·a trnt ar d1~ nqmdo; a Fr-ancisco Ma-
U•rus Vidi:.:al, 2.· tabellião do termo do Py-
rong~, dois ann0s. f•m pr-orogação, para . tJ~a
tamrn to (le sn ut1P; :l :J o~é Bllptista de Oliveira, 
e~ni, ãn de !Jilzde Santa Barbara, tres a nno~, 
par~ LI' : • t:~r de negocio; a Genrsco La gPs Mur-
ta, funccion11ri<• publir·o da Secrellll'in de Agri-
cultnJa e Ohr:1s Publica~. d e~ t e Estado, . dois 
lltHH s. Pm pl'Or0giir;ào, srm vPncim entos, para 
L:uJJduir os 'eus t·studos na Eur·opa; á d • .Ma" 
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ria Clotilde Ferreira Lopes e d. Antonia de 
Uliveira Anrlrade, profe:;sor:1s dos grupos e:;:.-
colare!'\ 'de Pa :;:.sos e Rio Preto, a cada uma, 
dois annos sem vencimento~; · 

Art. 2. 0 Revog~ m-se as . di.;posições em 
contrario. 

S:1la das commi~sõe~ , 23 de ~ gosto de 1913. 
-.João Antonio.--C!Jrbtiano R0ças. 

O MESMO SENUOR r·equ er· e obtem dispensa 
das fornralid ades rrgimentaes pa ra qn e o pro-
j ecto fi gure na ordem do dia immediato. 

O ~R. NELSON Dr<: SENNA. em nome da com-
missão de Con s ti t ui ~· ão, Legisl .. ção e Justiça, 
~p resent:.r o seguinte 
Parecer p'lra 2 . dtSCUSiãO do projPclo n . a4 

A commit' s ~io rl e Comtitui ção, Lrgislaçiio e 
Ju ~tiça, é de P<•recer q•1e o pro1 et.:to n. 12ft. 
.i á approvado r m 1. · rli sc ussão, fHl!'se a 2. · dis-
cus~ão, com ns SPguil•te::; emendas 

N. i 

Subsliluam-se os arts. 1. · e 2. · pelo ~rguin 
te: 

"~rligo . U provimento uos carg.Js na~ Se-
cretarias ll e Estado SP- rá feito ue acco rdo com 
os respecti vvs· regulam entos. m~ntirlo o con-
cur:o opeuas p .• ra o C<ll' ,_;o do amanuense ••. 

N. 2 
«Artigo. O aclunl almox~ r·ife junto á 7.a se-

cção da Secrr taria do Interior· e cujo c~argo 
foi rrrado pt>lo arl. 25 da lei n. 533, de 2!~ ciP. 
setembro de 1910, passa a f,. ze r· parte do res-
pectivo q uad !'() de fu nccion~nios daq ue lia Se-
crPtar-ia, com vencimentos e v:;~ntage rrs corres-
pondentes ao ca r~o de amanuen:;e . 

Sahi rl as ~ e s,ões . 23 d~ agosto rle 19 t 3.-
Nel::ion de Senna.- R. :-;oHre~. R~ ui de ~'aria. 

O ME!'MO !:'ENUOR r·equer e obtPm dispr nsa 
das form ~ l idad es re~imentaP.s para oue o pro · 
jeclo figure na or,tem do dia immediato. 

O SR . CuRr-TIAN0 RôçAs, em nom e da com-
missão de Petições, apre~enta o seguinte• 

Parecer n. 186 
A commissã0 de ReprPsentações e Petições 

a que foi pre,entc um requ r. rimento de Her -
mr,ncgildo Alv( s F~rreir · , residrnte no mu 
nicipio de Bocayuva. pedindo ao Congres~ o 
Mineiro prrdão da multa quP. lhe foi imposta 
pelo juiz de dirrito dn con1arca, por ter falt:l -
oo a quatro !'Pssõrs dojury, no mrz de marc;o 
rle 1909. ponderanrlo que o peticionaria ~ ll r
ga em Sf'll favor uma CP rli rJão do o ffi c i ~l de 
justiça Manoel dos Montes Bastos, que não cs-
c!Hrece bt m o casn, é de p~recr r· qn e se 
prça m a respeito informações á Secretaria da.; 
Finanç s. 

s~la rla.; Commis~ õc~. 23 dt1 agosto de 1913 
-Chri~ ti::~no- Rôças, relator .- .J oão Antonio.-
1\Iar·tins da Silva .-A imprimir. 

Pa1·ecer n. 18 f 
E' lido e posto rm rliscu!' são, qu e sem de-

bate ~e r,ncP-rra, o p:1 recer n. 181, da com-
nJi,;são dP. Orçamr,nto, opinando no ~en ti dn 
(l e serem remtttidos ao governo representa-

ções do engenheiro Oscar do Cunh a Corrêa c 
outros. 

A votação fi ca ndiada por falta de numero. 
App?'ovação de Redacções Finaes 

São lidas e pos tas succe~s ivamPnte em dis-
c u~Hio, o que ,.em deba tfl se encerra, as se-
guintes redacções finaes : 

Do proj ecto n, 107. au ctorizando o governo 
dn Est ado:. entrar em accordo com o da União 
para rf'gulam entação do serviço de rr.gistro e 
archivo de mn rc:~1s de :111imaes ; 

Do projecto 11. 117, fi xanrlo as divi>as de ui-
versos dislridos.- A vola t;ão fica udiada . 

Pa!>sa-se á 

2." PARTE DA ORDE~l DO DIA 
3. • DIS CU S ~ .\0 DO P ROJE CTO N. 123 

E' lido e posto em 3." discussão o projecto 
n. 123, di ~ pondo !'o bre o n- gistr·o de diplomas 
nl1 Oireetoria dR Hygiene do Estado. 

Nin guem pedindo a plllav r'rl rn cerra-se a 
di sc ussão, ficando :: vota \úo adi<td:J. 

2. • discussão do projeclo n. 129 . 

E' lido e pos to em 2. · di.oc us,ão, qn e sem 
debate se f' ucerra, n proj ... cto n. 129 . ai spondo 
sobr·e o J.!a gam ent'J dos rn <~pp « s d ~ s cu' t"s em 
proces::;ns <T i m t> ~. ---\ vut q;ao lica adi<~d<~ . 

Nada mais lral'endo a trl1t l1 r'. o sr. Pr·P.siden-
tc designa para a sess:io immediata a seguinte 

ORDEM DO DL\ 
PRDI E IRA PARTE 

At e! umn hora da !arde : 
V ·it11ril e approvação •la acta. 
Experl iente. 

Al é duas horas da tard e : 
Apresenta ção de part·ce rcs das cornmis•ões. 
Apresentação de proj ectos. requerimentos, 

indicações. interpell oçõ es ou moçõe&. 
Discussão de requer1menLos indic. ções, in-

ter pellações ou moções . 
Approva ção de redacções tinaes. 
Votação em 3. · discussão do proj rcto n. 123, 

dispondo sobre o registi'O de diplom as na Di-
rector·ia de Hygiene do E~IH rl o . 

Votação em :2 . · do de n.l29, di>pondo sobre 
o pagamento dos ma ppas das custas em pro-
CP.!' !'OS crimes. 

Votaç<io da redacção fin al do projecto n. 
107. sobre registro de marca s de an imaP.,: . 

Votaç:<o d' redacç<io final do projecto n. 11 7, 
soh rfl divisas rl e diver,os districtos . 

Vottção do parecer n. 181, da commissão 
de Or·çamento. sobre os req uerim entos dos 
Pngenh Piros Oscar t1n Cunh <1 Correia, i\'lanocl 
R. da Motta Vasco n•:ellos e 1-I ygino Francioli . 

SEGUNDA PARTE 

Alé quatro hor11s da tnrde: 
3.• discussão do projecto n. 121. perdollndo 

o P.X -co ll rctor de Lll v r<~s , J o~ é Antonio Dias 
MioislPri o, do resto da pena que lhe f<• i im -
post::l pe lo ju iz de direito rl<tquc ll ll cr marca. 

:l." do rl e n. 120, sobre conces~ão de licrnça. 
2.• do de n . 124, regu lando o pr·ov imento 

dos cargos· creados na organização da SecrP. -
taria. 
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D;sc u s~ão do parecer n. 182. da commis;ão 
de Orç ·mento , op inil nrlo no sP ntid o. de ser 
enviado li,o fir. ~t>c re t~rio da AgricultnJ'a uma 
peti çã_o i! a Co ni panhia Mogy ma de Estradas 
de Ferro e Navel!ação . . 

Di •r.us~~io rio parecer -n. 183, da eomm~s
são .de Orça mPnto, ·opinand o qur. ~eJa envJ ~
da :o ~r·. SP.cre\rl l'iO rla.; Fin anças um a peti-
ção da Companhia Mogyana de Estradas de 
Ferro e J:i;~veg-a ção. . _ 

Di~cn ~são do parece r n. 181-. ri a comm1s~ao 
de Peti \·ões, opinan·1o que sfl J'Cmdta ao go-
verno um requP-•·imenlO do vigia tisc~ l de 
Ara gua ry. . _ 

Discussão do parecPr n. 185 , da comm1ssao 
de Obras Publ icas e Viação. opinant.lo. pe la 
approvação da indicilção n. li, ~obre li nhas 
teleg r·apilicas. 

Leva nta -se a seEsào. 
---*:;''* __ _ 

44.a SESSÃO ORDl~ ARl~ . AOS 25 DE AGOS-
TO DE 1913 

PR ESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARA L 

SUMMARIO:-Acta .-Expedi ente -PI'ojectos de 
-r esolução, do Senado. - Disc ui'So do S I' . F. 
Schumann.-Votações - 3 .• discu ssão do proj e-
cto n. 121- 3:• do de n . 120. - Urgencia. Re-
dacções finaes :-2: • discussão do projecto n: 
124.-Volta á Commissào:-Discussão dos pa-
receres ns. 18~. 183, 184 e 185 -Ordem do dia. 
Ao meio dia, fe ita a chamada, acham -se 

presentes os srs. José Alves, ferreira d•· C·•r-
valilo, Firmiano Costa, Garibaldi Mello, 
Francklin de Cas tro, Christiano Rôças, 1\Ltr-
tin s da Sil va, João Antonio, Henriqu e Portu -
gar: Raul de Faria, Jgnacio Murta, Pedro La-
bornr, Pedro Luiz, Argemiro dr. Resende, Xa -
vier Rol im. Moreira da Rocha, Prriclrs, João 
Lisbôa. Schumann, Joã'l Porfirio, Rau l Soarf's, 
Edga1·do da Cunha, Valdomiro de Magalhães, 
Edmundo Blum, Paulo Pinh eiro e Alves de 
Lemos. faltando, com causa participada, os srs. 
Silva Fortes, Stylita, Olympio Tei xeira, Cal-
deira.Junior,Tavares de Melln, Angusto Spyer, 
Campos do Am~ral e Antonio Moura e, se m 
ella, os mais sen hores. 

A hre se a sessão. 
Oéc ura a carJP. ira de 2. 0 Secreta J•io o sr. Fer-

reira-de Ca rvalho. 
Lida a.acta ria ~ntecedente P. não havendo 

quem sobr·e 'p li a faça obsP.rvações, é a mesma 
dada por appr·ovada e bem assim a do dia 23 
da corrente, que se achava sc.bre a mesa pen-
dente dessa formalidad e . 

0 SR . i. SEC RETARW d:'t conta do se -
guinte:· 

EXPEDIENTE 

Officios 
Do sr. 1 · secre tario do Senado enviand o, 

acompanhados de tod os ós documentos que 
lhes servirllm de base , os seguintes projec tos 
de resoluções: 

Projecto de 1'esolução n. 47, do Senado 
Recurso elt itorai-Alfenas . 

-Recorrente. Antonio Alves de Barros. 
Recorrido, Pedro Cardoso de Ave! lar . 

Pm·ece1' 
Em ·dois r·ecursos quP. interpoz do 11cto da 

jurrta apuradora cLt Pl eição de juizes de paz 
fcit<l no dbtri cto ct e S João do Barranco Al-
to,do município deA ifenas, em !Ode novem-
bro de 1912, all rg ;t o eleitnr do mesmo ois -
tricto. Antonio AlvP.s de J3 ;lrros, qne é nulla 
~ eiPicão dos cid adtios Si lvPr·io .José llfl Sousa e 
Pedr·ü CarrlMo d·~ A vP. IJ "r porque a mP.>-a elei-
tnral não ro i organizada de •:o111'onnictarle co m 
<tS di-posições d·1 l"i. ten do sido nomeado 
mesario, o cidadão f' r·oncis•·o ~ l aclrado de Mo-
I'<~e5 que nno é eleitor do districto e votara m 
~ Jguns cidadãos eliminados do ali>t1 111f' lllQ do 
districto na ulti ma revisão antpr·ior· á elei-
(;âo . 
- u~ recorridos allcgam qur.. lendo ~ido an-
nnllada a t- lei<; <'io feita no di:;tr·kto ,_.m 3·1 de 
ma1·ç.o, na de 10 de novembr·o deviam se r ad -
mittido~, como roram, o~ mPsmo~ e!P. itores 
in cluídos no 2listamento de 1!J if, p;,is que 
essa eleição é um complem ~ nto da nnte l'io r; 
que o mesario Francisco Machado de ~Ioraes, 
t+itor do districto em l!lll, e outros não l' fl · 
qupreram a et imin ~ç:io do al i ~lamento do 
di stri cto, onde continuam clnmi<'iliados . 

Dos au tos de recurso consta que o recor-
rente é eleitor do districto, folha 4; que a 
elei ção fez-se em iO de no,·emhro. a apura. 
ção em 30 desse mez ·e o reC III'so foi in te ,·pos-
to no dia 14 de dezembro, dentre do prazo 
legal . 

Parece á Commissão qur. a eleição de 10 de 
novembro é nu lia porque a me~a eleitor.d não 
foi organizacl.t de accordo com o disposto no 
art. 3tí, § 2·, do dec. n. 3.331. de 2 de outu-
bro de 19J1, pois !oi nom eado mesa1·io um 
eleitor eliminarto do ali stamento do dis tricto 
na revisão ant<~rior á eleição . 

Não compete ao Congre~so conhecPr do 
acto da eliminação; aos elim inados faculn a 
lei recurso para o Tri bu nal da Rela ção e não 
consta 4.ue o interpuzcssem; dec. citado, art. 
10. 

Só podf\m vota I' em qualquer eleição os elei-
tOI'es incluídos nas li~ t as f'speciaes dos dis-
trictos em quP resid em, organizadas depois 
da ultima rev isão antPJ' ior á clei!'ão. 

O art . 14 da lei n. tíf>S, de 9 de· se tf'mb ro de 
·1911, abriu excepção a e< ta reg ra em disposi-
ção t1'.1rlsito r·ia appl icavf' l sóme nte ás elPições 
gP.raes de 31 de m<~rço de 191:2. 

E6sa exee pção, fP.ila ás el,.. it;õ P. s, fi con sem 
,·igo r, deve ndo apr li c~ r se ;b ele ições que se 
segu irem a regra gera l. a disposição pe rma-
ne nte do ar t. 7 · . do citado decreto n .•.. 
3.331. 

E assim sr.ndo, eleitür'es Al imin arios na re- · 
visão do al i~ tamPntn feita no principio do an-
no de 19L.l não pod iam ~fl l ' nomea•1os mesa-- · 
rios para a eleição de 10 de novembro, nem 
votar na mesma eleição. 

De accordo com eslfl narecer a Commissão 
offêrpca o seguinte proj ecto : 

O Congresso Legislati vo do Estado de ~li nas 
Geraes reso lve: 

Art. 1·. E' declarada nulla a eleição de 
juizes de paz fe it a rm 10 de novembro de 
··1912, no rli stl'i cto de S • .João do Barranco Al-
to, do município de Alfenas, 

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



f'ala das Commissões, 28 de julho de 1912. Recorrido5, Franci~ co Antunes de Souza e 
- Levindo Lopes.-S . Vianna .-Raul Soares., Alberto Correia de Souza. 
- Valdomiro Magalhães. O r. leitor do districto de Santo Antonio da 

. _ Bõa Vista, da Villa Ban>.ilüt, l\la ximiano Mar·-
Pro}ecto de resoluçao n. 48, do Senndo tins Perrira, em recurso inte 1~posto em 6 de 

Recurso eleitoral-Comarca de Alfe!'.as. drzembro de 19t2, allega r:;tú~ são nullas as 
Recor-rente, Oct'lvio Ribeiro da Silv3 . eleições de t.• de novembro desse anno, dos 
Recorrida-A Camara Municipal de Alfe- juizes de paz do mesmo di•tricto, Francisco 

n ·s. Antunes oe Souza e Alberto Correia de Souza 
Octavio Ribeiro da Silva, eleito em W de porfJue: ' 

now~mbro dfl 19'12, vereador do districto de f. Us elei tores não foram convocHdos para 
S. João do Barranco Alto, município de AI - a eleição com a antfcedencia determin~da 
fr.na~. 1 ecorreu do acto da C amara do mesmo pela IPi; · município, que, em sessão de 20 de janeiro 2.• Não foi admiltido a fiscalizar os trabalhos 
do corrfmte ~nno, annullou 0 SPU diploma, da eleição e da respectiva apuração; 
allegandu que os lançamen tos dns impostos 3:• Tentlo comparecido l>•t eleilol'es , o f:ri-
munleipae_s não têm sido publicado~; 411 e em me1ro dos .recnrridos obteve il votos e o. 
15 de Janeiro cte 191 2, mandou pagar os im - segundo 29, o que prova que em 2t cedulas 
pMLos qu~ devia e foi lh e negado 0 talão de houve accumalação de votos no me,mo can-
189 ~0 . de Imposto pr·edial relnllvo a exercício didato. 
findo; qu e não podia ser considerado in elegi· Não ~âo procedentes estas :- ll eg::~ções e vel . C~ll'ecem de pro\"a algu ns dos factos 4 ue me n-

A C::tmara Municipal recorrida defende o CJonam · 
~eu acto, apresentando ~ certid:io a tls. 2:J O documento a fls. 6, cuja nulhenticidade 
exL!'ahida do 1 vr·o de inscripçã, da divida não e~tá provada, não , merecfl t f\ por tr.1· ~ido 
act1va do município, da qual cnn~ta que 0 emrndada a respectiva data; Regul. n. 737 de 
recvn entc é devedor do imposto prediatcor · 25 de novembro de ·1 8~0. Hrl. H6. ' 
responde nle ao exercido de t9tL encerT•IdO Não consta qu e o recorrent e aprese ntassr. á 
em 31 de de~emhro do mesmo :m no. ~!l esa eleitoral a petição a tis. 7 e que lh e 

A' _Commis-ão parece que se deve !1e;a r lo ~sfl recusada a li Ecaliza ção, a que se pro-
provlm eulo ao recurso, appro va nclo-se o <JdO punha. da Cam rH oelas sel'(uintp,s razões : Não Lendo o recorrente obtido votos na 
· Está provllda a rn elPgibilidad e do r·Pcorren- elPiçào. não sendo interessado; · 
te ~m_10 de novembro, dia em que se fez a Nao t<'ndtl sido noru eado fi>c :il do modo 
ele1çao, não só p~la ce rtid ão a fi. 25, como pe- pre~c· itJtO na lei por al;;um dos c3nd idalos 
lo 2· talão a n. 12, com qual 0 proprio rccor- nao podia a junl1 apurador·a admi tlil ·o . ' 
re~1Le mostr_a que em 20 de dezemb 1·o, de- E' cerl•l que um dos recorridos não podia 

. po1~ da ele1ção, pngou impostos correspon - obte r· 7t votos em 50 cedulas, que hr ·uve 
dent es ao exércicio de 191:1, delinilivamente accumulaçào de voh•s; mas este f::~c lo não 
encerrado. bas ta para annul::~r-sP. <~ ele ição, cujo resui-

A eleh ão é nulla porque a mesa e l e itor~ ! Lado é o mesmo, desconta do~ os votos ::tccu-
não foi organizaoa de accordo com o disposto mulados, pois que não houve outro cidadão 
noart. 3n, § 2·, do dec . n. 3.33t , de 2-de votado parajuiz de paz, além dos recorn-
outubro de 19t1 , tendo sido nomeado me~a- dos . . rio um cidadã I que jâ nilo era eleitor do diS· Mas, não constando do~ auto~ a ; ela da a-
triclo,pois havia ~ id o eliminado na ultimare- pur:.r ç~o d a el eição, a expod ição de diploma ;r os 
VH'àO ariterior á rleição. recorndos, é a comm1ssão rte parecer que 

Por este fundamento a Commis•ão opinou !lão se tom e con~ ecirn e nlo do recurw; e para 
. pe_la decretação da nullidade da eleição dos lsso ofrerecc o se~uinte prlljel' to : 
]mzes de paz do mesmo dlstrieto. na qu::tl fol· O Congreso Legislati\'O do Estado de Mihas GPraes n!solve: d recorrente votado para o cargo de ' erea- Não tomar conhecimento do recur~o inter-

ar. . . posto por 1\iaximiano Martin !'. Pereira do ·acto 
E para que _o Congr_esso ass1m o Julgue, oi- da )unta apurHdora,rlc exped icão de diploma 

ferece o sq,{mnte proJecto: I de JUIZPS de paz ao!' eid::tdàos Francisco Autu-
O Congre~so Legislativo do Estado de Minas nes de Souza ,e Alberto Correia de Souza , do 

Geraes n~ ~olve: dt ~ tr1cto de Santo Antonio da Bôa V1sta da 
Art. unico. Fica ~ppro,·ado 0 acto da Cam::t- Villa Brasili::t, por _não tPr sido. imtruido com 

ra _l'd~nicipal ne Alfen::~~, de annullação da os documentos ex1g1dos por le1. 
e~e1çao de 10 ~ e no~embr·o de 1912, feita no Sala das commis~õe8, 2 rle agosto de 1913. 
dBtru:to ele .S .. luao do Brlrranco Alto. na --Levindo Lopes.-S . Vianm.-Raul So;,res. 
q~al f01votado para vere:1dor do mesmo dis- -V:.rldomiro de Magalhães. 
tnclo o recorrente Octavio Ribriro d<t Silva 
revogada s as disposi~ões em contrario. ' Projecto de resolução n. 50 , do Senado 

Sala. das Commi~sõcs, 28 de jullw de 1913. Recurso eleitoral-GuanhãP~. 
-LI!Vrndo Lopes.-:-Sousa Vianna.-Raul Soa- 1 Recorrente, Salathiel Augusto Nunes Coe-
re~.-Valuomiro Magalhães. I o. . _ Rr·corrida, a Carr.ara }Junicipal de Gua-

rroyecto de resolnçrw n. 4.9, do Senado nhães. . 
Recurso eleitoral, éomarca de Montes Cla-

_ ro~. . 
Recorrente, l\laximiano Martins Pereira . 

PoTecer . 
Consta destes autns de r ec ur~o, en tre partes 

recorrente, Salathiel Aup;u sto Nunes Coelho; 
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recorrida a Cam:na Municipal de CuantlãPR, 
que na eleição feita ít 24 de no ve mbro de 19t2, 
no districto de Travessão. dPs~e munhpio, po r 
ter sido annul lada a de 31 di'! março domes-mo annn, foi O r!) CO: rente eleitO ve re~do r P.S-
peci;d do districto; que em se~são de 9 de ja-
neit'O deste anno a Camara recMrida, app ro-
vando a eme nd.t ott".;recida ao pa rece r da 
com missão' de Poderes, 411 e opin .• va pelo re-
conhecim P. nto (lo recorTCitle, Jul ;;ou provaria 
a i n e t e~ibilidad e :1q.;Utda. purqu e no SP.mestre 
anteri or á elr içào o recorren te era deved or· 
d.e impostos munkipae~ co rrespon dentes, a 
ex ~rc i cios e n ce rrado~ . e anntdlou a eleiçllo . 

O recon eute, 4u e • · S~ignou o termo rJr. re · 
cu r~o dentro do pr;· zo kgal, R ll ~ga 40 e a Ca-

. mara .Municipal nurlca teve livro de inscr i-
pção ela oivida activa do mun icipio; que esse 
livro t'ui creado pe la !·i n . 267, de 25 de Re 
Lembro dP. 1912, d t~ pois do pagamento qu·~ 
fez do imposto prerl L,J e outras taxns: que a 
di vid-I não et·.t. porta nto, CP. rta e liquida, nà0 
estava, uem podia ~e r inscrip la no clíto livro, 
e para sua pt·ova não é admis~tvc l ce rti d<'io 
extrahida do' li vros de lançamentos. 

O presidente ria Camara recorrida d ~ fe nd e 
o acto dest '• Hllega ndo qu e a in elegibilida 1re 
do reconente fi cou plenamen te provada pelo~ 
do cumf-'ntos com qu e in struiu o seu recu rso, 
pois delles consta que em l O de junh o de 
1912, dentro do semestre antelio r· á eleição, 
o reco rTeut e pa go u impostos correspond t.: n-
tes aos exe rcícios de 1909 a 1911. 

A' commis,ão parece rn im proced entes as 
razões do r•·cu rso, pois o recorren te conre ss~ 
que devia im postos municipaes correspon · 
dentes a exercícios. encenados r. o ~ pa!_!;ou 
dentro do semes tre an terior ú eleiçãO; mas, 

Con siderando que a Camara Munici pa l t:Offi-
petente para conhecer da validade ou nulli-
dade das eleições de vereadores, não pod e 
exercer essa attribuição . si não quando das 
respec tivas :1 uth ent.i cas consta a prova da 
nqllidade, ou em virtude .de reclamação apre-
sentada por algum eheitor. durante a verifi.ca-
ção de po.deres . Lei n· 20, de 26 de nov embro 
de 189 1, ar t. 204; dec. n. 3.331, de:! de outu -
bro de i9H, (lrt. 179; 
. Considerando que das actas d~ s sessões da 
'Camara não consta que durante a verilica ção 
.de podere::s fos!'e apresenta da á Cama r a al-
guma rec!Hma ção contra a eleição do recor · 
rente, sendo que certament >:l per is;;o a com 

.missão de Poderes opinou pelo seu recon h e · 
cimenro; 

Opin a pelo provim ento do recurso e, para 
que assim se jul~ue , offercce o seguin te pro-
jec to : 
. O Con gr•!>'SO Legislativo do Estado de Mina s 
Gera es t•esol v e: 

Artigo unico: E' reconhecido vereador elei-
to pelo distt·icto do. Travessão, do município de 
Gu anhães, o cidadão Salatltiel Au gusto Nun es 
Coelho, a que :n a Ctmat·a •1ará posse; r·evo-
gadás as disposições em co ntrario. 

Sala das commi~sõ e s, 2 de agosto de 1913. 
-Levindo Lopes. -Souza Vianna.-Raul ~oa
res.- Yaldomiro de Magalhães . 

Projecto de re;;olu i;ílo n. 51, do Senado 
Coubrca de Rello Horjzonte. · 
·Recorrente, Symphronio Soares Diniz. 

n ecorrida , a Camara Municipal de Santa 
Qniler·ia. 

Symphron io Soares Diniz, c:1ndidato votado 
na eleiç<lo de 2í, de novembro de 1912 para 
vereador geral do município de Santa Quite-
ri :1 ,recorn~ u por seu pt·ocut·ador· devidamen. 
te co nstiluidu ,do acto da Camara Municipa l 
411 e reconh ece u co mo veread or diplomado Jo-
sé Alva ro ela Silva, tend:> interposto seu re· 
cu r'o 11 0 prazo l 1~ga I. 

O rrcorren l ... :tll ega qu e o reconhecimrnto 
de porlere~ feito .pela Camar·a é nullo .po r te· 
rem feito parte da r.ornmi,são ele poderes 
clois vereadores que 11 .1 mr.s m ' t> l ... it;ão ha-
vL•m figu r·ado como fi scae;; do c tlld id< tln José 
Alvaro ua Si lva, qu e afinal fo i recon1 1ecido , o 
lJU C na opin ião do recorre nt •~ . iutporl.a em vio-
lação flagra nte do ar t. 42, t:. ti dct !ti n. 2 de 
11. de se tembro de 1891. 

A commissã o l\1\sta. exami nanrl o tod os os 
docu mentos qtt e instru em o J.irese nte t·ecurso 
e veriti. cando qu e cont.r·;t a d e c i ~:io reco rrida 
nenh.1ma outra a ll e~a l;ào se pode legitim a-
mente arresen tor, pa s-a a em tttir a sua opi-
nião sobre a argu içào fei la pelo recor-
ren te . . 

Parece á Commis~ão qu e a di ~posi<:ão do 
ar t. 42 n. 6 da citada lei não soco tTe a pre -
tenção do recorrente. 

A lei impede o vt> rr ado r· de Yot~r «em ne-
gocios de seu particul<tt' interesse», suspei-
t<Jli •J O na tu ra lm en tA que em taPs negoeios el-
lc não possa s:tcr·ificar o sr u inl.ere ~se parti-
cular ao in teresse ge ral 4ue lh e cum pre zela r. 

Mas a simples funcGã O de fi sca l de um 
cBndidato em uma eleição não tem o poder de 
transfonnar a dita eleição em negocio de 
seu paticu lar inte r~sse . Só ao proprio c .ndi-
dato se poderia arguir tal int eresse . 

O ti~cal não aufere lucro algum no exerci-
cio oe sua flln cção nem a victoria do seu 
ca ndidato está liga da necessariamente a qual-
qu er interesse pessoa l seu. 

A disposição lega l citada não impedia , poi~. 
aos veread ores de vot :r no ju lga mento da 
eleição em que serviram de fi scaes . 

Assim, pensa a commiss 'i o qu e se deve 
adopt:l r a seguin te r• solu ção: 

O Congre~so Legi!'.lativo do Estado de Mi-
n,s Ge raes, re.so lve : 

Art. 1·. E' negado provim rnto ao recur~o 
interpos to por Symnl1rouio Soa res Diniz da 
decisão da c~ mara l\lunici pnl el e Santa Qui· 
te ri~, que reconlwceu vereado r geral da 
me . .;ma CJmara o cidaditu José Alvaro da 
Silva . 

Sa la d {l~ co mmi s~õe!' , 5 de agos to de 1913. 
-Sousa Vianna.-LP.vindo Lop e:< .- Rau l Soa-
res.- V"ldomiro Ma~a lh ães . - l'ara urdem dos 
tr{lbalhos. · 

- Da Camara Municipal de Saba rá, envia~ 
do um a represen tação dos moradores do ar-
raial da L 1pa, pediddo um auxilio de 2:0008000 
para meltrorar o abastecimento de agu ' · po-
tavel na mcsm1 loca lidade.- A' commissão de 
Orçamento. 

Requerimentos 
De Ant0nio Janua rio de Miranda Carnei ro, 

escrivão do ca rtorio do 2.• officio de Cata-
guazes, pedindo vantagens para· o ca rg'o q~e 
exerce.- A' com missão de Legislação e Jus-
·uça. • 
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, Dt> Jo é Canil ido Nunes, preso probre rf'cluso 
na cadera de Bom ::\uccesso, pedindo perdão 
do rec;to da pena que lhe foi impo s t>~ p.·lo 
jury da comarca de Lavras.-A' mesma cum-
mis~ão. 

U sr. F. SchumanJl :- Sr. Pre!'id ente, 
pedia palavra para enviar· á Mes•, ~fim de 
ter o destino r~>gim e ntal, uma peti ção em 
que o soldado Lino c;ome.- da Silva. do 1. · ba-
talhão da Força Pnblica do E~t;tdo, julgado 
incapaz p~ra O SPrviço militar·, em inspPCÇãO 
de s.aude a 4 ue fui submetli rJo , petJ e, par· a os 
efl'eítos da sua r·r.ro rma, a co ntagco~m de tem-
po qu e serviu no ex~'rcito, a txt:: mplo rl o f]U e 
foi feito co m os ca pilães Virgílio Simedo, Joa-
qiJ!m Cezat· e outros. 

r.omo se vê da rep r·esentaçiio o que ~olda
do solicita é a contllgem de 3 annos dP. ser-
viços nrest.ados ao Estado, na cidade de S. 
João d'RI·Rci, no batalhão do exercito nlli 
insta ncionado. 
· A represrn lação ve m ~comp~ nh ll da de uma 

certidão do co mm ando gc>r :Jl elo r·et'er'ido ba-
talhão qu e prova ser verdade o que all ega o 
mesmo soldado. 

Pa ssando a represen tação ás mão,; de v. 
exc., sr. Pr·e~ i de nt .... e~pero quP. a me<ma te-
nha o des tin o rr~imPnt. tl. (Mui: o bend 1 - A' 
commis~ão de Peti c;ões. 

O s•·. i'Uot·eit·a da Rocha : -Sr·. Presi-
dente, Yenho á tribuna afim de declarar á v. 
ex c. que deix ei de com parecer á algumas 
sessões por motivo de for ça maior; r, bem 
~~ssim, qu e Re es ti vesse prtsente na seR~ão do 
dia f2 do correntP. , ·~m qu e o nos~o illustra 
do coUega o sr. Rau l So:wes apre(;entou a 
memoravel moção de solidariedade e adh e-
são á candidaturll do emin rnte e benemerito 
ilrasileüo, dr. Wenc· slau Rra :~ Pereira Go-
mes, á presidencia da R e publica, no proxi-
mo quatrrennio, teria. de muito bom grado e 
de muito bóa vontade , dndo á mesma a mi-
nha assignatnra e vo to . (Nuilo bem!) 
- A Camara fica inte irad~. 

Representação 
O SR . .JoÃo LTSBÔA manda á l\Ies;l uma repre-

sentação de ha bitantes de Cambuquira p~'· 
dindo oass~gem d es~ a villa da comarca da 
Va'rginh a. para a da Campanha.-A' commis-
são respectiVd. 
' Não havendo parecP. res, nem proj ectos, re-

. querimenlos , indicações, inte rpe ll:t c,~ões e mo-
ções a serem apresentados, passa-se á 
-Votacão das mate1·ias cuja disc ussão se acha 
·, · encerrada 

Procedendo-se á votação das matrrias ce 
discu s!'-~lo encerrada, são app ro v~Jd os: 

Em 3• . discussão o prOJt::Cto n . 123, rlis · 
pondo sobre o registro de dip lomas na Dir·e-
·ctoria de l{ygiene do Estado. - A' com missão 
de Redrtcçao. 

Em ·2·. o de n. f 29, di~ pondo sobre o paga-
men to dos map pas das custas em proce~S• · S 
crimes. -A' corc.missão de Legislação e Jus-
tiça. . 

A redacção fimtl do projecto n. 107, ~o'lre 
'regis ~l'O de marcas . de . animat~s: - Ao Se-
niido. · · 

A· C -37 

A red•tcçào final do projecro n. 11 7, sobre 
divi&as de diver~os districtos.- Ao Senado. 

O part>ce r· n. 18i, da co mmis~ào de Orça-
mento, sobre o.; r eq11 erilll entos dos enge nhtü-
ros O:'r.ar d~ C11nha· Cn•Tei'a e Manv r l R. da 
Motta Vasconcellos e Hygino FJ·ant:ioli. 

Passa -,o e á 

2•. PARTE DA ORD E)l DO DIA 
3". DbCU s~ÃO Do PROH CTO N. 121 

E' lido e llpprovado, em 3". cti scu s,ão, com 
a sua emenda un ica. o !JrOjPclo n . . !2 1. pc>r-
d oa n~o o ex-collector· de LavraR, J o~é Anto-
nio Di~' S l\lr11i:>rerio. dn r ··~ l.o da pena qu e lh e 
lüi imposta pelo jniz de direito daquella co-
marca. - A' comnJi~são de Rr.d r.çào. 

Suspr.nde- 'e a srR~::io por 10 min utos, sen-
do a ru esma reaberta ao tim desse tt> mpo. 

3•. discussão do projeclo n 120 
Di.-pe n sad ~ a leitu ra. a r ;oquP. f'im ento do 

sr·. Moreira cL t Roch::r , é app rov<JdO spm rl e-
bate, em 3• . rliscns, <10, o Jlf"Ojec:lo n . 120, 
concedPndo diversos licenças.-A' commissão 
de Redacçào . 

Urqencin. 
0 ~ R. H AUL DE FAlllA , pela ordem . oh tP. ndo 

urgr. ncta, :lJ.!!'CSCll ta em 110 1111! da l'O IUIIIiS!-àO 
de Redacç.áo as segtt irrte,; redacÇÕt!S tinaes : 

Rcdacção /'inal do projecto n. 1.20 
A com missào rle Reda cção daR Leis a que 

foi pre~e nte o prnjcc to n. 120, é de pa recer 
que seja adap tada , como fina l, a mesma reda-
cção com que foi esse projecto app rovado em 
3". di~c ussão. 

Sala das sessões. 25 rl c ~gosto J e f 9i3.-
Pedro Laborne. Raul de Faria . 

Redacçào final do projecto n. 121 
A commissão de R edacç~lo das Leis, apre-

sent:t para redacção fi nal do proj ecto n. 121, 
a mesma com qu e toi esse J.irojecto appt·ovado 
em 3•. discn,;sào. 

Sa la d~s sr s~ões. :25 de ~gos to de 1913.-
Modeslino Gonçal vcs .-R~ul de Faria 

A req uerimento do me~mo se nhor, r ntrain 
immedratamente r.m disc uss:\o as r·edacçües 
ap r·esentadas, sendo approvadns sem deba te . 

Remettam-sr ao Senaclo. 
2 .• di ,ctusão do projecto n. 124 

E' annnnciada a 2•. rlis c u~são do proj ecto n . 
12 4o, regu land o o provimento dns car·gos cl'ea-
dos na o rganiz~ção da~ Secretaf'Í .iS 

Em di~c u~•rio o ar·L 1• . 
0 SR. VALOOi\!lR) DE MAG AL!lÃES apresenta O 

seguinte 
Requerimento 

Requeiro que o pt'Ojec trl n .. 124o e emendas 
voltem á commissüo, se ndo adiada a di::;-
eussiio. 

Sala rlas Rr.s;:õe~. :25 dP. ago;;to de 1913.-
Vn ldomiro dr. Ma~a lllà .. s 

Apoiado e po~ to em discussão, é o req ueri-
mento appt'Ovado sem deba te . 

Parecer ,n. ,182 
Sem deb:rte é appr·ovado u pa rr> CPr n. 18:2, 

da commissão tde Or·çamcnl•>, opinand > Jl'() 
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sentido de ser enviada BO sr. Secretario da 
Agricultura u~a peti cão da Companhia Mo-
gyana de Estradas de Ferro e navegação. 

Parecer n. 183 
Srm debate é approvado o parecer n. 183, 

da commi~são de Orçamento, opinando qu e 
seja enviada ~o sr·. Secre tario das Fin~ n ças 
uma petição da Companhia Mogyana de Estra-
das de F·~rro e Na vegação. 

Pa1'ecer n. '184 
Sem dtba te é approv~ d o o parecer n. 1 8~ , 

da commissão de F e lições , o pi n~ ndo qu e ;:e 
r emetta HO govemo um req uerimento do vi-
gia fiscal de Araguar y. 

Pa1'ecer n. 185 
Sem deba te é apprr,yado o pa recer n. 185, 

da commi:isão de Obréls Publ icas e Viacão, 
opinando ' pe la a pprovação d.1 indicação" n. 
17. S(•bre lin has tr. lrg raphicao. 

Nad a mais h.tvendo a lr<i lar, o sr. Presi-
dente designa p~ra amanhã a srgu in te 

O P.Dl':~l DO Dl\. 

PRI MEIRA PARTE 
Al é uma hora da t·'l'de : 
Le!Lu ra e approvação da acta. 
Expediente 
At é du as hor. s do tarde : 
AIJrPse nl açJo d1~ p< receres da s coml 'FOei:' . 
Apresen tação dP. projec tos, req urrimen tos , 

indi cl>ções , in te r pl'! lações ou moções 
Discu~~ão de r eq uerimentos , indi caçõe ~. 

in 'crpellaçõr.s ou moções. 
Appro vação de n ·dacções fi naes . 

SEGUNDA PARTE 
Até quatro horas da ta rde : 
Discussão unica do parecer n. 186 , da com-

missão de Represen tações , solicitando infor-
mações da Serretrn ia das Finanças com rr-
laçã o " um _rrqnerimento de Hermenegildo 
Alves Ferre1ra, pedwdo relevação de multa 
em que incorreu como jurado faltoso. 

Levanta -se a sessão. 

--*~~*--
45.• SESSÃO ORDlNARlA. AOS 26 DE AGOS-

Tu DE 1913 

PRESIEENCIA DO SR. [EUARDO DO AMARAL 
SUMMARIO-Act.a.- Expediente.- Apresentaçã o 

de parecere~.- Discussão do p ar ecer n. 186. -
0 rdem do dia . 
Ao meio dia, fei ta a ch ~ mada , acham-se 

presentes os srs . Vieira Marq ues , .l osé 
Alves, Garihaldi d r~ Mello, l\1at·tins da Sih·a, 
Augusto Spyer. P e ricl e ~, Ah·es de Lemo~, Ftr-
miann , ·osta. Ho>nrique Portu gal. RHul Sna 
res, Ndsnn de Senna, Ferreira dr CHrvalho, 
Raul de Faria, Joâ'l Pm tirio. Mor·eira da Bo-
cha, :Schumann, Joã o Antonio, .l~nacio Mmla, 
Pedro Laborr. e, Xavit-r Rolim. Chr.i~tiano Rô 
ças, Edgaroo da Cunha e Franklim de Castro, 
faltando com causa participada os ~r~. 
Silva Fortes, Stylita, Olym pio Tei,xeira, Cal-
deira Junior, Tavares de Mello, C_arppos do 

Amaral e Antonio Moura e, sem ella, os .mais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta rla Hntecedente e não havendo 

quem sobre e lia fa ça observao;:ões fi ca ames-
ma sobre a mesa pa ra ser approvada quando 
houver numero legal. 

0 SR. 1. 0 SECRETARIO dá conta do seguint.e 
ExPEDIENTE 

O{ffcios 
Do sr . 1. • ~ ecretario do Senado commu· 

nicando Ler sido rejeit ada em 2 . ' di scussão 
a proposi ção o e lei n. '126 ema nada aos'ta 
r:amara fi xan do as dl\·isas dos districtos de 
Ca rTa ncas, Lumi na ri as, Concrição de l'bitipoca 
e S. Domin gos da 1:\oca ina e contrnd o outras 
disposi çõrs .- A Camat'it fica inteirada. 

Do sr. Secretario das Finanças dPvo lvenrlo 
in l·ormado o reqn erimento em que Pedro de 
Alcan l.ar;, Fenrira, e~criv;lo na co ll ectoria de 
Cnbo Verd e solicita dois an nos dr licen ça 
para tratar de nrgocios. - A' commissão de 
Peli , õe, . 

Do sr. Secretario do Interior envi 11 ndo t1m 
requerim r. nlo em qn e o c<~p il ão da Gri ga~a 
Pol1cial Paulo FP- rreira d:t Cun ha pede perdão 
do re~ to da divida ;; qn e cs t:'t sujeito r•ara 
com o Estado.-A' n esma commissão . 

· Requel'imento 
Do Direc torio Político da Villa do Rio Cas-

ca pr rlmdo qu e seja r~ · a t- lrvada á categoria 
de comarca .- Remr tta-se á commis~ão res· 
pectiva op !JOrtunamente . 

APH ESEi'i TAÇÃO DE P \HECEBES DAS COOIMJSSÕES 
O sR. Cn msnA i'iO RôcAs , em nome da com-

mi~são de HPpresen tações e Petições, apr e-
senta o segu inte 

Projecto n . 13'1 
A' commis!'ii o de Peti ções foi pre~ entc um 

req uerimento de Antonio José de Souza Ma-
ciel, 2 . · tahellião de Patos e offi cial do re-
gistro ~e ra ! de hypotb ecas da comarca do 
mesmo nome, so lici tando dois annos de li-
cença para tratar de sua saude . 

A commis~ão ponde rando que o peticiona-
ria provon com al.trs t:t do me dico que a sua 
s:mde está realmente · compr·orn etlida, é de 
parecer que seja deferi ri a o pedido e que se 
adnpte o seguinte projeclo de lei : 

U Congres~o Legislativo do Estado de }tinas 
Gera es decreta : 

At·t. t. o F1 ca o governo auctorizado ~ con-
cedPr dois annos o e lil:ença. na fôrma da lei, 
a Antonio .José de Souza Ma ciel, 2. · tabellião 
do termo dr. PHtos. 

Art. 2. · Revog~m-~e as disposições em 
cont1· rio. 

Sala das comrni~ ~ õ e s , 26 de agos to de HH3. 
- Chri stiHno Rôç~s. relator. - l\larlins da 
SilvH. - .João Anlonin. - A imprimir·-~e. 

U sn. NEL'ON DE SEi'iNA, pr. la commis~ão de 
Cnn,.titui çào, LPgisla çào e Jusliça, apresenta 
'pre~euta o seguwtr : 
Parecer para 3.• discussüo do projecton. 129 

Á commissào de Constituição, Legi~Iação 
c'JustiÇa é de parecer que passe á 3.& d1s-
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cussão e seja approvado, com n mesma re-
dacçào o projPcto n. 129. 

Sala das Commis~ões, 26 de agosto dP.i913.-
Nelson de Senna- Raul Soares-Rau l de Faria . 

O MESMO f:EN.IIOR relluer e obtem dispensa 
das form alidades regimentaes para que o 
projecto fi ~ ure na or1Jem do dià immediato. 

Para ordem dos trabalhos. 
O ~R • .I OA'l ANTONI O, em nome da commis-

são de Petições, apresen ta os seguinte.:> pa-
receres : 

Pm·ecer n. 187 
A commissão dP. Petições a que foi presen-

te o requerim ento do sr . dr. Carlos Prate~, 
pedindopara df~ilo de apose ntadoria, a co n-
tagem do temro, que como pratinmte e colla-
bori1dor fun ccionou na antiga directoria de 
Obras Publicas, antes da promu lgação da 
Constituição, vem emitlir sua opinião. 

A constantes insta nci::~s dos interessados, 
da im prensa, homens do Estado e ri o oovo 
em g ... r<l l, i! lei n. -: , de 14 de agosto de 1909, 
addtccional :'1 Constituição, velO res t :~ belecer 
o direito de aposen l~d orbs desa pparecido, 
até en tão, «f'X-Vi» da Comtitnição do E~ tado; 

Considcr·ando qu e a lei cit::~da eBpr.citi ca 
quaesos .emprrgados que podPrão aprovei tar 
s~us dis~o- i tivos (a t·t .1. · n. I V) qna P~ os se r· 
VI ÇO~> qu e pode~·ão ser compu tados para qu e o 
fu nccionario pos~a gcsar de seu benevolo 
effei to (a rt.l.· n. V) e qu e não pode serre-
vogada por lei ordinaria; 

A commisção é de parecer e requ er a re-
messa do requerimento em questão ao ~o
verno que, opporturwmen te attender:'l a nre-
tenção, dando-lhe o despacho tjüe julgar jus-
to em sua alta sabedoria. 

Sala das Commissões, 26 de agosto de 191 3. 
Christi>mo Rôças.-Mar tins da Silva . 

Projecto n. 132 
A commisgão de Repreaentações e Petições 

a qu fl foi presente o requerimento de Judá 
Ribeiro w Lu7, aman uense da Esco la de 
Pharmaci • de Ouro Preto pedindo licença 
pOI: um ilnno, com os vencimentos a qu! te.m 
direito afim de tratar de SJH saude: 

Considerando que o re(,{uerimento estriba -
se em documento a;;signado por· um facu ltativo 
que affirrna necess it~ r o es tado do requ e-
rente da licensa pedida por um anno afim 
de recuperar sua g;;ude, resolve apresen tar· o 
seguinte projec to de lei: 

O Congresso LcgisLtivo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. t . · Fica o governo do E-; tado aucto-
rizado a oonceder a Judá Ribei ro da Luz li-
cença por um anno com os vencimentos que 
a let fa~ulta afim de tratar de sua saude. 

Art. 2. · Revogam-6e as disposições em con-
trario. 

Sa-la das Sessões, 26 de agosto de 19:13.-
Jóão Antonio.- Firmiano Costa . - Christiano 
Rôças.- Imprimam-se . 

Passa-se á. · ' 
2.a PARTE DA ORDEM DO OIA 

Pa1·ecer n. '186 
' E' lido e posto em discussão, que , .sem de-

bete 'se encerra, o pnece1· n . :18·6, da ·eom-

missão de Rflprese ntaçõe~. solicitando infor-
mações d:J Secr·etat•ia das FinançHS com rela-
ção a um_requerim ento de Hermenegilrlo Al-
ves F_er-retra, pedtn d? relevação de mu lta em 
qu e Incorreu como Jurado faltoso. 

A votação fi ca adr;, da por f,,Jta de nu-
mPro . 

Nada mRis have ndo a tratar, o sr . Presi-
dente annuncia para amanhã a segueinte: 

ORDE:II DO DU 

PRIMEif\A PAHTE 
A lé uma h o r· a da tarde : 

Leitur·a ,.. approvação da acta. 
Exprdiente. · 

Até 2 horil s rlatarde : 
Apresentoç<lo de pareceres das commis-

sões . 
Apresf' ntação de projedlls, requerimen tos, 

infiJ_cações. interpell açõe:; ou moções. 
D1 ~cussão de requPr-irnrntos, inuicações, in-

terp r llações ou moções. 
A ppro vação de redacçõcs tinaes . 
Votação do pnrecer' n . 186 , d'' comm il'"ão de 

Repre,e nta çõe!' . solicitando info t·rnaçõr.g da 
St> cre taria 1jns Fi nançl:' corn r.-. lat,:à0 a 11111 rc-
qu erim emlll de H1·rntenr;.!ildo Alves Ft~rreirn, 
pedinrlo relev~ção de multt em qu e incorreu 
co moju•·ado falto so. 

SEGUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

Di st:ussão do proJ ec to de resolução n. 47, 
do Senado, declarando null a a el eição de jui-
zes de paz, feita em 30 de novembro de 19 12, 
no distr icto de S. João do Barranco Alto, 
município de Al fenas . 

Di scussão do projecto de resolução n. 48, 
do Senado, approvando o acto da Camara Mu-
nicipal de Alfenas, de annul lação de eleição 
de 10 de novembro de 1912, feita no di slricto 
de S. João do Barranco Alto, no qua l foi vo-
tado para vereador rio mesmo districto o re-
corrente Octavio Ri bPiro d:1 Silva . 

Discussão do proj ecto de resol ução n. 49 , 
do Senado, não tornando conhecimento do 
recurso in terpos to por Maximia no Ma1-tins 
Pereira do acto da junta i!pur;,fioril J e expedi-
ção de diplomas de juizes de p ,z aos cida-
dãos Francisco Antunes de Souza e Alb erto 
Correia de Souza, do rl istricto de Santo An-
tonio da Boa Vis t~. da Villa Brastlia, po r não 
tr r sido' instruido com os documentos exigi-
dos por lei. 

Discussão do projecto de reso lu çoo n . 50 , 
do Senado, reconh ece ndo vP.reador Pleito pelo 
districto do Travessào.mu nici pio de Guanhães, 
o cidadão Salath ie l Augusto Nunes Coelho. 

Discus~ão do projec to de reso lução n. ~ 1, 
do Senado, neg-a ndo provim r. nto ao recur~o 
interposto por Symphr·onio Soa1·es Diniz da 
decisão da Cama?'a Municipal de San ta Quite-
ria, que reoon hece u ve re ::~ dor· gera l da 
mesma Camara o cidadão José Alvaro da 
Silva. 

3.a di scussão do proj ecfo n. 129. dispondo 
sobre o pagamento dos mappas das custas 
em processos ~rime s . 

Levanta-se d sessão. 
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TERMO DE REUl'iiÃO PARA A 46. • SESSÃO 
ORUINARIA,AO::i 27 DE ÀGUSTO DE 1913 

PRE>JDE!"CIA DO fR . EDt'ARDO DO AMARAL 

Ao meio dia, f~i la a cha mada, acham-~e 
presentes os HS. Vi_eira Ma: quP~. Ferreira ~e 
Cnrvalt.o, t'edro Lmz, Raul el e Far1a, lgn"CIO 
Murla, João Antouio. FirmiHno Costa, Vélld0-
miro rl e Mll g<dhà eF-. Xavier Rolim. Raul :Soa-
r e~. i\IHrtm s da SilYa, e Christiano Rôças, 
falt~ ndo, com causa participada, os ~rs . Silva 
Forte!<. :-:;tylita, Ulirnpio Teixr ira, Calrleira .l u· 
nior. Tavores de Mello, Campos do Amaral e 
Antonio Moura e, srm ell a, os mais sen ho-
res. 

Não haYendo numero leg;d para nbrir-~P 
a . ses,ão, continua IJara awanhã a ordem do 
dla dada par a tJOjc. 

---*~~*---

46". SESSÃO ORDINARl..\ , AOS 28 DE AGOS-
TO DE 19!3 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 
SUM~IARI O .-Acln.- Expcdicn tr.- Projr cto 

de rc ~o l uc:'i11 do ~enado - Dr sn rr<os dos 
S I'~ . fern;ir·a de Cnnallro c Gllribnldi ele 
i\lcllo.- Rcpn'~ r·nlaç:õ c ;;. - RE'dacç:ões ti-
nac,-.·- Apr·c~c ntaç:io de p l't'cc re,;.- Dis-
cus,:'io :lo p:rrCCt; r n . ·187. - Vt.Ja(:ões. -l),s-
cuss:io dos fH' OJet'l.os ne r Pso l u~:ão ns . 47. 
48, 49, 50 c 5-J. - :J• . discn~sdo oo projrr.to 
n. 12\l.-11 r(;encia.-Redac~,;ão fin al.-Or-
dem do dja 

Ao meio dia, feita n r. hnmada, ;~chanHe pr0-
sen trs o~ senliorl'S Vieira ~! arqu es, Jo ;:é Al-
ves. X:rvier Rolim, Garibalel c Mt·llo, Moreira 
da Roch:r, Edg rd d;, Cunha, Martin s da Sil-
va, Alves eiP Lrm n;:, .João Antonio, Chri, tia-
no Rô c;as. Hem ique Porlug;rl, Franklin de 
Castro . Firminno Co~ t a, R:tUI Soares , Peri-
cles: João Porlirio, Ped ro L~bo rn e. Raul ele 
Faria, ~ilva !for tes, Modes lino Gonç:rlvrs , 
Schum an n, lgn cio Murta , Nelson df~ Sena. 
Valdomiro de Mnç;:rlhdes, Edmundo Blum e 

· Argemir·o de Rezende, faltando com causa 
p:1rtecipada os sr~: Styl ita, Olympio Teixeira, 
Caldeira .Junior , Tn\•a res ele Mel.lo, C:1mpos do 
Amara l e Antonio Moura, e sem ella os mais 
senhores. 

:Abre-se a sessão. 
Lida a acta ela arrtrceden te·é a me sma cla-

d_a por approvad:r, v1 sto 11 :io haver quem s J-
bre r ll a fa ça obse rYa \;õe~ c bem nssim n c!o 
dia ~5. qu e H : <lcl•ava sü hrr~ a mesa ptndcnte 
dessa formaliducle. 

0 SR. 1·. ~ECRETARIO dá con ta do Se-
guinte: 

lXPEDIENTE 
Requerimento 

De José Lucn~ dos Santos c outros p• •din-
do tran sferencia de Hla~ fa zr n 1as do mu1r it.:i · 
pio da Viçosa para o do Rio Br:rnco . 

RE>me lta -se :1 commb~ão rcspcc ti 1·a op-
portunamente 

O{ficio 
Do ~r. 1 · . scc rct'-! rio do Senado em·iando o 

~eguinte 

Projecto de resotuçrio n. 52, do Senadó~ 
Recui'50 rl cilora i-- Piumhv. 
Reco tTenlc, Joaqu im M:nhn o da Costa. 
Recorrid a, a Caman Munici pa l. 
O Cpngrcsso Legislativo do Estado de Minas 

Geraes l't' SO ive: 
Art. unico. ~"· rcconllccido vr reador e~pe

cial do di stric to dos Al'ouio~. do munieipio de 
Piumhy, o eid;Jdritl JoHquim l\J arian o d.t Cos-
tn , eleito em 1 · de agosro de 191 2, a qu em a 
Cam;Jr;J ~luni cip a l dará posse, revogadas as 
disposi çõ1·s rm con trario. 

~ala das Commissõrs, 21 de ~gos to de i9t3. 
- Levi ndo Lopes. · Gabl'iel Santos. - A im-
primir. 

Requerimento 
-Do roll ector elo municif!iO do Pyr1ni!a . 

perl ind o restituic;ão rla quantia de ~Ol •80UO 
4ue recebeu rm uma crdula fal sa, n ~ 1 an~ra
d:lf,::io de impostos.-A' commis~ão ele Pdi" 
ções . 

B eprf'sentar:ões 
tt t!lr. Fc•·rcira de Car,'nlho : - Sr. 

Prt~ ~ id enle, pedi a pa laYJ·a pa ra pas;:ar ás 
m:ios de '". PXC. H ma represen t:.rçrio dos 
membros d:t edilidade do u~ndio, pedindo · 
ao Congre,so ~Jrn~iro n crea \:ã<~. na fJ ' oxima 
rr~visão j111iiciaria , elo fôro naq uella formosa · 
ú iL1 or- IC- IIJineir·,. 

Rcsen o-me P"ra, em occasião oppo r·tuna, 
dizer a v. cxc . c á Cnsa, sobre a justi ç:.a, so-
bre a procl'den cia dessa pa triotica pt·eten-
ção . . 

Pass;J nd o il.s mãos ele v. ex c., SI'. Presid en · 
te, a· rcprcscnta \:ão de que ~o u portado•·, ro-
go se dign f~ mand:1r prlblic;rl -a, na int egra, 
110 jornol da ca sa, an lt:s de tet· o des ti no re-
;;imelltnl. 

(Muito bf'm! Jluito bem! ) 
Publique-se e rtm etta-se á Commissão res-

pcc tiv ;, , oppornamente. 
Representação 

C;Jmar<l 1\Junicipa da Villa d0 Claudio-Mi-
nas. 

Exmo. sr. r.residente e mE>rribros da Cama-
ra dos Drrutados do Estado de MinH s. 

0:; abo ix•> assi,;nados, membt·0s el~ Camara 
Municipal de~tt vi lla, conscios de \"Osso acri-
'o lado p<• trioli>·mo r d<1 jusliça da ~~pira ção 
deste município, vcru rPspeitosamentc repi·e· 
sentar-vos no sentino ele SPI' creado o foro 
nena Yiltn. pn r· nccasi:io da Yotação da proxi-
111~ diúf':io judiciaria . 
A~ · rovPil:nn o ensf'jo p~ra offe rr cer a es~a 

illu,-tr .. cor·poraç:io P. r;o benemerito goYerno 
do E-ta do sru fran co e lea l apoio. - Sd ude e 
frat ernidade . 

Claudio. 1ô dr, ago~ t o de Hll3. , 
Joa quim da Srlva Guim~rãe~, Clariomunrlo 

Agapilo P:H~~. ,.i•;e-presrde nrr. .- .loào r.~pii sta 
de A~sis, Ascàuio Carrclido de ~ll"' e" r.astro, 
.José l\hntirr~ C:;,mr·o-' .. José Gorrçnlve~ l•'e rrei-
I".t l'nm o, Felicio Gn111di, Fecre rar-io. 

O s •·. Cnr ibnldi de l\lrllo : - Sr. Pre-
~ iclt•nl>· , varios e imf!ortante., negociantes de 
lhPraba LJUt', co rrio v. exc. !<ahe, é uma das 
cidades cc•mmPrCi«PS mais ade~ntadas doEs-
tado, diri~·ir :. m - mr, uma reprr.se nf<l(.:ão, pe-
dilld·o lllP uS 'f'sfort;os junto á aelministr·ação. 
pu1Jiic:1 e ao Poder Lr gislativo no sc nlldo de 
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ser abolido o imposto de exportação cobrado l Uberaba, 22 rle agosto de 1913 - Alexan-
pelo Estodo sobre mer·cadorias extrangeiras e rire Campos & Comp .. Alcides Medi o o e 
dt: producção de ou~ros Estados. So uza & Comp., Luiz HumbPrto CrdCHgno, 

Enviando á Mesa a representação, peço a ferna ndo Sll bino de ~· re ilas, Caldf'ira & Fal-
v. exc. auctorizar a publiC3Çào da mesma no cão , João Cabana F. C:arvalhae~. Ro~a de Mo-
jçn·nal da <:asa, e, espero que a commis~ão raes, Antonio da Cunha Campos Sobrinho.-
de 6rçarpento P. os poderes publicns do Es- ' Publique-se e remetia -se á commissão de Or-
lado ~~ e~forçarâo no sen tido de attend~>r~>m çamento. ' 
a_o justo pedido dos commerciantes de Cbe-
raba . 
• A representação f'stá assim concebida (lê). 

Aluito bem ; mnito bem ! 

Representação 
ExmM. srs. coron~>is Ga1ihaldi de Castro 

Mel lo. Elias Theotonio Gapti,;ta e major Ma -
noel Alves C·1ldeira Junior. 

APRESEN1\~ÇÃO DE PARE OERES DAS COí\IMISSÕES 
. O sn. RAt'L DE FARIA. em nom e da I'Ommis-
são rle Redacção, apresenta as seguintes re-
dacções finaes·: . · 

Redação final do projeclo ' 1Í. 123 
A comrnis~ão de Redacção de_ Leis, a. que 

fot presente o projecto n. i23, é de parecer 
que ~e adopte cOOlO final a m~sm~ redacção 
com qu .. , r"m terceira disc ussão, foi appro-
vano esse prc•j ect.o. 

Sala das Cornmis~õ e g, 28 de agosto de 19t3. 
-Pedro Laborne.- Raul Faria. 

O commercio d~ Ube raba, representado 
pelas fir·mas abaixo assi~nadas vem chamar 
a altenção dos illustres deputarlos desta cir·-
cumscrrpção eleitora l p .r-a os ex igencias des -
cabilias du fi sco mineiro na cobrança do im-
poslo dfl exportação. Redacção final da indicoçüo n. 17 

::::ão incali ~ nl aveis os prejuízos qne f'~la 
pnu;o, a.; de Uberab inha e Ar~gu.ry têm tido. A commissào de Rfldacção d s Lflis P, de 
Vc) udu diminuírem todos os <:~nnos us seus parecer que a indica ção n·. 17 •euha a mesma 
n ~goc io s com o Eil~do de .Goyaz,. por· causa red;1 cção tina! com qu e fui aprese utada e ap-
do r ~ ferido inipo5 to . provuda t·m dtsc,ssão unica 

Os u .. ~-:ociaule~ ·de Goyz. qufl :nrtigam ente Sala das Commissões, 28 de agos!o de 1913. 
c ompr .. v<:~m tu ti o neHa~ tres praç::ts,foram pou co -Pedro Lahorue - Ra ui F~ri~. 
a pour·o' ahrindo relações com a~ de s. Paulo, O ME~:\I .J SEN HOR requ er e obtPm dispensa 
as qu , es tPm dado a prefflrencia, p~ra evi- das torlllalir1ades regim enlaPs p- ra · flUe se-
larem o onero,i~~irno impoHo de expor-tllção, jarn rlist:ulidas -e vot1:1tlas lll oont in enli us :re-
que é cobrado in distinctamente ~obre todas dacções apresen tadas. 
a5 mer:cadorias remettirtas pelQs co mmerci~ n- Li· l a~. pui' , e postas em dis.~ us~ão. su€ces-
tes de Mina s, embora taes mer·caclorias ~ejam sivamenle, são ambas approv;,das sem oe-
de origem extr·àn:wira ou produzidas noutr·o b te. · 
Estaclo. Ora. é de justiç.-t que o Estado t.ri - A primPira é remett.ida ao 'Senado. 
bule ri:1zoavt'lmente o que pr·oduz, mas não é .Quanto á scgund<:~ m~nd:1 o ~r. Prc~idente 
admis?iuPI que prP.juditjue o ~eu propr io com - qu~ se olfic_ie <:~o goyerno da Unrão co m te-
mercio érn beneficio ao com~D er·c io de um lal,illO ao ObJecto de qué a mesma cogrla. 
Estado viúnho, tributando mPrcadorias ex-. _ U SR . RAUL ~OAR_ES, Pm nom~ da com mis-
trangeir·as que ess.e com mcrdo p· ccisa ter sao de Consliturçao, Legrslaçao e Ju stiça, 
em sloc!c pa ra servir a sua clientela. apresenta o segmnle 

Acreditamos rJrr c, lllém de injmto e de~ca
bido, rssr, imposto é ainda inconstituciona l. 

O Estado de S. Paulo cobra lambem o·im-
posto de exportação, mns somente sobre as 
mercadori}ls que produz: Um ar tigo ex: tran-
geiro qunlquer·, como barras de ferro; · ou 
prodúZido noutr l Estado. como, por exemplo, 
velas de Santa Cath~rin a. c;ae dos deposilos 
atacadistas da capital e chegn m até aqui sem 
o minimo imposto, e, mais do· que iSS). sem 
necessidade d1:1 mínima pr·ovidencia, ·quer da 
p rle elo remetten te, qua d3 do consignata-
rio. 

Com esse estado de cousas,que perdura,ape-
zar de instantes ne,ti dos dir·Jgidos r,m tPmpo 
á S"cretaria da F.rzenda, murto tem lucrado 
o commercio 'da vizinha cidade de Fram;a, 
que, pou co a pouco, vai açambarcando toda 

Parecer ri .188 
. A commissão de Comtiluição, LPgisla~·ão e 

Justiça, a que foi presente · uma petição de 
José Candido Nunes, solicitando pfl rdão do 
resto da pena em que foi r.ondemna do. con-
siderando que a dita petição ve m desacorn-
panl.ada dos necrssarios t lrmr,ntos de apt'fl· 
cia ç(10 e que o proprio rPquerimeotu é li efi-
ciPnte e omisso acerca da uat :.J reza do deliotQ, 

é de parecer que se a rchive o referido re~ 
querimeuto. 

Sa l~ das Cornmissõ"~ dil Carríara dos De-
putado'>, 28 de agosto de 1913. --Raul Soares.-
Raul de Faria . ...:.... Nelson de Senn<:~.- A impri-
primir. 

0 ~R. VALDOí\!lRO MAG •L fl ,i:ES. em nome da 
m esma commrs~ao.apre se_uta o seg uinte a nossa frel{u ezia de ·Goya.z. 

Recorrenno ttos no;;~os dignos, reprcsenbn- Parecer para 2.• discu .~-<ão sobre o projeclo 
tPE no Congrt>s-o Mi·r·riro, ous.1mo-; esperar n. 128 · 
q u.e o nos~ o a ppellu será secundado effi caz-
mente junto do benemer.ito govPrno do Es-
tadP, e fJn e SP.I'á novamente regulamP.ntada 
a lei que re~e a matmia, de modo a liber-
tllr-nos do iuil{UO imposto de exporta ção ~o

.h.rl:l mercadortas alheL.s á indastria do no,so 
Estado. 

Ao PSludo d.a commissão dfl Le~is l a<;ão, Coll-
stituiçào e Justi ça vr, io o projecto n. 128. já 
appr ovado Pm 1.• di~ c us~ão, e que d'ispõe so-
bre pr·orog.içào de orç:1men tos rnur,icipaPs 
em qual4uer· dos dois primPir·os annos do tri -
ennio, quando a C<:~mara Municipal neg r se 
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a cq mprir este dever. na época determinada municípios e ao3 direitos de qu1ntos nelles 
pela lei de or·ganização municipa l.,, , têm interesses. 

A commi~são emitte succin tamente a sua Não ha duvirla que se deve procu rar cer-
opinião sobr·e o projecto, daudo-o para se- cara facu ldade de prorog.rr o:> orçamen tos 
gunc1 a di:>ctl:>são . rese r·vando-lhe, porém .. o rnunicipaes de todas as cautelas precisas, 
direito de apresentar as emendas que jul~~ r Rfim r!e que se jam evi tadns abusos por parte 
convenien tes. Não ha duvid>~ que o pr·ojec to do execu tivo municipal. O 4ue, porém, pre-
vem acudir a uma necessid arJe social,· procu- cis:r ser removirlo e afina l evitado de urna 
rando tornar cla ro. em lei, de um modo in- vez p ~u·a "empre é o mal de re cu~a r se a Ca-
<.bscurecivel, o que •atravez d :~ in terpretação mar·a Municipal de votar os orço mentos do 
já ~e per eb ia cpq10 uma conclu são verrlanei- wunicipio. São estas as li ge iras co n;;idera-
ra, 'em ::~nada do texto da:> lfl iS ex istentes a ções rla commissão, aconselhando a approva-
respeito i:lo assumpto. Pda nossa orgamz.a- ção do oroj ec to. 
ção consti tuciona l ficuu a<oseguradH a outono- · Sa la das commissões, 28 de agosto de 19t3. 
mia dos m u nic i piQ>~ em tu.do quanto Tf'sp cite - Volrlomiro 1\I;Jg•tlhães. - Nelson de Senna. 
aoF eu pecul iar in teresEe, ;c.onst. Fed . , art . -R~ ul Soares.-Raul de Fat·ia. - A imprimir. 
68 e t:onst. Ec; t. , art. 8). Não ha projec tns nem requ erimentos, in-

Assim , uma lei especial l'eg1llou a organi - 'cli ca çõcs. interpellações e moções a serem 
zação dos municípios, do Estado de Min as. apresentados. 
Dentre as attribu içõe:> que a lei n. 2 , de 14 Pa1·ece1' n. 187 
de setembro de 1891, con feriu ás muni cipa-
!idades. que são corporações admini:;t rativas , 
uma das mais importantes é, sPm duvida, a 
de voLctr o orçamento mun icipal, que se t·á 
annuo; com a lei de orçamento votarl a em 
época deterrr:inada na lei. a Camara l\lnnici-
pal investe o executivo do municí pio com 
pod.eres .pa!'a an·ecada t• as rendas e fa zer a 
despesa com a administração . 
. ' A co l1aboração das cama ras na vida admi-
nistrativa do m1Jnicipio,• auxiliando a acção rlo 
ag11n te executivo, é de grande efficacia c tão 
bem se amolda a esta belt a conquista democ r·a-
tica: que é autonomia municipal En tretanto; 
em muitos municipios, devido a di ver~e ncias 
entre a Camara e o executivo municipal. não 
ha Qma perfeita harmonia de vistas na sua 
acção administrativa; essa dissidencia traz 
grandes e invencíveis tropeços á administr o.~ 
Qão municipa l. 

1\fas, incontestavelmen tf' , o mais pernicioso 
inconveniente destas discordias, medrado el o 
t-erreno saf;:rro do partidarismo dissolvenl€ 
e pertur b:;dor, é o de recusa r-se a Cam ara Mu-
mcipal votar a lei de orçamento municipRl, e, 
dest'ar·te, impedir que se faça a admiuistr·a-
ção. pela !al ta de meios de arrecada ção ~ e 
rendas e auctorização pa r a fazer a despesa . 
Para obviar em parte este incon veniente já 
~:xiste remedio lega l: a lei 305, de 30 de ju-
lho de 190 1. no ultimo anno do trienn io pcr-
mitte a prorogoçâo do orçamento, quando não 
h:•ja sido votado na época prefi xada. Póde, 
porém, o mal dar-se tambem nos dois pl'i-
meiros annos du Lriennio, como já se tem 
veriti c .do. Ao di~no e culto sr. dr. Heitor 
de Souza já fo i dado ensejo de respond er uma 
consu lta nesse sen tido. 

' Sem debate é approv(ldo o parecer n. 187, 
ela commissão de Petições, opin ~ ndo que se 
remella ~ · o governo um rcq uerimPnto do dr . 
Ca !'los Prates, l'Oiicitando contagem de tem-
po para os eff~i tos de sua aposentadoria. 

E' annnnciada a 
Votação das ma terias de discussão ence1·rada 

Submettido a votos é :rpprova :lo o parecer 
n. l86, da commissão de Petições, opinando 
que se peça rri informaçõe~ ao governo sob re 
um requerimen to de Hermenegildo Alves 
Ferreira solicitnndo perdão de multa que lhe 
foi im posta como jurado faltoso pelo juiz de 
direito da comarca de Bacayuva . 

2.• PARTE DA ORDEM DO DlA 
PROJECTO DE RESOLUÇÃO N. 47 DO SENADO 

Lido e posto em discussão, é sem debate 
(lpprovado o projecto de resolu ção n. 47, do 
Se nado, dPclarando nulla a eleição de juizes 
de paz, feita em 30 de novembro de 1912, fl:O 
d i ~ tricto de S. João do Barranco Alto, mum-
cipio de Alf~nas.-Publiqu e-sc como resolu-
ção do Congresso. 

Projec lo de resoh~ção n. 48, do Senado 
Lido e posto em discussão é sem debate 

approvar1o o proj ecto de r·esolução n. 48, do 
SPnado, approvando o acto rla Cam~ra Muni-
cipa l de Alt'enas, de (lnnu ll?ção de eleição de 
10 de novembro de 1912, feita no districto de 
~- João do Barranco Alto, na qual foi votado 
pa;·a vereador do mesmo districto o re~orren
te Octavib Ribeiro da S1lva. - Publtque-se 
como resolução do Congrc,so. E' esta a opinião va liosa do sr. Sub-Procu-

rad or : ((Verificada a impossibilidade de reu-
nir -se a Camara Municipal na época prctixa - Projec lo de 1·esol1~ção n. 49, do Senado 
da pela lei n. 2, para a votação do orçame n- ' 
to ao ~xercicio vindouro, entender-se-á pro- ' Sem debate é approvado o projecto de re-
rol!~do o vi gente &té que essa corporação ·solução n. 49, do Senad ~, não tomando c~
delibere spbre a ma teria. . · nhecimento do recurso wterposto por Maxt-. 

Esta solução é deduzida do dispositivo do miano Martins Pereira do acto da junta apu-
art. 2.• da lei ri. 305, de 30 de julho de 1901 . , radora de expedição de diplomas de juizes 
Tem1a}lui inteiro cabimento a regr,a de inter- rle paz aos ctdrltiãos Franctsco Antunes de 
pJ."etação de leis: «Ubi eadem causa, ibi idem Sousa e Alberto Correia de Sousa, do distri-
jus·· statuendum. » (Regul. cit., pag. 3~9) . As- ~ cto de Santo Antonio da Boa Vista, da Villa 
sim, é o caso de tol'llar-se claro em 1ei uma pro- 1 Brasília, por não ter sido instruido :com os 
vid,encia que venha impedir essas incursões 

1 

documentos exigidos por lei. - PubliqUe·s~ 
da politicagem, tão nocivas ao progresso dos como resolução do Congresso. 
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Projecto de resolução n. 50, do Senado 
Sem debate é approvado 'o proj ecto de re-

solução n. 5@ do Senado, reconhecendo ve-
reador eleito pe lo districto do Traves:>ão, mu-
nipio de Guanhães, o cid ~dào Salathiel Au-
gu ~to Nu nes Coelbo.-P ubliq ue-se como r e-
solução do Congresso. 

Prrjecto de ?'e:;o tuçrio n. 51, do Sentldo 
Sem dtbate é approvado o projecto de re-

solu ção n. 51, do ::>enado, negando provimen-
to ~ o recurso interposto por Symphrnnio ~oa
res Diniz, da li ecis:"i o da Camar~ Municipal 
de Santa Quit eria, 4u e reconheceu verelldor 
gerH l da me~ma Camara o cidadão José Al-
varo da ~i l va. - Publique-se como resolução 
do Conjlresso. 

Ü sr. FERREIRA DE CARVAU!O requer que se 
consigne na aeta ter \'Otado contra o projecto 
de re~otução n. 51. 

ldentica declaração frtz o sr. Nebon de 
Senn a. 

Será o ai tendidos os nobres deputados. 
3. • disc-ussão do projecto n. 129 

Lido e posto em 3.a discussão é sem debate 
ap rrovado o projecto n. 129, dispondo sobre 
o pag-amPnlo dos m~ ppas rl ~s cu,t;!f: em pro-
ce~sos crimes. - A' commissão de Redacção . 

Urgencia 
O SR . RA UL DE FARrA, pe la ordem, obtendo 

uri!PnciH, llpresenta em nome da commi~ão 
de Red arçào a segui nte 

Redacçào fliial do p1'0.fec to n. 129 
A commi~~ão de Redacção de Leis é de 

patecer 4o e :10 proj ec to n . 129 se dê a mesma 
redacção com que foi ::tpp,ro vad o em 3.• dis-
cussão. 

Sa la das commis~ões, 18 de agosto de 1913· 
-l\1. Gonçalves.- Pedro Laborne.- Raul de 
Faria. 

O MEHW SENDOR pede e obtem dispensa 
das form alidades regim en taes para que a re-
dacção aprese ntada seja discu tida e votada 
immedü, tamente. 

Ltda, pois, e posta em discussão é a mes-
ma reJocção approvaoa sem deba te e re-
mettida ao Sena<lo. 
• Nada mais havendo a tratllr, o sr. Presi-
dente d ~ signa para amanhã a seguinte 

ORDEM DU DJA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leilur e ~pprovação da ada, 
Expediente. 
Até durt s horas da tarde. 
Ap resentação de parecPres das oommissões. 
Apre~Pnt~ção de projec tos, req uelimentos, 

indicaçoes, interpell ações ou moções. · 
Di~cu ;:são de n :querimentos, indicações, in-

terpe ll <~ ções ou moções. 
. Approva ção de redacções fina es. 

SEG UNDA PARTE 
Até quatro horas d'a ta rde: 
1. a discussão do prnjecto n. 131, conceden-

do li cença a Antonio Jo ~é de Sousa Macie l, 
2. 0 tabelli ão do termo de Patos. 

Levanta- se a ses~ão . 

47.• SESSÃO ORDlNARU, AOS 29 DI': AGOSTO 
DE 1913 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO ))@ AMARAL 
SUMMARIO:-Acta.-Elxpedi ente.-Di'scursos dos 

S I' S , Nelson de Senna e Valdomiro Magalhães. 
- Representação.-Apresentação de pareceres . 
-1.• discussão do proiecto n. léU.- Ordem do 
dia . 

Ao meio dia, feit~ ~chamada, acham-se pre-
f'eJ .tes os sr!'. : VJCJra ~larqu rs, José A)ves, 
Ne lson de Senna, Xavie'r Rolim, João Anto-
nio, Mod es lino Gonça lves, Al'~Pmiro de Re-
7_end e, Emi lio Jardim , Moreira da Rochll, Jgna-
cio Muna, Hr nri<.jJJ e Portugal, 5i1Ya Fortes, 
Chri~tiano Rôç:as, Francklin de C;:stro, Raul 
de Faria, Edgflrdo da Cunha, Alve!< de Lemos, 
Ferreira de CHrvalho, Joào Porfirio, Firmia-
no Co~ tn, Schum::mn, Pedro LaborJ;Je , Peri-
cle~, Raul Soil res, Valdomiro de Magalha es, 
Martins da Silva e Edmund o Bluru, faltando 
r.om c o~ usa p < . rticip1~ a os sr·s. Stylita , Ólym-
pio Teixeira, Caldei ra .l unio.r, T<tvare~ de MPI-
Ifl , Càmpos do Amar~! e Antonio Moura e 
se m ella os m;1 is ~enho res . 

Abre-se a ses~ão. 
Lida a acta ela anLPCPde nte e não ha,·endo 

quem sobre ella faça obsen•aç:ões é a mesma 
dada po r approvada. 

EXPEDIENTE 
Sobre a mesa não ha materi I de exr.eJienle. 
O ~r. l"elsou de Scnna:-Sr Presiden-

te, en vio ~ Mesa uma represent ção da as-
sociação · · As~istencia aos Desvoliaos", da ci-
d ~ d e de Januario, assigna da pela respectiva 
directoria e acompanhad:J de oocumentos fir7 
mados pelas nuctoricl 'td es administ!"alivas po-
liciaes e judicialias daquell e município e to-: 
aos comprobatorios de que a referida associa-
ção está con~truindo um nol'o edifi cio . . aill ~ 
pio e hygienicó. pllra o funccionamento do 
hospital de São Vrcente de Paulo, a cargo dà 
mesma associação, daqu ella prospera cidadl) 
norte-mineirn. 

LamPnto, sr , Presidente, qu e ~ó HgoTa me 
tenha chegado ás mãos a alludida represen-
tação, que, com os documentos qu e acom-
panham, passo á Mesa desta Camma, para ter 
o destino regimentlll, solicitando a re~pectiva 
pub licação no jornal da Casa. 

Desde já in"oco o espirilo ge neroso da il-
lustrada commissão d>-! Orçamento p~ ra que, 
oppor tunamente, tom e em considera çii o tão 
justo pedido, que irá ao encontro dos drse.-
jos dos honrados ci d ~ dãos janua renses, rm,-
penhado~, como se acha m. em levar ava nte a 
construcção do novo ho~pi ta l daqur ll a llde-: 
antada ctdade das mll rgen s do São Fr.~nci sco. o sn . EMJLIO JARDIM:-A commissào de Or-
mento, tendo em conta a .lustica do pedido, 
prom ett e, desde j :l, interessar-se pela repre-
se ntll ção. 

O ~R . SJLVA FoRJEs:- RPpresen tação que, 
~i fo~ se Pucaminhada á commissão de Peti-
çõe~ , seria, egualmen te, muito bem recebirla, 
pois que ~e trata de lt' ,·ar lluxi lio a um dos 
serv iQOs mai~ uteis e necess;Jrios do Estado. 

0 SR. EDMUNDO ELU~t: -ApOilldO. 
0 ~ R. NELSON OE SENNA: -Outra COUS:l não 

era de esperar de v. v. excs . (Muito bem! ) I 
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P.ubliqJi e-~ e, e r·emetta.se á commissão de 01'- cin co contos - de reis. 'endo ao primeiro ... 
çamento. 1 2:0008 e ao se~undo 3:000S.Semelharite concur· 

so prestado ao nosso instituto de ca rirl de tem 
Fido licita e methodica mentc ~r pplicado no 1 

, R~pre~ent.açao . 

lllqJ. ll ex m. ~r Prflsi•iente e demais mero- cust~io dns d c~pe~as r·rlativas ás suas fuuc-
bros da Camara 8~tadoa l de Minas Gerae~.- . ções. Devido á perfeição do ~ystema econo-
À associa ção '·Assistencia :~os· Desvalirlos" fi es - mico adop tado em sua administração, conse-
ta cidade, rPpresentada pe lo~ abaixo meneio- gu imos rconomisnr a importa ncia approxi-
nado~, co nsiderand o que o ed iticio aqui ex- mada a ci nco contos de ré i ~, que temos tido, 
istenlt! e destinado :-~o funccionamento da casa or 1 S'lh no~so poder P. gu:wda, ora empresta-
-de' 'l,arirladP., pela d ~ lici e neia de sua constru- rl n a ··once itunoos rir~ociiintes da localidade, 
qão, dem:tsiaua limit1çáo fi e ár·ea occupada vencendo juro!' fi e I "/o ao mez, como: ctuai-
P. falta de planta f\ prespec ti va, não corre~po n men te se rlá com parte da mesma, da qu al 
de. nb ~oluta ment.e á,; n cce~sidad es publicas temos retiri!dO o n eces~a rio pari! occorrrr 
decorrentes do an~m e nto, se mpre cre!'cente ao paga mento da compra rlo material ex isten-
d'a nossa púpUi i:i Ção, emprehendeu já ha al- te concorr'P.ndo lambem r. m auxi lio , rla louva-
gum tempo e presentemente resolvetl, ~ub- ,·el irlP. ia nlgumas e~mol;~~ e do11ativns de li-
stituil-o 'por um no vo ed ificio de ronstrucçiio mitarlo valor fr. itos por e,piritos ca ridosos ao 
solida, morler na , eiPga nte e espaço<a . P~ra :dludido instituto. Ne, tas circum ~ ' anc ias , ~en
levar a effcit o tão utrl e precioso trntamen, a do de urge nte r. in ad iavc l ncccs-id de a con-
associaçào "Assistencia aos Desvalido~" não timução dos se rvi ços projectados c inicia-
se escudou em recur·~os rlos ~eus fundos pe- rlos; es tando estes orçados em quarenta çon- . 
c~niarios. qu e n?o tem. Inspirad a em ~e u pr·o t0s de réis, valor aliás modico, par·a as pro-
prio patr' iotismo pe l;l !'agroda causa dos in- porções qu e idea lisa mos da r ao estabeleci-
uigente& ; dedicada :~té ao sacrifi civ e cheia mepto em ques tão devido ao baixo preço pe-
de ardoroso en th Lis ias mo pelo inte re~se dire- lo qual é aqu i adquirido o matel'ial n eeessa~ 
cto qu ~ &abe ~er 3 sociedan e obri~ada a to- rio á constru cçã<;, a commiss;'io cscvlhida e 
mar · em t'rvor dos se us membro~ que o r'evez ab;~ i xo fi1·mada, espera ndo con ti ante que seus 
da sorte atira á penuria e~ miseria, h a pou- nobres intuitos sejnm fervoros;~me nt e secun-
co tempo idea lizou l•war a eft'eilo o hum ani- danos pelo patl'io tism o, dt:d icaçâo e eq uida-
tal'io emprehendimento. tent1o já a indizível de do co rpo IPgislativo do Estado de Mina~. 
satisfacção de ver encaminhados, por' um mo- vem pressurosa sol icitar des te um auxilio de 
do , ve rdadeir:~ m ente trium phante os resulta- consli'Ucção que a ser concedido não por 
dos dos seus primeiros esfor·ços com o indi- poderá absolutam en te ~cr inferior a . .... . 
cio da alludida conslmcção. Verdade é que lo:ooog. O novo hospitill que terá 22 depen-
sómente pelo tlm do flut'nte mez, ou começo dencias. compo r·tar·ào o num ero approximado 
de setembro proximo vindouro, serão definili- de 50 a 60 doentes, e ..:orresponderá i!S neces-
vamente atacados os trabalhos r rspeclivos, sidades do município podendo ainda da1· 
mas o inicio qu e alludimos se prova quer ~uarid a a infelizes de outros logares das cir-
pela ma~nifica á!'ea sufticiente de terra que a cu mvisinhanças deste,q ue ortiinariamente nos 
associacão comprou legalmente para esse fim procuram, dada a sua extensão que infallivel-
em loca l conveniente, a praça Tiradentes n0 mente será de 580 metr·os quadrados. lndi-
perimetro urbano, proximo a uma. das ,divisas camos para interpl'etes dos nossos sen limen-
da cidarte com o ca mpo, quer pela porção de tos e fazer echo da nossa humanitaria 
material já adquirido e a !li accumulado, como pretenção no seio dessa illu ~ trada Camara, os 
sejam c~ l. pedras, tijo!Gs e madeir:1s quer· fi . nossos prestigiosos e bonr;:dos repr~sentan
nalmente pela licença que a Camar·a Munici- tes, dr. Nelson Coelho de Srna e .-:oJ·onel An-
pal, a req uerimen to nosso, íiCaba de cor.cedCI' tonio Augusto Spyer, que pelas luzes do seu 
sobre a proj ec t··da constrncção a cujo respeito e;:cla recido espirilo e acendrado patriotismo 
ainda fahtm, el.oquentemPnte. os 4 inclu sos rl e que têm sabido, em todos os t~mpo~, dar 
Clocumentos legaes com que instruímos a pre- as mais sobejas provas rm fiS~ umptos de in-
sente rep r-ese ntação. tPt·esse publico, inqu estionavelmentP. SP. dPS-

A plan ta da obra qu~ lambem jnnt.amos c o\)rigarão c •m denodo da ardua, mas fecun-
su bmettemos no PXil me de VOSSa esclarec ida da e proveitosa tarefa. 
coinpe tencia. toi descnhad.a pt>IO provecto e Januaria 16 de agosto de 1913. 
adea ntarlo clwrco aqu1 res1den te, o exmo. !' r. ' 
dr. Abdras Pcr·eira. qu e está acompanhnd o Antonio Jo~é ria Rochn, João r.arn eiro Sa-
pessoalmonte, o plano da construcção em raiva, Horacio Ursulino da Palma. Alfredo 
seus traços geraes e prestando-nos todos os l\faga lh iie" de Sousa , Antonio Longuinhos ·de 

· serviço_s de qu e é ca paz a stl:-~ reconh ec ida ge- Sousa , Pedr·u Francisco Lopes. 
nerosidad e, habil proficiencia e e~clareêid o 
descortino, já prestigiando mor·almeute a ns-
socia ção, já distribuindo de~d e longo tem po, 
indepe nd ente de qualquer recompensa ou re-
tl"ibuição ao!' doentes inter·nados em n o~so 
hospital a assistencia que se fa z mi ,; tér alli-
viando os so!Trimenlos de uns· e minoran do os 
fle .óutros. Como essa elevada corpora ção não 
deve ignol'ar,o referido hospital' é aqui man ti-
dó,e conserva.do com o producto das subv~nções 
que annualmente, a contar ri e 19H até a pre-
sente data, recebemos dos governos mineir·o 
e federal e que tem rrgulado uma média de 

O SJ'. V"'ldomiro l\la;;:;alhães:- Sr. 
Presid ente. sul i citei a pala\'l·a para r nviar· ·á 
Mesa , afim de ter o dr~stino ref( imental, uma 
rP.presentação da Camara Municipal da _Yill.a 
Gome~. pedindo a creaçào de um termo JUdl-
ciorio naquelle município . 

A re pre~e nta ção ·vem acompanhada de u:na 
perfeita P.Statisltca do município, pela qual 
se póde verificar a justiça do pedido. 

(Muito bem ): 
A' Commis~ão ee~ pectiva, opportuna-' 

mente . 



·"''RESENTAÇÃO DE PARECERES : oÀ._ '.)c6llMis-
sõEs 

•· o sn. JoÃo PoRFJRlO, pela commissão ·de 
AI{JÜcultura c lndustrias, . apresenta o se-
guinte 
Parecer e 1'edacÇao pm·a 3'. discussão sobre o 

projecto 11. 89, de 1912 

A Commissão de Agricultura fl •lnduslria, H 
que fora'm presentes o projecto n . 89, de 
t9t2, e ~uas emendas : 

Considerando que HS emendas 3 e ~ estão 
êm irlenticas condições á~ de -ns. t e 2 e se 
justificam e~ualmenl e, offerece para 8" . rlis-
cus•ão o proj ecto e suas emendas, redi~idas 
conforme o vencido em 2• . discussão; e é de 
parecer quP. sPja o mesmo projPctv approva-
iio no 3•. turno regimental, tal como está 
concebido em seguida: 

O Congresso Legisiativo do Estado de Minas 
Geraes decret<l: 

Art. t·: Fica o governo auctorizado a con-
tractar com qu em melhorrs vantagens offe-
r~cer o estahelrcim e11lo de mai s cinco feiras 
de gado, sendo uma no rnnnicirio df' Passos. 
outra no mnnicipio de Th eophilo Ottoni, á 
margPm da Estrada de Ferro Bahia e Mim s, 
na e~tação dfl U•ucli , ou t.i .. a na cidade de Sete 
Lagoas, outra no mull icipio de Curvello e ou · 
tra em S. Gon ça lo da Ponte, município do 
Bomfim. · · 

Pat·agrapho unico . As referidas feiras serão 
regidas de accordo com a lrgislação em vi-
gbr·. 

Art 2 ·. Revogam se a~ disposi ções em con-
tral'io. ' 

Sala das Commi~~ões , 26 de agosto de •. . 
i9i3.- João Porfirio. -A. de Rezende. 
Costa. 

Imprima-se . 
0 SR. V ALDOi\íiRO DE l\fAGALJLXES, em nome 

da commissão de Legislação e Justiça, envia 
á Mesa, para contmu;t r em 2" . discussão, o 
projecto n. 124. 
·'-Para a or.1em dos trabalhos, devendo fi-
gurar na ordem do ct ia de amanhã . 

O SR. CilRISTrA o RôçAs, pela com missão de 
Obr;.s Publicas e Viação, apresenta o se-· 
guinte 

Parecer n . .f 89 

A' Commissão de Oh•·as Publicas e Via ção, 
foi presPnle um requerimento de ArislidPs 
CeciJio· de A:s~is Coimbra, resid ente na cidade 
de Muzambinho, em que solicita para si ou 
empresa que orga niz:1r um privilegio para 
construcção das seguintes linhas ferreas, 
complementares do plano de viação ferrea do 
Sul de Min as: 

a ) partindo da povoação de S. Antonio da 
Rarra, município de Cabo Verde, á cidade de 
Santo Antonio do Machado. pass·mdo pelos 
municípios de S. José dos Botelh· s e Gnm-
pestre; 1 · ' 

b) partindo de nma.das estações da Com-
panhia Mogya!Ja <le es trada· de ferro, treciJO, 
dà rêde Sul Mineira, no município de Mu-
zambinho, indo ter á cidade do Carmo do Rio 

A. c.- 37 

·Claro, passando entre Villa Nova de Rezehd1e 
1 e frPgu.~zia da Ventania; 

c) ramaes dos pontos. mais convenientes pa-
ra as cidade de Cabo Verde e Jacuhy. • 

O supplicante acceila as conc~ ssões supra 
mediantea~ seguintescondiçõ s: obriga-se a 
constr-uir os lrt>chos feno . via rios no prazo 
que tôr es tipul.ado no contracto, o privjle~io 
ser-lhé-á concedido por cincoenta annos sem 
subvenç<io e sem garantia de ·juros. findo o 
pr~zo no pl'i vi legio não haverá reversão ·para 
o Estado, dando o pr.oponenle Yantagem com-
pensadora; . o priviiPg1o será de quinze kilo-
metros de cada l tdo do tixo da linha. 

A Commissão não tendo escla recimentos 
pat•a se p1·onunciar sobre o con!Púdo do re-
querimento é de parPcet· fl requer qne se-
ja ouvida a respeito a Secretaria da Ag-ricul-
tura. · 

Sala d~s Commiso:ões , 29 de a~tosto dP·t913. 
- Chr·isliano Róça~. re lator.- lgnac10 ~lurla. 
-A imprimir. 1 

Não havendo projectos, req uerime'ltos, in-
dica(ôes. interpPIL• çõrs e moções a set·~m 
::~prese nlado~. passa-se á 

1. • DI SCUSS,\0 DO PROJ ECTO N. 131 

E' lido e pos to em d i sc us~ào. que sem de-
bate se f' ncena, se ndo approvado e remellido 
á commissão de Petições, o proj r!c to n. 131, 
concedendo licença a Antonio José de Sousa 
Ma ciel, 2. · tabellião do termo de Patos. 

Nada m::~is havendo a trat::~r, o sr . Presi· 
den te designa para amanhã a segu inte 

ORDEM DO DlA 
PRIMEIRA PAR'fE 

Até uma hora da tard e: 
Leitura e appt•ov. ção da zela. 
Expediente. 

Até duas horas da tard e: 
Apresentação de pareceres das commis-

.Eões . . 
Apresentaç<io ·de proj eclo!S, requerimentos, 

innicações. interpella ções ou moções. 
Discussão de requ erimentos, indicações, 

in terpellações ou moçõe~. 

Approvaç~o de redacções finaes. 

SEG UN DA PARTE 
Até quatro horas da tarde: 

2. · discussão do projPcto n. 128, dispondo 
sobre a é poc~ em que devem se t' votados os 
orçamentos municipae~ . 

Continu ~ção da >egunrla discussão do pro-
jeclo n. t2t•, dispondo ·sobre o pl'O\'imento do& 
ca1 gos creados 11a orgn niwçào das ·Secreta-
ri:Js. 

Discusssão unica do parecer n . i88, da 
commissão de Legislaç<'io e Ju stiça, opinan-
do pelo archlv::~mento de nm 1 peti ção em que 
.José Candido Nunes solicita perJào da pena 
em que foi condemnado. 

Levan ta-se a sessão. 
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48 .• DESSÃO ORDIN ARIA, AOS 30 DE ,AGOS-
TO DE 19i3, 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAL 
SUMMARIO : Acta.-Expediente.-Apresentação 

de pareceres.-Apresentação de projectos.-
Discussão do parecer n. 189.-2. • discussão do 
projecto n. 128.-Emenda.-2. • discussão do 
projecto n. 124.-Emenda:- Urgencia.-Apre-
sentaçào de parecer.-Discussào do parecer n. 
188 .-0rdem do dia. · . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pr·e-

sentes os srs. VI eira Marqur.s, Jo&é Alves, 
Xavier Rolim, Ferreira de Cnn·alho, Moreira 
fia Rocha, Emilio Jardim, . Martins da Silva, 
Fran klim de Castro, A u~usto Spyer, Silva 
Fortes. Nelson de Senna . Chri~tiano Rôças, 
Modestino Gonçalves, Raul de F11ri:1, Edgflrdo 
da Cunha, Raul Soares, Pericl es. Fir·miano 
Co~tn, V::tldomiro de Magalhães, Alv es de Le-
mos, Henriqu e Porlugal. ~chumnnn, .João An-
torlio . lgnacio Murta , Pedro .Laborne e Ed-
mundo Blum. 

Faltando .com causa participada os sr·s .. 
Stylita , Olympio Teixf:ira, Cnldeira Junior, 
Tav11res de Mello , Campos do Amar:d e Anto-
nio Mou1a e, sem ella, os mais se nhores. 

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

qu em sobre ell a fH ça observações é a mesma 
aada por approvada. 

O ~R. i.· SECRETARIO dá conta do srguinle 

E·XPEDIEN'I'E 
O {li cio 

Do sr. Secretario da Agricultura, remettcn-
do um rPquerim ento do engen hei•·o Angelo 
Punaso Baela c out ru pedindo privil egio pa1·a 
construcção de uma ferro-carril fi e Theophi-
lo Ottoni á Santa l'da ria d e ~. FeJix.-A' com-
missão de Obras Pu!J iica s e Viação. 

Do sr. Secretario do lntel'ior, enviando um 
requPrim ento de Anlopio .J anuario de . Miran-
da Carneiro, e>crivão do 2. · ofticio do termo 
de. Çalaguazes . -A' commis~ão de Legi~ la· 
ção. 

Do sr . Secretario d 1S Fin~n ç as, devolven-
do informado um requerimento do cidarlào 
João Bap\.ista Scarpa.- A' t:omrnis5ão de Or-
çamento. 

R ep1·esentação 

De cinco veren fiores á Cn mara Muni cipal de 
Santa Luzia do Rio das Velh as r ec l ~ mando 
contl'a a falta de cum primenlo , naquell e mu-
nieipio, fia resoluçao n. 40 de 1012. - A' com-
missão de Camaras MunicipR es. 

APHESENTAÇ,\0 DE PARE CERES DAS COMMISSÕES 

0 SR. MARTIN5 OA SILVA, OPla COmmis;:ão de 
Hepre~rnt11 c;ões e Pdi~,;ões , lê e manda á l\I esa 
~s seguintes parece r~s: 

Parecer 'n. 490 
A commissão de Petições, :1 que foi rre-

5ente o requerim ento oo c~pilão · Paulo Ft>r-
reira da Cunha pedindo perdão do resto da 
divida a que eslá ~ujeito, em vislc~ das infor · 

mações do commondo geral da Força Publica 
do Estado, é de parecer que ~eja o mesróo 
jndeferido. 

Sala das Com missões. 30 de agosto de t 9l3. 
- Martins da Silva.-Christiano · Rõças,._Fir~ 
miano Costa. 

Parece1' n. 191 ,, 
A commissão d~ Representações e Petições, 

a 'que foi presente o l'equerimento de Ber-
nardG Lopes de Figueiredo, ajudante fisca·L 
da feira do Sitio, pedindo a equiparação de 
seus vencimentos aos do administrador da 
colonia de Alienados de Barbacena, tendo ou·, 
v ido o governo, é de parecer que seja inde-. 
ferido o pedido. 

Sala das Commissões, 30 de ago!'tO de t913.· 
- Martins da 8ilva. -Christiano Rõças.-Fir-
miano Costa. 

Parecer n. 192 

A commis&ão de Re presentações e Peti-
ções, a que foi presente o requerimento de 
Manoel l{omão de Jesus, co llector estadoal do 
município de Pyranga, pedindo restituição 
de 2008000. é de parecer e requer que seja· 
ouvido o governo. 

Sala das Commissõe~. 30 de 11 gosto de f90. 
-Martins da Silva -Christiano Róças.-Fir-
miano Costa .-lmp1·imam-se . 

Apresentação ele prnjectos, requerimentos, in-
dicações, interpeltações e muções 

O sR. RA UL SoAREs lê e manda á Mesa o 
~eguinte 

Pro jato n. / 33 

O Congresso Legisla tivo do Estado de Mi-
nas Geraes decret~ : 

Arl. t.• Fica creada, de accordo com a 
legislação em vigor, uma feira de gado na 
est~ção D. Eutebia, no municipio de Gata-
guazes. 

Art. 2.• Esta lei enlrar<Í em vigor desde a. 
da tt de sua publicação . 

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

Sala das Sessõe~, 30 de agosto de i913.-
Haul Soa res - Pericl r.s de Mendonç<J.- Chris~ 
tia no Bôças. -Emilio Jardim.-1-leri rique Por-
tugaL-A imprimi.[-

Parece1' n. 189 

Lido e po~to em discus ~ão, é sem debate 
appro,·ado o p~rrcPr n. 189, da commissão 
de Ohras Publi clls e Vinç<io. opinando no ~en- · 
lido de ser· oudda Secrd;•ria da Agricultura 
a repeito de um l'etju erim ento de Aristide!' 
Cecilia de A~ sis Coimbra . 

Passe-se a 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.• DI~CUSf..~O DO PROJE CTO N. j 28 
E' annunciada a 2.• discus5ão do p-·ojecto 

n. 128, dispondo subre a época em que de-
yem ~er· votados os orçll men t•J S municipaes, 



S~ndo à J ~ i~.ura dispensada 4 ;.:requerimcnlp 0 SR. VIEIRA 1\fARQUES :-Não estou defen-
dÓ'Sr~ More1ça da ' Rocha ~ · 1 den tlo ·o projecto, no qual não vejo grandés .-_ tm d1séussão 'o. art. f.·.· .'. . · vari t'lgens, mas impugnando a emenda substi-

0 SR. WALDOMlRO DE MAGALHÃES , em nome tuliva que -rrte pi"rece inconveniente, t'~Cili
da, çommissão: de , L f>.:g\~ l <!.çã d. ! . e hLsti,ça, jusH- t~ndo. em vez de t.:ercear, a perniciosa fa-
fiça e manda á Mesa a segumt~ c~. l tlade da proroga-ção dos oFçàmcntos muni-
_, , CIP,:tes . : ' • . · · 

, Jl Eme.nda n. 1 , ·· Si ·o projecto não .decla ra qual o· pode:r com-
. peleut.e pa ra impôr a mult 1, a conclu são não 

· Substitu.~m -se os tl.fts: L• e 2.• e os seus me parc'ce ·pela sur press:'i_o da mnltll, que é 
· pa'ragrapl\o\; pelo seguin te : ·. 1 · um ubice para os abusos, . mas pela e,:pecifi-

. Ar·t •. · 1 · O orça mento mu nicipa l poderá ser cação çie~se poder·. 
"V!>!~~ do pela ça m'a 1·a. municipal em . reunião U SR.· WALObM ríto l'tfAGALOXE~ : -Oua.l o pre-
orq~narla na epoca ti x:tda no ar.t. . 3'7 :da lei sidenle de C1mara que tenha p~go ~multa '! 
n. 2 rl e 1891, ou extrao1·d~naria Hté 31 rl e U SR . V!EIR I MARQUEs-;- Não conh eço ne-
d ·.zeml:iro, sa lvo q dispos.to , .J1o ,art ; ··2.•, da nhum. o que par'il mim tem· a sua ' explicação 
le1 n . 30ti ·de 1 \~ 01. · , . ,natural no fac ro de prcs tilr-Cm todos .~ s sua's 
. P,a.ragrapho, !-ln~co . Não sendo vot •d9 o or- contas nos termos e co.nformidadP rln lei n.·2, 

çam(j nto, .E:n te n de~-se · á . pro rogado o yige nte n:iO" in cidindo por isso nes~a penalidade. · 
pa,ra q ~nno segu1nte. · Voto, pois, contr·a a Pmenda sntistilutiva' s 

1 
que, supp l'imindo as mult:rs pecun iaria.:, vem 

· 'a a das. Com missões, 30 de -agosto de 1913. por· i ~ ~o mesmo estimular· a prorogação in-
-Waldom.tro Ma-galhàes.-Raut de 1'F<Hia.- definid. :1 d o~ orçamento:;, medida iut.:onve nl-
Nelson de Senna. -R~ut Soa res. E' en te, pel'igoq, senão incon-t.itucion al. 
. ' ·posta etn disc ussão conjuntamente . S··. P resident~. Não p 1~ rce hi lambem qua l 
. O s'r. : Vieia•n. .lfat·ques , (1. 0 ·; ecre tario) : a eon vHni enCia da r.menda suh-Lituliva ~up
~SI' . pre~id,ef! te. - Daria o mr. u 'loto ao pro· primi ndo a n c ee~sida rlt->, a ob l'i :.:a L0r·iedar! e 
Jécto n. 128 em deb 1te, qu e visava remover ria publ ieidarJt) rln acto ue pr'O I'OI(ação •lo ol·-
alguns dos inconve nientes assignalados pelo ça mento, ou me lhor, do or·çtrnento pi'O ro· 
n?b~e deputitd~ reside nte em 1\'lonte S~n lo, gado . 
q!J ~ acaba de falar em nome da (:ommissão O honradn d\?pulado residente em Monte 
de Legis lação e Justi ça . Santo, -justificando a emenda substitutiva. o 

~ A.ssim proceJer·ia, sem desconhecer que o l'e7 declil rando d esnr.ces~ilria essa exigencia, 
proJ ecto, tendendo renova r esses inco nve- qu e já ·fi gu ra na lei n, 2.· · · 
njente~ . poderia traze r outros, talvez , ma.io- O sn. VALDOMIRO DE MAG,ILHÃEs:-lsso até 
r~s, _fa_cil itando _aprorogação dos orçamentos é da Constituição. . 
mumc1 pae~,. r~g 1 ~nen 4ue tenho para mim O SR . VrEIHA MARQ UES : - Effectiva mentf', 
como permcwsisslmo. esta tue a Constituição do Estado qu e a "obri-
. Votando pelo ·proj ec tci, como es tava redigi- ga toriedade das postura s; orçamentos e im-

do, com as maiores rese r·vas, lamento dissentir postos municip1es depende f' ssencialmente 
da emenda substitutiva que vem de ap·resen- da respeclin pu bl icação pela imprensa, on-
t~ r a 1Uustre commissão de Legislação e Jus· de a h o <.~ver, ou por edita l". 
tlç'l , de vez que essa emenda, antes de res- Tratando-se, porém, de um acto de proro-
trin~ i ~, . ~e accordo com 0 meJ.l pensamento, gação, de ·orçamento, cujo completo e intei- · 
vem taciiiLar, vem promover 0 regimen da ro conhecimento interessa a Lodos a;; muni:-
prorogação dos orçamentos inúnicipaes, rc~i- cepes e contribuintes. como :í propria ad mi-
~en esse 4ue reputo inconveniente e peri- ministração mun icipa l, e sendo certo .que a 
goso, éon trario á Constituição do Estado e á publicidade em gr·~nde num ero de muoici-
l!'!i n. 2, supprcssor da co ll aboração das ca- pios não se faz senão irnpe r- feilamenle, . por 
Iiíaras na vida ildministrativll ' do município meio de et;litaes, de vida ephemera , vanta-
factor decisivo do des leixo, do relaxamen to ge ns:e não inconvcniencias enxerg va cu· no 
nos negocias municipacs . · . dispositivo do projecto, fnendo obrig-atoria 

Supprimindo a mult·l pecuniaria que o pr·o- a puhlicid ade do acto de pro rogação, do or-çamen to prorogado. 
jecto impunh a ao presidente da Ca1nara; por- o sn. RA UL tlOAHEs:-Não haveria incon-
ventura, relapso, accentuou a com missão de veniE:nci ~, mas não vejo ncces~id 1de na pu -
Legi~Ja ção e ~u s tiça assim proceder por não blicação de um orçamento que jà foi publi-
precisar o proJeclo qua l o poder co.mpetente cacto . 
para arrec»d ~ r essa multa . . o · [' o 0 ~R. WALDOMlHO DE M.o\GALILiE" :-Para SR. ~rLVA 'ORTES: ·- rçamento t:Uja pu-.., blicidiide já se fez. 
impôr essa multa. u sR. VtEIHA MAHQUEs:-Não ha duvida . Pu· 

O SR. VIEIRA MARQUES: -Essa multa serú hlicaçào qu e já se tez. ma;; para o exrreicio 
imposta pela Camara Municipal, que ·é tam- find o, e não para o se~uintc , em que vae no-
bem o poder competentA para multar o pr·e- va mcnte vigorar . Tratando-se de uma lei an-
sident e da Camara que deixa r de prestar as nua, C\1ffiO é a orçamen t .ria, que inle re~~a 
suas contas -nos prazos tegaes, e será arre- tanto ao contr·ibuinte como á municipalidade, 
~ad!l4a pelos me_ios de direito, pelo poder e c11ja publicidade é sempre fei ta "" modo 
Jl:ldiciarw, executtvamenl'e, de accordo com a imperfeito, por rn.eio de editacs, votaria de 
lei u . 2. . · preferent.: ia pelo projecto. qur. estabelece a 
. O SR._ WALDOMIRO DE MA GAL II ,\Es : -0 pro- obrigatoriedade da publi cação rl() acto de pro-
)ecto nao· declara. · · . l'Ogação do OFçamP.nto pro rogado. 
· O SR. FERREIRA DE CARVALITO: - A medida . São estes os motivos, sr·. presid ente; que 

é: inexequi~eL , me levam a negar o meu voto ú emenda, sub-



s~ituli v a da illustrada Com missão dr. Legis-
Ip.ção e Justiça, justificada com a habilidade 
~ ' f.rHdicçãp que tanto distinguem o nobre 
G'eputado residente em Monte Santo. (Muito 
bem ; muito bem ! ) 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a di ::>cussão, sendo. approvada a 
emenda, pelo que ficam prejudicados os arts. 
t.· e 2. ·. 

Sem debate approvíl•se o art. 3. ·, voltando 
o projeclo á commissão de Legislação. 

2 .• discussão do projecto n. 124 

""' .E' annunc1ada a continuaçãú da 2.• discus-
~ão do proj ecto n. 124. dispondo ~obre o pr·o-
vimentu dos cargos. crea dos na organização 
das Secretarias. 

Em discus~ ão o art. 1. · com as emendas já 
offcreCidas. · 

0 SR . . VALOOMIRO DE MAGALHÃES apresenta 
a seguinte 

Sub -emenda çí emenda n. 1 

N. 3 
· Accrescente -se : ~dispensando ou não o 

coucurso para o accesso ou promoção de ol'-
liciaes, . · 

Sa la da!' Se~~ões, ~O de agosto de 1913.-Val-
domiro M·~g~lhàes.-Raul Soares.- Nelson 
de Srnna. 
· Entr·a em discussão conj unctamente. 

O sr. ·Ferreira de ( 'arvulho (Não de-
volveu o seu discurso). 
.··o s•·- Vnldotuiro Magalhães: -Sr. 

P. i·esidente .. vou rapidameme re~po nder as 
considerações que o meu nobre collrga e 
prezado amigo, o sr. Ferreira de Carvalho, 
fez ' contra a sub-emenda que acabe de ter a 
honra de apr~!senta r á Casa, em nome da 
commissão de Legislação e Justiça. . 

o SR. SILVA FoRTES: - ~ó íl habilidade e r. 
talento de v. exc. poder·ão conseguil-o. 

0 SR. FERREIRA DE CARVALDO :-Apoiado, e 
isso mesmo com muita difliculdade. 

0 SR. VALDOMIRO MAGALHÃES : -Não é pre-
Ciso, sr. Presidente, hab ilidade nem talento 
para responder as palavras de s. exc. : as 
lwas causas, as causas que têm ao seu lado 
ra1.õcs fHcilmente apreciaveis, razõrs ílpoiadas 
pela justiça, não precisam de arti!icios logicos 
para serem defendidas. 

Embora a sua 1mpu ~nação fosse calorosa, 
não é rnistér um grande e.·for\'O para reduzir 
a questão aos seus verdadriros termos, para 
que fi4 uem clara a utilidade do proj ecto e a 
certeza confortadora de que elle, ao envez 
de ser: uma barreir:t á rea liza ção de justos de-
sejo~. de emharoço a nobres a!'pirações. ''em 
facilitar e dar en~rjo a que srjam premiados 
aq~:~ e ltrs que ver·daueiraDJente s~l 111-ldicarn ao 
serviço publico. Animo-me a vir· fazer a de-
fesa da ~ub · emenda que apresentei. Para isso 
basta simplesmente que ~P. mio procur·e des-
virtuar· o fim da sub-emenda ... 

O ~R. NELSoN DE SENNA : -Apoiado. 
0 SR. V ALllOMIBO ~!AGA .LIIÃES.. e que se 

p11ocure apr·eci<d-a com ca lma e sinceridade, 
reduz.iàa aos st ns verdadeiros termos. 

0 SR. FERREIRA DE CARVALllO : - QUilfQ 
crer que o intuito da commissão, formul;,tb-· 
do a emenda foi muito nohre, mas v. exc. 
não é capaz de me convencer sobre a utili-
dade da medida ·que apresentou. 

0 SR. VALDOMIRO l\1AGALRÀES : - Não tenho 
a pretenção dr, convencer o meu nobre col-
legã ; ta·nho "apenas o desejo-de mostrar á Ca-
mara a utilidade do ·projecto e a improce-
dencia do arrazoado contra elle apre:;entado, 
destazendo os temores vãos que elle levan - · 
wu em tão bello espírito. 

Sei que o nobre deputado pelo "· •· distrido 
sempre que se leva nta nesta C rsa para fazer· 
observações a qualquer projecto, o faz sob a 
SU:;!gesláo de uma conviccão r·adical ... 

0 SR. FERREIRA DE CARVALHO :-E inaba-
laveJ. 

0 SR . VALDOMIRO MA GALUÃES .,. e inabala-
vel, como diz s. exc. E, estas opiniõ~s inaba-
laveis difficilm ente se deixam intluenciar pela 
ar~umentação. Só o prestigio de ~ma ~rande 
pa.avra o con~egue ás vezes, e 1sto mesmo 
com uma g'rílnde diflict:ldade. 

Não serei eu quem tenha tão alta aspira,ão. 
Mas, sr. Presidente, si não tenho a preten-
ção de convent~r r· o nobre deputado, é preciso 
que eu demonstre á Casa que a commissão, 
redigindo a sub-emenda para completar o 
pr.nsamento de um dos artigos do proj ecto, 
não teve outro intuito si não. o .de procurar 
favorecer· o serviço publico e de ofl'erecer oc-
casiào, para que sejam premiados e justa-
mente pr·omovidos, os fuuccionarios que re-
almente trabalham e sào com petentes . 

0 ~R. fERREIRA. DE CARVALHO : - Nào faço 
essa inju~tiça á intenção de v. exc . e nem 
da commisão. 

O sR. SILVA FoRTES : - E' questão de dou-
trina. 

0 SR. VALDOMIRO MAGALU .~ES : - () meu no-
bre collega, o sr. Silva Fortes, reduziu a 
questão á sua face verdadeira ; chamou o de-
bate para o terreno mais interessante. 

E' no terreno da doutl'ina que elle deve 
girar ;1 mplamente . Ahi , porém, a nossa le-
gi~lação já eliminou o concurso para o pro-
vimen to de cargos importantíssimos. Por esta 
face que ell e seja encarado, o elemento his-
torico na formação e n:t elaboração de uma 
lei. é-nos inteiramente favor .. vel. 

Trata-se, poi::, dr. se saber-si o concurso 
é ou não - o meio srguro, infallivel para se 
apurar a competencia de um candidato. 

O SR. SrYER : - Nfio é ; a Carnara já o de-
clarou pelo voto qua~i unanime. 

O SR. NEL•oN DE SENNA : - Nas Secreta-
das de Estaoo os servidores mais instruidos 
nem sempre·sào os· premiados e cla~sitica-

·dos. · 
Ü SH . FERREIRADE CARVALIIO:-l\13sne!'Se 

cÇtso o ;1buso é da commissào que dirige o 
concurw. 

UM sn. DEPUTADO : -Não apoiado; muitas 
vezes é a timid ez do funcciouario. 

O sn. FERHEIRA DE CARVALUO:- Dá um 
aparte. 

O sn. PRE~IDENTE : - Attenção, senhores.-
Está com o p,dvra o sr. deputado Valdomiro 
Magalhães .. 

O SR. V ALDmiiH > MAGALII,\Es.. . Sr P resi-
.dente, continuando as considerações que pro-
cu ro expcnder em de t'e~a ao proj ec lo e da 



sub-emenda, vou. ser breve. Antes, porém, 
creio ~~er-me licito esperar da gentileza doa 
meus honrados collegas, gue me ouvem cem 
\lo i{enerosa attençlo, a 6neza de não me In-
terromperem com os seus apartes, que, se 
por um lado, s4o-me summamente aprecia-
veia. por outro vêm-me obripr a um esforço 
a que oio devo submeller a ·fraqueza ·da mi-
llha palavra. De ba muilo, sr. Presidente, vivo 
esqu1~oo da tribuna, receioso de que o meu 
org·mismo não resista aos esforço9 de uma 
louga explanação ou aos entbusiasmos .des-
pertados por um assumpto interessante, dan-
do calor e vibraçlo a uma palana, que so-
mente sP. faz ouvir no cumprimento de um 
dever. 

0 SR . . FERREIRA DE CARVALHO : -Entretanto 
o faz sempre com o maior brilhantisnw. 
(Apóiados; mnito bem]. 

0 ~R. VALDOMIRO MAGALHÃES: - ·AgradPÇO 
á bondade do meu nqbre collrga, que tão 
gentilmente se compraz em ser generoso. 

Sr. Presidente. o projecto ao contrrrio de 
ser um embaraço ás ru;. is justa!\ aspiraçQes 
do funccionalismo, elle vem abrir as portas 
das promoções a todos aquelles que Sfl mos-
tram competentes P. dedicados no serviço pu-
blico. • 

Divisas~e nrlle a mais fugaz Fombra nas 
sempre razoavds e sensatas pretenções da 
chsl'l'e ; obFervas~e a menoroftensa aos dirr i-
to_s do tunçcionolismo, e por .certo o proje~to 
nao contaria com o meu IIJlOIO. Amigo tnn-
•:ero e desintPress:·do dos funcc1on;;riol', que 
na minha palavra fraca e llescolorida, encon-
trarom sempre todo o apoio e firmeza, para a 
deresa dos seus direitos e das suas justas as-
pir.tções, nao seria eu que iria pol-a ao ser-
viço de uma causa que de bem lhes fosse 
prejudicial. 
· Assim, sr. Presidente, creio que possq di-
zer com toda a firmt>za de minha convicção 
que o projecto, nlo é, não póde ser, porta-
dor dos males, que n ImHginaçào fertil do meu 
nobre collcga entendeu de nell~ descobrir. 
Encarado nos t:eus verdadeiros termof;, o pro-
j'8cto é de uma tão grande simplicidade, dP. 
elfdtos tão attenuados, que me custo a crer 
como se possa ver inconvenientes, onde nlo 
existe senão intuito de auxiliar a administra-
ção, que naturalmente com as sua:S altas res-
ponsabilidades, sabP.rá crit .. riosamPnte promo-
ver os funccionarios que forem di6tnos e ti-
verem direito a e~>te acto administrativo. O 
projecto em ultima analyse visa o se~uinte: 
~xigiJ: ou não o concurso para promoção aos 
car~os de ofticiaPs nas Secretarias, conforme 
for e.tabelecido nos regulamentos. Pelo pro-
jf'cto é exigido o concurso para o funcclona-
rio entrar para a Secretaria e ser nomeaao 
p·1ra o car~o dE: amanuense: tanto no primi· 
tivo projecto, como nas modificoções introdu-
zidas nas emendas substitutivas da com missão, 
vê-se is·o clar;lmPnte. Sr. Presidente, vtja-
mos o que a emenda n. t substiluti\'a deter-
mina (1~) : co provimento dos cargos das Se-
cretarias de Estado, será reito de accordo 
com o rtgulamenlo em vigor ... Ora, sr. Pre-
sioente, SP. o provimento dos cargo~ das Se-
cr~>larias h1t de SPr feilo de accordo com o 
resFeclivo regul<mento, e se este niio póde 
fugir • .. 

O SR. SILVA FoRns: - Do esplrito da lei. 
O RR. VAJ.DOIIIRO M.tG.ü.BÃEs:-Do espirUo da 

lei e ser-lbe contnrio, é claro que pura a 
entnda nas Secretarias, sempre será exigide 
do candidalo que prove a sua competencla 
em concurso. o SR. FJmREIRA DE CARVALHO : - Entae e 
inocuo o· projecto. 

O SR. VALDOllltRO MAGALHÃEs:- Nlo é tal ,' 
absolutamente. O projecto dispõe de aceordo 
com a sub-emenda. que o concurso ser4 dis-
pensado ou nllo, para o {)rovimenlo dé car«e>s 
de offlciaPs das Secreta nas, porquanto para o 
arcesSo a chefe de secção não é exigida esta 
formalidade. Logo o projecto nllo é innocuo. 

Nlo vejo utili(lade em submetter um fun-
ccionario a novos concur!'Oll, quando j1 -se 
mostrou competente para entrar par.s a Secre-
taria, e nlnguem melhor para premiar o seu 
trabalho do que o chefe, que com elle mou-
reja diariamente e lhe conhece a capacidade e 
dedic .ção no serviço publico. ' 

Depois, sr. Presidente, se par:t um cargo 
elevado, como ~eja o rle chefe de secçllo, nlo 
se exige concurso, para que exígU-o para as 
promnções .a officiaes, quaodo se sa~e, com 
antecedencia, que es~e concurso mUitas .ve-
zes nJo é o meto mais set(uro para se conhe-
cer o mflrilo do concorrente ? . 

0 ~R. NELSON DE SENNA:-Mormente em ser-
ViÇOS publicos, em escala de administraçlo, 
er;n serviços burocraticos, não é o concun.o 
que apura·a Idoneidad-e. ~ -

U SR. VAtDOMIRO MAGUHÃAES: - Ora, sr. 
Presidente, ·não ha o menor inconveniente 
em se conceder ao Secretario a faculdade tle 
exigir o concurso ou não, para 'as promoc;O~ 
aos cargos nas Secretarias, porque I somente 
elle estâ. habilitado para pr .. miai· o estorço·; ,ti 
dlldicação e a competenci~ daqnPII~s que tra-
balham ao seu lado, prestando-lhe a sua vali'o · 
sa collaboraçlo. I 

Desue que se apresentem varios funccioná-
rios em egualdade ·de condições para serem 
promovidos, naturalmente o secretario instt -
tuirá o concurso para este caso, dispensan-
do-o, porém,quando essa identidade de confli-
c;õt>s se não veri6qufl. · 

Onde, pois, o male6cio de· que é accusado 
o projecto ? Elle não exlinf(ue o concot'So: 
ex1ge-o para a entrada na Seeretaria de con· 
formidade com o art. to rla lei n. 6, de; 
!891. . 

Assim são de todo o ponto improcP.dentes 
e injustos os ataques que lhe são dirigidos. 

Sr. Presidt>ntP, l'io absolutamente vlos os 
receios do illustre ímpugnador do projecto, de 
que elle venha se conslituir um pf'rigo nas 
mãos de administradores pouco criterio~os, 
oorquani.o nem o concurso tem ·a virtude de 
impedir uma injustiça. d"sde que ao seu 
serviço esteja nma inlelligencla vivamente 
voltada para o mal. 

São muito conhecidos os meios e àrtificios 
de que lançam mão, par·a que um concurso 
não seJa a expressão da verdade. 

AQUI no Elllado, porém, para· nosso orgu-
lho, os administradores têm sido até hoje, de 
uma correcção al.!miravel, sempre que se uti-
lizam de faculdades que lhes autor~amo-1, 
imprimindo a todos os seus actos a marca In-f 
conrundivel da jt,sliça e da e4uidade. 



an 
. . -.\16m diafo o coor-u rso lem .sido! .. dispensa- O sa. RAUL ' So.uts :-. E () cOMuf'lle • nl o 
4lo, .por disposiçõ~s lt>gaestpara:o provtmeoto apura todas as condições de capteldll~ e 
4le ca~os importantes . no Estlldo, oode ll idoneidadP. • ~ • . · 
M#J40 4o Juncciooario.se ex.erce _num IcironlO> Sr. Presidente, ôom e!;Sas ligeiras e· de~~o
IU8la> vas.to, com uma lata 1 espbera de in de., I ataviadas conF-irterações (nt7o spoiados ger_ae"' 
pendencaa, concort·endo para a . formação de ooeio• t~r desfeito a impugnação Jevamada -e 
um. d.os tres · podere& constilucionaes. ~ sustentada contra ·o projecto em debate e sen· 

Retiro-me á nomeação d~ .juizcs de direito, to·me convencido de que a Casa prestará o 
gue a,ntes •. só . e_ra. fetto medl!lnte ·coqcuq; o. seu va.lloso apoio n~o 1 NÓ él subemenda da 
• EssiJ extg~nc1a . desappareceu de qos~t commissào,como tambem ~o projecto que tive 
regislação. · . 1 mo , :r honra de apresentar á Cl)nsiderac;ão da Ca-
Ac~uahnente ba!lta que o caqàida.to ,)~p~e mara dos senhores Deputados:· · 

~pnte a sua carta de formatura d.e dtrea~por Tenho dito. • :u "'' • 
'l'.~a das Facyldades da Repubhca e preen- (Muito bem: muitÔ I em' I)J f y 
cb.t outras formalidades legaes, para obter o . ' . L . · ~' 
Cltulo de habilitação do cargo, independente de Nm~uem mars pedtndQ a palavra, enccrra-
qma nova prQvação em concurso. E, enLrPtan-, se a d1scuss~o , endo. approvada a e~enda n. 
to, .sr. Pr.-sidente não me consta haver dado t pP.I_o qu~ ftcam preJI.t.dJcados,? art1gost•. e 
qtáo resultado ou con~tituido embaraço a aspi 2•. Sao approvadas egualmen\e as emendas 
ração de quel,ll quer que seja, esse processõ ns. 2 e. 3. 1 ~:.. , , 
si!J,lples e seguro que o governo tem, par·a da Em discussão o art. J, enç~r,ra;se es.ta .sem 
provimento a tão importantes cargos , ·~:,.' debat.e, senao este .approvado,1 pelo que ~olta 

Nã é . ; d rr' I o projecto á Commtssao de Legtsl~ção. -· o : so para os ~argos ~ ~a.,tstr)ltu~a O SR. FERREIRA DR'CARVALHO,pela ordem, pede 
~!le ~sh . dtseensa~o o concu~ll0wd ~ prJIIJe, 9 que se consigne na acta afim dP. ficar con-ras nomeaçoes para professores QS Gy111na ;. 'd d '1 t · d sios e Escolas Norm· es do 'Est~do' são 'feitas stan o os anna~s,que vo ou con ra a emen a 
li t -I ' n r ' · . n. 3, subetnendando ~ ' d~ n. I. I . yremP.n e P~ o governo, !\ew a ~~xlge~cla . Será attendido o pedido do nobre deputédo. 
dessa (ormahdadc do ~onc~ rso . 0 ., n , • " 

Ora, se para o provimento I) tGarglls fia j . ,, 
J,Aag~strat~t·a, que é ~ guarda e. a. .garantia(io t ~ >

11 
~ ' • 1 Urgenc1.a 

direito, na~ se faz misr:ér esta prova; ~ pa~ 01 ~R. \'iEf.SON, pESE~ NA, pel [!J ordem, obtendo 
~.s nomeaçoes de. lentes ,para os ~ e~!a~~lec1- urgencia. :<presenta, em nome da commissão 
mentos secundarws, .onde os IJ10çosse,pre- Ide Legislação .e Justiça, o :;eguinte ) 
param para os arduos trabalhos no curso su-
perior ou, á'pprendem os P,pnhecimentos es-
senciaes á vida social, está 'dispensaqo" o 
concurso, não é demais ' que se dispen~e Lam-
bem para simples promoções a cargos de 
orticiaes nas Secretai'ias de Estado. Onde os 
inconvenieQ:\~S ,,do projeclo? 

Debalde procuro vel os, mas . é. em vilo, 
porque eliPs não existem. Creio, sr. Presi-
dente, poder aspirar o apoio da Camara para 
a subemenda e o projecto, o que prço confi-
áote em ser attendido. convencido como me 
acho de ba ver nestas ligeira!\ cori~jderaç(les, 
demon,slrado · a conveniencia e uLiljdade da 

, meClida que defendo. ·, 
Apresentei o projecto, e devo dizel-o com 

a fr.anqueza que me caracteriza, porque (jS-
tou convencido da sua utilidade, convicção 
ainda mais robustecida com a opimão crite-
riosa, digna e experiment·,da de .um alto func· 
cio!"ario de uma.. das SEjcr;c taria~, o'!e .we .re· 
ferm os graves mconvementes e os embara· 
ços 'com que tem de luctar a administração, 
semp,rP. que por meio do · p,·~:oc~sso moroso 
de um concur!\O, tem de fazer uma promoção 
para um logar vago. ·) 1 l 
· O p'rojecto virâ prestar reaes serviços a 

admtnistraçio e aos íunccionarios, nue,, ~ 
uma constituição nervosa, pela timiaez,' mui-
tas vezr.s não se -.verituram a entrar em um 
con~Ürso, afim de nelle ser apurpda a Sl\a ca-
pacidade. . · r 

0 SR. NELSON DI! SENNA:-Si fosse ~O caso de se 
individualizar, citaria factos ná Sêci'etaria do 
lnterjor, onde existem fun~cionarí'os conhe~e
dores.int(liramente das sw1 funcÇUes burocra-
ticas, mas q~e não Pntram em concursd e são 
p'reteridos por outros que não o•correspolldem 
ao ideal . de , u.m 1 boa administração. 1 u 

Parecer e Redacção T?at'a 3.• discuss4o sobre 
' o projecto n. i24. ,.. , 

A commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça é de parecer que passe á 3•· qiscussão 
e seja approvado o projedo t 24, 1 assi~ redi-
gidct, conforme o vencido'. 

O Con~resso Legi' 1lal'vo do Est'a'do · de Mi-
nas Geraes decreta: ' · l 

I I • · Art. f•. O provi!llento nos cargos nas Se-
cretarias do Estado. será feito de accordo com 
ós re~pectiv9s reg1,1lamentps, l)Odendo ou não 
ser dispensado o CORI!urso para o acce~so e 
promÓçãp aos cargos superiores ao de ama-
nuense, mas se}llpr~ att~nden.do-se ao mere-
cimento. e anliguidad~ do funccionanio a ser 
promo"Ido. , 

§ L· O provimento do cargo de amanuense 
ou de lo~ar a este cor.respondP.nte continúa a 
ser regula,do pelo . processo exigido no, a.trt. dO 
da lei 1 n. 6, de~ 16 de outubro de i89f. 1 ' 
· AÍ't. 2.· O actl'lal almoxarife jll}lto á 7•. ses-

l'ãOj da1Secret.:Jria do Interior e cujo car~o foi 
creado P,elo art. 25 da lei n. 533, de 2" de 
setembl'o rle 1910, pass~ a fazer(parte do re-
spectivo quadro de funccionarios daquella 
Secretaria, com QS vencimentos e vantagens 
corresponde~ les ao cargo rle amanuense. . 
tA~t. a.· ~evogam-se. as di~posiçlle~ em con-

trapo. l 1 . 1 11 , 

··Sala das' commissões, 30 de agosto de i 913.' 
-Valdomiro Magalhães.-Nelson de Senna.-
Raul Soar~s. 

O MESMO SllNIIOR requer que o pl'ojeeto seja · 
dado para a ordem do dia> de segunda-feira, 
ficando assim respeitado o• interstício regi-
mental., J , J •I 1 

- Será atlendido o nobre deputado . . 



·-PtJrecer n. 188 
( 

ma sobre a Mesa para ser ~pprovada quando 
houver numero legal. 

Lido e posto em discuuao é.sem debate, ap-
provado o parecer n. t88, da commis~;ão de 
Legislação e Justiça, opinando pelo archiva-
mento de uma petição Pm que José Candido 
Nunes solicita perdão da pena ew que foi ! . 

0 SR. t•. SBCRBT.ARIO dá centa do seguinte: 

condemnado. • · 0{/icios 
I 

Arcbive-se. 
Nada mais haw ndo a tratar, o sr. Presi-

dente designa para t.· de setembro a se-
gu~nte 

GRDEM DO DIA 
PRDIEIRA PARTE 

Do sr. i o . Secretario do Senado devolven-' 
do, e acompanhad11 de emendas. os projectos 
ns . t06 (proposição n. U.i). 95 (proposição 
n. 150) e tUJ (proposiçíh n. 139); o 1°. sol)r~ 
orçamento; o 2•. scbre força publica e d 3". 
sobre concessão de licenças.-lmprimam-se 
para ordem dos trabalhos. 

Até uma hora da t;,rde: 
Leitura e approvação da 'acta. ~ 
Expediente. 

Emenda.ç o{ferecidos e opprovadas pelo Smado 
ao projecto n. to6 (proposiçüo iU); da Ca-

< mara,fOS srs. Deputados 
Até duas·horas da tarde : 
A preseritação de pareceres das commls· 

sões: 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicações, interpella~oes ou moções. 
Discus..ao de requerimentos, indicaçõe!l, in· 

terpeHa«:ões ou moções. 
A pprovação de redac«:ões fioaes. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
3•. diSCUS:'ãO do projerto n. 89, de i912, 

creando feir11s de gado em diversos municí-
pios do Estauo. 

3•. discussão do de n. i 24, dispondo sobre 
o provimento dos cargos creados na organi· 
zaçào das Secretarias. 

Lev .. nta· se a sesfão. 
--·#·--

• I 

49•. SESSAO ORDINARIA, EM i 0 , DE 
SETEMBRO DE i 9i3 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AIIARAL 

'SUMMA:RIO:-Acta. - Expediente - Emendas do 
Senado.-Apreaentaçllo tle pareceres.-Di>olll-
silo do pareoer n. 11-2,-8•. iUacuse!o do ._roje-
cto n . b9, d11 1912.-3·. dlscualllo do pi'C'jecto 
n. 124. - .Ordem do dla. 

Ao meio dia feira, a chamada, acham-se 
presf'ntcs os ~rs. Vieir.• Marques, Ferreira 
de Carvalho, Xavier Rolim, Christiano Rõças, 
Pericle!l, Mor·eira da Rocha, Augusto Spyer, 
Franklim de Castro, Henrique Portugal, Schu-
mann, Pedro Laborne, Martins <1a Silva, 
Edgardo da Cunha, Raul Soares, Castello 
Branco, João Antonio, Modestino Conçalves 
Jgnacio Murta, Emilio J11 rdim. Ar!?emilo de • 
R• zendP, Nelson de Senna, ~ilva '.Fortes, e 
JoA.o Vt-lloso, faltando com cousa par·ticipada 
os senhores: S1ylete, Olympio Texeira, Cal-
deira Junior. Tavares de Mellc, Campos do 
Amar ai e Antonio Moura e sem ella os mais 
senhores. 

Abre se a ses~ão 
E' convidado para o logar de 2°. secretario 

o sr. Ferreira de Carvalho 
, Lida a acta da antecedente P. não havendo 
quem sobr·e ella faça obsen:ações ti ca a mes-

{.a 

2.• 
Ao art. ~0. 

Substitua·se pelo seguinle. 
Ficam isentas de qualquer imposto e taxa 

de exportação as amo!'tr11s de cllfé e de ou-
tras mercadorias até 5 kilogrammos, uma vez 
que sejam divididos em volumes de 500 
~ramma!'rada um; aoF. infractort!s serú im-
posta a multa de 2008000, elev•~ da ao dobro 
na reincioencia. 

Art. 31. · J, 

Substituam se as palavras:-ficando elles ... 
(até o fim do artigo) pP.Ias seguinte,;:-desde 
4ue satisfaç::rm as prestacões a p«rtir da data 
em que entrou em, execução a lei n. 588~1 
de 6 de setembro de t!H2. • • '· . - ..... 

Ao art. 34 n. L . 
Accrescente-se c) Ajuda tle cusLQ ao Pre-

sidente do Estado ..... 6:000$000. · 
5.• 

Ao art. 84, ~ t •.: 
Elevem-se as verbas seguintes: 
Numero 3, lettra-a-a t78:7i8SOOO. 
Numero 9, lettra-a-a 239:7fOSQOO. 
Supprimam-se aspalavras: •sendo de •••. 

3:6008000 os vencimentos . . . . até a fim. 
Numero 9, lettras -b, c,e d-a L276:M~OOO 

reunindo-se as verbas em uma:-just1Ça de t •. 
instancia. · 

Numero to, a t2i:6t08000. 
Numero i5, Iettra-a- ;. 2 225:790$000. 
Numero i9, lettr·a-à- a 3.880:370gooo. 
Numero 20, a iit :95I.JSOOO. 
Numero 22, lettra-a- a t2i:9008000. 
Numero 23, Iettra- a- a 38:3378500. 
Numero 24-, lellra-o- ,a 28:0508G60. 
Numero 32, a õi:7fOSOOO. " 

. 6.• 

Ao art. 3~, § i". o . 30, Iettra-11. 
Em seguida. as palavr3s-S. João Nepomu-

ceno-accrescPo te-se: (para construcçào). 



7.• 

Ao art. a•. § t•. 
Reduzam se as verbas seguintes: 
Numero ao, lettra-·k- a2:000t000 o auxi-

lio destinado para construcçlio: 
Da casa o e caridade da villa do Campe!ltrt•; 
Da Associação uOito de Setembro", de Ube 

raba; . 
Do pavilhão de tuberculo~os annexo a San-

ta Casa d"' Pouso Alegre; 
Do predio do asylo de S. Vicente em Aguas 

Virtuosas; 
Da enfermaria de tuberculosos do hospi-

tal de Santa Rita dn Sapucahy; 
Da Santa Casa de Misericordia de S. Gon-

çalo do Sapucahy. 
Accresente-se: 

Para reconstrucçllo do Collegio do Sagrado 
Coração de Jesus. no S1cramento, 2:0008000. 

Para con~trucção do lJavilhão d~ tu.berc~
losos annexo á tianta Casa ,de. Mt~ertcordta 
df' .Mar de Hespanha, 2:000SQOO. 

8.• 

Ao mesmo·artigo, n. 30, lettra l: ' t~ 
J 1 I J r Accrescente-se: 1 A' E~cola , de Odontologia de Bello H o ri 

zonte. 4:0008000, á A~~ociaçã,o Commercial 
de Minas Gernes, 2:000$000. u 

9.& I 

Ao mesmo artigo 3t, n. at. 
Reduza-se a verba de i 98:9808000 a •...... . ..• 
170:0008000. 

tO.• 
Ao mesmo art. 3~, §ao: 

Reduzam-se as seguintes verbas. 
Numero t6. a t2u:ooosooo. 
Numero 2a, a f50:000SOOO. 
Numero 24, a t5:000SOOO. 
Nume1·o 25, a tO:ooosooo. 
Numero 28, a 50:00=· . Numero 29, a too: 000. 
Numero 40, a 250:000 000. 

H.a 
Ao art. 44: ·~ 
Accrescente -se em seguira a palavra-veri-

ficar- : no n. V e. 
f2 

Ao art. 45: 
Supprima-se. 

tal 

Accrescente-se onde convier: 
Art ... Fica o governo auctorizado a dar orga· 

nizat;ão á Caix11 Beneficente dos Funcciona-
rios e da Força Publica em secção annex~ á 
Secretarin das Finanças. , 

Art ... E' o governo auctorizado a p~gar ao 
hospital do R1o Novo os auxilios votados em 
leis de orçamento;, anteriores, que tenham 
cabido em exercicios findos, ficando , aberto 
o_ neceseario credito . , 

J 'J2 ·9HT' l') ' 'n')6 OI 

Art. .. E'. o governo auctori1.1do a encampar 
a estrada de ferro de Cbristiano ao Cocuruto 
-construida_ pela Companhia Belga. 

·' 
I • • t 

Art. .. E' o governo auctorizado a adquirir ou 
desapropriar o predio sit01ido na pl'llça d6 
Senhor de Mattosinbos, na cidade do Serro, 
dt'nominada «Casa dos Otlonis» parJ funda-
ção de um asylo profi:-ei~nal. 

I " 
. 

1 Arl .. Fica o governo auctorizado a mandU. 
fazet· os estudos das aguas mineraes no Jogar 
denominado «~'e rvedouro•, no município de 
Sauta Lu7la do Carangola, re a entrar em 
Hcordo com a Camara Municipal desse muni-
cípio pnra constr-ucção ~e um;1 estrada. de 
rodagem, que ligue a ctd;~ de ás refer1das 
agua~. . 

Mt... Continúa em vigor o art. at, da Lei 
o. 53a de 2\. de setembro de 1910, rel.ttivo a 
custás a escrivães do crime em comarcas de 
3.• entrancia. 

I ' 
H \1 ' ,. 1 • 

Ar.t ... Aos desembargadores da Relação e 
ao procurdor geral do Est r do abonar-se-i 
mf'nsalmente a ÇJUantia de 3008000 para . des-
pesa de representação. 

l'aragrapho unico. Essa verba que não 
constitue ordenado 0u gratifica~ão não poderá 
ser addicionada aos vencimentos Qf)sses fun · 
ccionar-ios nem ·computada para os eff'dtos 
de licença remunerada, gratificação addicio-
l'lal e aposentadoria. 

Art ..... Aos J'uizes de direito em exercício 
nas comarcas e t.• e 2.• entrancias abonar-
se-á mensalmente a quantia de 508000 para 
despesa de expediente de seus cargos, nio 
podendo ser lambem addicionada aos ven-
cimentos nem computada para os effettos de 
licença remunerada1 gratificação a~dicionar e 
aposentadoria. 

Paragapho unico! Esse auxilio é limitad.G 
aos juizes de direito qne percebem venci-
mentos pela tabella annexa á lei n. 371i, de 
i 9 de setembro de t90a; e não aproveita aos 
que, em virtude de decisão judiciaria e por 
motivo de desclassificação das comarcas em 
que tenhAm exercício são pagos act.ualmente 
pela tabella da lei n. t8, de 28 de novembro 
de i89t. 

Art.. .. Os 'Vencimentos de todos os funccio-
narios do Estado continuam a ser fixados nas 
lds e tabellas em vi"or, salvo as alterações 
constantes díls tabellas annexas. 

Art .... As 'disposições contidos nos artigos. 
- sobre ~ uxilios para despes !\ de represen-
tação e d exp~diente e ~s tf.bellas. :..nnexas 
entrarão em vigor no dia t.• de Julho de 
f9f4. i 

I Art ... O:> fnnccionarios das Secretarias de 
Estado e repartições annt>xas ,ou subord~na
das, que. são sujeitos a ponto, ficam obriga-
dos ao trabalho no ,exercício' de seus car~os, 
em qualquer servico extra?r~lnario, seja de 
organização de dados estahsttcos para men-
sagens e relatorios, seja de outra natureza, 
e tóra das · horas de expediente ordinario, 
sempre que assim o exija o serviço publico, sem 
que por esse trabalho possam receber remu 
neração ou gratificação. 



TA8ELU.S ESCOLA DE PllARlllACIA 

8EcRII:TAIUO BO ll'nRtOJil Amanuense ....... . .... ... . .... . 
Porteiro.. .. .. . . • .. . .•. . • .. •.. •• 

i 7~05000 
i SOOSQOO f 4~osooo 
i 1008000 

Secrel1rio ..... . .•.........•. .. .... .. ..... 
Oirector .•. .........••........•......• 
Official de gabinete da Presi-

dencia ............................ . 
Oflicial de gabinete do Secre-
tario ... . .... .. ....... •. •... ·•······•·• 
Chefe de secção ...... ..•. ..... . .....• 
Primeiro official •............ ..• ..•. 
Segundo official.. .•.•.••....• , .•.. •.. 
Amanuense . .. •..•.. •. ..•.. , . .• 
PorLeiro . . . , .. .. • . •... . , .•... ... 
Almoxarifado. . ... , •.•.... . . , . , 
Continuo ......•.•••. . • , •..• . ..• 
Servente ..•.. • .....•..•.•••••••• 

ARCRIYO P UBLICO 

Director(incluid:l a gratificação da 
Revista ...... . ................. . 

Chefe de secção ••••..••••••••••• 
Primeiro offi.::ial. ..•••••••.••• . •.• 
Segundo oliicial ................ . 
Amanuense ••••• .•••••••••••••••• 
Guarda-porteiro ....... ........ . . . 

SECRETARIA DAP(•LJCIA 

Cbefe de Policia ............... . 
Delegado auxiliar .•••••••••••••• • 
Delegado de Policia ••••••••••••• 
Chefe de se~ão ................. . 
Director do Gabinete de Identi-

ficação ••••••••••••• . •••••••••• 
Primeiro official ........ . ...... .. 
Segundo • ••••••••••• .•••• • 
Encarregado de Estatbtica ••••.• 

" " Identificação ..•• 
Amanuense •••• . •••••••••••••••• 
Auxiliar de Estatística ••.•••••••• 

· -. " Identificação ••• •••.• 
Porteiro •••• : •••••.•.•.•••.•••••• 
Continuo ••••• . ••••••••••••••••• . 
Servente ••• •• •..•••••••••••••.•• 

FORÇA PUBLICA 

Comm1nd.mte Geral ••••••••••••• 
Tenente-coronel ••••••. . ••.•••. .. 
Major .... .. ... . .. . •.••••• . •••. . 
Capitão-cirurgião . ...... . ....... . 
Capitão auditor ............... . . . 
Capitão ....... . ......... . .... . .. . 
Tenente (inclusivé dentista e 

pha1·maceu ti co) ...•....• ...... ..• .• 
Alferes ................. .. . . .. . 

TRIBUNAL DA RELAÇÃO 

Secretario ....... . .... .. . ..... . . . 
Escrivão ........ . ... .. . ..... . .. . 
Amanuense •....... . .. . .•.... .. . 
Porteiro .... ... .. .... f . . .. .. . . . . 
Continuo ........ .. . .. .. ... . . 
Servente .. .. ....... . . .... .... .. 

MAGISTRATURA . 
Juiz municipal de 3.• entr~ ncia. . . 
·Idem, idem, de ~-• entrancia . . . 
ldem, idem, de t.• entranc1a e 

termos annexos .. . . . . ... ... . 
A. C. 39 

i8 :CJOOSt100 Continuo . .... . .. .. .... .. . : .. 
10: WOSOOO Servente ... .... . ....... . . 00 ...... • 

i0: 4008000 

7: 2008000 
6: 5008000 
4:6008000 
3:8001)000 
2:800SUOO 
i :800SOOO 
2:4001)000 
i :440SOUO 
i : -1008000 

i0 :4008000 
6:5008800 
4:600SOOO 
3:8008()00 
2:8001)000 
t: 8oosooo 

t4:400SOOO 
6:000$000 2:ooogooo 
6:500nooo 
6:500800) 
4- :6008000 
3:8008000 3:6oogooo 
3:t00$001) 
2:80QSOOO 
2:4008000 
2:4008000 
f :8008000 
f :~~osoou 
i :iOOSOOO 

10:~00$000 
7:2008000 
5:JOOSOOO 
s:ooosooo 
5:00<JSOOO 
4:~00$000 

3 : soogooo 3:ooosooo 

6:600$001) 
3:000!)000 
2:80118000 i :soosooo 
i:H.0$000 
i: i CJOlOOO 

~ : HlO~OOO 
i:ooosooo 
3:8005000 

E SCOLA NOR:II.AL DA CAPITAL 

Porteiro . . . . . . • . . . • . . . .. .. • . • 
Continuo . . •. , ...•. . •• . . . . , ... .. 
Servente . • ... ..•.. . .• . .•....... 

1:8008000 
f :4ii·8000 
t:f00$000 

EXTERNATO DO GY~NASIO MINEIRO 

Amanuensc .. . . . ... .. ..... . .... . . 
lnspector .. . . . .... .. .. .. ... . ... . . 
Porteiro . .. ... . ...... . .. .. .. . . .. . 
Continuo ...• . •. •.... . .. ... ...... 
Servente . .. . .. . .. .... . . . . . : ...•. 

lNSTRUCÇÃO PRHlARTA 

Director do Grupo Escolar da 
Capital . . . .•. . . . ..• .. ..... .. . . 

Director da Escola Infantil . . .. . . 
Director de grupo de c ida de ou 

villa ... . .... . . ... .. ..... .. .... . . 
Director de grupo de dislricto .. . 
Professor do grupo escolar da Ca-

pital . .. .. ...... .. . .. .. .. ...... .. 
Professor da Escola lnf;t nlil .... . . 
Professor da e~:>co l a primaria an-

nexa á Escola No r· mal .. ... .... . 
Professor de escola singular da 

Capilal ...... . . .. . .. .......... . . .. 
Professor de grupo escolar de 

cidade ou villa ... .. .... .. 00 ... . 

Professor de grupo escolar de 
dislricto .. . . . .. .. .. . .. ......... . . . 

Professor de escola singular .... . 
Professor de escola de colonia ou 

povoado rui;"a l .. ...... ,, .. ........ .. 

DIRECTORIA DÁ IIYGIENE 

Director geral ...... ... : .. .... ... .. · 
Medico auxiliar ...... ... ..... ... .. 
Secretario .. 0000000000 •oo ... 0000 . .... .. . 

Amar uense .. ... ... _. ... . 00 · oo· 00 00 .. . 

Desinfectador . . .. . . .... ........ . 
Con:inuo . .. .. 00 ... . . . ..... . .. . . . . 

Servente .... . .... .•.. ... . .. . . .. 

2: ~oosooo 
2:2008000 
i:SOOSOOO 
i: HOSOOO 
i: i OOSOOO 

8:9608000 
3:960$000 

3:3COSOOO 
2:2008000 

2:2008000 
?:2008000 

2:2008000 

i :960SOOO 

t:960SOOO 

t :Mogooo 
t:IH-08000 

f:320$000 

iO:OOOSOOO 
8:0005000 
6:6008000 
2:8008000 
i: i~osooo 
1:4408000 
i : 1008000 

SECRETARIA D>\S FINANÇAS 

Seeretario .. . . . ... .... . .. .. •. . . . 
lnsf)ector doTbesouro .. . ... .... . 
Sub-Procurad•r Geral do Estado 
Amx.iliar jurid ico .. ..... .. .... .. . 
Auxiliar do chefe de contabili<!ade 
Official de g tbinete do secretario 
Thesoureiro (inclusive quebras) 
Fiel do thesoureiro, (inclusive 

quebras) .. oo .... oo • .' ...... . .. . .. 

Guarda- livros ....... ... . ...... .. 
Chefe de secção . . . . . . . . . . • . . 00 

Primeiro escripturario . .. . .. . . 
Segundo escripturario .. .• . . ... 
Terceiro escriptu rario . . ..... . 
Solicitador dos feito<; da Fazenda 
Porteit•o . .. . . ..... ... . . ...•. 
Continuo .. .. . . .. . .... . . . .. . 
Servente .. .. .. ... ........ .. 

i8:ooosooo 
f0 :400SOOO 
f3:2COSOOO 
10:4008000 
6:6008000 
7:200SOOO 
9:600$000 

5:tí00SOOO 
6: 6008000 
6:5008000 4:6opgooo 
3:8008000 
2:8008000 
3:0008000 

·t :8008il00 
1 :4408000 
i: 1008000 
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DIRECTORIA DE FISCALiZAÇÃO 

Director •.. . .•••.. . •.••.. . .. .. 
Sub-director . . • . • • • • •. •. .. • . . 
~en·ente • . .. . . • . . . . . . ; . . . .. . .. 

IMPRESSA ÜFFICIAL 

Director . .. . . ... .. . . . •. . . .• . .. 
Caixa-secretario ... • . •. , . . . .. . 
Mestre f:! e officinas . : . .. . 
Auxiliar de redac~ão-titulado . . 
Con L1·a -mes tr·e . . . . . . . . . . . . .. 
Machinisla .. ... .. : . . . . . . . .' .. 
lniJ:.m~s~or . . . .. . ..... .. : . :: . . . 
(tfficinl da sala de compos1çao·: :. 
ReviEor .... :. · .. · . · .. . . : ' . : : . · . . · . . 
Paginad<lr . .. ... : .. . ·:: .. . : ·.· .. : .· 
Ex'péditor • . : . . ; :.::: · ... . : . : . . · · 
Conferente . ... . . . .. . .. . . . . . .... . 
Porteiro . .... ........ . .... ..... . 

f0:4008Q08 
9:000801)0 
f :1008000 

f O: 40pgooo 
/}:6008000 
4: 800SOOO 
4:800$000 
3:00U8000 
3:0008000 
3:000$000 
3:6008000 
3:000800\ 

. 2:8008000 
2:4008000 
·1:8008000 
! :800$000 

SECRETARIA DE A GRICULTURA 
• J • 

Secretario .. . , . .., , , .... .. .. · .. . " · · 1·8:0008000 
Official de gabinete do secretario • · 7:200$000 
Porteiro . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • f : 8008000 . . 

DIRECTOBlA DE Á GRICUL TURA 

Director , ... .. ..... ~.. ... .. .. . ... 
Chefe lecbnico . ... :. .. .. .. . . 
Chefe de secção .. . .. . .. . . ... .. 
Primeiro offlci!JI ... . . -: . .. ... . . . 1 • Segundo officinl .. .. .. .. ... . . : . 
Anlanuense .. .. . .. ... .. ... ... . 
Co'ntinuo .; .. . : . .... .... . : .... . 
Servente .... ·:, . ... . . : ........ .. 

DIRECTORIA DA VIAÇÃO 

Directcr.· . . ·' · .· .. , .. ..... .. . ... .. 
' :hefe lechnico ..... . .... .... ... . 
Ch_efe. de· secção .•. . ........ . ... 
Primeiro offic1al ..... .. ...... .. .. 
Seguudo '' ....••....•.•.. . 
Amanuense . . . . . ... . . ......... . 

i0:4oonooo 
9:0001}000 
6:500800•> 
4:6008000 
:~: 8oogooo 
2:8008000 
1: 4401)0\)0 
1:1008000 

i 6:4008000 
9:oooso·oo 
6: 5008000 
4: 600$000 
3:800$000 
2:8008000 

DlRECTORIA DE EXPANSÃO ECO 'OMICA 

Direclor .. . ........ . .. ~ . . . .. ... . 
Cllefe d~ secção .. .... ~ .. .. . . . . • .. . 
Segundo otfical ... . . ....... ... . . . . . 
Amanuense . • . . - ~ ......... . ...... . . .. . 
erventc . . . ... . . . . .... .. . . . . . . . . . 

. ' 
~ UNTA COM)IER CfAL 

Secretar-io . . : .. : . : .... : .. .. . : . :. 
OffiiCial. .. .. . : . .. . .. . ·; .. ~ ... . . 
Amanneuse .. .. ... . .......... .. 
Pq~·tei r~ . . ... ...... ... ......... .. 

., ' 14. a 

Ao art. 3!> : 

10:400$000 
6:500$000 
3:8008000 
2:8008000 
i ; !00$000 

4:0008000 
3:80úSOQO 
2: 8U0$000 
1 :8001)000 

Accrescenta~se i n-fin·i:- e os· destinados a 
construr·ções, provada a applic:•çào dos rece-
bidos anteriormente. · 

15. • 
Accrcscenle-se onde convier : 
Artigq... Fica r·e,vogado, o :11 t. 3 • d;: Lei 

n. 505, de 22 de seteJAbro de 1909, sobre 
isénção de imposto territorial. 

Artigo. . . Fica o governo auclorizado a in-
novar os contractos celebrados com o Banco 
de Credito Real de Minas Geraes, podendo 
estipular novos prasos para o reembolso do 
emprestjmo feito a esse estabelecimento al-
terar a taxa de juros e prasos para as ope-
rações da carteira agricoln e esab~lecer ou-
tras clausulas que convenham a0s Interesses 
da lavoura e do Estado. 

Artigo... Continua em vigor a auctorização 
contida no ar t. 16, n. V, da lei n. 533, de 2i 
de se tembro de 1910. relativa a substituição 
de apolices ~o portador. 

Artigo. . . A taxa de oito e meio por centlo 
sob1·e o c~t fé mineiro que se exporta pelo 
porto do Rio de Janeiro será calculada pe a 
pauta semanal em vigor no dia da descarga 
elo cafê nas estaçoe~ e pontos fiscaes a cargo 
da Recebedor ia de Minas no Rio de Jane!ro . 

Artigo ... O~ fi scaes ambulantes, cujos venci· 
mentos foram red uzidos pelo dec. n. L78t, de 
5 de janejro de .19Q5, .PílSsarão a perceber os 
vencimentos fixados uo § §,,•, do art. f6, d_o 
dec. n. 9H, de 3 de março de 1896, sem dl-
reito a diarias . 

f6.• 
Accrescente·se onde convier : 
Artigo ... E' o governo auctorizado a fornecer 

a dez Camaras Municipaes do Estado uma col-
lecção completa de machinas agrícolas para a 
formação de mos~rado ~ municipal, obrigan-
do-se as Camaras n foi'Decerem accomoda-
ções apropt•iadas e a secundar a vulga rização 
do ensino agl'icola no mumci~io, podendo 
para esse fim pedir auxilio á Secretaria da 
Agricultura. ... 

Artigo ... Fica o governo auctorizado a man-
dar organizar e imprimi1· na· Imprensa Official 
os annaes da Acrrdemia Mineira de .f.;eltras. 

Artigo . . • ~as ·~xpres~ões-;<emprego geral 
ou .província) , - do ar t. 4.• da lei n. lt71, 
de 1.4 de setembro de 1907, comprehende-se 
o cargo de supplente de juiz municipal. 

Parag1·apho unico.-Para os devidos effei-
los, o tempo do respectivo e eftectivo exer-
cício de~se car·go, será reputado, provado e 
liquido á vista de certidões do titulo de no-
meação, posse, juramento e de ter o nomeado, 
duronte o qua triennio· dado audiencias e co-
c•perado em ~ CJ viços de Htas :tttt•ibu ições ju-
dJciae~ .. 

17.• 

Accrescente· se onde convier : 
Artigo .. . Fica o governo auctorizado are-

r t J' as concessões para conslrucção de estra-
das de ferro, podel1dó modificar, como julgar 
con,en~c.nte, nl>· 5uas condições, traçados e 
gal'anti;Js de juros: desde que os ottus resul~ 
tantrs d•1 s alt era~ões não excedam aos das 
respecti\'as a"uctoritações legislativas, que con-
tinuam em vigor, 

Ar·ligo. . . Fica o governo auctorizado a cc-
der ;\ C(\mara Municipal de Barbacena os ter-
reno~ situddos nas proximidades da uEstaçi(} 
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de Registro» da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, para serem povoados. 

i S.• 

Façam-se nos arts. t.•, § L0 , 34-, e §§ i a 3, 
as alterações das sommas resultantes das 
emendas approvadas. 

i9.• 
Separem-se na redacção final, em propo-

sições distinctas, sendo approvadas, as emen -
das que contêm materia extranha á fixação 
da despesa e orçamento da receita. 

Paço do SeiUtdo do Estado de Minas Geraes, 
em Bello Horizonte, 3t de agvsto de i9t3. 
EmemJasj)fl er.cidas e approvadas r elo Senado, 

ao pl'ojlcto n. 95 (proposição n. 150} da Ca-
mara. 

N. i 

Ao art. 2. ·-onde se diz-:l . 737:8908000 di-
ga-se 3 .SiS: 2908000. 

N. 2 

Na ta bella annex:~, leltra -a, façam-se ~s 
seguintes alterações nos vencimentos dos offi-
ciaes : 
Coronel-commandante ......... . . 
Tenentes-coroneis ........... . .. . 
Majores sendo f assistente e 

um commandante do corpo de 
Ccavallari a ......... · . . ... . ..... . 
Capitães medicos .... . .. . .. .... . 
Capitão auditor ...... , ......... . 
Capitães,sendo um secretario, um 

t0:400gr.oo 
7:200$000 

:j : 1008000 
5: 0008000 
5:0008000 

quartel-mestre-geral e um com-
mandante de bombeiros... . ... 4:4oogooo 

Tenentes, inclusivé t cirurgião 
dentista e i pharmaceutico . . . 

Alferes, inclusivé i veterinario e 
um picador ........ . .... . . ... . 

3:800$000 

3:000$000 
Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 

em Bello Horizonte, aos 31 de agosto de i9t3. 
- Cbrispim Jacques Bias Fortes.- Gomes 
Freire de Andrade.- Gabriel de Oliveira San· 
tos. 

Emenda onerecida e approvada pelo Senado 
ao p1·ojecto n. 144 (proposição n. 139}, da 
Camara dos. srs. deputados. 

Emenda 
Ao art. i.· accrescentem-se : 
b) Ao dt•. Francisc;o de Barros Lima l\Ionte 

Raso. juiz de direito da comarca do l.armo do 
Rio Claro, um anno de licença para tratamento 
de saude. 

i) Ao L· tabellião e offici~l do r,gislro ;;e· 
ral da comarca do Rio Novo, .losé Joaquim do 
Carmo Gama, tres annos de licença, em pro· 
rogação, para tratar de negocios. 

Paço do Senado do E~tado de Mina~ Get·aes, 
em Bello Horizonte, aos 3t de agosto d6 i 9t3. 
- Cbrispim Jacques Bia11 FurtPs.- G mes 
Freire de Andrade. - Gabriel de Oliveira San-
tos. 

Do mesmo sr. secretari() communicando te-
rem subido :'t sancção a proposição de lei ini-

ciadas nesta camara sob ns. U i, i4-5 e i49• 
abrindo aeditos su pplementares auctorizan-
do a refórma do soldado 13elchior de Souza e 
Silva e approvando os contas do exercido de 
1912.-A CHmara fica inteirada. 

Do ' sr. deputado Olympio Teixeira agra· 
decendo as menifestações de pezar prestada!\ 
por esta Camara á memoria de seu saudo~õ 
pae.- A Camara fica inteirada. 

Do director do grupo escolar de Araguary, 
rnvidndo nm r.xemplar da cLavoura e Com-
mP.t·cin" dP. Uher<lba. com um artigo so.b r·e a 
Pffectividnde do~ profes:;ore!l interino e coru 
o qual se acha de accordo ~r<~nde nnm!'ro de 
professores Pm cujo nome fala.- A' commis-
sãn de lnstrucção Publica. 

Dtt C-.. mar.• Municipal rl e Antonio Dia~ pe -
dindo elevação d'essa villa á termo judici<~ rin. 
- Remetta-se opportu namente á commis5àu 
respectiva. 

P.ep1'esentaçii.o 
Do ' Directl)rio Politico rle Antonio Dias 

Abaixo, fazendo identico pedido. - 1' mL'S-
ma commi:j~ão. 

A PRESENTAÇt\0 DE P.-\llECERES DAS COMMISSÕES 

O ~n . .lo,\o ANTONIO. em nome da com missão 
de Pd tt;ões, apresenta os seguintes pareceres: 

Pm·ecer n. 193 

Lino Gomes AIYe~. !:Oldndo musico do l. · 
batalhão da ~'orça Pub l i c~• de Minas, julg~do 
incapaz par.t o servie;o militar pela ,lnspe-
cçào de S:tude, pede para effeilo ae reforma. 
que lhe ~ejam contados 3 annos que em Minas 
serviu como soldado rlo batalhão 5., aq uarte· 
lado em S. Jvão d'I!:I-Rei. 

A cornmissào, para maior. segurança em seu 
juizo, é de parecer e requer que seja ouvido 
og overno. 

Sala d:•s commii;sões, i .· de se lembro de 
1913. ·-João Antonio. - Martins da Silva.-
l:hrisliano Rôças. 

P4recer n. 194 

D. Domitilla Alves de Carvalho, aclual pro-
fessora de uma das cadeiras do grupo esco-
lar da viUa de Santa Quileria, diz que sen-
do em tempos posta em disponibilidade por 
·suppressão de uma cadeira nral que occu-
pava, dedicou-se ao ensino particular em uma 
cadeira municipal e pede, para e~feHo de apo-
sentadoria, a eonta~em do tempo em que 
esteve em disponibilidade na cadeira P.St'l-
do<~ l. 

A Commis~cio , necessitando de maior "S-
clarPeimento, é de pareeer e requer que seja 
ouvido o I;(Overno. 

Sala das Commis~ões, t•. de setembro ae 
{ 913.- .João Antonio.- Cbrisliano Róças.-
~f:.trtin5 da Silva.-lmprima-~e. 

Não ha projr.ctos, requerimentos, indica-
~ õ,.. s, interpellações e moções a serem apre-
sentados. 

Parecer n. 192 

E' lido e posto em discus~!o , que sem de-
bate se encerra, o parecer n. i 92, da t:om-
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mi~são de Representação, opimndo no sen-
tido de ser ouvido o governo a respeito de 
um requerimento de Manoel Romão de Je-
sus, collector estadoal do município de Pi· 
ranga . Por falta de numero fica adiada a vo-
htção. 

Passa-se a 

.2•. PARTE DA 0RDE~i DO DiA 
3•. DISCUSS;\O DO PROJECTO 11. 89. DE i9i2 

E' lido e posto rm 3a. discus~ão. que sem 
debate se encerra o projecto n. 89, de 19121 creando friras de gado rm diversos municí-
pios do Estado. A votação fica ~ diada. 

3•. discussão do p1·ojecto n. 124 

Sem debate se encerra a 3•. discusEão do 
projecto n. 124, dispondo sobre o provimen-
to dos cargos creados na organisação das 
secretaria . A votação fica adiada. 

Nada mais llavendo a tratar, o sr. Presi-
dente designa para amanhã :1 seguinte: 

ORDEM DO DIA 

PRTMEIRA PAR'L'E 
A I é uma bora da tarde: 

Leitura e approvação da a c ta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
Apresentação de pareceres das commis· 

soes . 
Apresentações de pr6jectos, requerimentos, 

interpellações ou moções. 
Discusl'ão de requerimentos, indicações, 

interpellações ou moções. 
Approvação de redacções finaes. 
Votação em 3•. discussão do projecto n. 89, 

de i9i2, creando feiras de gado em diversos 
municípios do Estado . 

Votação em 3•. discussão do de IL i24, dis-
pondo sobre o provimento dos cargos crea-
dos na organização das secretarias. 

Votação do parecer n. i 92 da com missão 
de Pettções, relàtivamente ao requerimento 
de Manoel R6mão de Jesus, collector estado-
ai do Piranga. 

SEGU DA PAliTE 

Até quatro horas da tarde: 
Discufsão unica das emendas offerccidas 

pelo Senado ao projecto n. 95 (proposição n. 
i50) da Camara, fixando a Força Publica para 
o exercício de i 9i4. 

Discussão unica do parecer n. 190, da com-
missão de Petições, opinando pelo indeferi-
mento de uma representação do capitão Pau-
lo Ferreira da CunJ1a. 

Discussão unica do parecer n. 191, da com-
missão de Petições, opinando pelo indefe-
rimento de um requerimento de Bernardo 
Lopes de Figueiredo. 

L e ·anta-se a sessão. 

50.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 2 D~ S~ 
BRO DE i9!3. 

PRESIDENCIA DO SR . EDUARDO DO ÁMARAL 
"GMMARIO:-Acta.- Expediente.- Projtctoa e 
emendas do Senado.- Representaçilo.- A,.. 
sentaçllo de parecores.-Discnssllo dos pareee· 
res ns l !l3 e l!l4.-Yotaçõe8.-Emendas do Se-
nado ao projecto n . 95.-Discursos dos srs. Cas-
1ello Branco, Sllva Fortes e Morlestino Gontal-
ves. - Adiamento.- Urgencia. - Redaeçilo flDII 
do proiecto n. 89. de 1912.-Redacção final d• 
projecto n . 124.- DiscusEão dos pareceres u. 
190 o 191.-0rdem do dia. 

Ao mrio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Vieira Marques, José 
Alves. Xavier Rolim, Ferreira de Carvalho, 
Franklim de Castro, Modeslino Gonçalves, Mo-
reira da Rocha, Raul de ., dria, Christiano Ró-
ças, i~elson de St:nna .. Castrllo Bl'anco, Emi-
ho jHrciim, Au~usto Spyer, Martins da Silva, 
Al ves de Lemos,Edgardo da Cunha, Schumann, 
Pedro Laborne, João Antonio, lgnacio Murta. 
Argemiro de Rezendr, Henrique Portugal, 
Silva Fortes, João Lishôa, Pericles, Raul Soa-
res, João Velloso. Liq~ · Figueiredo. Pedro 
Luiz, Edmundo .Bl lll,ll e \Ypldorniro de l\11ga-
lhã"es . • Faltando com causa participada os srs. 
Stylita, Olympio Teixeira , Caldeira Junior, 
T~vares de Mello, Campos do Amaral e 
Antonio Moura e, sem ella, os mais se-
nhores. 

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

quem sobre clla fa ça observações é a mel'ma 
dada por approvada e bem assim d~ dia 30 
do 111ez 1indo, quo se achava sobre a Mesa, 
pendende des,a formalidade . 

J 

0 SR. i .• SECRETARIO dá COnta do Seguinte 

ExPEDiENTE 
O(ficios 

Do sr. i. · secretario do Senado transmit-
tindo ~ob ns. 7 e 8, dois pro~ectos, o primei-
ro creando uma caixa espec1al para eslradas 
de rodagem nas condições Lechnicas do dec. 
federal n. 8.324- de 27 de outubro de 1910 e 
o segundo creando uma 2.a vara de juiz de 
direito na capital do E'~tado e contendo ou-
tras providencias.-Imprimam-se. 

Do mesmo sr. devolvendo, acompanhadas 
de emendas, as prvpo~ições de leis desta Ca-
mara ns . 127. :1 40 e 152, a primeira auctori-
zimdo o governo a cont.ract~r a construcção 
e o arrendamento das estradas de ferro do 
Estado, pelo sy~tema da lei federal n. Lt26, 
de Hi de dezembro de :1903, a srgunda ele-
vando a 758000 o emolumento maximo de que 
trata a lei n. 105 de i894 e a terceira per-
doando ao ex-collector de Lavras, José An-
tonio Dias Ministerio e ~o &!feres Pio Phila-
delvho de Miranda o resto das penas que fo-
r~m imposta~ , áquelle por sentença do juiz 
de dirello da comarca de Lauas e a es1e por 
sentença do juiz de direito de Bello Horizon-
te. - Imprimam-se para ordem dos traba-
lhos. / 
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Projecto n. 7, do Senado 
O C&ngre ::;so Legislativo do Estaao de Mi-

llllS Ger.~es decreta : 
Art. t. · E' creada a· Caixa Especial para a 

construcção de estradas de rodagem, nas 
<"Ondiçi;es tecbnicas do dPcreto federal n. 
8.824, de 2i de I)Utubro de 1910. 

Art. 2. • A caixa será formada: 
a) com mil apolices do juro de cinco por 

cento, emiltid:•s annualmente, durante dez 
anno~; 

b) com 10etade da vPrba destinada annual-
mente pa•·a obras publicas; 

c) com as CJUOtas fornecidas pelas camaras 
municip.1 es na fórma do art. 3.; 

d) com as qu~ ntias recrbidas da União, a 
titulo de auxilio para a construcção das es-
tradas. 

Art. 3. · As estradas serão feitas pelo go-
veruo, mediante empreitadas ou pelas cama-
ra o:, sob li !>.cal ização d:•quelle e concorrendo 
estas, no mínimo com drz por cento do valor 
das obras a serem executadas no municí-
pio. 

Art. 4. · As obras cont1·actadas com em-
preiteiros ou com as c~maras serão pagas 
por sccc_-ões de cinco kilometros, arceitas pelo 
engenheiro fiscal do governo, sendo parte 
do pagamPnlo em dintieiro e o restante em 
apolicc' ao par, 1.a fórma do art. 2.· 

Art. 5. · Os serviços da caixa das estradas 
~erão fPitos pela Directoria .de Yiação da 
Secretaria da Agricultura, sem augmento de 
despe~ a. 

Art. 6. · Os fundos da Caixa, creada por es-
ta lei, '-Crão applic11dos exclusivnmen te na 
construcçào das estradas. 

Art. i. · Para gos: rem dos fnvores desta 
lei, as camaras se obrigarão a manter em 
perfeito e::tado de conservação as estradas 
com;truirlas em seu territorio. 
Pnrt~gra pho unico. Terão preferencia aos 

favores de, ta lei O!' municipios cujas ca maras 
contribuírem com maior quantia para a con-
stmcção <'a estrada em seu territorio. 

Art. s. · No regulamento que se expedir 
para a execução desta lei, o governo determi-
nará as cond 1çõ~s para a exPcução dl!s obras, 
na fi scalização, fórma de pagament9 e conser-
vação das estradas. 

lei n. i 23, de julho de i89G, e in5trucçõr s 
approvadas pelo dec . n. 871, de t4 de outu-
bro do mesmo J.nno. 

§ t.• Os juizes munir.ipaes exercPr:to a ju-
risdicção civtl e criminal com as attribuiçocs 
que lhes competem pelas .eis em vigor e por 
distribuição. 

§ !.• Os escrivães do judicial e notas ser-
virão por distribuição, salvo, quanto ao dis-
posto no art 29, § 9.• da lei n. 2.033, de 20 
de setembro de :1871. 

Art. 3." Os juizes de direito, juizr~ muni-
cipaes e promotores de justiça substituir·-
fC ão reciprocamente. 

Na falta ou impedimrnle de ambos o JUi-
zf's, os substituirá o j ~11z mumcif!a l da t. .. 
vará e, em sua fa lta, o da ~egunrl11 . 

Art. 4-.• Haverá Hnnualrntnle na me3ma 
com,; rca seis ses~õcs ordinarias do jur·y, não 
excedPndo de doi mezes o intervella de 
uma á outra. 

Art. 5.• Nas comarooii de srgunda e ler-
ceira entrancias, onde os trabalho!< do fôro 
forem mais inten~os e provados pelas respe-
ctivas estatislica judiciar·ias. quando F e de-
rf'!n v:1 gas df?S refPridos officios de JUStiça, 
serão fls tes divididos, de serte que 1 s de ta-
belliàes se converterão nos de nota1 ios pu-
puhlicoii, com as allribuições que lhes com-
petirem pelas l e i~ em vigor . 

Paragrapho unico . Ao Tribunal da Rl·la-
ção, em Ciimaras reunida~, conforme o. lra-
mites estabelecidos em seu regimento inter -
no, compete, á vista da estatística judiciaria 
da Lomarca, onde tiver occordo a va~n . a de-
cisão r11ferente á rl ivisão dos ditos cargos e 
consequente provimento pelo govr rno, de 
maneira a se ir creando lenta e gradu:dmen-
te no Estado a instituição do Notariado Pu-
blico. 

Art. 6. • Ao juizes de di r·eito que se a pre-
sentarem com trinta ou mais annos de ser-
viço serão concedidas honras de desembar-
gador. 

Art. 7.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço do Senado de Estado de Minns Ge-
raes, Bello Horizonte, 3t de agosto de :1913. 
- Levindo Ferreira Lopes.-Gabriel de Oli-
veira Santos.-Leopoldo (orreia. Art. 9. · Ficam revogadas as disposiçõea eiJ'I 

contrario. Emenda t~fferecida e opprm•ada pelo Senarlo ao 
Paço do Se~tarlo do Estado de Minas Ge- projecto n. 55, de 1911 (proposição n . 127), 

raes, em Bello Horizonte, i.· de setembro de da C amaro. 
-t9cB.-Levindo Ferreira Lopes.-Gabriel de Ao art. 1~, in fine: 
~liveira Santos.-Leopoldo Correia. 

I Supprimam-se as pal;~ vras: e municipaes. 
Prfljecto n. 8, do Senado . P11 ço do Senado do E::tado de Minas Gr,r·aes, 

O Congresso Legislativo do Estatlo de Mi- em B:llo Homo!' te, L • de setem_bro dfl 1.91~ . 
.as Geraes decreta: - Lev10do Ferre1ra Lope~. - G~bnel d·; OIJv.-J-

Art. i . • Ficam creados na comarca do Ca- ra Santos. - Leopollio Corrê~· 
p.ital do Estado os seguinte logares: Projecto n. 55, de 1911 , da Canwm, a que se 

l. De juiz de direito, 2.• vara; refere a en.enda supra_ 
11. De juiz municipal, 2.• vara; . 
lll. De 2.• promotor de justiça; O Congresso Legislativo •' o Estatlo ele Min:1s 
IV. Dois offfciaes (3.• e 4.•) de escrivão do Gerae decreta. 

judicial e notas. Art. L• Fica o presidente nuctoriz:1do a c1 n-
Art. 2.• O serviço das duas varas de direi- tractar a construcção e o ar rendam •·n•o das 

toserá desempenhado cumulativamente, me- estradas de ferro do Estndo pelo HSI..-m•• da 
diante distribuição, servindo um promotor lei federal n. u 26, de 15 de dczembi'O de 
junto de cada 1:1ma de lias, SPgundo dispõe a t903. 
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Art. 2.• Nos contractos o governo estaQ,ele-
cerá. os prazos para a aprensentação dos estu-
dos definitivos, inicio e conclusão <las obras, 
as condições technicas das linhas e todas as 
mais que julgar necessarias para garantir a 
fiel execução dos contractos, respeitadas as 
disposições da presente lei. 

Art. 3. o O prazo do arrendamento não po-
de rã exceder de 90 annos. devendo o governo 
tomar por base para sua determinação o tem-
po necessario para o resgate dos titulos r. mit· 
tidos ~ara n constrlicção da estradll, a juros 
de 5°1 o accrescidos com a taxa cumulativa 
precisa para o completo re~gate den tro do 
prazo elo arendamento . 
. Art. 4. o O preço do anendamento será 

compo!'to: 
a) De uma taxa fixa constituid::l pelosjuros 

de 5•/. sobre os títulos emittidos para a eon-
strucç:'io da est1·ada mais H tnxa de amortiza-
ç:'io cumulativa que for estipulada; 

b) De uma porcentagem sobre a differença 
de renda bt·uta, que por ventura produzir a 
estradn, acima da somma da quota kilome-
tr-ica, que for, pelo governo, de accordo com 
o arrendatario, fixada ·para o custeio annual 
da esrrada, e mais o quociente da parte fixn 
do pt·eço an nual do arrendamento pelo diYi-
sor kilometrico. 

P31'agra pho unico. Para o calculo da diffe-
rença da renda bruta, a que se refere este 
arti!(o. será considerado : 

a) Como renda bruta, a !'Omma tie todas 
as rendas ordinaria~. extraordinarias e P.ven-
tu~r s provr nientes do trafegq; 

b) Como despesas de custeio, todas as rela· 
tivas a0 tl'alego, á conservação ordinaria e 
extt·aordinaria da linha e suas dr.pendencias, 
renova ção e augmento do material fixo c ro-
d'lnte, as da administração geJ•al e technica 
da empresa e as da 11 scalização por tJarte do 
~ovemo. pago pela empresa arrendatar·ia, 
accrec;cidas do preç•) fixo do arrendamento, 
determinado no art 4o. •. 

Art 5.° Feito o contracto, não será elle con-
siderado em -.i~or, para os effeito8 estipula-
dos, sinão depots da apresentação á appro-
vação do governo, dos estudos definitivos, 
pelo menos da secção da linha que deve ser 
aberta ao trafego no primeiro anno, e de 
cumprida pelo arrendatario a disposição do 
artigo segumte . 

Art. 6. o A apresentação do sestudos defi-
nitivos para a ccmstrucção da secção datcstra-
da que devP. srr <~ berta ao trafe~o den ro do 
primeiro anno, será acompanhada de certifi-
cado official, passado pela repartição compe-
tente, de haver o arrendatario recolhido aos 
corres publico!', em moed~~ cotTente, ()U em 
apoliees do E~tado de Minas, a quantia ror-
J't'Spondente Pm cnução ::ro pa~amento dos 
juro:\á r::rzão de 5"/o accrescidos da tn xa de 
amortização cumulativa, rltll·ante um anno. 

O calculo para o valor da caução tPJ'á por· 
ba~e o capita l f'Slimado no orçamento npre-
sr.nbr1fl com os e:>tudos defiinivos á appro-
ção do governo pnra a construcção do pt'i-
lllPit·o t t·echo da estrada, com todos O!' ~ eus 
Nfifidos. lirrhas t elt'~raphicas, cercas e todo 
o matt·r·i;t l fixo e rodante, r. mais despesas 
correspondentP.s ao dito trecho. 

§ t.• De!'pendendo a v~ lidade do con:ract0, 
nos termos do art. 5.• desta lei, do cumpri-

mento da condição imposta neste artigo, sen 
p~la sua inotiservancia, julsado uullo o 
contrácto ip!O facto, independente de decla· 
ração official, e sem direrto para o arrenda· 
t!lTio a indemnização alguma pelas despesas 
e trabalhos por ventura feitos, ou sob qual-. 
quer outro pretexo. O Presidente do Estado 
poderá, net te caso, contraetar livremente 
com outra a construcção e arrendamento da 
estrada , · como si o contracto não tivera exis-
tido. 

Art. 7.° Considerado o contracto dcfiniUvo 
nos tP.rmos do artigo anterior, ficar·á o arren-
datario desde logo obrigado a realiznr semes-
trRlmente a parte fixa do preço rlo arrenda-
mento, destinnda aos juros e amortização dos 
títulos emittidos pelo Estado, em pagamento 
das obras executadas. 

Art. 8. o O preço do arrendamento será por 
semestres do anno civil, e, 'pelo arrendata-
rio, recolhido aos cofres do Estado: 

a) a parte correspondente á quota fixa, den-
tro dos mezes de maio e novembro de cada 
anno; 

b) a porcenta~tem sobre a differen~a da ren-
da bruta verificada, de accordo com o dispos-
to no art. 4. o jesta lei. dentro de 30 dias da 
aata da entrega da guia pelo empregado ou 
empregados do governo, incumbidos da to-
mada de conta seme5tral. 

Paragra;Jho unico. Pela inonservancia des-
ta clau~ula, tanto em relação á quota fixa, 
como á porcentagem sobre a differença da 
renda bruta, incorrerá o arrendatario na per-
da em fa vor do E~tado, da quantia recolhida 
em caução, na conformidade do art. 5 o desta 
lei, sendo obrigado a repetil-a dentro do pra-
zo que lhe for marcado, l'Ob pena, a juizo 
do ~overno, de caducid~de de contracto, que 
poderá ser pelo governo, rescindido de ple-
no direito, indepenliente dP. interpellação ou 
acção judicial, e ~em direito para o arrenda-
tano a idemnização alguma inclusivé pelas 
obt·as feitas e ainda não pagas, as quaes, com 
todas as outras já executadas, passarão a per-
tencer ao Estado, que dellas poderá dispor 
como lhe aprouver. · 

Art. 9.• Os trabalhos executados serão pa-
gos, nos termos do art. i.•, em aJ>olices ela 
divida estadoal, de 5 ·I . de juros, e pelo seu va-
lor nominal, á vista das avaliações trimensaes 
provisorias calculadas segundo tabella de pre-
ços approvada pelo governo e que fará parte 
integrante de contracto. Na i.• medição serão 
computadas as despesas feitas com os estu-
dos Já approvados pelo governo. 

O m~terial lixo e rodante encommendado 
com approvaçio do governo, será pago pelo 
preço das respectiva~ facturas, accrescido, de 
todas as despef\as até a wa collocação no Jo-
gar do destino ' · 

Antes da approvação dos e~tu rl cn definiti-
vos de toda a Estrada, as avalillções proviso-
ri:lf\ serão feitns f\cgundo os estudos definiti-
vos dos trechos approvados. 

AI' L. 10 . O governo relerá G ·I dos títulos 
r.orresoondenles a cada pngamenll), para re-
forço da caução de que trata o art. 6. ·. 

Art . i i. ~i em virtude de multas ou qual-
quer outra responsabilidade em que tenha in-
corrido o llrrendntario. nos termos do seu 
contracto, for desfa lcada a caução de que tra-
ta o art. 6. ·, accrescida pela fôrma determi-
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nada no art. to, serâ o arrendatar·io obrigado 
a completai-a, entrando com a quantia cor-
respond~>ntc a cada desfalque, dentro do pra-
zo que lhe for, para esse effeito, tixado pelo 
governo . 

Art. 12. Pelo systema auctorizado no art. 1.•, 
desta lei, poderá o governo contract:u· cnm 
as empresas concessionarias ou arrandatarios 
de estrat1as de ferro no E~tado sob as eon-
diçõcs QU P. julgar conver.ientes, a constru-
cção dos pr·olongamcntos dessas estradas e 
dos ramaes a ella convergentes que jnll:jar ne-
c~ssal'ios e arrendai-a~ ás dit·1s empresas, me-
<hante apenas uma porcentagem svbre a ren-
d:t br1JL1. razoavel, em or·dcm a diminuir o~ 
onus do Estado provenientes dessa constru-
cção. 

Art. l:l. O preço do arrendamento das e . .;-
trad~s <:on~tnridas, nos termos dcst:t lei, serà. 
destmado ao· resgate da divida publ·ica fun-
dada , do Estado. ao qual será semestr;dmen-
te, applicado pelo governo, conjunctamente 
com osjuros que competi rem aos títulos, por 
esta torma resgatado~. 

Art. 14. S~ndo estadoaes as estrad~s con-
struídas e anendadas em virtude desta lei fi -
cam isentas do pagamento de imp~Ptos esta-
doaes e municipaes. 

Art. 15. Tendo em vista o plano geral de via-
ção da Republ ic~ e de accor-do com elle, o 
governo organizará o plano geral de viaç;1o fer-
I'ea do Estado, podendo moditicar ou encam-
par as concessões Pxistentt s, 4ue não ficarem 
de accordo com rsse plano. 

A~t. 16. Revogam-se as disposições em con-
trarw. · . . 

Emendas offerecidas e app1'flvadas pelo Senado , 
ao p1·ojecto n. 101 (proposiçãD n. UO) da 
Camam 

N. 1 

Ao art. 1. • accrescente-se em seguida : 
E' vitalício o officio de avaliador creado 

pela lei n. 577, de 20 de agosto de 1912. 

N. 2 
Artigo • .. Aos avaliadol'es serão tambem 

abon.adas, de~dc ,iá, .as despe.sas de conrlncção 
nos tnYentarws JUdJcJaes, amda quando haja 
menores ou inLe1·dictos, revog.1 d0 o pnragra-
pho unico do art. L · da lei n. 346, de 1912. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes 
em" Bello Horizoft te. 1 de setembro de 1 !l J 3 . 
- Levinào Feneira Lopes.- Gabriel de uli-
veira S:Hl to~.-L~opoldo Corrê.t . 

Pr·oposição a que se referem cs· emendas 
supr.J : 
~ O Congresso Legi:ilalivo do Esta po de ~linns 
veraes decreta : 

Art. L• Para os effeitos do art.. 6.• da lei n. 
379, cle i2 de ago~>to de i 904, Hca elevado a 
758000 o emolumento maximo de que traia a 
letra-c- tio a1·t. 18!!, da lei n. i05, de 24 de 
julho de ·1894, 

A!·t. ?.• Revogam-se as disposiçõrs em con-
trario. 

Eme1uta offerecida e approvada pelo Senado ao 
projer;to n. 121 (proposição n. 152) da Camara 

Emenda 
Accrescente-se: 
Artigo . .. Fica tamb€m perdoado o ex-te. 

nPnte da !<orça Publica do Estado, Matheus 
Ribeiro da Silva, do resto da pena de pl'iva-
ç.io de liber·dade, que l11e foi impo~la por sen-
tençJ do jtJiz de direito desta Capital. 

Paço do ::\~:n ado do Estado de Minas Geral"s 
em ·Bcllo Hor·izonte, L· de setembro de 191:-1. 
- Levindo l<'erreira Lopes . Gabriel de Oli-
Veira Santos.-Leopoldo Correia. 

Do me!' mo sr. Secr·etario do Sen :1 do, com-
municando terem subido á saneçào as propo-
po!'ições de IPis ns. 137 e 1:18 iniciadas nesta 
Camara, regulando o accesso aos diversos pos-
to,- de úflic1aes na força publica o creando o 
serviço de saudc da mesma força.-A Cnmara 
licd in teirada. 

U m. NELSON DE SENNA envi:J á l\lesa e pe:. 
de ~ua publicação no ol'gão official, antes de 
ter· o destino regimental, uma representa~o 
dos profess~r:es ao grupo escola r "l\lan.oPI ~ ul-
genctO" solrcllando elevação de seus venci-
mentos.-!-' ublique-se e remetla·se á com mis-
são de Orçamento. 

Rttpresenta,çào 

Exmo. sr. Presidente e mais membros da 
Camara dos Deputados ao Cong;esso Mineiro. 

Os abaixo assi:mados professorP.s do grupo 
escolar «Manoel Fulgencion, estabelecido nes-
ta cidade, vêm, confiados nos altos sentimen-
tos dr. justiça que fazem o apanagio dos re-
presentantes do povo mineiro nas corpora-
ções legislativas, pedir a vv. excs. quP. se di-
gnem de amerciar da sorte dos servidore·s do 
Estado a que pertencem os mesmos signa-
tarios, melhorando·lhes os minguados ven~ 
cimentos de modo a por-lhes a salvo da 'roi-
seria que, infelizmente, sóe ser o epílogo da 
vida afanosa e cheia de espinbos de quantos 
se dedicam á conscienciosa formação do 
caracter e aptidão civica dos futuros cida-
dãos da patria. 

.Si de modo pleno justificam o pedido, supra 
as difficuldades da vida, resultantes de uma 
t:d se .Que se ge~eraliza por todos os augulos 
do p;nz, e a exlgllldade de ordenados arbi-
tr;1 dos 13m quaà.ra de angustia para o Thesou-
!'O d,o Estado, não é menos verdade que 
JUSllhCam e alentam as e!\per·anças dos aba i-
xo assignados ·a confiança que depositam nos 
jui1.e~ de tão justa e legitima reclamação, 
juizes que po1· suas luzes e por t>un r ecli-
dão não deixarão de pezar oevidamente: 

o.) o direito á compens·•çào por serviços 
de alcance inestimavel; 

b) ·a ci r·cumstan~ia dP oão poderem os que 
~ c Jazem verdaderros apostolos da educação 
da iufancia: dividir nma actividade, j{t tão 
!-'Obrecarregada pela natureza do rnca r·go, 
buscando em outros mistél'es aquillo que 
lhes falta para completar os indi:<pensaveis 
recu rsos á uma honesta e decente subsis-
tencia. 

Dominados por esse pensamento, aguar-
dam tranquillam~nte um deferimento i usto e 
recto, com o que os illustres mand'atarios 
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d_o povo deste glorioso Estado, sabem adqu:-
rlr ngvos tltulos á admiração e gratidão 
de um t classe respeit;wel, virá ao encontro 
dos sentimentoil altruísticos e humanitarios 
do gr.wde e preclaro administrador do mes-
mo l!:stado, ~ qual na luminosa Mensagem 
com t'!Ue abrJu os trabalhos da actual sessão 
h•gislaliva do Congresso. r-evelou não ser in. 
dilftJ rente á vida e ao.; direitos do magisterio 
publico do vasto departamento que, de modo 
tão brilhante e proveitoso, su tJerintende. 

Saude e fr~ttlrniJade. 
Nu no Teix:eird Lages, professor director . 
Ro!õoa Mendes da Costa Reis, professora. 
l t.a ltina f;ajuby d 1 Silva, professora. 
Jo::tquin.-t Elvira de Souta e Silva, profes-

sora a<ijuflcta. 
B ·.nedicto Mende~ da Costa Reis, professor. 
~nna Jacob Paulino, professora. 
H lario Pinheirl• Jardim. professor. 
Maria Fulgencio Alves Pereira, professora. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COitlMISSÕES 
O ~ R - CnmsnANO RôçAs, ('m nome da com-

missão de Ptl tições, ap resenta o seguinte 

Parecer pa1·a 2.a discussão, sobre o projecto 
n. 131 

A commi5são de Petições, a que foi pre-
sente o p1·ojecto n. 131, approvado em L" 
discussão, ~presenta-o para a 2.a e ped~ que 
o mesmo seJa apj)rovado com as segumtes 
emendas : 

Accrescente se-cpara tra tar de sua saude••, 
ao tinJl do art. t.•; entre os dois a•·!igos, es-
tabeleça-se : Paragrapho unico: 

«O p('dido de hcença justificado com attes-
rado medico será. res?l vi do de accordo com a 
lei• . 

Sala das commissões, 2 de setembro de 
t9l3. - Christiano Rôças.-~lartins da Silva . -
João Antonio.-A imprimir. 

0 SR. RAUL SOARES, em nome da com -
missão de Legislação e Justiça, apresenta o 
seguinte 

Parecer e 1·edacção para 3. • discussão sobre 
o projecto n . 128 

A. comm issão de Con5tituição, Legislação 
e Justiça é de parecer qur o projecto n. 128 
seja submettido ú ~ - ·discussão e approvado 
com a seguinte redacção: 

A.rt. 1.• O o1·çamento municipal poderá 
ser votarlo pela Camara Municipal em reu-
nião ordiflar-i 1 na época fi xada no art. 37 d:1 
lei n. 2 de 1891. ou extraordinaria até 31 de 
dezembro, s tlvo o disposto no art. 2.• da lei 
n. 305 rte 1901. 

Paragrapho unico. Não sendo votado o or-
~amenKJ, entende•·-se-á prorog~do o vigente 
para o armo seguinte-

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

s clil das com missões, 2 de setembro de 
1.913.-Valdomil·o Magalhães. - Raul So&res. 
--Nelson de Senna. --A imprimil . 

Parecer n. 193 

Lido e posto em discussão é sem debate 
approvado o ·parecer n. i93, da commissão de 

r etiçl!es, solicitando informações ao governo 
com relar;ão a um requerimento de Lme Go• 
mes Alves, musico do 1.• b:~talhüo. 

Parecer n . ·194 
Sem debate é egualmente approvado o pa-

recer n. i94, t nnbam da commissão de Pe-
tiçõe~, solicilando informaçõ ~s ao governo 
com relação a um requerimento de d. Doml· 
tilla Al es de Carval ho, professo •·a do grupo 
escoldr de Santa Quite1·ia . 

VOTAÇÃO DAS MATER\AS DE DISCUSSÃO 
ENCERRADA 

Submettidos a votos, são approvados: 
Em 3.a discussão o projecto n. 89, d-1 i9U, 

crea ndo feir,ts de gado em dive•·sos munlcl-
pios do Eslado.-A' commi~são de Redacção. 

Em 3.• discussão o de n.124, di~ponda sobre 
o provimento dos cargos creados na.orgdniza-
çào das Seceetari 1s. - A' commissão de Re-
dacção. 

O paracer n. 1.92. da commissão de Peli-
ções, relativamente ao requerimento de Ma-
noel Romão de Jesus, collector esta doa! do 
Pyr·anga. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DL\ 
Emerulas do Senado ao projecto n. 95, (propo-

s·ição n. -f 50) da Camam 
São lidas e. postas em discussão as emendas 

ofl'erecidas pelo Senado no projecto n. 95 (pro-
po,.,ição n. 150), da Camara, fixando a força 
publica do E~tado para o exercício de i 9ii. 

O sr. Castello Branco : -Sr. Presi-
deuLe, ;1s condições economicas e financei~ 
ras do Estado não permittem larguezas no 
orçamento das despP,sas. Vejo me,mo assim. 
uma emenda offerecida pelo Senado ao pro-
jecto de força publica, elevando os venci-
mentos dos officiaes da Brig 1da Policial do 
Estado. 

P.tra mim, sr. Presidente, é gr<lvissima a 
situação do Estado e encaro o tutuJ'O cheio 
incertezas. 

Precisamos, sr. Presidente, compenetrar· 
mos da nossa difficil missão de legisladores 
e de acauteladores dos altos interesses das 
classes producloras de Minas para que não 
sacrifiquemos aquelles que trabalham, em 
pró! de outros servidores do Estado que de-
vem sofli'er tanto quanto sofl'rem os que, ho 
üllerior do Estado, labut tm sem cessar, pas-
sando privações. para poder manter a sua 
subsistencia e alimentar o erario publico do 
Estado. . 

Ü SR. lG~ACIO MURTA :- Apoiado. 
0 SR. (.;ASTELLO BRANCO : -SI'. Presidente, 

por uma coincidencia singular, eu h avi t de 
receber neste momento, ·uma representação 
das classes industriaes do distrielo que re-
presento nesta Casa, mostrando a situação pre-
cttria em que se encont1·am para levar os 
·eus productos ao mercado do Rio de Janeiro, 
deante da tabella exorbitante de impostos 
cobrados pelo Estado de Minas Geraes. 

Sr. Pt·esidente, devo tJ'azer ao conhecimento 
desta Casa que na minha zona, lla 9 annos 
atraz, apenas existia uma fabrica de m3nteir 



.ga e exportaçlo de leite-, qoe retebla mtl li-
tros no maximo; actualalente 8 ·1ralldes fa .. 
bricas lá existem, além de · Autrü pequ-enaa:, 
:-ecebendo 35.000litros de .tette, djeriamtnte, 
m:.s em condi~ões de nlo podereru compr.th' 
com os industrtaf's rto -vt1lhlho fl'folfldC) do Rio 
de Janeiro e isso, unica P. exclusivamente, 
devido aos na~erados hnpostos cobt"'dos 
pelo ~tado de Manas, como bPm Fe infere do 
seguinte confronto Pnlre as tabellas de im-
po!tto$ do Hstado do Rio de Jane•ro com as 
deste Estado : 

ESTADO DO RIO DE JANI!:IRO · 

TAXA VALOR On'LCIAL UtPO,TO 

.CremE'.... . . . 5 •f· iS500 77 réis 
Ldte .• .. . ... i / 2 •; . 300 t.5 " 
111ante1ga..... i •f• 2gs:•o 26 " 

ESTADO DE MI~.\S GERA'ES 
TAXA VALOR Ot"f'IClAL UIPO~TO 

PJevados impostos sobre o& productos do mi-
lbo e do ~ri'o~ de ex.portaçle ee madeira. 

Isso alo é justo, e obs nlo podemos. de 
fórma alguma, cooaentlr que transite vicl.o-
rioso nesta Casa um prrjecto que, propor-
cionando vantagens a cerLas ela F-se ... deixe ou-
tr•s sacrificadas, gemendo sob o peso dA gra-
vi!lsimos impostos, como succede ao café que 
sofJ',·e tres 1mpos\os: 8 1/ 2 •j. de exporL;,t.ão, 
sdlo da guia e a sobretHxa. 

Sr· P rP!'idente. si o E-; ta do de Minas exi~e 
tamanhos onus das cJa;;ses productorns, im-
pondo lh r s J.!e~adis-imos encargos; si nós ar-' 
l'aocamos esses imposto~ do &uor do povo 
mineiro, se.u procurarmos minorar-lhe as 
drtli•:uldaóes da vica. romo é que ainda va-
mos r.;übrrr.arregilr o E-tado de maiores com-
promissos? 

Como é, sr. Prcsiien tc, que 1•xigimos dPs-
Sf\ pobre povo !'acrifil:io,; cotloss;res e falta-
mo,; com a palavra quM lhe dt>mos de fazt'r 
1 P.\ ' ll l tPr, Pm seu bcnPficio rxclusivo, o pro-
dueto do impo~to da sobretaxa, si não dire-
<:t mente au mfc' nos por rorios inoircctos? 

Falra-nos tudo, sr. Pr<'sidentR. enlrt>tanto, 
vamos propor·cwnar ao fu nccionali~mo publi -
co veru-imf'nlo• que o Esl:~do . • b-olut.rruente, 

I :is como se mata em Minas a iniciativa nãn pode pal!ar! 
particuliir! Sr. PrP:-i•tt>ntf', é prr·ciw que carrc)!ncmos 

Creme .. ..... H "/o 
LPite. .. . ... .. 2 • 1. 
l\lantei~a . . .. . 4- •f • 

2$000 220 réis 
:10~ 6 " ;,g 06 t20 " 

E' o caso. !Ir. PrPr.identt'. que. no Estado com as d!fnculdadp,,; rtr momento, 4 ue sof-
do Rio, u cr~me PHI!a 5°/o de impol'tO 110 frdlDOS as odio~idan · s, venham de oudH vie-
passo que o E.;taoo de Miuas f z pezar sobre rem, mas não ;;r.o~ tr• mrs que e~larnos e::qup,-
e1Le uma taxa dP. H •; .; o seu valor oHk hl cidos dc~quclles que nos m:.ndaram para esta 
é no Estado d., Rio oe 18300, e no dP. Minas f.K:sa. 
é de 23000; o respectivo imposto no vizinho Estnmos rf'nni.ios aqui para trat~ rmos nos 
Estado é cobratlo á razão dt~ :; réi.- por kilo, ;~ltos iuJer·rsSP.>< çlo E~ lado H não podemos, por 
qeando entr·e nó~ elle é de 220 réis pela mes- i~so. r roporciouru· vanlagrns exct'pcionaPs á 
ma quantidade. uma classe de funcdonari• s, buns :.eni•Jores, 

O leJtP, sr. Presi d~>ntr, que sotlre a taxa de é verdade, mas que, por isso ~ó. não fa~.em 
t /2 •(. no Estado do Rio, rm Mrn:~s pag<t 2 •f•; jlÍs a qu», rm sr u proveito, tu !o se lhes dê, 
o seu valor ollicial para ambos os E-t~dos é com mantft'~lOpt· .. ju zo dosauxilios imprrscin-
de 300 réi:>, mas o •mnosto qnfl o Estado do divcis ao trahalho nos campo , - poder osa 
Rio cobra ~obre •lle é de i '12 1 éis quando 

1 

fon~e onde o erario pulJiico anre os recur:;os 
em Minns é de seis réis. necessarios á vida do E lado. 

A m,mtei:;:a. sr. Presidente, é taxada no Nestas condições, declaro que voto contra . 
Eslado do Rio com i "/., quando em Minas o augmento d~s venclm~nlos constan~ da 
essa taxa é de 4 <j., sendo o seu valor official emenda offerP;CJda pelo Senado ao projeclo 
no Estado do Rio de 28600 e Pm ~finas de.. . de força pubh~a, e peço aos ~rus coll rga_s 
3${)()(), pelo que, no v1zinll0 Estado, a man- descul~as de nao pod_cr dar mats desenvofvJ-
teiga J?aga 26 réig p••r tolo e entre nós paga mento as conslrf~raçoes que expend1, sobre 
HO ré1s pela mesma quantidade. o assumpto, de,ent1o notar que suppunha o s p · rl é ' fi que este augrnenlo de venr1mentos, rte que 
. ra .. , r: rPSI ente, como ~ue se sacrJ •- ti-atamos, e!'LivessP, não desdohrado em dois 

car:: as cl .. ~ses pro~ uct~ras do E lado, co~o é proi ecto~, e Eómente. incorporado ao projecto 
qu . se Lr1huta ta o lart~m.enle essa . classe, de Orçamento que não està induido na or-
C<•mmetlPn•io sr. em m11teraa de admmu~tra- d d d"· d '1 · • 
ção, o maior dos erros, porquanto eu~inam em 0 11t e IOJe. 
todos os economistas flUe tnbutar a Pxpor Ten~o d 0 · . 
tação é tributar o trabalho; c0mo é que ~e (Mntto bem; mutlo bem !) 
!'acrilica, repito, as ~lasses productor·;..s do . •• sr. S ilva Fortes (sem revi!'ão do ora-
Estado, para tornar rJCos. para proporcionar dor) : - Não pretendia sr. PrP,;idente. vir 
mdo~ (~e lar~ueza na vi ia, a aquelles que, neste momento occupa~ a attenção oa C sa e 
na!l. c1dadet<, têm~ seu larlo t•>O• ·s os rrcurs~s 11 1s'o sou levado tão .. óment~ pelas brilhantes 
e oulr~s co~modtdades QUe lh.cs tornam a VJ- con8idenço~s qu~ ac;sha ne expP.nrlrr sobre o 
da maas fac1l '? assumpto em dPb.ile o nobre deputarlo. re-

Ao passo que. sr. Presidente. l'ffi Rello prP~P.ntante da 2 a ci•·cuml-Cripçlío t-leitor·al e 
Jlorizonll', os l'onceionarios pnblicos têm pre- r~>~ident~ em Além Parahyb ': . . 
dius d(tadoa pelu E!'tado, nó~. nos campo!!, S. exc. desPnhou com as c·õre:; m:,IS vtvas 
est<~me:1 complel.llmente ~obanrlonados (apoia- e mais impressionantPS o QUad r·o rie rlil'licul-
do do H. lgn11cio l\lnrta ). nos faltam non dade~ e de embaracos com que luctam aclu-
te~ e P.StradHS; e, ttntrl'lar•lO, vivP.mos sobre- ai mente as classe~ con!'ervarloras rio E,;tado, 
carrPgatiM dt1 in•postoo:. Ha pone•1s r1iu fo- r..-presentada!l, e,.pedalmente. pela-. tndJ~
ram ol>je ;to de t·ecl.lmaç:to, n~sta Ça:'a, os trias, pela lavoura e pelo commercio. S. exc. 
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déscreveu de um modo preciso e cxilcto a si- Pàssando agora a me referir mais 
tuação em que se encoatram em Minas, essas ' larmente á materia em debate, de'ro 
mesmas classes, a braços com u!pa crise que nobre deputado que a resvonsabiüdade 
poderemos, economicamente, denominar cl'i - cta da aúministi·ação do Estado cabe ao 
se inrtustrial. , ''e~no. . . . 

Etiectivamenle, a industria synthetisa to- <l;) SR• CAsTELLO' BRAN.co: - Nós lambem~ 
das as fontes de producção e, portanto, ~obc·e mos gov_erno e temos J't~sponSIIbilidade. ,Jt;~,ab 
ella se assenta o pro~resso de um Estauo - O ~R. ~JLVA F-ORTES . ao qual devemos~ 
ou de um pdi7.. t:rr auxilio c.om o fim de satisfazer &s R~ 

O nobre deputado fez $entir á C<~m; rá oS' ~Jda_d es publica!'. . 
receios de que sr, acha po,;suido j quajJt., ·~~ o ~~o ha •Jlega r·, sr .. Pl'P.~Jdenle l Nln~ 
futuro economico-financeiro de !\li nas Ge- mal:, compete!lle par~ v1r d1zer ao Coo~r1!58d! 
rae:o; . , quaP.s as medtda,; ma1s urgentes e necPs:o;adas 

E' be.Ql vedade que si o nosso orç:HnP.nto á boa marcha rta_ administração do Estado 
se basêa na proJ ucçáo do E.,tado; st elle se que o poder executivo. 
funda em elementos instaveis e oEcillantes, a l~•da harmonia de vbt:ls entre este e o J?O· 
duvida ha de pair·ar sP.mpre no espil'ilo de der lej:(blati,·o só podem IHivir benetiwo~ 
quantos têm a missão directa de ~elen~er os para o povo mineiro. 1 
interesses do povo e, portanto, JUSllhcados O ~R . SPYER dá um aparte á meia voz. 1 
são os receios dH todos aquelles ~u e lt-mem O m. ~ILVA FonTE!':-Scndo o augmPnto 
a baixa p rowe~siva do café, incontestavel- dos vencinJunlos .do fuficoionali~mo publir'o 
mente a pl'incipal fonte da nossa receita. uma medhra •ie orrfr~ m geral que póde ;,ffe-

clar os inter·esses · do E~tado , eu tenho o di-Si o imposto indde sobre o valor· da mer- · d ô 11 · cadoria e si esse valor· por cir·cum~tà nf'ias r~rto e &upp r qrte a e a ,não e extrauha a 
extranh s a uossa Vt>nt::~de tende a decr·dcdr, ~~~i~!stra-:ão pulJ!ica, secuudada P~' IO Con-
lel!itimo é o nosso tcrnór, tanto mais' quanto ú . R. CASTELLO GnANCo: - Onde o Estado 
s~ bem. os que de d nco ~m éinco 'lirinos·sobre.: vllir b.uscar dinheiro para ef(eclunr o paga· 
vêm sempre crises temerosa~ que podem mento d es~a elev;,ção dP. vendmentos ? 
<íbal: 'r pràrundamentP, as cqndiÇÕ•!S fin anéci- nO sn. SILVA l<'~RrEs:-Direi a v. exc. quP, 
rãs do E.;tado. 1 d · Não é necessario um grande talento, não é natu ra m~nte, no PI'OJecto e orçamento Já 
necessario um espírito dema~iadamPule Iuci- devem estar consi~nadOSt recursos para a. 
do Par•• perceber desde logo que 0 l egi~ la - execução das medidas con t:mtes das emen-diiS vindas do Senado. 
dor· mineiro de,·e se acau tela i' de surprezas u legislador não quereria da r provas da sua 
que podem occorrer ~obretn do si 0 valor do incompctencia e inhabilidade votando medi-
c~t'é baixa r !Jrogre!'IIIVamPnte, de modo a das sem consignar no orçamento os meios 
que a arrecadaçào effectivamente rt'alizada neces~a l' ios ~t ertectividade das. me8mas. 
não correspond.t á. previsão orçamrntaria · Aliás, ~ i assim procede.;&e, praticaria um 
' Poderia objectar-me algum dos illustrados ve rda rll'i ro «conto do vigariO>>, deixando de 
collegas, .e aliás c9m bqns fu~dame~los, QUH ter :1 devida sint:cridade. 
a induslrlft pastor·1l, a urdustrra ngncoiH que Vê, portanto. o meu illustrado collega que 
tem merecido desvelados cuidados da parte a resposta ao aparte com que s. ex.c. ac;, ba 
dos poderes publicos, estaria talvez no caso de de me honrar, é lo~ica, é natural e de uma 
oppôr um . contrap.eso a esse d~sequi l ib t:i_o ' clar·eza extr·:.ordinar·i.t. 
orçamentarw occa~wnado pela barxa do cale; Sr. Presidente

1 
de longa data venho acom-

tanlo mais fJ uanto, a lavoura do café, e~ pa nhando o !'cena r io das nossas delibera-
Minas, ha de ler· sempre uma v1dà precana ~·ões legislativas. , 
e os rl'cmsos CJ UC ella tem proporcionado •tO Tenho sido t 'm conviva d rs~es 'festíns 1suc· 
Thesouro, embora valiosos, podem, d~ um cessivos onde a responsabilidade indtviduat 
momento par~ outro, ,decréi'cc r· ra p idam~nte , do repre~enta nte do 'povo deve suhllrdinar-se 
porque o tr·abalhu hoje sendo livre ~ n cul tn- ás çonvenienci:,s dod interesses collectvos; 
ra cfe~se produrlo se fazendo, f\O ge ral, por o ntl ~,· muitá~ veze~ , o indivi•luo ~e vê obri-
contractos dé pare ria, soffn·mos a concor! gado 11 sutToc~ r a ~ua OJJinião pesso<1l p<~ ra 
r.encia' d!!r Ji:~ladP~ v.izinhos ond~ ess~ me, ma <i tlenuer ao beneficio geral. • 
cultura e mats vanta]O!';t e r~munerndÇ>r~ · f'óurb:Jstanlé pratico par·a affir,màr desas-

Mas é lJU t> , S I': Prr!'idfl nte, .a in~ u~tri~ sombradamf> nte desta tribuna q u ~> , sem a 
aç;ricola, il in~u~lm~ manut~~tur m r·a, a .tnd u~- protccção crfl caz do Estado nunca poc1e-
tna de la c lrcru~o=< , prtnCIJh lmente n~• · • vc:-sa r·t>mos l obter bons funct:ionarios, port1ue 
uma cd se de. nao menores .ii P!1 r~ h,en~oes .. 'não pó<b ~I' r • bom fu 1cciónario, não põde 
., E a proposrLo, que mr> seJa 1 ' IJO agr:1deccl' c\Jt)l p l'i r bem seus dt!ven~s aquclle que .tt~ndo 
ao nol> r·e· ct Ppurado r· e~!dtmte em AI •m, l!a-1 r.Je. dl•séwpcnhar fun0çõrs publicas se ' ê a 
l'Hh)ha. 11 c;·tttra rmpart J::\1 1pe ft;z d P ~!'l,l IJ - ~ hril ço~ , na vida' párlir.ulll r, cóm• difficull;lade$ 
dus tr•!a.-e lo zelo C(lO) qne proclll'~ll c) qfPnder ;sP ín par. tendo .o f:'~lit · ito toJ·turado pela !tre-
~ eus wlere.'i ~f','\ . tf\lando conr petra l) ~:'! I V ~~ il occu)Jaç:1o sowbria de não pode1· •manter a 
mim fazel r. romo dLrccto l'Bpreseutant~: . qu ··li sub!HSl ' nr:ia rwopriít e, íl da fll milia . , 
~ou da mt>sma . • • ' . , li " I ) SR . Nu soN JJE SUNA : - Apoiadc·; func-

Su l screvo. pois, neste partjcular·, .ns piliJr- cioMrío roa l pa;ro..é mau funccipunrio. , 
vn\!; i:JP- ~ - uxr .. sf•n;t m P :1 l oo~::~r. dt=>mais soJJJ'e j) ~.a SJ1.VA FunTEs:- Sr. Pre.~ident e , .po-
o s~ünlpiOI,I ' porqu~ não 1qur1:·o qr!f.' em-.nto: - r1 em ~el.' n ~ bulosos t•s horiwntes14ue sur~em 
n hum t)>'pi rito p:m c a ~n e,nor su~psr ta. de I[Ue., dPantfl de nó ; pó,1em Lí! L~I'Z ll lll~\i Ç;Jr-nos. IPm-
leva rr (andó· me nesta casa, •procuroH.!.e{,anr.Jer. p~ ·radus vJol erlla~ .Jma~.e. lprccJ$0 que l' Es-
int rcs~e.s })l'oprios.• 1' , , ,. I· st• r! taJiJ> ,nàJl.. se jj rl(; lllíaJIIif w,, nwr_cba inces~nLe 
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.em deiJ;Ianda do progre~so. aperfAiçoando cada 
"Vez mais o seu mecbanismo administrativo. 

Facililemos á administração os meios de 
.que necessita para aUender a nect>ssidades 
publicas urgentes ~ inadiavt>is, recalcando te· 
mores que pódem nos ensombrar o espírito, 
porque viver é luctar. . 

0 SR. FERREIRA DE CARVALHO:-E a lucta é 
a vida. 

0 SR. SILVA FORTE-4:-E na lucta pela vida. 
-o E, tano que nlo tiouber pre~ti~iar tieus rune-
cionar·ios negando-lhe~:~ a independencia ne-
cessaria ao bom desempenho das re,.peclivas 
funcçõcs ; o Estado que assim proceder terá, 
fatalmente, entorpecida a marcha do Mu com-
plexo apparelho administr·a li v o. 

O SR. t:ASTELLO BRA"co:- V. exc. permitte 
um apart~? As emen as do St>narlo t;on · 
:Signam ;•ugmento de v'""ncimentos somente 
para os officiae~ da Brigarla Policial e. não para 
os soldarlos. Candidatos <t ôfficiars não f<~l·-
tam no Estado, · ' . · 

O SR. StLVA FoRTE~:--R e>- ponr!er·e i a v. exc. 
dizenao que em tollos ú'i r.rç<J m~>ntos existe 
sempre uma valvula rl H ~··~urança que tem 
por fim r·õr o E~tado coberto de circum-
·stancias imprevistas . 

E é por· 1sso mesmo que não porlf'mos, no 
momento, elevar tamb'.lm o soldu das nossas 
praça~. 

· 0 SR. CASTELLO BRANCO:- fth~ podemos 
·elevar O!> vencimentos dos officiaes. 

0 SR SILVA FORTBS:-V. ex•:. sabe que 
um :~perfP.ila organização militar depende jus-
tameme do-; bons officiaes. 

0 SR. FERREIRA DE CARVALHO: - Em ftlinas 
vae-!>e apanhar o soldado na escoria social, exa-
·Ctamente por(jue se lhe não otfi!rece uma 
remnneração compen~adora . 

E' doloroso deixarmos na miseria o pobre 
-soldario. 

O sa. SILVA lfORTEs:-0 nobre deputado 
com o seu aparte, que, releve-me s. exc. 
dizel-o, é aspero,.. r 

0 SR. FERREIRA DE CARVALBO:-Não é essa 
·minba intenção. V. exc. sabe que muito me 
merece. 

0 SR. SILVA FORTES ... me desvia das COD-
siJerações que ia fazendo. 

Aspero, digo eu. não porque o nobre depu-
tado IP.nha intenção de otfender-me, faço jus-
tiça a s. P.XC... , 

O SR. fERREIRA DE CARVALno:- Perfeila-
illf'nte. , 

O !'R. SILVA FoRTE~ ... mas porque arra11ta 
.o debate para um. ponto melindroso e se-
vero · · 

DirPi desfie IOl!O a !'. exc. que. a meu ver, 
não é a questão de maior ou Ulenor r·emun~;
·ração (jllt: faz co.-n que o qua·tro de in .. er·io· 
res da nossa forca putllica não seja preen-
chido por um pl'ssoal maio> elevado. 

E' ttue, sr. PresidentP, o no~:;o pl•VO é intei-
ramente av .. ~so ao !'erviço militar P. prefen~ ir 
bu::.ear os r··cursos indh;r>ensavéi;; á suhsi:-
tenda na .. fontes vivas do E:>~1rl(\: na lavoura, 
na indnstri 1 '" n" cnmmerclo. . . 

Quero mesmo diz ... r qnP, ~i o Estado oflere-
ce,;se ás "p11aças de polich, uma' remuner?~io 
f'Xal{gerada e não correspondP.nte á rcc .. ita 

..()rçamentaria, te ri t eqt;ibclecido u'm 11 côn-
.:orrencia e\l.Jentemente orejnrtici.ll ao!; iule-

.re:l~ts da tavoura e das' indu:::trlasrque luctam 

com o SP.rio e grave problema da falta quasi 
que absoluta de braços. 

Todos abandonariam & vida rude dos cam-
pos, buscando a Capital afim !ie prl'starem 
guarda a estabelecimentos publicos e frequen-
tarem cinemas. 

0 SR. FERREIRA DE CARVALHO dá um aparte. 
O sa. SILVA FoRTES:-A verdade, sr. Pre-

l'idt>nte, é que em Minas, como em outros 
Estados, a classe que mail\ precisa de garan-
tias por r.arte da polida, a cla~se ttgricola-cu-
ja propriedade é muitas vezes anre11çada, não 
1·ecebc a npce~saria protecção ou os bf'nllti-
cios decorrentes de um bom policiamento. 

Os illustrados collegas s:1 bem que a vi,ta e 
a propriedade. nos Ct:'ntros ruraes, estão ea-
trPgtl e:; unicamente á boa indole e · ao espí-
rito moderarlo do povo mineiro. 

11 ~R. CASTELLO BRANco : " poi~do. 
Ux ~ENHnR DEPUTADO : - Isso porque a nos-

sa força publica é insufficiente. ·• 
O ,R. CASTELLO BRANCO : -Nesse caso em 

loj;,<J r de se aygmentar· o ordenado dos offi-
daes se deveria augmentar o quadro dos sol-
dados. 1 

O SR. P.ERICLES DE MENDONÇA : ·- E o sol:lo 
p:1 ra quP o qu~dro seja preenchido. 

O SR. SILVA FORTES : -Os nohres d .. puta-
rlo~ cum os constante:-: ap·11·tes com 4ue me 
honram, cCJrtam. a eada momento, o fio da 
minha at·gumentação. Ss. exc~. ü.lvez qnei -
rJm experimcnlil r· a minha habilirlade em res-
ponder· a tant.:1s oh;Pcçõe~; mas PU, que nAo 
:-:ou mar·inheiro de primeira viagem não me 
dP.ixa1·ei arrastllr par·~ es~e terreno. 

O SR. FERBI:IRA DE CARVALAO :·- V. exc. é 
veterano n11s lides J.!ar·lamentarPs e já con · 
quistou :1s esporas d~ cavalleiro nesta Casa. 

0 SR . SILVA FORTES: - Q assumpto é vas-
to e si cu quizessé descP.r :t detalhes, entrar 
t>m minucias e particularidarles, analysando 
a questão por to<.tas as ~uas laces, teria, eerta-
m'lnte, de fatigar a attenção da Camara, não 
me sendo mesmo snlliciente~ as quatro horas 
reglmentaes da nossa sessão. · 

Eu discuto a questão sob um ponto de vista 
geral, sem entrar em particularidades dispen-
saveis no momento. 

De accordo, sr. Presidente, com as premis-
sas ainda agora estabelecidas pe!o honratlo 
deput .do, repre!ientante do 2·. di!itrkto, de~ o 
entr~tanto, dizer que não po!lso ~bsolutamen
le concordar com 11 conclusão que s. exc. tí-
rou dessas me3mas premi~sas, declarando que 
é inteiramente conlrê!ria • ao augmPnto dos 
vencimentos da offlcialidade da Brigada Poli-
cial rlo Estado. 

Falo com o coração aberto: não tenho rela-
ções com nenhum dos officiaes da nossa Hri-
garla · rolicial. 

0 SR. C.\ ~1"ELLO BRANCO : .~-Poi;; eu me hon-
ro d~ tPr relaçt')e3 com ()[fiCia~>s da Brigarla 
Pohcial. ls~o, porém. não me impt·d ~ 1 de fa-
lar conra o aM!tnHnto de vnncimcntos. 

O SR. SILVA PoRTEs:- Respeito a opinião 
do nobr~ deputacto. Ao iniciar o dehate deda-
rei mesmo .. ~t.a r de ~ccordo com as consid~
raCões a!Jre~entadas pnt· s. exc. 

0 SR . CASTEL'-0 BtUNCb:-Então V. exc vota 
commigo? . 

I 
O SR. SlLv'A FonTEs:- De modo ;dgum. 
() sn. CASTELLO BnArtco : --' t ·ru~o· v. exc . 

está de accordo e vota contra •f '1 
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O ~R. SrLV.A FoRTES:-V. l'xc. lançou o an-
zol com uma habilidade extraordinarla (ri~o) } 
porque não ha causa mais !'et1uctora e sym1 pathlca do I{Ue es~a que procura defPnriPr o· 
mterP!'!'.es OHS classe!\ con~:c"adoras do Esta-, 
oo, da industri•·, do commetcio e da la-
vonr"· ' 

Como disse, rstou intr.ir:~mente de accnr~o1 

com a~ premiss"s ~~ue o nobrP rieputano 1'~
tabeleceu, mas divirjo da conulusao a que 
chegou s. exc. · I 

Ent.Pndo, !'r. Pref-idente, que par:1 ter·mog' 
uma bôa organil.:l(·ào policiá! dPvemós 'rc-
muner; r convenientemente os otflciaes, 1!!-
vando-lhes a~slm um mcenlivo ao rle~empe
nho de su~s ;, rduas funccções de defcmorcs 
da proprieriade e d t viela do cidadão. 

Eu !'Pria o primeiro a applaudir a mclhot i11 
no soldo dP. tonas ~s pra~a!\, com uma perfeit~ 
remorlela<:ão da estructura 11H nMsa Força 
Public;\ l-i <~S condições financeir01s do Estar1o 
comporta~scm, no momento Ps~a mect ida. 

0 SR . fERREIRA DE CARYAl.nO:-E' e!'ise um 
dever primordial q~•e de\'e merecer toda a . 
nossa atlençâo. 

O sn . SILVA fORTE!'-:- M<Js, si nKQ podemos 
:~ssim proerdrr pela dPuciéncin e n1f'ios or-
çamentarios, que no:> seja lidto, ao 1 meno~1 d:u· um primeiro pass , melhorandn ~s ven-
cimPnto" do~ ófficiaes que ~ão os prfrii-ip~r.~ ' 
~ directos r Psponsaveis pela tiõa organização 
do serviço nolt ci:tl. , 11 , 

Para adopt1r a conr.lus<to a qne chegou o 
nobre depu~ado eu teJ'i<t df' me insurgir con-
tra outras medid~ s rect:.madas pela admini~
tração com o fim oe attender á bõa m~rrh:~ 
dos negocios publico~; e mais ainoa. para ser 
cohe1 ente PU (IPveria já ter votado contra 
muila collHt que por aq ui t:·anF-itou. 

Sou um disciphnnoo e ainda mesmo que a 
oousa me, trque muito de perto, ~ncaro, an-
tes de tudo, a C(lnveniooda pubhca c os in · 
tercsses geraes da colleclividade. 

No caso concreto de que no; occupam(ls, 
penso, sr. Pre~ident~', que se trPta de .atten-
rler it uma nece~~idad e reclamaoa para o 
bom ~ndamento do ~ervi ço policilll . 

Por oulro laclo , r.ão de\•emos rec,..iar que~ 
Ktedida n lnha tr:.zer graves pPr:urbaçõqs no 
nosso orçamento. . 

Oiri~~:i udo o dep:~rtamenlo das no~s~s fin:~n
ças psla um moço que fez parte rl esr(l Cama-
ra. lt~lcnto bri lhante. P:'pir-ilo inflexiYel , e c~
tou h~m ~c~uro llt> que s. exc. seria o primei-
ro a dar o br·:~do de aL11ma contra qulilquer 
mcrl irla que viesse comprometter o orç .menl(l 
do E~tadu. 

}?.i)o, ~•·· PrP~idfnt~ . com int .. ira i~enção 
de animc1. emhor-a cu pertença a uma cla~se 
que SP. r"sen t•: tamhem do" effer tos ct:~ cri~c 
actual. TPuho ainda a frllnquf'7,a d·· ciPf'larar 
QP~la tr·ibuna qu .. rmqu~ nlo o ~:stndo não os· 
tabelecer um r ... gimrn tdbutal'io mais PQUi-
tativo, mais efli c<J z e m11i,; sej!u•·o, t•·remos 
~empre d~ v.er or~;<t mPOti· S . ~ J.,bpra.los com 
temor, SU.Jf'itó~ {1,- evPnlualidad•·s e :~o!' c le-
fi cit""• sPndo. mu:t:t~ v~>zes a arJ•,..cada~ã.o in-
f~>r-ior ás pre,vb•õ~>s rlo legi,-Jarlor . 

Não tPnh~ int•·resse Pm qne s~ au,gmen 
tem os vPnc•menloF- oe A. ,B. ou c. , , 

SPi yue 11 lavoura e :,s inrlu-tr-ia~ l·•.clam 
crm ~erias difficuldades, aggraV<Id<tfõ ainda 

com as novas tarifas da Central, pOI!tt•lllll-
~amente, o imposto mineiro el'tl reprteehrtdb 
por doir. terÇO!' e o frete por nm te~o dtl•lb· 
portancia tota·I a pai(& r, ao p 1SSO qu~ MJ)Jt, 
de &ccordo com as tarifas vlgtmtcs, invetM· 
-raro se o;; papei!', sendo o lr .. le rrpres~ntadb 
por dois lel'!,;os e o impo~to 'flOr um. ·· 

A admini~tr aç;To o a Crntral e~tabelecP.o 
uma taxa unitonuc par·a ca 1~a 1: para deR-'111'· 
ga. Quem dPspach:.t•, Hl!JponhtunM, um vo-
lumP p~anrlo i 5 kilo~rammas •·star{t ~ot~jtliU. 
á t~xa de 18000 por carga e 11)000 por dfM!t. 
carga; quem despachnr 10 ou i2 volumes es--
tará sujeito á mesma t:txa. 

Nàll defendo a admini~tração lia Central. 
mas não posso t· mbem alimrn t:1 r accusações 
o que demonstra , ainrla um·i vrz, o meu es-
pírito de toteF:wtia e de prudeuda. 

Sr. Pr···sident••. 'O nobr.e tle(tutaôo fez u~ 
eslurlo comp<tr·;~ti\'O enlr·e as tax~s ~Uf-l os~$
lados do RIO e )t iiHI:' cóbram sobre certos é 
rlelcrminactos pro I netos . · 

S. Pxc. cteu)ouH ··ou qne o Estado qo Rio, 
q,n~e o per<;p t·. o (i wujto mrnor para ch .. ~Car 
ar s mercados C(lnsnmidores, cobrn uma tax,a 
muito mais fa\'oran~ l âs índu S Lria~. 

Esluu dt; accordo; mas di;·ei ao nohrP. dP-
putarlo que a situação da no~~a indu~tria já 
foi aiuda m;~ is desvantajo!'a. porqu;,nto. anti· 
g~mr:nte, a Ct·nt•·al, nã9 PStahPiecendo llll i-
r~ s ditferençiaes. sujeiJ.ava OS prC'dliClus dO 
extremo norte e de outras zonus longínquas 
dt! ~linas, que preteudiam conquiHar os mer-
cad(JS cuosumidorrs, a uma taxa que poderia. 
com ru~ Liça , l:lassilicar de prohibitiva. . 

Assim é que o frete era cobrado de accôr· 
rto corn o P•·rcu •·so que teria de faze1· a mer-
callori<l. , 

O ~~L C.\STELLO BRANco:- Ft etc que foi 
eJ .. ,·ado agor<~ tJe r. o. 60 e 100 · 1. • 

O FR. SILVA J!oRTES:-Mas ·não se póde dPi-
xat· de reconhece•· f.!lle o rstabelecimento de 
uma tarifa uniforme veiu favorecer de algum 
modo as indu~tr-ills , poi& que os seús prúd u-
ct0'-, quer venham de ponto!' pmximos ott 
distautes. pndt•m ch ·~rar a(ls rnr rcados con-
~n midores em e1waldaoe de cdndir;oes. ' 

Ex i ·tr, de fa ct11, uma ~rt ·ande diffPrPnça en-
tre as lribnt~('õPS do E~tado de .Minas e CtS 
do E~tado dn R to que tr m ainda sohre nós a 
v a nt11gem do poriPr levar s .. us productos aos 
•·en tr·/;s de consumo com muito m;ri:> rapidrz 
e predeza. 

Mas o que não SP.i é o modo pratico prlo 
qúa l Y'Oder !!mM l emovet· esses inconveniPn-
le~ que pesam !'Obre nós. 

Sou tllll l'imolrs P hunrildc collabo•·ador rtns· 
meu' illu!'lnldos collegas e rPconh• ço me in· 
compPlcnte (não apoi11d"s geraes) para resol-
ver t:io momentosa qucs!Ao. 1 

PPrlPnço ~\ 11 ma clas!'e das m.ri~ im porlan · 
tPs do E,;tnrlo e, si qui1e~H! muito ~cria a oi 
7.et· e protesta,. JlPSLa CHrnara ; Pntrrt-1nto,. 
a~uardo qu~ il arcãn hendica do governo dP-
P'• r cdm a cooper<tÇAo etfiCHZ dos honra!los· 
detJntados, pos~am, em momen~o opportuno, 
l.r~ZP I' a solu~ào de~ se gr~ud~ e momento~o· 
probiPma. 

Al?nardo. poi~. que a commissão rle força 
Putdiea, que m ... r•·•:•: a confiança da CamarA e 
· du ~overr o, H' prou :.~ncie soQre as emenda&-
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do Senado porque o·meu voto está subordi-
nado á o r ieulação que receberei da mesma 
commi!'sAo. 

Tenho concluído. 
(Muito bem ; muito bem l) 
O sr. Uastello Branc• (pela ordem):-

Sr. Presideule, no proJecto de Orçamento 
vem uma emcnrfa cnntendo a labell:l de ven-
cimentos de todos o~ funccionario~ do E~ta
do e na llUal f•stão incluído:; télmbem os do~ 
ofliciaes da Cri~ada Policial rio Estado. 

Nessa!' condições. peço o adiamento da dis-
cussão das cmcnrtas elll debate p:tra a ses-
são rle amanhã. Assim a Carn<tra melhor rP.-
flec lirá e resolverá sobre a circum$tancia de 
se dt'lermina r· na emend;r ao projecto de or-
çamenro que o augmcnro de '"encimentos de 
todo~ os funccional"ios do Esla,do só s ~:rá p:•-
go dP. julho em di.rnte. qu~ndo na emenda 
em deloate se ('l'tllhCIPCe PXt:t'pÇâO em (iiVOr 
dc•s ofliciaes da L1rigacla do Estado, mandan-
do vi;;or·ar· cs•a tabella no começo do cxcr· 
cicio vindouro. 

~~· r ndo por i6so a ;\[cs:~ á seguinte • rc-
qu~rime nto (lê) 

(.lluilo bem lj 

Reque1'imento 

RPqueiro o adii1mPnto rla di scussão d~s 
emPnoas dr) S ·nado. a proposição n. 150, por 
2"- hera~, a fim de ser dado JJara ordem do dia 
de amanha. 

Salil da~ Sf's~õcs, 2 de setembro de H11 3. 
- CastPIIO Branco. 

E' apoiado e posto em discussão. 
O sa•. 31odcstloo Gonçahres:- Sr. 

Prer-:identc, a commi~são de Força Publica 
de;;ej-1 que se faça em torno das emendas 
offer·ecidas pelo Senado ao projecto n. 95 o 
mais amplo debate e, nessas condições, vem 
d t•clarar á Casa que acceita o requerimento 
quP. acaba de ~er apresPntaclo pr.lo nobrP. de-
putado. repre!'ent.aute da 2•. circumscripção 
eleitoral. (M1üto bMn!) . . 

Ninguem mais pP.dindo a palavra, encerra-
se a discussão, sendo approvado o requeri-
mento. 

Urgencia 

O ~R . AuGUSTo SrYER. pela ordem, obtendo 
nrgencia, apr~se nta as seguintes redacções 
finaes: 

Redacçilo {inf/l do projectn n. ~9. de 1912 

A commi .. cão de RP.rl:1cção á qual foi pre-
l'ente o projecto n. 89, de i91t, apresenta 
como tina! a mesma rcdacçãn com qu•! foi 
o mesmo approvado em 3". turno regimon· 
hl. 

Sala das Commis~ões, 2 de selPmbro de 
i9t3 -PPdro Laborne.-Augnslo Spyer·. -
Raul de Faria. 

Retlo !'ção final elo p1'ojecto n. 122 

A commi--~ãe rlP. RPdac~ão das Leis é 1 de ' 
-par~cer· que ~e dê ao projcclo n. i2i a ·mes-

ma redacção com que foi approvado em 3.• 
àÍECUSSàO. 

Sala das Sessõel', 2 de setembro de 1913. 
-Raul de Faria.-·A. Spyer.-Pt>dto Labor·ne. 

U uE::.Mo !'ENIIOR reqQer· e obtem que sejam 
discutidos e votados lmmediatamente as re-
dacções que ac11ba de apres .. ntar. 

L1dás, J.lois, e postas em discus~ão "Ucc_es· 
~ivamente Fão ambas sem debate llpplO\'aoas 
e rem(·tlidas ao Senado. 

Parl'cer n. 190 

Lido e post:~ em discu~si\o, é sem debate 
appr-ovado o parl>cer n. 190. da com missão 
clt~ Petições, optmndo pPio injAferimentl) de 
uma representação do c&pilào Pdulo Ferrei-
ra da Cunhi!. ' 

Archive·> e. 

Parecer n. 119 

Srm debntP. é nppr·ovado o p3reer.r n. i91, 
da commissão d~ PcliçõPs. npinanrlo OPio in-
11efPrimf'nto dP. um requerimento de Bernar-
do LOJJeS rte f'i~ueiredo. Archivo se. 

Nada mais h,,vf!ndo ~ tr111ar. o ~;r·. Pre~i
d( nl e designa para am:1nh:\ a seguinte 

OROEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

4,1é uma hor.1 ria La rd,. : 
Leilnra e :.pprO\'ação da acta. 
Expedient e. 
Até duas horas da tarde: 
Apresentação de ;-•arecerefõ das commisF-ões. 
Apresentação de projeclos, requPrimentos, 

indic:rçõPs, inter·pellaçõt'S ou moçMs. 
Oiscu!'•ào de requerimentos, indicações, 

interpellaçoes ou moções. 
Ap!Jrovação de redacções finaes. 

SE~UNOA PAI,\TE 

Até quatro horas da tarde: 
iJiscus~ão das emendas offerecidas pelo 

Senado ;,o projecto n . 106 (pro!)osição n. tU} 
da Camara, ~obre orçamenro. 

Conrinuação da di~cussão dlls f' IDPnrla!l f ffe-
recida!' pelo Sen:~do 110 pro_iecto n. 95 (propo · 
~içilo n. i 50) da C3m~ra, sobre força publica. 

Uiscus~ão da emenrJ;r otferecirla pelo SP.-
nao1o ao proj,.cto n. J2t (proposkão n. t52} 
dil Camara, peruo~udo o ex -lenPule 1la força 
publicH, l'tlalbPUS RibPir·o d • Silva do resto 
da pena d~ pr·ivaçào de liberdadf' que lhe 
fui impo~ta l•or· sentença do juiz de direito 
dlll ·aJ.Pll11. 

Discn•f;:iO d:-r emcnrla offerel'irla pelo Sena-
rlo ao J.lr<•jPclo n 1H (· or·opo~icão n. i391 da 
C<~mara. !'Obre conces~tlo· de licer•ça!'. 

Di•cussào da emenrla offerccida pelo s~
na•IO a& proj .. ctn n. 55 (proposição n. i27J da 
Cam:~ra, de i!lti, Pstabet ... cendo o rrgimen 
lej!al d.ts P-stradas de ferro no E-t:~do. 

Prim eira diH'U!I~ão do projecto n. 8 da Se-
nadn, crPan~o uma sPgunct~t vara de juiz rle 
dirello na Capit~tl rlo E>tadú e contendo ou· 
lras nispnsiçõe~. 
Lev~tnta-se a sessão. 
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5t.• SESSÃO ORDlNARIA AOS 3 DE SE-
TEMBRO DE t913. 

PRESIDENCtA DO SR. EDUARDO 00 AMARAL 
o I 

SUKMARIO: AetR. -B:xpediente. - Emenda do 
Senado. - A!Jrf'sentaçllo de parecere11. - A~Jr*'
•ent'I\)Ao de prolecto.-Diseurso do ar. Moreira 
da 1\ocha. -Discusslo das ernend11s do Senado 
ai) IJfOjf'cto n. 100 (Orçarnento).-Di&curs-1 e re-
querimento do sr. Castello Branco -Requeri-
Ulento do sr. Senna Figueiredo -Dise~rso dl) 
sr. C11stello Brar,tco.-ObservaçõPs fl<1 ar. P re-
sidente. - DiscurRo do sr. Senna Figut~rre•l!>. 
- Urgeocia. - Officio e Elm~nda& •lo Senado. 
-Continuação •la discussllo das emendas do Se-
nado ao pro.;ecto d~ orçameoto,-Diacussllo do 
sr . Silva Fortes -Ordem do dia. 

Ao meio dia , feita a cham:1da. acham-sP. 
presentt>s os srs. Vieira ~hrques, .J osé 
Alves, FerrPira rle Carvalho. X<tviet• Rolim, 
Emílio Jardim, P.lodestino GonçalvPs, Fran-
klin de Castro, Moreira da Rocha, Raul Soa-
I'I'S, NPlson de Senna. C1stPllo Branco, Per-i-
ele!'. Henrique Portugal, Martins da Silva, 
Pedro Laborne. Silva F01·tes. Au~nslo Spyt>r., 
Chr isti:lno Rõçaf', João Li~boa, Edgardo da 
.Cunha, Alves de Lemos, João Velloso, Joiio 
. Antonio. Senna Figueiredo, Firmi:~no ~os r a, 
lt;nacio 1\lurt •. Valdomir-o de l'fl agn lh ief;, Ar--
gt>miro d~ RPs'lnde, Edmundo lllum e Schu-
maun P faltando com c;,us·t . participnda os 
srs. St.ylita, Olympio Teixeira, Caldeira .Ju-
nior, TavarPs dt: Mello, C rmpos do Amaral e 
Antonio i\lou r a e, sem ella, os mais _senhores. 

Abre-se a sessão. 1 

Lirla a acta d.r antecedPnle e nlo havendo 
quem sobre ella faça obser\"ações é a mesma 
-dada por approvada. 

O s R. L • SECRETARIO dá conLa do seguinte 

BXPEDJBNTE 

Officios 
Do H. L• secretario do Senado devolvendo 

acompanhada de uma emenda a proposição 
de lei desta Camara n. t42. concedPndo licen-
ça a diversos funccionarios publicos.-lmpri-
ma-se para ordem dos trabalhos. 

J1 
Emenda o{ferecida e opprovada pelQ Senado 

á proposição 11. U 2, (p1•ojccto H5) da Ca.-
mnra . 

' Accrescente-se llO art. L-, em segui•la á 
leura c: 

d) a professora da Escola Infantil da Capi-
tal, d. Alice Tavares P. ao inspector rr,gional 
do ensino, Raymundn Tavares, dois annog (Le 
licença, a cada um , pat·a Lrat.amPnto de s;111de 
e á o. Maria Rata l'essoa de Mello Coelho, 
professora do 2. • ~rupo e~co lar· · de, Juiz dt: 
Fóra, um anno para tratar de negocios, sendt> 
e;:sa$ licenças em proa·ogação; 1 

Projecto a que se refere a emenrl& nprtl 
O Congresso Legislativo do Estado de Mines 

Ger.res decreta: 
Art . 1 . · Fica o {;OVtrno auctorizado a oon-

ceder as seguintes licenças : 
a) a Manoel Raymundo Dias Simiri, t>scri-

\·ão de paz do districto de Dores do .lo sé · Pe-
dro,· comarca de MC!•huassü, dois annos de 
licPnça para tratar de n .. ~ocios; 

b) a Ananiil s Jn~é Ribeiro, escrivão do 2. • 
otlido do termo de Alvinopolis, tres ~tnnos 
de lkenÇa para o mesm<) tfní; 

c) a J o~é Pereira da Cunhíl Sobrinho, es-
cr-ivão de paz de S. José d a Lagô r, dois annQs 
de l!cPnça para e~ual fim. 

Ar. 2. · Revogam-se aS" ll isposições em con-
trario. · 
' Do mesmo senhor communicantJo ter !;Ubl-
do á sancção sol>- n. 298 a proposição de lei 
destn Cama r·a auclorizando o govemo a em-
prestar a Companhia Nort~ de Minas a quan· 
tia de mil contos de réis em apolices da di-
vida puhliea do Eslado, medilinte ;!iir:!ntia hy-
polhecaria.-A', Camara fica in teirada. 

APRESENTAÇÃO DE P.HtECEI,l.ES DAS COMMISSÕES 

0 SR. ]Gil A CIO MURTA, pela commissão da 
Obras Publicas e Viação, apresenta o seguinte 

P arece:r -n . 195 

A commis~ã{) de Obra!' Publicas e Viilção a 
que foi pr·eserrte o ret.tuerimento do sr. Ullimé 
Goubar~ier, pedindo ao Congrrsso concessão 
de privilegio para a na '"eg;• ção dos ,,filuentes 
dos rios ~apucaby e 8·rpucahy-mlrim,- aepots 
de bem estudar tal pr·etenção e de ou v1r a 
secção technica de Viação da Secretaria da 
Agricultnra do Estado: 

Con iderando que o requerente propõe a 
fazer á sua custa a desoiJstrucção dos rios, 
recebendo apen:rs a garantia de explorar por 
30 :mnos o seu privilegio, 

Considerando que. segundo informa are-
spectiva secção da Secrétar·ia da AgricuiLura, 
nenhuma concessão ou cvntr·acto fot feito pelo 
governo do EstarJo sobre a navegaç<io daquel-
l e~; r·ios; mas considerando que, para a nave-
gação do no sa·pucahy. tem com a f.ompa-
nhra E. F. Foc:deraes Brasileir-as, Rêde Sul 
MinPira, concessão do governo federal, e sPn-
do conveniente ouvi r-se a r espeito do pedido 
o gover·no da Un ião, para que possa o Con-
gr·esso oti o gover-no do Estado dar uma solu-
ção jus.ta ao requ P-rimento, é a commi!l~ão de 
parecer e rt>quer 4ue, por inter·medio oa 
mesa; •·se ~b l ic item infornn1t;õe:> do governo 
federal sobre tal pedido. 

I 
Sala ~as f.ommissõe;;, 3 de sPtembro de 

tt~3.- lgr~acio Murta.- Chr!stiano R<><;a~.-lm-
prnna-sH. .• 

O SR. Jf•Ão VEuoso, pela comruissão rfe In· 
strucção Publica, nvresenta. o srguinte 

• I 

~ 1 ~" ' 1 • Pal'ecer n. 196 . I 

e) á proff'ssora puhltctt de Biriniry, muni, 
cipio de Oiamantina, r). Miit·ia .losPphioa .l'l et- • 
to GuctTa. 1,1111 anno de liren(·a, e ul pr'oroga- ! 
ção, para lraLamento de saude . .1 A commissão de ln~truccão Publi r.a> a que 

P:1ço do Senado po Estado de 1\lipas GeraP.. , foi presente o requ P.r·irhento t·m • que o dtre-
aos 2 IIr setP.mbro de 1913.-l!ev.ndo F&.rre1- ctor do ((ºurso de Phat',Jflacia e UJontolo_,gia 
ra Lopes.-Jo~é Pedro Drummohd.-Gomés i1ô Gymd~ io Le~poldínense\. pede que seJam 
Freire de Andrade. 1 • ' admiUidos ' a re~istro, ná âirectoria de Hygie-
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ne do Estado, os diplomas de pharmacAutico 
e cirurgião-dentista expedldos por aquelle 9-Y• 
mna!'io, é de parecer e requer que Hntes 
da nova deliberatção, sejam pedidas ao {(Over-
no informações sobre a inscripçãO dos r~!lpe
ctivos estatutos no registro "=-Peciat da co-
marca, de accorrlo com o dec. n. 173, de lO 
de setembro de 1893, attP.stação de aucto•i-
dad~s municipae,- e estad01u~s e principal-
mentP rlo inspectflr dll hygiene local sobre 
a regular·id .• de do funcciouaUienlo do!> respe-
ctivos cur·~os d~de a installação dos mesmos, 
documt>nlo !'O.,re a frcq u~ucia de alumnos 
nos ref,.rido!> cursos f' sobre a constituição 
de corpo docente e linalmecte copia impr~:o.sa 
dos respectivos estatutos. 

Sala rlas ges!'ões, 3 dP setembro de t 9!3. 
-João Velloso, l'ellitor. - Xavier .l{olim .- Nel-
son de Senna.-~·erreira de Carvalbo.-A im-
pr·rmir. · 

O SR. EMrLro JARDIM, pela com missão ele Or-
çamento, l!presenta o seguinte 

Parecer n . 197 

~. , reprrscnt ção junta, vinda do estudo 
da commis~ãn ••e Orçamento, all{•~am c.•m-
m••rci:~ ntt>s de ÚbP.·~ba, qun esl.á. o commer-
Cto a.lli , como em tJher:tbinlJ, c Araguary , a 
soffh:r· ser·ios pre.uizos, occ:t:'ion .• nos pelo 
t·acLu de cobn:tr o E~t;tdo rlt: Min<lS iwp(.~los 
de exporlat;lio inriclinrloinclblm,:l<• mcn 1e sohrt: 
todas as m .. r,·anol'ia~ que <H.JUI' IIns praça~ rt:-
melteru á~ do Estado de Coya1., em bMa taes 
mercadorias sejam de producçào extran~cira 
ou de out1·o,; E~tado~. 

Es<a il'l'ep;ulal'icladc tem dano . l o~ar á tli-
minuição das tran~acc;õ .. s commerctaes ent1·e 
aquellas e aF> pr:lçns do vizinho Estado, se-
~undo a al'fi rrnação dos si~natarios da referi-
da represen tação. 

l!i' evidente que, verdadeira a ;dlt>gação 
do commercio de Uberaba e trat.nndo-se de 
um imposto, CUJa cobrança é pela Constil ui-
ç~o fede1·al vedada ao Estado, ao governo 
minriJ·o cumpre tomar ns providencias ne-
ccssarias em or·dt>m a evita1· os inconvenieutes 
ap()nt~dos naquella reprrsentação. 

E• pMlar;to, a commis~ão de parecPr que 
se envie a ruesma representação á Secretaria 
das Fina)'lças, ~ne a examinará e tomará. na 
consideração que merecer. 

Sala ri as Commis~l)es, 3 dP. agosto dP. i!lt3. 
-Emilio Jardim.-AI\'f'S de LE'mo ... - João Li :;-
bóii. - Senna Figueircdo. - A imprimir. · 

APRESINTAÇ . .\0 DE PROJECT,)S. REQUERIMENTSO, 
. INDIC.~ ÇÕES, INTERPELLAÇÕES E MOÇÕE~ 

e 11r. Moreira da Roeu: -Sr. Prl'~i
rlentr, pedi fi palavra p~ 1·a 11prescnt:•1' á Casa 
um projPI'lo de ordem judtt.:iaria, rrferente a 
divrrs s fó ,.mas de pr·oce~so. , 

E' uma roHLeria fll'ldil, fÓI'a da minha fapa-
cidadP. profissionnl, e eu. aprP.sentando-a, 
nã'l façn mab do que cumpr'.i r o meu dever . 

O projecto é o sPguit.Le (lê) 
Relativamt>ntr no :nt. L • do projecto, nós 

já viníos, que o TMbun<~l nà Relacão necidiu . 
uo agg•·avfl ae instrumPntn n. 1.065, da co-
m:•rc" de C;f ta~nazcg, (« Revista ForensPJo, vol. 
i 5, pog. 9·:;, por accord<io de 20 de julho de . . 

t9i0, que, nas cau~as regirla~t pela cConsoli-
daçtlo» do -conselbdto Ribaç 11s intimações 
e c1taç1es de sentenças, appel111ções c quaes-
quer ac&os prejudiaes, além da cUaçlio ini-
cial, não podPm ""r feitat~ sob pregão em 
11u iencia, por não ser apphcavel o dtl'lpo~i
tivo do art. 722, do regul. n. 737, de U~liO. 

Ora. si no proce~ Cte inventario procu-
ram-se facilitar tu:io, barateando e aprjjl'Sitn-
do, nlo é logko exigir-se a 1::1da pa!tso, a 
intimação pes•oal do coherdeit·o, re~irtente 
ás vezes longP.. I•U mesmo l'm termo difte-
' ente. para falar aos actos do inventario, de~ 
pois d~ haver sido citado para ver c n1 ret o 
processo. • 

Um exemplo, sr. Prcsidentr.: é citado o 
!Jrrdeiro ~· ulano para •vet·. se procerler no 
t .. rmo do Bomlim ao invrntal'io d~ João. re-
sid indo o herdeiro em Sahará. Ha indi('a-
~·ào dos louvados pr. r a a lt \'aliações, m;;s si o 
her·df'iro não póde ser :tpre)loado em •au-
diP.ncia para vir, dentro d1• certo prazo. fálar 
~obre o~ nomrs .de louv:tdos propostos pelo 
rnventan<1 nlr. é I rço~o tn·ar-sll'.nova pr·eca-
toria para e li e ~cr ouvido. undc vão ptu·at· 
as de~pt•f.as do invt•ntarifl? 

Qunndo será uiLim:•do ? O remedio é appli-
c~u·-~~~ ao pi'O(:I'SSO 00 inveutll rio a dispOSI-
ção do :nt. 722. no rc~ul. n. 737, romo· jó f;e 
fez para as dil'i~õPS .de tenas, no at·t.' H, 
drc. 2.012. . 

O sn. SILVA l)'(lrnE~ :- O me•• coi!Pg<~ está 
mexendo em c<~ixa tH: m:t rihondos (riso\. 

O SR. MORElRA DA RocuA:- Reah'ncntr. que 
a mat~ria é a ·i.ta. e, de acurado estudo;-
em todo c;.so, como p<tra o anno, na vmdou-
ra ses~ão legisla tiva, tPremos tempo suffici-
cote de estuda1· a questão. 

O SR. SILVA FoRTEs:- V. exc. lança a se-
mentH para ver s<: póde germina r e só tem 
o intuito de torn:tr a j ustiçll facil e ba1·at11. 

O sR. MoREIRA DA RocuA: - Perfeitamente: 
Quanto ao art. 2.0

, sr. Presidente, como já 
disse, o dec. n. 2.01:1, de f907, que preten-
dia bnratear as despesas do processo de in-
vent:l rio, instituiu nos arts. 33 e 34, o julga-
mrnto da liquíd,lção por sentE' nça do juiz. 

Qual o resultado des a novidade, 4ue o 
dito dPcretn inslit uiu? 

Demora <lo andamPnto do procel'so, e au. 
gmenlo de cusl<~s. Demora do andamento, 
porlJUt', feita a liquidação pelo contador, \'lo 
os autos iiO colll'ctor, -pa ra falar sobre essa 
liquidat:ão, e dPpoh sobem ao juiz para jul-
gar. E,las form;, Jidades acca1 retam perda de 
tempo. quando tudo is~o }e faria atin,. J; antes 
de FCr JUlgada a partilha, como sempre se 
fez. 

Não se dig(t fJU" apressa o pago~mcn tc do 
impost~. Quando ~ão h a dinheiro l !O t>spo-
110, e c o .:aso m·ns l!er:•l, só se scpar· ndo 
b··ns !'C póde pa~ 1· o imp0;. to; mns e,;~:~ ~P.
paração ~ó se I!Ódt> dar 110 neto da pa;:• ilba 
para S~-' 1' :mnunda<l a a praç , c rt•duzir-,.:c a 
dinheiro es"e quinhão, afi m de ser recolhido 
a coller;to1·ia. , . 

A qur. ti~ r·ed uzi rla a tal srnl.rnça rle li-
C(Uidnçã~, 4uando mi.o ~e J!Ód~ logo pago~r o 
rmpo, to. 

Além disr.o, pelo ju lg~mrnto ria liquida~ão 
ba ~tugmP.nto de ncspe"<~· certo (rne o juiz tem 
conlwcimento da bomologa~ão. o esc·ho:ão 
tem termo!', o collclltor a leSRosta ele. · ·, 
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Assim, devem se supprimir os arts. 33 !e 
.34, do citado de c. n. •2.0 11, ficando-se no es'-
tado anterior do processo. 

Eucerrado o inventnrio, o juiz passa a de-
·liberar a oarlilha na fórma uo art. 35. • 

A J·espeito do itrl. 3.• do projecto, rdE.vo 
dizer, que o citado dec. 2.0il ~reou .no Hrl. 
51 e seguinte:> a demarcação dos quinbõPs, 
mas nào toi daro 4uanto ao-processo a ::.eguir- • 
se, detE>rminitnrlO duvida!', que devem Eer· 
banidas das ld~. 

Já o eminente Jurisconsulto, o ex mo. sr·. 
dr. Leliodo, lembrou a idéa tle se OIJ~ervitr 
o proccs-o do!' arll'. 7-l e 75. do de c. n. 2.'·i 2, 
conforme se vê n;1s suas cAn notações» ao de c. 
2.011, Jag. 82. 

O ar'r. a.• do projccto resolve, portanto, 
duvidas poEsivci8, marcando a fórma do pro-
-cesso. 

Sobre o art. 4.•, como a Casa sabe, a com-
petcnda para ma11dar· abrir a~sentos do re-
gt:-tro civil ou lazer emendas, restaurnl- as 
ou rectiliC< l-as, é dada aog juües de direito 
e munido:w:, !Jelos arts. 25 e 24, do dPC'. 
9.8!!8, dP 7 de mar·ço de i888. I'OIIIOI'ffie de-
cirtiu a Rela ção de Minas (ccHevh;ta Forense", 
v oi. 12, p; g. 323). 

Or~, não ba 11aua que mais tolha a ncção 
do povo, já muito de-cuid<lrto em cumprir os 
devrres do rPgi~tro CIVil. Não se regrstra o 
naRcirm nto de uma cr·eauçn. 

llm ;,nno depoi~ qLH'I' .o p~e cumprir. esse 
dever, ruas só o pócte faz· .r di?.nte de um man-
dado do juiz •ie aireito pu municipal. 

O cidadão desanima ·~ não o f<tz . 
E' mor dor em um distri~to di-:tantP., a via-

g_cm á ,U:qe çla com~rca é di:>pendios:l. e pre-
os:• arr~nJar· um gut• para rf'querer, etr. 
Ab~ ndona a idéa em pr'Pjuizo do serviço do 

regi~tro, que ::r lei J.lrucura facilitar. Assim 
íor·á a juslilica~ão perante o juiz do districto 
com muito mr nor dispenrlio P. l'acrificios. 

Alem de tudo, vem ~P r~gularízar uma si-
tuacão de f ::r c to exi:;tenti', porque geralmente 
s•: fazem essas .i usti tica~ões nos i uizes de paz, 
contra a lei e determinando nullidades e pre-
juízos futuros nas habilitações de herdeiros co-
mo aconteceu no accordão citado do Tribunal 
da Rela'çào. 

Sr. Presidente, c0mo já disse, esta-
mos no fim da actual sessão legislativa e 
no intervallo desta para a proxima reumão do 
Congt·esso. teremos tempo sufficiente de es-
tudar a m11teria contida no meu projecto, fi-
CHnrlo, desde já. consignado que conto com o 
valioso concurso de tortos os meus collegas, 
prinr.ipalmente, daquelles que cul tivam o di-
reito. alim de que o projecto seja couvertido 
em lei. e~coima•to de t0oos 0" defeito~. 

Tenho concluído. ( ,1/wito bem; ,1/uito bem I) 

Projecto ·n. 134 

O Con~resso Legblalivo do Estado de l\iinas 
Geraes arcrela : . 

Ar·t.. I.: Nas cnu~:as dP. inventario e partilhas 
rP~idas pelo Rtgul. n. 2.0 11 , de 21 de ahril de 
t 907. a cit.a ~ão inicial é pe~:-:oal e ~era!, pro- · 
c ... dendo-~e IJOI' dia a todos os ter mo,; do pro-
crsso até senteuça fi.nal e sua execução. 

raraf.{r·apho unrco. 1'od.1s as outras cita~il ~s, 
intiwaçõe;; de ~e ntençn:: . ap eli:Jções e do 
quaesquer actos preju1iciaes serão feitas sob 

pregão em auddencia, não havendo procuM 
rador judiei~ I ou nao sf ndo el'te encontrado 
na séde do juizo para ser intimado • ou nllO 
tendo pod~res para r·eceber· a intimação. • 
- Art. 2.• Ficam revogado!~ os arts. 8 P.'do 

dec. n.2.0H, de 21 de abril de t907. 
Art. 3. · Na demarcação a •rue :-e refPre o• 

art. 52 do dec . n. 2.011, de t907, será obser-
varlo o processo m~ rcado no!l Hrt~. 73. 7~ e ";5 
do oec. n. 2.012, de 21 de abril de 1907. 

Art. 4.• A compt-Lencía dada aos jnizPs de 
dirrito e municipaes pelo 11rt. 24- df) dPc. '\. 
9. 886, de 7•dr. março de 1881:!, par·a oS annota· · 
çoes nos livros do r('g stro f'ivil, pas!'a a ~er 
dos juizes <ie pa ?. dos rlist •ktos respf'rtivo!l, · 
observada a fúrmn de proce!'so do citado dec. 
n. 0.886, ouvido srmpr·e o i\ljnistefio Publico. 

P<oragraphg unico. Oas d ... ci!\ãt'S dos juizP.s 
do:: p~z, na; ]usttfiCflÇÕe!', a qur, ll llude o art. 
25 LI o de c. n. 9. 886, de 1888. haverá. aggravo 
de petição par;~ o juiz de tiireilo rlf! coroare~. · 

A~t. ti.• R:Pvogall);Se as di~ posições em con-
trariO. 
! Sata das Sessões rl~ Camara dos Deputados, 
3 de :-P.tembro dP. 1913 - Moreira da Rochr .. -
M. Gonç~ lve~ .- Jnão Vf' llos<;>.-Chr·istiano Ro-
ça.!'.- Pedr·o L'lborne.-Edgardo da Cunha. 

E,tando _apoi~rt? pelo numero de as~iguatu
ras vac a tmprrm1r. 

Pas~a -se á r 1 • 'i• 
2.a PARTE DA ORDEM DO DlA 

Emewlas do Senado ao projecto 11. 106, da, 
Camo1'a 

Disoensada a lei tura a T"Cquerirnen to do sr. 
c~slello Branco,elllram em óiscus~:io as emen-
das olf,..recid;, s pelo SenatJo ao pr<·j ~cto n. 
106, oa Camara, sobre orçamento . • 

O sr. Cnst.cllo Branco :-Sr·. Presidente, 
dentre a~ emend~ s do 1:'enaoo apresentadas ao 
projecto n. 106, Gesta Casa, a de n. 13 encerra 
diversos assurnptos, sendo a maioria delles 
ma teria nova e distincta da do projecto de Or-
çamento. 

E' as!'<im, !Jue P.~sa emenda di?. r espeito a 
organisação da .. caixa Beneficente di•S Func-
cionarios" e da cForça Publica,, trata lam-
bem de encamp,ação de estrada de ferro, au-
ctoriza desappro priação de predio~. 'manda 
fazer estudos nas ~guaf' mineraes, do munici-
pio de Santa Luzia do Carangola, e, tinalmen-
LP., trata de :ougmrnto d~ vencimentos dos 
tunccionarios do Estado. 

lnquestiooavelmente, sr. Pr·esidente, o as-
sumpto e,xi~e da nossa parl .. o maior estu•lo 
e nii" pode transitar nesra Casa P.m uma li-
~wirll e unica discussão, (apoiados; muito bem) 
porque a is~o se. oppõe rormJlmente o art. 
t81 do no-;so rrg1meuto. 

Ainda honlt'm tive opportunidade de mos-
trar, em ligeir·as palavras. que :r eapacidade 
tri-butar·ia do Estado e:-tava exgottada ; .... cor-
r·endo as dstas na Mr.nsn~cm do ... xmo. sr. Pre-
sidente do E:;tado, na ~·arte que trata da si-
tuação finnnceira, vejo que elle chama alten-
ção do Con:,:resso em palitvrrs que, prço per-
missão a Can para repetir nestP. momento. 

Diz o honrado Presidente do Estaoo que é 
de ... cde~ejar· que o Congt'eSSO Legislativo 
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não amplie despesas que possam compromet- Agora da zona da &falta, um grande nume-
ter a melhoria tinanceiraqne vamos notando». ro de fazendeiros se retirarou para o Espi-

Orct, sr. Presidente, o augmento de venci· rito Santo, onde encontrou ma1ores vanta-
mentos dos funccionarios, cons&ante da emen- gens na exploração da propriedade agricola1 da em discus!lào, importa em uma quantia e tio bem acelhido foi que, dois delles1 superior a 800:0008000 de réis. que ba 9 annos sahiram do municipio de rol-

Não quero, de torma all{uma, que se pense, nha re~idencia, lfl galgaram altas po10içôes 
nem de leve sequer, que me sirvo desta tri- polilicas na administração daquelle Estado. 
buna par11 pregar o descredito do Estado. Ficamos, portanto, privados do concurso 

O SR. FERREIRA DE GARVALH'.>: - Todos re- do capital, do braço valorozo, como tambem 
conhecemos os intuitos patrioLicos de v. exc. do concurso de elementos intelligentes. 
(apoiados; mudo bem!) E' uma situação, por·tanto. alarmante que 

O !'R. CASTELLG BRANCO: - A~rr:~deço aos precisa merecer da parte dos podere~ publi-
meus collef{a~ o conceito que me dispensam:.. coso maior estudo e a maior ponderaÇão, 
mas a crise flUe estamos alr:~vessando é da- P~ra que não levemos o Estado á circumstdn-
quellas que trazem aliirm.1dos os espíritos cias que podem nos trazer os maiOI'eS dissa-
mais opt1mistas, por ser geral. bor·es. 

O f-R. FERREIRA DE CARVALuo : - Essa crise Si a !'ituação economica periclita deantf.' da 
já transpoz as fronteiras do E5lado. desorganização do tr~balho ;•gricola, tl se a 

O !'R. CA~TELLO llRA!IICO: - A situação dif- situação financeira é essa que o eminentH sr. 
ticil que atravessa o Estado nflste momP.nto, PrPsidente do Estado declarou em sua men-
e que se me afigura porler aggravar-se ainda sa~em deste anno, como r que vamos au-
mais, obedece a mullipl~.; e complexas cau- gmentar o orçamento com nma rle10pesa su-
sas; e em parte é o fruclo de el'fos accumula- perior a 800 contos de réis! (Pausa). 
dos por muitos annos. E, sobretudo, sr. Pre!'idente, quando nós 

Sr. Presidente. nrste momento é nosso de- vamos proteger uma classe, a qu , j constante-
ver n;lo compromellermos as gerações futu- mente, estamos votando auxilos os mais uxa-
ras com responsabilid :td•~ ' P. encargos que g~'r·ados; que fale por mim, em eloquencia 
não sabemos si o E~tado póde satisfa7.PI-as t:F-magador·a, a lei publicada hoje no Min'IS 
como está inrlic:lndo o facto de ~e dcclal'ar Geraes. • 
aue esta lei só vigorará. de julho de f9H- em Augmenla-se os vencimentos dos officiaes 
deante. da Brigada Policial e. ahi está pnhlicada a lei 

E', por is~o. sr. PrP.sidenle, que me veJ·o na c•·cando o serviço do cor·po de S ude para a 
d Forç:t Publica rio Estado. ura contingencia de ex pôr á Camara tios 0 .mos-lhes merlico, damos lhPs pharmacia, 
Oeputarlos os perigos decol'rentes de um con- damo:;-lhes hos,_.ital e damos-lhe• cirurgiào-
sideravel augmP.nto de despesas. dentista, dP.oois de lhes lermos dado casa I 

Lembro <IUfl é precaria a situ:lção daqu l'l- Sr. Presidente, si c~ses servidores do li:sta-
les que, no inlel'ior do E5tado, trabalham do, com todos es:;es rP.cursos no ca~o de mo-
para, de seu esforço, tirar os rndos de sub- 1 · 1·d -!'iF-tencia e rllimPntar 0 erario publico, (11poia - estia ou · inva 1 ez, não podem viver com os 
dos geraes). parque é de lá que vêm os gran- ordenados que venciam, que diremos nós. se-
des recur8os para 0 Thesouro do Estado. nhores, rlos pobres pi'Ofessor~s que no inte-rior do E~tarlo. vivem com f ·J 68000? 

Sr. Presidente, a clas~e dos que trabalham O SR . FERREIRA DE CARVALHO : -E cujos 
no interior atravessa, neste momento, a mais vencimentos sao augmentados de maneira 
terrível e a mais perigosa das crises que é miseravel; affronLa-se a miseria do profes-
pOS!'ivel imaginar-se. sor, dande-lhe um augmento de 333 réis por 

Basta dizer que o braço fogt> dos campos dia. 
t>m grandes massas. H t verdadeiro exodo o SR. CA!'TELLO BRANCO:- Ma~, sr. Presi-
dos campos par·a as cidades, como para fóra dt>nle, si a vida é cara, ella o e para todos. 
do Estado. Parece-me que neste Congresso só nos reu-

0 SR IGNACIO MURTA : -Em toda parte . nimos para melhorar as condições dos fun-
0 SR. CA"-TELLO BRANco: - Isso, sr, Presi- ccionarios publicos do istado: entret~nto, 

dente, acontece em todas as zonas, sobretu- par·a as classes que produzP.m nós só temoi 
rio naqudla-; onde o trabalho agrícola é mais para ellas palavras . •. p·1lavra!\ ... e nada mais. 
intenso, como !'eja na malta, no sul e oéste Ainda ha poucos dias, sr. Pr·esidenle, 
do Est.ado. (Apoiados) . quando começou a discussão do OrçamP.nto, 

Posso dizer á Casa, com pleno conhecimen- aecl<lrei que era um desilludido e um desa-
to de facto, 4ue as difficuldades dP.correntes da nimado, porque nada podia fazer em pról das 
desoq~animcão do trabalho, entre outra~ clasSPS productoras . 
. causas. 1':10 de tal ordem que têm leva1o os O •lorosa vcrl1arle! E na lavoura tanto SO· 
agticullorrs do Estado ao maior dos de;;espe ffre o prop•·iel·trio como o oper·ario iigrico-
ros, a pnnto de al~urrs poucos, é certo. 10e vi- la, que de ordinario é meeir·o no producto 
rem na dura contiogencia de ahanrlonar as ou dono exclu<ivo do:! cere;tes na-; demais 
!'U<~S propriedades agrícolas. entr·egando-as a formas dr contracto. 
terceiros, sem vantagem alguma, a e~per·a de Quem i~otnnr·a que o la v r :dor para não !'U-
compr<~dnr. e retirarem-se tio E:~tado . cumbir a miseria I! a fome p1·ecisa levantar-

E t>,;sa emigr 1çãn do E!'tado sahida dos sP ao darear dn ti ia e rleixar o seu serviço 
campos, não ~ómentt! do braço que traiJalha. ~tO cahir d-t noite. deprlis de te1· su:tdq sangue 
como lambem do lavra•1or e do vroprietario, debaixo de um sol ardente P. sujeito as maio-
é um ructo, porque os m11iores f.i7.P.ndeiros 110 res incleme.ncias do nos~o clima. 
Estado de S. Puuio são inquestinn;tvelmente A esses homens que trabalham tO e t2 ho· 

.os mineiros qne s:1hiram do sul de l\linas. , ras por dia, que do Estado só conhecem .os 
A. c .- 41 



enear~os 'quando t~m de comparecer ás re-
partições publicas para pagamento de iiJ!POS-
to~ a esses homens que soffrem ~s m:nores 
amargura$, ·qunndo têm de levar 01 seus pro:.. 
duetos ás e~tratias de ferro ..• 

O SR. IGNACIO MunTA:-Quando tem estrada 
de ferro. 

0 SR. CASTELLO BRANCO ... OU aos ffiPrCados, 
para Hpurar o r·esultarlo do seu trabalho a es-
ses em nada se f,tvorct:e. Nem pontrs, nem 
estradas de rodagem lhe temos proporcio-
nado. 

E, sr. Presidente, quando nesta ~a~a se f!lla 
em auxilio á ldvoura, eu (com força), d1go 
com franqueza, tremo, porque vejo que é um 
novo imposto que vae ser creado. 

PorL~nto, sr. Presidente. se eu trago !lO ~o
nhecimento da C·tsa as dõres c as mJser1as 
dos mPus concidadãos do interior !lo E:>tado, 
é para que se .saiba que não sAo. !'Ó os fu~~
cionar·ios publteos que t~m dJrP.Jto a ,·or mJlt-
garlo o seu soft'rime~t?, egual direito têm t:•II! -
bem os nossos patrJcJOs que no campo ma1~ 
trabalham e contribuem pàra os cofres doEs-
tHdo. 

Não é justo. portanto, sr. rresidentP., que 
passe nesta r.a,a um au11;mento de vencmlt'n-
tos aos servidores do E~ t tdo, quando e t<imos 
na irnminen c i~t de sérias perturbações na vida 
sconomica e financeira do Estado. 

Não cançarei a attençáo da Casa (não apoia-
dos qerae.~) fazendo a analyse des~a m.-dida 
para· mo"trar aos meus c:;ollegas que ell~ prt!-
cisa, em ab~o luto, soffrPr as tr·es rhscu~
sões regimcntae~. por·quc, mrsmo :~qucllcs 
que queiram votar p~r ella, devem procu~ar 
estudai-a, para corngrr-lhe os .graves. se.nqPs 
uue attenlam contra os proprws prmclpJOs 
de equidade. 

0 SR. ARGEMIRO DE RESENDE:- E' de jusii-
ça. (Apoiados; muito bem). 

O SR. CASTELLO BRA~co:- Effeclivamente, sr. 
Prc~idente, si se procurar ~m ur:na lei prOJ)Or 
cionar vantngcns no funccwnahsmo publ1co 
do E•t1do, a Pxclusão rte alguns funccionarios 
ou de uma dP.ter·minada classe despertará cla-
mores e rlescontentamt'ntos. 

O sR. SrLVA FoRTEs: -- Nalur~lmente ; onde 
ha a mesma razão deve haver a mesma dispo-
sição. 

O sR. CAS'PELLO Bru~oo:-Sr. Presidente, eo · 
mo é que st~ dá. aos juizes de direito de f.• e 
2.• entranda 508000 por mez, de augmento de 
ardenados e se esquece o juiz de dir·eito da Ca! 
pita! 'I 

0 SR. PERICJ,ES UE MENDONÇA: -- A coma r·ca. 
de .J uiz dt:: !?ór.t LarnbP.m é dP. 3.• entra ncia. e 
os juizes riP. rlir·eilo de lá não fc)r"m co~ttempla
dos no augmenlo de vc·ncimP.ntos. 

O sn. CA"TflLLO BRANcu:-PerfeitamentP-. Os 
j ui1es de dir•·ito de 3.• entrancia n;lo for"m 
contemplados. 

O sR. NEL'\01'4 DE SENNA:-Apoiailo. 
O sn. FERREIRA DE G.,RvAuo: - E' umà injus-

ti._;a tlagra n te. 
UM SR. DEPUTADO:-E ;1 tabella está conce-

bida sem proporção alguma. 
O sa. FERREIRA DE C•RVALHO:- Ella chegou 

até a perfeição de diminu:r vencimentos de 
funemonarios da Imprensa Official 

O !'1\. CAsTELLO RRANCo: - Sr. Pre•idPnte, 
11estas condições, si os meus collegas• preei-
am de estudar essa W, de refundiJia, de 

melhorai-a; afim de qae elfa 1alisfaQ8 il~ iw-
tuitos para que foi creada, nada mais jli5to 
cio que e lia soffrer aqni as 8 discussões pre-
!fCriptas em nosso Regimento. 

Sr P re!:'idente, eu que, nesta Casa, semptie 
SU"il~11tei que devíamos levantar OS órden:ttHifl 
dos profr.~sores e juizes municipaes do. Estado 
unicas classes que, a meu ver·, atravessam 
uma situa4ão premente ... 

0 SR. NELSOJII DE SENI'IA :-Nessa parte dltir-
jo de v . exc. Não são sómP.n te os profes•ort>s e 
juiz"'s municipaes. os unicos que atravessaru 
a sitt~llçãO afflh:ti va, em materia rte \'tmd · 
mento!', todo fnnccionalismo participa d~::&Sn 
premencia. r 

0 ~R. VALDOMIRO i'IIAGALIIÃES:-MuitO bem. 
U SR. C ASTELLO BRANCO, . . eu J'PCCÍO det:-

SP. meu modo de pensar, porque, mel hor pon· 
Iterando sobre o momento que atJ•,tvt'ssnmos, 
rf\CPio qualqoer d esastr~>, qua lquet· pPrtuJba-
Qào na vida finnnt:Pira do E·tado. 

Pergunto ã commis-ão df\ Or·c:amrnto : si o 
anno passado, t·tlt que o Estado de ~linas 
logr'ou un1 Hugmt·nlo •de rendas de ct"rca de 
li .OOO m11 contos de réis , tivemo:> um êt>~cit 
de 78:422S4.'t7, o11de v11i a commis~Ao buscnr 
rec11rsos no valor de800 contos de réis, para 
dar ao poder executivo meios de satisfazer o; 
enc:1rgos drconentes desta lei que discu ti-
mos? 

Sr. Presidente, é preciso que a Ca!'n sa i-
ba qu e, si, o anno pas.sadú, nós tivemos o no!l-
~o principal IJroducto de· exportação vendido 
á razão de 138000, hoje nós o tPmos collocado 
no Rio de Janeiro. a 78800 e 7S900, qn amnc-
lade do preço do anno passado , o que imoor-
lorá em uma diminuição do cerca de 50 •f· 
na arrecadoÇáCl do imposto sobl'e o nos!'O prin-
ciplll producto de exportação, ou . seja uma 
diminuição de renda de mais de d01s nnl con-
tos. 

:S1'. Presidente, o momento actunl é o mais 
gravr. possível ; todas as vistas dos podtres 
publicos devem convergir para o, recantos do 
Estado, onde ba vida, onde ha pi'Orlucção, onde 
ha traba lho, para que tudo isso tenha per~is
~encia,não sotfra solução de continuidade, afim 
de lermos onde Lira1· os meios com Q UP o Esta-
do satisfaça os sP.us dever·es e compromissos. 

Não será , sr. Presidente, melhorando a si-
luaçào dos funccionarios publicos, bons ser-
vidores, é exacto,m·1s deil:ondo ao tlesemparo, 
n.1 maiot· desorganizaçáo o tl'aballlo, que ha-
vemos de prepara r uma situação suave para 
aq\JP lles que lêm a direcção pol ítica do Es• 
lado. 

Nessas condições, sr. Presidente, p:11·a qut} 
m{•lhor sP, ei'lude e:;sa lei (mostrando as emen-
d•llf do Se11ado), melhor se reflicta sohr·c as ne-
ttro;sidades do momento, para qu e. com r>a-
trint.ismo e civismo, meçamos a:; respomabi-
l i rl:~ d es que pes:1m sobre nós e meRmo para 
que façamos uma lei jusra. c equ1tativ~ , pas!lo 
ás mrio, de v, exc. o se~mnte requerimento, 
em c~ue peço as 3 dis~ussões regimênt1('S pa_ra 
as importantes matems em debate (/f) (.'tutto-
•~~m; muito b11ml) 

Requ-erimento 
Requeiro se con!'ulte il. Casa si comente 

que a emenda do Senado f;Ob n. i3 ao proje-
e•o 106, seja delle destacada para constituir 
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'PfOjecto em sep-.rado e ioffrer d1scussões re-
cimen&aes. 

.Sala os sessões da Camare, em 8 de selem· 
bro de i913.· Caf.tello Branco. 

0 f.R. SaJOIA FIGUEIREDO requer que ore-
.rqur.imeoto. que acaba de-serapr,.sentado, en-
tre em discusslo c«'njunclamente com as 
emendas. 

e sr. C••tello Braneo (pela ordem) diz 
que por muito que lhe mereça o nobre de· 
putado residente em Barbacena não pode, en-
tretanto, contordar com s. exc. 

A emenda n. !3 deve ser destaca· 
da para. de aecordo com o art. iSl do regi-
mento, con, tiluir projecto drstincto, que será 
submdlido á.s tres d iscus~ões. 

Entende que o requerimento não póde ser 
discutirlo englobadamente com as emendas, 
porljuanto, na hypo tbr.!'(l de ser· 1:lle approva-
do , drstaca ndo se assim a meneia n. 13, para 
constituir projecto. separa~o ~c \'fl_rifiçará o 
a~surdo úrsse proJ ~cto sollrer não lJ;es, ma!'. 4 
d1sc u s~ ões . 

8 sr. Presideate diz que si o r equer i-
mento for appl'Ovarto, rle~t;H;ando-~ e a emen-
da n . i 3j}:11' ll •·on~tiluir projcct-1 dislincto, es · 
ta discu<sãó corre~pon der·:'l a i •, não se dan-
do, por is~o . a hypothcse avent ·da pP. Io nobre 
depu tado, de sofít'er o referirlo projecto 4 dis-
cussões. 

dos debates que se travaram naquella Cas.a 
do Collgresso. 

Sr. Presidente, todo o progresso ou evolu-
cio da civilização tra1. forçosamente aos ia-
dividuos grandes difficuldades, surpre~ e 
im prP.vistas . 

Paizes, sr. Presidente, que se fi1.eram a 
custa do trabalho lento de centenas ou mi-
lh;nes de annos. por occasião de sua fürma-
ção, viram Rs suas pqpulações pa~~ar pelos 
mais ~erios e extr·aortlina riüs P.mb;~raçes ou 
crises, até que cbPgassem ao desenvolvimPn-
to que hoje o~lenlam; entretanto, ent.re nós 
os f~çtos !'.e pas!'aram de modo differente, 
qperando reform~s radic::rc~; em pouco tempo. 
srm qnP. o povo tives!ie soffrido de m orte 
sen~ivf'l. 

A noss11 civilização nasceu e cresceu rapi-
pidamente; e no lado do progrPsso não se 
tizeram apparccrr, do mesmo modo os ele-
mt~ntos que pude~cm amparar a divet' as 
camadas sociaPs, que tinham de acompanhar 
a marcha dos ar.on lecimentos. consequencia 
da Pvol ução !'-OCial. 

'in~nrm igr.ora quP ne~tc paiz, em pouc?s 
dez~nas dP. annos, se têm aput·ado transforma-
ções twJicne~. conquist:Js liberaes que mui les 
IJai7~>S do vr lho mundo, ape~ar de sua exis-
tenci:l e cidhsaç<io secular e~. amda não ti-
vernm . Ninguem ignnr<\ que o~ princípios li-
hPrn es conquistados, dPs:le a da!Ji da nossa 
indf pendP,n<: lil, em 1822, fo r·:~m em outros 
naiu·s, fhmadm: após long<~s !netas. ;) rusta 
~le muilo !'Hngue. de grandes sacrificios e 
durante muilos ;.nnos. 

Sr. PrPsidentr, para SP conhecer a infl uen-
0 s r. Nelson de Senna:-(Não temos o cia decisiva da evoluç.ão social e ma terial dos 

'seu discurso) . diversos povos da Europa, seria preciso fa-

N:io ha, porlnnlo, inconvenien te em ser o 
r eque rimento po~to em discussilo juntamente 
-com as emenrlas ; e nesse sentido annuncia a 
continuação do debate. 

0 sr. Senna Figueh·,.ao : -Sr. Presi- l er se uin retrospecto da historia de . sua ci-
den te, ào llliciar as obscuras cnnsiderações vi • i~ação. 
qu r. tenho de faze r sobre as emendas oll'e- Esses povo~ . que hoje gosam de todo eon-
r écidas pelo Scnadü CIO projecto de Orç~tmen- forto e melhoramentos materiaes, ao lado de 
to, pt•ço a v. exc. a fineza de mandar corri- algumas conouislas liberaes, não tão amplas 
gir, no impresso do mesmo pro.iecto, um em alguns paizes, como aconlace no nosso 
Png:mo : no art. t 9, o:-~de se lê 98900, deve Brasil , hoje pouco t~m que pensar, tal o se a 
ser 88800. desenvolvimento em todos os sentidos, e pro-

Não passa esse engano· de um simples erro curam encçminhar o seu movimento empre-
t h' d · gando os seus recur~os, como em outro!' ypograp tco, mas que eve ser _ corr1gido tempos antigos nos monumenLos, nas bellas 
para. mais tarde, não acarretar duvidas ás artes e voltam as suas vi&tas para as letlras, 
partes . por·que, sr. Presidente. os melhol'amentos 

Sr . Pre~;idPn te . por maior que seja a con- materiaes, necessarios á sua evolução econo-
sir1eração P. estima que tributo aos meus il- mica, se acham perfeitamente apparelh;•das . 
lustres coll e~a!', q11e impugnaram com vebe- Mas, sr. Presidente. relativamente, ao Bra-
IDPncia as emendas rlo Senado, devo dizer que ~ il os factos são muito differentes, porquan-
ss . cxcs. não têm r~zio . to, se a nO!:sa civilisação tem caminhado em 

Para resp~n ~le ~ as t~pugnações do~ _meu~ marcha vertiginof.a·, entretanlo, os no. sos re-
.collegas, dtvldtrel a mtflha ar~umentaçao em cur.sos são limitados e restrictos para att• n-
tres partes. dPr e!'sa evolução social qu~, se oper·a, e que 

Na primeirll exporei á Casa, de modo geral, · trouxe, posso affirmal-o, o desconforto da 
as condtcções actuaes em que s~ acha a so· sociedaoe. 
ciedarle mineira; na sPgunrla defenderei. si O sR . CA~>TF.LLO BRANCO:- Porque nós não 
hem que em pallidas phr·ases, como é o mPu lemns seguido o exemplo da Fr;.~nça. : No Bra-

.costumP., a acçào combinada dos poder·e!'o sil !'P. legisi.Ra sómente para o funccionalismo 
publrcos do Estado, na decretacào .:te medi- publico do Estado, ao passo flUe na Fran ça \le 
das que falam ao bem pubiir.o, não porque di justamente o contrario. Sabemos que um 
teuha sido t·eprovada por meus colle~a~. mas gPneral lrance1. ganha menos do que um ca-
algum tanto P iDJUSlltmente apreciado. pilão no Rr~sil. 
pelo .publico, por Pste vasto l!:slado; e na ter- O sR.JoÃo LrsoôA (ao sr.CastellD):- Mas tRBl-

. ceira, tinalment .. , procur nrPi mostrar a con- bf'm lem ne ~astar menos. 
;vpniencia das Pmendas do Senado. aprrsen- O SR• SENNA FrouEJREDO:- Devo diz~r 1\ v. 
t~Lias ao projecto·de Orç11mento de ;-ccordo I'XC., ~:r. Presidente, que vivemes flm, um 
.com a orientação que pude fi.ca r-.conhecenli .meio soci:ll, onde tudo ainda .é . ~erdadeira. 
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éonvençfto, porque os meios materiaes nos 
faltou para acompanhar a marcha vertiginosa 
dé nossa· civilização e aspiraçGes. As n~ces
sidades da vida diari~ e o cresc!mento con-
stante da familia brasileiJa, muitas vezes ~ ssal
tada pela miseria que lbe bate ás por·tas sem 
dó e sem remedios, nos trazem em con~tantes 
sobresaltos, e nos fazem pens<J r no dia d'iima-
ilhil para nosos filho~ . • 

Q SR. CASTELLO BRANCO: Infelizmente, t~m 
algumas cidades do Brasil, já se nota o exem· 
pio da Franca. 

O SR. St.NNA FIGUEIREDO. -· Sr. Presidente, é 
digno de l~ mentar-se o que afhrma o meu col-
letta, em se imitando a França nesse particu-
lar, quando, em geral, estamos tão separa-
dos d~sse paiz, já pela nossa índole, já pelas 
nossas tradiçóe!', emfim, sr. President~, pela 
nos~a moral, ainda bastante severa. 

O SR. CASTELLO BRANco:-Abel Parente, 
já é muito conhecido no Rio de Janeiro. 
(Riso). 

O ~R. SENWA FIGUEIREDO:-Sr. Presidente, di-
iza eu q_ue essa convenção social e o extra-
ordinarJO desenvolvimento da civiliza.;ão bra-
sileira trouxeram rlifficuldades serias a todas 
as classes. 

Sabemos que esse desenvolvimento intPI-
Iectual e liberal 11poiado no Brasil foi tão ex-
traordinario e tão precipitat1(1,que nos não po-
demos materialmente preparar para acom-
panhar-lhe os pa~sos e ollerecer embar-
~O!\ aüs obslaculos que apparecem presen-
temente; lambem observamos um espec:taculo 
comolaoor, quando se nota que, embora a 
miseria não tenha entrado no l11r, entretanto, 
toda a sorte de neces~idad es o tem ass:t ltado, 
mas a familia brasileira tem sabido com di-
gnirlade, resistil-as. 

E' o que se nota, sr. Presidente, no lar do 
funccionario publico. 

0 SR. CASTELLO BRANCO:- E no lar do cam-
ponez reina a miseria. 

Q SR. SENNA I'IGUEIRE&o:-Nlo tem rasão o 
meu collega. 

0 SR. CASTELLO BRANCO:-Affirmo com ple-
no conhPcimenlo de caus:•. • 

8 ~R SILVA FoRTEs:- E' verdade. 
0 ~R. SENNA FIGUIRED0:-0 meu nobre col-

Jera do 2•. dislricto, um espir-ito justo, como 
é, não póde affirmar que no lar de caiRpo-
nez reina a miseria. 
· Acredito que seja justamente o contrario: 

no lar do c11mponez existe a alegria e a farlura, 
})Orque o nosso camponio vive trabalhando 
s11tisfeilo com o que consegue do seu tr11balbo 
modesto para o ~ustento da sua la mil ia. 

0 FR. CASTELLO BRANCO :-No lar dO cam-
ponez existe a· nudez e existe a miseria, 
existem o papo e 11 opilação. 

0 SR. SENNA FIGUEIREDO:- Mll iS uma . vez 
o digo, SI". Presidente, o lar do camponez de 
Mirr~s Geraes é feliz, e eu o }nvejo, porque 
uelle existe a tranquilidade, a independencia 
e. a fartura 

O SR. CAsTELW BRANco: -E onde reina o 
barbeiro é exactamente na ca~a do pobre. 

0 SR. SENNA FIGUEIREDO: - Não •apoiad•), 
tem seus conformes .. Sr. Presidente, o. que te-
nho obser-vado é o seguint": aquelles • que 
abandonam os campüs e. vão ás cidades em 
procura de conforlo e de'divertimentos, . que 
JJáo' encontram no interi.or, e. qué procuram 

s:• tisfazer a curiosidade insoffrida, esses ldll\ 
têm o lar invadido pela miseria, e "l tllbeift 
culose, e a t~astro-enterite nas ereanças, In-
vadem-lhe o organismo, d'abi as vie&imM 
depauperadas que volwm aos campos, 1181 
sem resisten..:ia e coragem, nascendo d'abht .. 
misel"ia, de que fala o di6tuo coll .. ga. 

o ~R. CASTELLO BRANco: - Onde estiO 11 
ca~as de caridade e os san::lor·ios? 0 0 SR. SENNA FIGUEIREDO: - 0 meu coheJ& 
sabe q·ue esses estabelecimentos são insti-
tuídos p. ra determinados tins e que não p~ 
dem attender ás exigencias do theor das yue 
nos vimos referindo; elles lêm seu fim liu-
manitario, mas sob outro aspecto muito dif-
fr.rente d'aquelle a que se rtfere o collega. 
Para os ma les de que tão criteriosamenle rata 
o collega,só vejo um remedio-a acção policial 
e a educação , evitando que os homens do 
campo emigrem para ~s cidades e ahi fiquem 
sem trabalhO, caminhando para a miseria. 

O SR. C. RôçA ; -Elias procuram as cida-
des, porque luraru com difficuldades no 
campo. 

O ~R. SENNA FrGuEIREDo: - O meu collega 
não tem razão. IWes procuram as cidadPS, 
porque querem viver nos centros populosos, 
onde enconlrem Lodo conforto, pensaudo que 
hlli a vida é mais f cil e aprazível. Sr. Jlresi· 
den te, quando disse que o lar do laHador é 
cheio de alegria, não o affirmo de modo ab-
solu to a qual lavrador cu me refiro? A'quel-
le que se compenetra dos seus devere!' ; a 
at~ uelle que durante o dia lavra o seu campo, 
providenciando sobre o susten to da família, 
e não áquelle que vive na indolenci:~, e que 
espera que a alimentação lhe venha do ceu, 
como por encanto. 

1'\ão me retiro ao nosf:o p:-~ tricio, descuida-
do da sua independencia e do futuro da sua 
família . 

Esses não precisam d•JS soccorros de asy-
lo.; e ho~;oitaes de que, · ha pouco, falou o 
nosso collega residente em S. José d'Aiém 
Parabyba. . 

Para esses temos um remedio mais efficaz: 
é o da policia obrig~ l-os a trabalhàr em vez 
de estarem na ocio::idade, p11ssando dias e 
dias nas tavPrnas, descu idados do seu bem 
estar e dafi!uellPs que o cercam. 

0 SR. NELSON DE SENNA: - A therapeutiCl 
sod a! mais effica7. é a que visa comhatl'r o 
annlptíabetismo, creando escolas, porque es-
tas geram o trabalho. 

O SR. SJL YA FE>RTES : - Proteger a infan-
cia desamparada. 

O sR. NELSON DE SENNA : - Emquanto ti· 
vermos 80 0/0 de analpbabetos, esse mal 
continuará na m~sma. 

0 SR. SENNA FIGUEIREDO:- Sr . .Pre~iden
te, emendo que a discussão no ponto em que 
f'Slámos empenbadüs, em nada aproveitar-á, 
porque não chPgar1·mos, jamais, a um acror-
do. e ,·amos-nos afastando do que me traz à 
tribuna. , 

O SR. Sn.vA FoRTES : - Aproveita muito, 
como não ? ·Eu mesmo vou provocar a V. 
Ex c. para se demorar na tribuna. 

O fR.' SENNA FIGUFIREDO ·-Sr. PrPsiden-
te, eu per~unto á Cama1a: porque.é que as 
nOSSiiSt .tr .. diç.õrs vão desapparecendo. e os 
campos vão fi ca ndo ÍS')Iados? Ser.\ pela falta 
de• conforto T AIJwlutameple, não. 
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· As nossas tradições vão desapparecendo, 
porqu~ essa civilisaçllo mal entendida vae pe-
netrando em todos os Jogares, deixando 
grandes male11 e poucos b~ns, enfraquecendo 
o caracter, cuja formação, penso, pode ser 
que erradamente, se ftrma em ~rande parte 
nas tradiçõe11. Sr. Presidente, V. Exc. com 
certPsa, já quasi não ouve mais r~lar nas 
trarlicionaes festas do Natal, em que as fa-
mílias do campo se reuniam J.!aJ·a festejar 
essa data tão a!lsignalada da historia e 
d"abi· a harmonia, a ami1ade e a confiança!! 

Os fc!'tf'jos das fogueiras teem desappare-
cido e porque f Porque em todos os centro-
vae-se entrando e~sa civilisação mal compre · 
hendida, com •tuébra de nossas tradições, 
e os~im Pm tudo mais e em todos os ramos 
da actividade. Mas será isso imprevidencia 
dos poderes publicos ? Nãn; é o lructo da 
epoca, da marcha rapida que se opera em 
nossa civilização. 

Lamento, e mui sinceramente, que ag nos-
sas tradições estejam desa pparecendo, que o 
nuH\O povo se tenha enveredado por um ca-
minho em que, até, permitta-me a Casa qoe 
o diga, o caracter já. vae soffrendo. 

E~s·• minha aflirma~ão, Sr. rresidente, 
ninguem pode conte-t:u, porquanto. não ha 
mais confiança, não ha mais leald;ide; as 
transa~ões que antigamente se faziam, ape-
nas, por simples signal. hoje prfcisam estar 
cercadas das m;~ ioro:s garantia• e cuid:tdos, 
para que nlo se f, Jte á fé dos contractos. 

E, sr. Presidente, essas garantias slo tlo 
exigidas e tão reclamadas, norque, os contra-
tos não são cumpridos pelos meios amiga-
ve!S e no prazo covnencionado, sendo neces-
sar·io que a justiça lhes dê inteiro cumpri-
mento, pt>los meios le~aP.s . 

O SR. SILVA FoRTE~:-Roje o direito é mais 
elastico (riso). 

O SR. SENNA FuouEIRBDo: - Sr. Presidente, 
é interesante que essa mal ent~nrlida civilisa-
ção se esqueça de formar, educar o cara· 
c ter do cidadão, julgando -talvez, co usa de 
somenos imoortancia. 

Quizera, sr. Pre!'-idt-nte, que, ao lado da 
evolução social, tambem, como a!;sumpto 
principal l'e fi7esse alguma cousa a favor do 
caracter do individuo 

Mas, sr. Presidente, esses factos não vêm 
a proposilo, do que se discute pass: mos, por-
tanto, a ma teria em dedate. 

Nós, sr. Presidente, muitas vezes, ouvimes 
dizer que o funccionario publico é relapso no 
cumprimento dos seus deveres: 

E' preciso, entretanto, que se justillque o 
procerler desses ser-vidores do Estado. 

Muitas vezes, sr. Presidente, p:tra que as 
guas famílias não soffram, elles têm nece~si
datle de não cumprir á. risca os seus dev~
res re~ulamentares, procurar outros meios 
de anxilo~. entretanto, sem prejui1o do inte-
teresse publico. 

O sR. SPYER:-Não h3 justificação. 
0 ~R . FERREIRA DE CARVALBO:-Se O Jogar 

nlo serve deve demitir-se em ' vez de set·vir 
indignamf'nle. ,:;I 

0 SR. !'ENNA FtGUEIREDO:-Todos sabemos 
que o funccionario publieo, deante de seus 
mi~guados vencimentos, não podem f ter,. em 
ca'sa, uma auxiliar para a sua, familià, e: 
q'uantas vezes, a esposa do funccionario,lê 

obrigada n ir para • cosinba a preparar ali-
mentos para seu esposo e filhos. 

0 SR. CASTELLO BRAJSC0:-0 trabalho hon-
ra. 

O SR. SENNA FtGUEIREDO:-De perfeito accor-
do, mas não no caso do trabalho que ora 
discuto. · 

Mas, sr . Presidente, e no caso da dona de 
casa ou de algum filho s~u estar doente, o 
que acontecerá?! · 

E' que o funcciooario terá de ficar em 
casa, faltando a~sim ao cumprimento dos 
seus deveres, porque não tem uma creada, 
que possa auxiliar a sua esposa no seu trata-
mento ou no do seu filho. 

0 SR. FERREIRA DE CARVALHO:- ISSO é COUSa 
muito difl"erente; já não decorre dos venci-
mentos minguados: . 

UK SR. DEPlJTADo:-Os visinhos são sempre 
solícitos em a ttender a qualquer doença em 
casa de seus amigo!:. 

(I SR. SENNA FIGUEIREDO:- Sr. Presidente, 
aflirmei um facto que nl'lo póde merecer con-
testação. 

0 SR. NELSON DE SENNA:- 0 nobre orador 
cit:-~ um facto decC>rrent~ de minguados ven-
cimentos. O funccion~rio, não tendo bons or-
denadog, bu>ca rec llrl'OS para a sub~istencia 
em outras occupaçõel". · 

O SR. SENNA FIGl1EIIIEDo:- O nobre depu-
tado comprehendeu perfeitamente o meu pen-
samento e completou o an tes de enunciado 
o seu termo. 

O SR. CA!>TELLO BRA!"ico:- A aspiração hu-
mana não tem limites; o que hoje é muito, 
amanhã é pouco. 

O SR. SENNA FHiiUEIREoo: Sr. Presidente, 
não quero mostrar á. C.asa o quadro de mise-
rias do funccionalismo, porque seria depri-
mente para os creditos do proprio Estado; por 
isso. entendo que não devemos regeitar flS • 
emendas do Senado, augmentando os venci-
mentos dos funccionarios publicos, unica-
mente porque se diz que essa t~bPIIa, e P.U 
reconheço, não é eqnitativa. ou porque ns fi-
nanças publicas se acham em estado precario. 

Entendo não ser isso razão bastante para 
que deixemos de, na presente sessão legtsla-
hv:t, levHr esse lenitivo a o;!sses bons servido-
res do Estado. 

0 Sll. fERREIRA DE CARVALRO: - Principal-
mente, se v. exc. assumir o compromisso de, 
no anno que vem, tornar essa tabella mais 
eqnitativa, 

0. SR CASTELLO BRANCO:-De modo que iSSO 
não pára mais, vae até exgottar o erario pu-
Mico. · 
• O ~R. SILVA FoRTES (ao sr . C. Branco::-
Não apoiado. As injustiç:ts devem ser repa-
radas. 

O SR. SENNA l<"IGUEJREoo:-Sr. Presidente re · 
!ativamente á classe dos professores prima-
rios, disse o meu cOllf'ga, o ~r.. Castello 
Branco, que ella foi muito pretel"ida. · , 

Confesso que, realmente, o augmento de 
vencimentos des>~s professores fo1 pequena, 
insignificante mesmo; mas v. exc. sabe, sr. 
Presidente, que em se tratando de uma classe 
algum 1• tanto numerosa. não se podia fazer 
um au~menlo grande,· porquanto. isso redun-
dava' em grande augmento de despesas, al>e-
zar de )I que opino pala elevação! dos venci:. 



mentos do professorado, ainda mais na pro-
xima sessão. 

O SR. SlLVA FoRTEs: - Mas devemos pagar 
bem aos professores, uma vez que confia!llOS 
a elles a forrn;~ ção do cidac;ão. 

O 8R. r,ASTELLO BRANcn:-(Ao sr. Senna Fi-
gneiredn):- Vejo nas palavras de v. exc. um 
pc_rig~ enorme, porque v. exc. préÇ(a uma 
lnJUSLIÇil . 

0 SR. SENNA FIGUEIREDO: - 0 meu COilega, 
e~1á completamente enganado. 

O SR. CAsTE!.LO HRANCI) { ..to sr. Senna Fi-
guei1·edo):-PCJis v . éxc. diz que não ha cqui-
d de na emr_nd ~ sobrn a ugmentos de yenci-
mento,;, c va1. com scrteza, prcs t:l. r o concur-
so de sua palavra para que os ofliciaes da 
Força Puplica entrem em goso do augmento 
desde j ~neiro , fl uando o resto do fun,;cion<>-
li ~mo só começará a perceber es ·c augmenlo 
de julho de 1914 em deante. 

( I SR. SENNA FrGuEmtoo: - R~pito mni~ uma 
vez: nmcu nobr·c collegn está. cn~Hnado, po)s, 
vou dizer ou juslilkar justamente o contra-
rio 

Dizia cu. SI'. Presidente, que a tabclla apre-
sentada não S;Jtbfaz as aspir,tções dos fun-
ceionario-; publico~, porém, o que se faz iá é 
caminho andado, já. é uma satísfacçào dada 
ao.; bons set·vidores do Es t<ldo. 

Sr. Pr·e idcnte, quanto (ts nece·sidadel'\ do 
fun ccional ismo, da Capital, convem que diga· 
mos com fr·anqurza. as exi ~encias da Capital 
são muito supcr·ior es a<; do interior de Es-
tado .. . 

O src C u;TELLo RRANCo:- Não apoiado; 
a vida é 1<lo cara lá como aqui. 

0 SR . SENNA FIGUEIREDO.. . pOiS, como a 
C 1 ~·a sabc,a ea rc~tia não é ~ómcnte a difficul-
dadr. dt"\ gcnero-; de Pl'imcira necessidade. 

Ella ~c extcnde muito além. 
· Temos as conven~õcs sociac . muito mais 

• exigentes na Capital do que nas cidades do 
interior. 

O !>R. NEL~ON DE SENNA:- E' facto evidente, 
impossível de ser contestados. 

O fR. SENNA FIGUEIREDo:- Ninguem pode 
negat· que os funecionario:- publicas da C•pi-
tal, não poderão <• PrPsentar-se, sem a devida 

-d~cencia em uma recepção, e na sua rep&rti-
çao, on nas ruas. 

Um funccionario publico nao pode apresPn-
tar-~e indecente em uma reparli·;ão, porquan-
to, elle precisa tambem de salvar a decencia 
do c<1 rgo que occnpa. 

No interior do E~t~do, nós sabemos perfei-
tamente, que o funccionario, se bem que mal 
remunerildo, pode eFtar em sua repartição 
singelamP.nte vestido, pois, as exigP.ncins do 
iotPrior não são tão fortes como as da C~ pita!. 
. O professor ou professor:• da Capital do 
E~tado tem nf'CI'S~itlade de apresentar ~"e de 
modo a acompanharem esL· s ~li{lue~s, ou 
.convenções, os juize!', tanto na Capilal, como 
no interior do E-;tado, além da sua indepen-
denei<l. têm ele manter· certo conforto e ap-
parenci:t que lbe produzam a respeitabilidade 
quP. !\e lh .. s deve. · 

Porlaulo. to-r. Jlresid~nte . é cnul!-a que 
não se porle contestar: as ex.igencias da ('~L
pita! oe !\fina~ . são· muito maiores do que as 
.das cidades dQ interior. , 

Sr. Presidente, o meu rlistincto colk>ga, o 
s_r. Ca~tello Branco, cujo nome deolino dala 

venia, acnrmou que a actual situação do 1,&&· 
do é de difficuldades, arftiliva e eu, pela :i 
missão de Orçamento já declarei que e 
situação é de difticuldades, mas, não é a 
ctiva. porquanto, ha uma enorme difteren.Ça 
em uma e outra co usa. 

Situação de aftlicção pode se affiirmar é a 
situação de insolvabilidade, r- nrt·etant"· o ll:s-
lado lle Min·1s cotinú:'l tf'r a sua ren•ia núr .. 
11,1al; m~ntem os !'eus pa~:11nentos em di:i tt 
sem nPce sidade de recorr·e1· a emprestimos 
ou a cr·edit9. 

Si estamos rle sc,bre-aviso, ~r. Pre:<idt'nle, 
é: para nocudir a qua lquer evf'nlualídadE•, n:lo 
~c pod er1do dizt-rque eRse procedimento do 
Congresso, seja devido a > i ~uação afflictiva ora 
<:ntão aos erros commetti·los pelos no!:-sos an-
LPnassados . 

Temos o dever de resp~itar os actos dos 
nossos antepassado~ . pnqpr se erros cllel\ 
commetteram foi na intenção de ,bem servir 
ao E&tado. 

O sn. CASTELLQ BRA!(CO: - Que diz v. exr. 
deante da diminuição oo no. so principal pro-
dueto de exportação em uma propor~ão de 
50 . ; .? 

O sn. SBNNA li'JGUErRr<:no:-Ao apnrte do meu 
collega devo responder dizend• que devemos 
Ler o ,maximo escrupulo na decretação das 
de pezas publicas, e tanto temos tido essa!! 
cautelai) qJ.1e o augmento de vencimentos de 
funccionarios publicas ~ó será effectivo no 
vindouro exercício e assim mesm<> do segun-
do semestre em dPanle. . 

6 SR. CASTELLO RRANCO:-Si essas caulellas 
provam o meu temôr, porque a precipitaçãe 
na votação de lei '? 

0 SR :'ENr.A fi'IGUEIREOO:-A VOl3çàO da lei 
actualmcntc é uma necrssidade, para que ella 
vigore no segundo semcF-tre do an no proxi-
mo futuro em de;;nte, porquanto, o meu colle-
ga sabe que nos reunimos a f5 de junho e 
nos poucos dias que o Cou~r·esso funcciona-
rá nesse mcz, não. ter·emos tempo sufficiente 
para il votação da lei, afi m de quE: ella Jntre 
em vigor· logo no dia L · de julbo de f 914, sem 
cretjito no orçamento. 

Depois, sr. Presídcnte, se a commissão de 
Orçamento do Senado, opinr·u para que essa 
medida só fosse, executada de julho em dean-
te. é por·q ue aquella co1·por-ação, composta de 
cidadaús mais exoflrim P. n,Lados no sP. rviço 
puhlico, pela ~ua vida nrais lonrra e pelo !'eu 
m.1is largo lirocinio. achou pruden te acrnse-
lhar· ess_e alvitr·e. n fim . de não ~e r o poder 
executivo surprPhendido por um drrficit que 
vie~se embaraça r a mat•cha admitli~trai Í\'a do 
Estado. 

E' ju~to, portanto, que seja vqtada a medida 
como e5tá redigida, embora nãú se ;;.a tisfaça 
in-totum a .a!ipiração do funccioRalismo pu-
hlif:O. 

0 !\R. CASTELLÇ) BRANCO:- Entre a pr~visãe 
P. o deficit de exercícios anter·iore. que é um 
facto, P. v. P.l\C- crea ndo de;;pe7,as novas, F-tm 
c,·par nova!' fontes de recPita, como poó,erá o 
porler exe_çutivo dar cumprimeuto a essa 
lei ? ) 

O !>R. SE.NNA FIGUEIREDo:- Devo affirmar a 
meu collega que não e~'>tou creanclo óesp•·7as 
novas, discutimos Pmendas do Senado, cuja 
op portunidade julgo justificada. devMdo acre-
dll.ar n~ sua. procedeneia, por·que alll ' na~ce-



ram, tendo por base os mesmos princípios com 
que aqui inrciamos oulr;•S medidas -o bem 
publico e a justtça-, tanto m11is qne as des-
pezlls por ellas creadas cabem dentro do or-
çam ente da despe1a. no qual foram pelo pro-
prio St•nado red uzida~ algumas dt•spezas. 

O !\R. CA~TELLO BRA"co:-A reducçiio que o 
~enado tez não importa em 200 co11tos de 
réis . 

O ~ R. Sr."NA FrcuEIREOo:-Não apoiado; vai 
a murto ma i~. 

O SR •• Jo,\1) LISBOA:-Depoi~, o angmento é 
apenas t1e 300 contos de rris para o segundo 
semestre. 

O sa. SENNA FJGUE!RI!DO: - Sr. Pre!\idcnte , 
na verb 1 da lnstrucção Pu hlica. a commi~sáb 
de Orçamento do ~~-macio, com I) respectivo 
augmentl) de venf'imen tos, r. levou a rubrica, 
apenas de 30:0008000; entr·ctanto, devido liO 
faeto de não r~ t~rem vari:1s cadeiras preen-
chid:~s . a concrssão cte licença mio remunera-
da. e 0111ras P<.:OnomiHs que se fazem no expé-
rliPnte atiministratiYo desse serviço, tudo i;.soo 
dá marg"m a que se possa, dentr·o da ,·erba 
vot:-~d:-~. ~atislazer ao peq 11 eno augmento de 
vencimento dos prolesson s pu blicos prima-
rio& . 

Si i ~~o. por U 'Tl lado, acontece com a Yerba 
-lnstrnrçan Publica-. de outro ,·cmo~, em 
diversas rubr·icn~. rrducção rta:; respectivas 
dota<: &es, e es ·af'. dedueções dão quan tia suf-
ficienlt> p ril se attPnder ;•o augmento J.!fl' -
vi,to pPia rmen la do Srnac1o, srm ;,Iterar os 
ser;viços qufl por clla5 são custeados. 

Sr·. Prc:;iden·e, um topieo do discurso do 
meu colleg.t repre•entante do 2.• di~lriclo , 
nãn t•órlc pns~ar em silPndo. 

Dig e s. exc. QUP o lavrartor que, no romper 
do rlia. vai ao campo, suanrlo sangue. e dfl lá 
só volta á tar·dc, depois de tr. r· pnssr~ r1o o dia 
sujeito as intempfries do nosso clima, é o 
unico que paga impostus, é ~obre esse que 
re(:ahem todas as tl'ihutnções. 

Conte to o que disse o meu coiiPga; es~e 
flJJ P, na sua phr:·se, súa sangue que rc~a a 
1Prra, não é o la vr~ dor; cs~c é o jornaleiro, 
é o opera rio agricnla ... 

0 SR. CASTELT.O 8RANCe:-V. exc . SC esque-
ce que tribu tar· a exportação é tributa r' o 
tr·aba lho, e o lrll lhador, para ter bons orde-
nr~dos, precisa que o pt·oducto obl<>. nha maio-
res Yantagens. 
"I 0 f'>R. 8ENN.4 FIGUEIREDO : - V. PXC., que é 
ll' radr• r, que lrm a sua fnenda organizada, 
e. além disso. possue um coração genf' ro~o; 
rrm1mera convr nien temente o seu oper·ario, 
porém, o que ~e dá com v. exc. , 11ão se dá 
com os d<-'mais ng;icultores. 

O SR. CA5TELLO BRANCO : - Assevero a v. 
ex.~ . que os lavradores do Estado e~tão se em-
pubrer.endo e nes c numero me acho. 

O ~R. SILVA FoRTE~:-E eu lambem que 
até hoje n;io cheguei a SPr· rico. (ri.~o) . 

O SR. SILVA FóRTEs:-Não resta duvida. 
0 SR. CASTELLO 8RANCO:-l\fas isso porque 

o fazendeiro ou agricultór não tira recom-· 
pensa alguma da !lua propriedade . 

O SR. SENNA FtGUEIREoo:-Não pretendo 
demor·ar-me em maiores co1siderações, en-
tretanto, fJuero mostrar que, no interi()r do 
Estado, o operario agrícola , aq uPile qne rega 
a. terra com o suôr de seu rosto, não paga 
im~o!>lo algum. 

E' possível, ~r. Presidente, que na geração 
vindoura, melhor ~e possa comprehender as 
relações entre o operario t• o proprietario; 
actu;dmente não. 

. Até hoj~: as nossas tr,1 dicções a esse respei-
tQ são ainda as mais tristes po~sivci s, c nos 
recommendam mal para o futuro. 

Procnr .• mos tirar o maior proveito do ope-
r~rio agrícola (apoiados e não apoiados) e 
da h i, st· . Presidente, não digo de modo ge-
r'<t l, çm grande partP, rewlta uma das cau~as 
par·a o exodo do pessoal do campo para os 
centros populo o~. (Apo.trles ). 

Thrrlbcm se referiu o nos~o colleg~, o sr. 
Castello Granco, a um out rü ponto melindro-
so, affi r-mando que o . bandono dos fazer~ das, 
por parte c1os fnendeiros, é devido a desor-
ganização do traba lho. 

Concordo com o mru co!IPga em uma p~r
te, rleix~ ndo, E'ntr·etanto, de concorda r· na 
outpl. 

Oi~ i! e~. (·x:c. que, em gr<~ndt> parte. os fa -
zendeiros rPliram -se para o Jio de .laneir·o e 
outros procuram as ddadas do intrrior, onde 
pos am se est:~belece r· ; ma;; porque isso? 

Porque esse~ fazendPiro!: s;to liquellrs que 
possuindo bens de fortuna, procurl!m mPlhor 
oonforto, e quando não são esses os motivos, 
apparece a necessidade de darem edu1:11çào 
a seus filhos e, por isso, procuram l1m logar 
que a isso se preste. 

Eis ahi a principal ra7ãO da emigr'8Çào dos 
nosso-s fazendei r·os para as cidade::;. 

Acredito, Sr. P r e iclcnte, não ser necess-a-
r-io repetir á Casa que a situação d:1 agricu l-
tura é toda de difficuldarles . 

Tenho tnmbem sa!ient"do por algumas ve-
zes. CfUe os poderes publiws, na medida dos 
srus rr.cursos e boa von tade, teem procurado 
ntenunr as di lficuldadcs que se notam nesse 
ramo da vida nacional, não <!Creditando no 
que d i ~se o meu collega de qne todas as ve-
zes que se pr·ocura trazer ~lgum conforto á 
cl~ss_c agrícola _do Estado, esse confo rto sae 
da f'> suas proprras costH~. 

O SR. CM<TELLO BRANCO : - Temos a licçli.o 
da sobre taxa. 

O SR. SENNA FIGUEIREDO : -Sr. Presiden-
te, r. habito ~ó nos lt·mbr·armos d~s di iTi-
culdades da agl'icultur a. quando, cnt rPianto, 
temos ou tr ·~s classes prorluctoras no Estado, 
que recla rr:~m protecçào c são contribuintes 
de valor. 

Temos a industr·ia natural do paiz. a pasto-
ril, que, poucas vrzes, encontra d e ltm~ore~ , 
entretanto, ella co• corre para os cofres pu-
hlicos pela me~ma fórma, com quE> contribue 
a agn cullura . · 
~r . Presidente, tambem extranhou o meu 

digno collega que en tre Hs emendas do·sena 
do se encontre uma, autorisando o governo 

o nosso operario é 1 a encampar .a estrada de ferro do Cocuruto a 
' 1 CbrisWlnCI, da Companhia Belga . 

0 ~R. SENNA FIGUEIREDO (ao SI'. Silva fortes): 
- V. exc. que é um indu~ tria l pr·evident.e e 
que e~tá semprfl en tregue ao trabalho. proctt-
r·a rPmunerar· bem o seu orernrio, eu o sei, 
porque conheço, en tretanto, o que si dá com 
v. ex r.. c com o meu collcga do 2. · districto, 
nlio si dá com a maioria. 

Sabemos que, no geral, 
mal remunerado. 

,. 



Não posso affirmar, positivam.:lnte qual a 
vantagem resultanLP. dessa encampação, no 
momento, entretanto, devo acreditar com 
fundamentos, que, se o S!'nado votou essa 
medida, é porque ella consulta os interesses 
do Estado e é opportuna. 

O SR. PRESIDENTE : - Pl'ço licença para 
lembrar ao nobre orador qull o tempo que o 
regimento lhe eoncede para occupar a tribu-
na está. findo . 

O SR. SENNA FIGUEIREDO : - Nesse caso, 
Sr. Presidente, requeiro a V. Exc. que con-
sulte a Ca~a se me concl'de mais alguns in-
titantes para que eu termine o meu discur-
so. 

O SR. PRESIDENTE:- Os srs. que F-âo de 
parecer que ~eja approvacto o .requerimento 
do nob1·e deoutado, queiram se levantar. 
(A Cosa mani{e~t,a-se favoravelmente ) 

O sR. PRE 'IDENTE:--Contmúa com a pala-
vra o nobre deputado . 

O 8R. SENNA FIGUEIREDo:- Sr. Presid~nte , 
agradeço aos meu~ collegas a generosida(,ie 
que tiveram para ·commigo, concedendo-me a 
prorogação pedida. 

Conlinuando nas con-.iderações que vinha 
fazendó tenhO a diza l' á Ca~a que H medida 
de que me oct: llpo é de toda utilidade, e 
estou certo de que o governo do Estado, 
cuj·1 or-ientaçil.o economica é hem conhecida, 
só lançará mão da auctorizaçAo que lhe va-
mos dar, se estiver convencido da utilidadll 
da medida. , 

Devo d!'clarar á Casa com lealdade. que 
não conhC'ço as condições da companhia bel-
ga e nem tão pouco das jazidas de m;\Oganez; 
entretanto, como a emenda nos vem do Se-
nado, onde foi ap!'escntada pela commissão 
de orçamC'nlo, parcc~-me que se trata de uma 
medida util, Cf1nveniente e talvez necPssaria. 

Como ~e dPprehende da propria redacção 
da emenda do Senado, a auctor~zação não é 
imperativa e o ~overno lançará mão de!la, 
sómente se ;,char 4ue isso é de conveniencia 
aos interesses do Estado e util ao publico. 
(Cruzam se aparte.~ ) . 
Nessa~ condições, 8r. Presidente, se o go-

verrto do E tado, em cujo criterio todos de-
vemos confiar, entender que a medida não 
tleve ser executada, elle, absolu tamente, não 
porá em execução a lei, tal o seu espírito de 
previden cia e vigilancia 

Penso. pois, que. sem receio al:wm, póde 
a Ca!;a dar o seu voto a essa parte da emen-
da n. H, que se refere a encampação da estra-
d" de ferro do Cocuruto a Gbrisliano. 

Passando a outra parte da emenda, creio 
que o meu collega não se insurgi:J contra o 
additivo que auctoriza o governo a mandar 
fazer os e~tudos das flguas mineraes no logar 
denominado--Fervedouro- , no município de 
Santa Luília do Carangolit, e a entrar em accor-
oo C<'m a C··mara .Municipal desse município 
para a c(lnst1·ucção rle uma estrada de roda-
~em, que ligue a cidade ás refPridas aguas. 

O sa. RAur. SoARES:-Essa é uma medidíl 
pa trioltca . 

0 >R. CA~TELLO BRANGO: -Só me reft'ri a 
essa parte quanrlo tive de r.ntimerar os rli-
versos additivos componentes da emenda 
n. H. . , , 

O !)R. SE ' N.\ FrGUEIREoo:- Em vi!ita di's~o, 
pois, nada te_nho que dizC'r a esse respeito. 

Passo, agora sr. Presidente, ao ponto de 
emenda que auctorisa o Governo a adquirir ou 
desapropriar o predio situado na praça do se-
nhor de Mattosmltos, na cidade do Serro. de-
nominada ccCasa dos Ottonis• para a fundação 
de um asylo profissional. 

O nosso dislincto collega, o sr. dr. Nelson 
de Senna, cujo nome declino, data venia, en-
terpellando a Commissão de Orçamento, dei~ 
x.ou transparecer o temor que s. exc. tinha 
em votar semPlbante medida 

Respondendo ao nohre deputadG, devo di~ 
1er á~- exc. c.p.le a commissão de .Finanças do 
~enado, apresentando P.sse disposirivo, l'Ó te-
ve em vista g<~ r~ ntir uma instituição· nascente 
na cidade do Serr·o. 

0 SR. NELSON DE SENNA:-Perguntei a COm-
missão; porque se consrgnava lill medida. 

O !!R. SENNA FtGLIEJREDO:- Sr . Presidente, 
como a Casa sabe, o benemerHo mineiro dr. 
Julio Ottoni, querendo perpetu:1 r em um asy-
lo, a memoria de seus antepa~sados, doou a 
uma in~Lituição do Serro a impol'tancia de 
{50:0009000 exigindo porém, como condição 
especial . a fundação, na cidade co Se:ro, de 
um asylo para meuo1·es desamparados. · 

Coustou, porém, a esse henemerilo mineiro 
q~e alguem p1'ocu1·ava desviar os Iins da ins: 
tituição, tramforruando o instituto em fabrica 
de tecidos. ' 

0 SR. NELSON DE SEHNA:-E' justamente O 
contrario; sei que existe lá um asylo de edu-
ca~:ão profissional par·a m~ninos. 

O SR. SENNA FIGUEIREoo:- 0 receio do illus-
lre mineiro é, pois, justo, porque, pode aéon-
tecer que, amanhã, os directorcs oo est~be
lecimP.ulo queiram modificai-o, transforman-
do completamente a feição do instituto. 

Nessas condições, pois, (l digno mineiro, 
querendo que se perpetue, de vez para sem-
pre, o mernoria dos seus antepassados, entrou 
em accordo com (l governo para que es~.e pro-
cure adquirir amigavelmente ou por meio de 
desapropriação, a casa onde nasceram I)S 
seus progenitores, concorrendo o dr. Julio 
Ottoni com a importancia necessaria para a 
acquisição do predio. 

Sei que é intuito do sr. Julio Ottoni entre-
gar ao Estado, não sóruente a administração 
01) asylo profissional, como lambem o seu pa-
trimonio, para que nunca mais possa ser des-
viado do fim qu.e etle tem em vi,;ta 

Passando ao ponto em que o meu colle@a 
reclamou a respeito dos vencimentos do jUiz 
de direito da Capital, já, em aparte. expli -
quei a s. ex c., convindo, f:'ntret:wto, notar 
que elle conlinúa a perceber 9:ooosooo annu-
almente. 

Por ultimo, o di,;tincto collega se refer·iu ao 
nllimo l-l rtigo additivo, da em~nda n. i 3 que 
drtcrmina que os · li sc~tes ambulantes, cujos 
vt>{lcimrntos, foram reduzidos pelo dec. n. 
1 . 78 t , de 5 de .iaueiro r! e 1905, p~~sPm a 
perceber os vencimentos fixados no § 4. · do 
art. -16, do dec. 11. 9t-t, de 3 11e m rço de 
i896, sem direito a dial'ias. 

Como a Casa ~ab(., o WlVPrno na occasiã.o 
em que expP.dil~ o dec1·eto n. t. 781. dando 
Q.ova regulamentação ao se1'VIÇO de fiscaliza-
ção, augmemou o num .. ro de fi scaes e dimi-
n u~u os vencimentos dos existentes que, na-
quella occasião eram seis . ,1 



-ª~-· 

. O SR. SILVA "FoRTES:- Eis abi o eixo da 
questão. . 

O SR. CAsTELLo BRANco:-0 Congresso é 
o poder cohlperente para fixar os vencimentos 
e o execut1vo mlo pode diminUil-os de ma-
neira alguma. 

UM 8R. DEPUTADo:-Si o caso é esse que se 
mande pagar a ditferença de vencimentos até 
hoje; mas nunca augmentem os vencimentos 
pela manPira que quer a emenda. 

0 SR. SILVA FORTES:-Não é augmento, é 
reparação de uma injusli~a. 

(Crusam-se outros apartes). t 
O sR. SENNA FJGUEJRJJ:no:, Devo ponderar á 

C •Sa que o E:ongresso, auctorizando a revi-
são do serviço de fiscalização, não fixou 
venc1mentos aos fiscaes, e o I!Overno. na oc-
casião em que exper1iu o re~ulamento, tendo 
necessidade de ampliar o Quari~·o de fiscaes, 
creou novos lo~ares e diminuiu os ordenados 
dos existentes, 4ue, naquc~lla occasiào eram, 
como já disse, 6, sendo que 3 ficaram na 
classe dos 1nspectores. uào. 11orfrendo prejui-
so algum em seus venciuar.ntos. e os outros 
tres passaram para o torpo de fiscaes, sof-
frP.nd:> a reducção que a emenda, agora, cor-
ri"P. 
~is a questão posta em seus justos termos , 

e com essas ligP.iras palCl\'J'n ·,creio ter justi-
ficado essa pai'LP. da emenda n. t3, esper.m-
do que a Cas-t dê o seu. assentimento á mes-
ma. 

Sr. Presidente, com muito prazer votaria 
pela s~>paração solicitada pelo meu digno co l-
lega, o sr. Castello Branco, afim de con:>tituir 
projecto, (;ffi separhdo, a emenda n. t3; 
mas dado o caso de que já toca a seu termo 
a actual sessão IPgislaliva, não posso absolu-
tamente accceital -a, porque isso importaria 
em deixarmos no olvido liS con~tantes recla-
mações dos funccionarios publicos, quanto 
ao pequeno augmento de seus vencimen-
tos. . 

Reconheço perfeilamPnte que a tabella de 
augmentos de vencimentos não é muito equi-
tallva, e, tanto isso é verdade que, devo di-
zer, o proprio pP.ssoal da ~ecretaria desta Ca-
sa não está incluido no au~mento, o que tam-
bem acontece com os funccionarios do Se-
na4o. • 

Collocada a questlo nestes termos, soilci:.. 
to do meu collega a retirada do seu requeri-
mento ... 

O ~R. CAsTELLO BRANco: - Absolutamente; 
não posso concordar cnm v. ex c. 

0 SR. SENNA FIGUEIREDO . . • mas uma vez 
<Jue s. exc. iá se manifestou que não accPita 
esse meu alvitre, não tf>nho outro remedio, 
se bem que a contragosto, pedir a regeiçáo 
do mesmo. 

Antes de sentar-mil Sr. Presidente, precisú 
dizer duas palavras relativamente aos venci-
mPnto~ dos orficiaes da Força Publica. 

O meu nob1·e colle§rá do 2·. district'l, o sr. 
Castello Bro1nco, declarou, que parecaa havPr 
-cont•·adicção entre o projecto de Foa·ça Publi -
ca e o de Orçamento. 1 

' • 
Devo, f'ntrét lnto, dizPr á Casa que seme-

lhante cou,-a não se dá, porquanto, a verba 
consignada para a manutenção da: força pu-
blica prevê o augmente) dos vencill\enlos dos 
-officiaes unicamente para o 2·. semestre. 

A. c. -42 

Feitas essas considerações em jtisüficaüv• 
iJas emendas·do Senado ao projecto de Or":" 
"Çamento, sento-me convencido de que ·ella, 
serão acceitas pelá "Casa, porque consultam 
ao bem publico. 

Tenho concluído. (.Jluito bem I .Muito bem!) 

URGENCIA 
O{ficio 

m 

0 SR. ·t•. SECRETARIO, pela Ordem, obtendo 
ur~encia, lê dois· officios do Senado, de-
volvendo, com emendas, os projectos ns. HS 
e t21J, da Camara. 
Emendas o{(erecidas e approvadas pelo Senado 

d propcsiçllo 'n. 146, da Camara (rrojecto 
n. 1081 . 

[ 1 ... . 

Ao art! 2• e paragrapho unico substituam-
se pelo seguintP: 

Art. 2'. As C01iltas Pconomicas poderão des-
contar a~ cllrtf' iras das cooperalixas ou cai-
xas de credito rural, não excedendo de t f iO 
dos deposilos. r 

§ 1 •. A's a~Pncias dos munir.'ipios cabe fa1.er 
es~a~ operações, tendo em vista o valor PS-
tlmati 1"0 da re~pon,;abilidade illimitada dos 
assoei 1dos. 

§ 2•. Para obterem P.~ses P.mprestimos as 
caixas devem mostr.1r que estão orl{anizadas 
no!' termos da lei n. t .637, dtl 5 de j;jneiro 
de 1907. 

2.• 

Supprimam-se os arts. 3•. e 4•. 
a!• 

Accrescente-se onde convier: 
E' o governo auctorizado a conceder os fa-

vores <feclar11dos no de c. n. t3, de 28 de ja-
neiro de t890, a uma empresa n •cional ou 
extrangeira que, depositando uma parte do 
seu capital do tbP.souro do Estado e offere-
cendo outras garantias mais de completa idb • 
neidade, se proponha realizar o objectivo pre-
vislo nesse decreto e ampliado pelo art. 2. • 
i:Jo dec: n. t38, dP. 8 de .iulho do mel' mo anno .. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
rRes, Bello Horizonte, 3 de SP.tP.mbro de 1913• 
-Levindo Ferreira Lopes. -José Pedro Dru-
mmond.-Gomes Freire de Andrade. 

Emend11 o((erecida e approvada pelo Sena.do 
á preposição n. 154, âa Camara, (projecto 
-n. 120) 

Accrescente-M ao art. t• .. em seguida á 
ultima pal:ivra : ao amanuense Judá Ribeiro 
da Luz, da Escola de Pharmacia de Ouro 
PrP.to, oito mezes de licença, em prorog tção, 
para tr ... tamento de saurltl. 

Paço do SP.narlo do E•tado de Minas Ge-
raes, Bello Hori:r.onte, 3 de setembl'o dP. t9t3. 
-Levindo Ferreira Lopes. -·Jo-;e· J.ledr·o Drum-
molirt .!....Gomes Freire de An1rade. 

lmpt·imam se para a ordem 1QS trabalho!>. 
Conlinú>t a rfi~cussào <.Jas emend:1s do Se- , 

ad.o ao projecto n. '106, da Garoara, sobre or- , 
Q'lmentc, . 



0 FR. SILVA ~ORTES:-(Sem revisão do ora-
~or): Sr. Presidente, não sei qual a tbese que 
flevo desenvolver n~stc recinto depois do bri-
lhantismo com que os illustrt!S o•·adore!,' que 
me precederam procuraram desenpenhar o 
mandato que, em bóa hora, lhes foi contiado 
pelo povo. 

De facto, não só o illustrado representante 
do 2.0 di,tricto, que defendeu os interesses da 
lavoura, como o nobre deputado resiuente 
em Barbacena, que teve a seu cargo susten-
tar as emendas ao Senado, elevlii"am extrs-
ordinariamente o debate, nemostrando âquel -
les que dizem que o Congresso Mineiro ~ 
uma chancellaria do Poder Executivo, qne 
nós, representantes do povo, sabemos cum-
prir o nosso dever ... 

0 !'R. AUGl'STO SPYER:-·Com independen-
cia e altb e1.. . 

O SR. SILVA FuRTES... com independencia 
e altivez c que si transigimos em algumas 
questões é porquP. somos levado- pelo empe-
nho, louvavel e digno, de conciliar o desen· 
volvimento e o progresso do E!'tano com liS 
convenit>ncias da administração pul)lica . 

Esse con!\ordo do Poder Legislativo com o 
Pod"r Executivo, aquelle procurando creal(, 
meios e recur:-os ~;a1.1a.zes de occor-rer ás' ne-
cessidades publicas sempre cresceptes, e 
este empenhado em bPm empregar o fmcto 
do suor do po,·o. conden~ado nas tributações 
que fll7.emos recahir sobre todas as classes 
para ::;ermos equitaliyos, <1ando, ilO mesmo 
tempo, uma nilida cnmprehensão do dever· ; 
esse con~orcio con~titucional dos dois pode-
res é que é tido c cousiderado, na lingua-
e:em dos pP.rver sos, como um acto menos 
digno ou subserviente. . 

A optnião publica, sen~ata e justa. não 
póde ahsolulamente s; ,nccionar esse juizo. 

Representantes dirl'ctos do povo, nó5 temos 
poderes necessados para def"nder os s~us in-
teresses, harmonisancto-os eom as convenien-
cias do E~tado e com as conveniencias de or-
dem geral . · 

Bem poucos são aquelles que sabem fazer 
justiça aos c;eus rep resentantr"s qu'c em todas 
as quadras, e algumas hP.m difticeis, têm se 
sacrificado para serem dignific<Jdos pela opi-
nillo popular. • .. 

Não dt~llm aquP.Jies qur. por. es~mto sys-
tematrco dA opposição e com o mtUito de de-
primir a granrle7.a que deve sempre prAsidir 
a todas as nossas delibflr·ações; n~o digam 
que a har·monia entre o Legislativo e o Exe-
cutivo não seía um preceito constitucio-
nal. 

Não, sr. Presidentf\ ! · 
Mantendo uma união de vistas com o Exe-

cutivo, nós, de nenllum modo abdicamos da 
nos~a autonomia, da nossa altivez e dos nos-
sos bl"ios, mas sim procuramos consultar 
melhor os interesses do Estado, sem dissen-
ções prejudici;;es ás conveniencias puhlicas, 
sem attrictos e divergencias que viriam re-
flectir em serios prejuízos para o bem estar 
da collectividade. 

Aliás, ctlmo já aftirmei, essa harmonia · de 
vislll<; é um preceito constitucional, tanto a ·-
sim que as dPiiberações do Legislativo estão 
sujeitas ao v é to do Executivo que pódo dei· 
xar de mencionai-as por não jull{iJl-as de ac· 
coTdo com os interes~es do Estado. v• 

O SR. CASTELLO BRAifCO :-Esse veto bml-
bem pode ser recusado pelo LPgislativo. 

O ~;n. SIL n FoRTE!!: -Classificarei, pois, de 
verdadeira tempestade em cópo d'agua essa 
celeuma levantada pelos descontentes de 
todos os tempos. 

0 FR. LAI'oTELLO BRANCO:-Entlo para que 
v. exc. està nos figurando esses casos de 
vétos de leis e de d1vergencias entre o Le-
gislativo e o Executivo? 

O SR. SJLV.l FoRTEs:-V. cxc. quer desviar-
me. 

0 SR. CASTELLO BRANCO:-Não apoiado. 
0 SR. SILVA FORTES .•. mas não conseguirá. 
Poderá, talvel, perturbar o inethodo nas 

minhas considerações, mas chegarei ao fim 
quP. tenho em vista. 

Não vejo motivo, sr. Presidente, para dei-
xarmos oe attribuir â administração dispo~t
çOefl que serão exeuutadas si satisfizerem aos 
intereso:e11 putliicos mas que fatalmen te serão 
repudiadas si nã'> consult;,rem a efse deside · 
ratum. 

0 ~R. CASTEU.O BRANCO:-Essas devem ser 
connemnadas aqu1 ruesmo; não devem ir 
ao Poder Executivo. 

O SR. SILVA FoRTEs:- A propo!:ta do Orça-
mento veiu ou não do F.Kecutivo? 

0 $li. UASTEI.LO BRANCO:-Mas as emendas 
vieram do tienado. ' 

O ~R- Sn.vA FoRTEs:~o projecto de orçamen-
to é ou nao resultado do estudo conjuncto 
das commis::ões respecr.ivns da Camara e do 
Senado, d .. accOrdo com o governo? 

O meu lllustrado collega não pode contes-
tar isso c si o fizer é porque desconhece as 
praxes scgnidas em nosso Parlamento de ac-
cOrdo com o systema americano em virtude 
do qual a responsabilidade de certos nego-
cios publicos compete exactamente a deter-
mio 1das commissões. 1 

Neste particular nós divergimos inteiramen-
te dos povos da raça latina para abraçarmos 
o systema do «res et non verba» . 

Procur:imos, em bôa hora, synthetisar as 
questões, d"svi;mdo-as dn terreno parlidario 
onde as paixões pódem, muitas vezes, pertur·-
bar as consciencl&s, prejudicando sér1os in-
te•·esses collectivos. 

Sr. Presidente, de. longa data habituei o 
meu rspirilo a subordinar-se ao nosso meio, 
annlyfando ca:'>OS concretos, !!em me deixar 
seduzir por qualquer utopia. Pn1curo tão só-
mente bem desempenhar o mandato que IJie 
fo.i confi(ldo, tendo uo!Jlo f<Pcompensa a tran-
quilidade da minha conscienc1a. 

Oiz••m os perversos ou talvez invPjosos que 
o individuo que se adapta ao meio é um equi-
librista, é um tndividuo evidentemente habil 
q ÜP aprende a ser mauboso para não alirarse 
aos precipícios. 

Entretanto, SI'. Presidente, devo dizer que 
não g_a tisfaço a nenhum desses requisitos: 
pr·ol'uro, tão sómente, cumprir o.meu dever 
com 1senção de espírito e com pureza de 
sentimentos. como, aliá~, procedem todos os 
m~us illustrados collegas. 

Ne-le debate todos nó,; temos o mesmo 
fi m : o progresso e o desenvolvimento do Es-
tado. 

Divergimos (servir ·me-ei de um termo ju-
rídico) quaniG á fórma processual, para al-
cançarmos todo so mesmo resultado. 

I ./ 



seu 
: UM SR. DEPUTAno:--Mas em juizo não 
processos divergentes. 

O SR. SILVA FoRTES: -Não ha fórmas pro-
t·essuaell divergentes? V. Exc. poderá me 
dizer si a fórma proces!Oual de Minas é a 
mesma que a de S. Paulo ou a do Amazo-

ha t O SR. Su.u FoRTEs:-Nesse caso, sr. Pre-
sidente, attendendo a que ·os mflus nobres 
collegas já devem estar naturalmente fatJf(a-
dos, peço a v. exc. que me reserve a pala-
vra afim de prosegnir na se.ssão de amanhã. 
M·uit.o bem ; muito bem ! . 

nas ? 
O nobre deput~do não .sabe que o grande 

defeito da organis~ção republ!cana é ju~ta
mente a falta ae umda·de de vistas nos JUl-
gamentos? 

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE UM SR. DEPUTADO:- V. exc. elogiou O sys-
tem& nmericano, pois isso é um effeito do 1 . direito amel'icano transplant~do para nós. Até uma hora da tarde: 

O SR. SILVA FoRTES:- Perfeitamente, mas 
não se pode deixar de reconhecer a incon-
veniencia que existe na dis~onancia dos jul-
gados. 

Estou ':lem convencido sr. Presidente, de 
que não preci~amos de outra,; liberdades 
além daquellas que já conquistamos. . 

O !'R. CASTELLO BRANl:O : - Então ' V. Ex r. 
condPmna a hanrlPira d11 par·tido liber:ll "? 

0SR. SILVA FORTES: - Não pertenço ao par-
tido liberal. 

0 SR. CASTELLO BRANCO :-Fol;;o muito com 
essa decl~ração de V. Exc. 

O ~R. SILVA F<'RTEs:- Devo dizer a V. 

Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Até ·duas horas da. tarde : 
Apresentação de pareceres das commis-

sôes. 
Apre~entação de projectos, requerimentos, 

indicaç«Jes, interpellaçõrs ou mações. 
· Discussão de requerimentos, indicações, in-

lerpellaçôes ou moções. 
Approvação de redacções tinaes. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde : Exc. que não é favor qualqu.::.r partir:lo : ccei-
tar a minha coJI.ahoração, não só porqull me 
orgulho do meu pas~ado , desde os tempos da Conlinuaçrio da discus~io das emendas. 
monarchia, como porque me honro do pre- offerecidas pelo Senado ao projecto n. i06 
sente, procuranrlo erlucar og meus filhos na (propo!;içào n. tH) da Célmar .• , sobre orç.L-
escola do trabalho alim de que possam con- mento. 
quistar a v<>rdadPil'a indepenrlencia. ohtf'ndo Continuação da discussãe das emendas of-
a aulono·mia propria (apoiados, muito bem!) ferecidas pelo Sena•1a ao projeclo n. 95 (pro-

Sr. Presidente, o nobre devutado del'viou- posição n. i50) da Camara, sobre força pu-
me das considerações que ia fazendo sobre o biica. 
assumpto. Discussão da emenda offerecida pelo Sena-

Longe de magoar-me com isso, eu ten.ho do ao projecto n. 121 (proposição n. 152) da 
verr:ladP.ira ~alisfação em ver o dflbate assim Camara. perdoando o ex-t(" nente da força pu-, 
animado, afim de que o povo mineiro se con- blica Matheus Ribeiro da Silva do resto da 
vença de ••ue as questões submettidas á .nos- prna de privação de Jibt>rdade Cfll e lhe foi im-
sa apreciação são tratadas com verdadeiro e posta por sentença do juiz de direito da Ca-
real interesse e não com frieza ou indiffc- pita!. 
reonçaSR. 'o JOÃO L!SB' OA ; -E o debate assim am- Discu~são da emenda offerecida pelo Sena-

do ao projecto n. t44 (proposição n. 139 da pio corrllsponde verdadeiramente ás tre!'. dis· Camara, sobre concessão de licenças. 
cussões l'equeridas pelo nobre deputado. Di~cus~ão da emr.nda offerecida pelo Sena-

0 SR. SILVA FoRTEs: --Não apoiado; neste do ao projPcto n . !>5 (proposição n. 127)_. da 
ponto não estou de accordo com v. exc. Camar·a, de t9H, estabelflce••do o reg1men 

(No 1·elogio da casa soam 4 ho1·as da tarde). legal das estradas de ferro no Estado. 
O sn. PRE~IDENTE: - Devo lembrar ao nobre Primeira discussão do projPcto '11. 8, do ~e-

deputado quP. ~>stá exgotado o tempo que o nado, creando uma SP.gonda va1·a de jui7. de 
Regimento deté-rmina para O'> nossos traba- direito na Capital do Estado e contendo outras 
lhos. disposições. . 

o sn. SILVA FORTES:-Sr. Pre, idente, vejo Discussão unica da emenda offerf'Cida pelo 
{~ue v. ex c. sempre gentil o gP:nero.so_, m~ cas- Senado ao projecto n. t t5 (propos•ção n. t42), 
sa a palavra, obedecendo á dJsposJçao 1mpe- da Cnmara, sobre concessão de licenças . 
riosa do nos~o f.egimento. Oi~cussão unica da emenrla of/Precida pelo 

Entretanto, tendo ne suspender ~ meu dis- Senarlo ao projecto n. 120 (proposição n. 154) 
.curso as~im ex abrupto pergunto SI v. exc. da Camara, sobrt concessão de licenças. 
me garante a palavra para continuar· na ses- Terceira discussão do prsjeclo n. 128, dis-
são de amanhã, d sobre a época em .qu q_.devem ser vo-

0 FoR. PRESIDENTE:-0 nob.re deputado sahe iaod~so os orçamento• mumcJpaes. 
(JUe tem doi~ alvitr·es a stgiiJI': ou requere- I 
pruJ't•,.ação de hora, ou conservar-se com a Levanta-se a sessão. 
palavra p.tra a ~essào de am:mhã. 
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112.• SESSÃO ORDINARIA. AOS i D~ SET,EM-
. · · BRO DE t,9t3 • 

Obr~~~ Publicas e Viaçio, pediado informa.,&s 
ao Governn com relação a um requerimettlbt 

PRESJDENCIA DO SR. [DUARDO DO AM.ARAL , 

SUMMARIO:-Acta.-Expediente.-Discussãodos 
· pareceres ns. 195 e 196. -Emendas do Senado 

ao projecto n. 1~6 (0rçamento).-Discursos dos 
srs. S1lva Fortes, João Lisbôa e Senna Figuei· 
redo.-Adiamento -Emendas do Senado ao 
projecto n. 95 (Força Publica) -Discurso do 
sr. Modestino Gonçalves.-Adiamento.-Emen 
da do Senado ao ~rojecto n · 121.-Emenda 
do Senado ao projecto o. 114.-Emenda do 
Senado ao pro,lecto n. 55, de 1911.- Ur-
gencia -Redacção final do projecto n . 55. 
de 1911. - L • digc)lssão do projecto n 8, do Se-
nado.-Discurso do sr. V1eira Marques.-Re-
ctiftcação da votaçAo.-Deolaração do sr. José 
Alves .-Emenda do Senado ao projeoto n. 115. 
-Emenda do Senado ao projecto n. 1-20.-Ur-
gencia.-Redacções finaes dos projectos os. 114, 
115, 120 e 121. - S.• discussllQ do projecto n. 128. 
-Discurso do sr. Vieira Marques -Emendas. 
-Adiamento.-Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamllda, acham-s~ 
p_resentes os srs.: Virira ~arques, José A,lves, 
,XaviP-r Rolim, Silva Fort~;>s, Odilon de Andra-
de, Fr·anklin de Castro,· Augu~to Spyer, Mar· 
Uns da Silv~. João Velloso, Perlro Laborne. 
Moreira <la Rocha, Modestino Gonçnlve!l, Raul 
Soares, HPnriqufl Portu~11l, Periclt:s, Christia-
no Róçaf:, Alves rle Lemos, Senna Figueiredo, 
João Antonio, Jgnacio Murt:~, Edgardo da Cu· 
nha, Castt>llo Branco. Jnão Lisboll, Nelson de 
Senna, Ernilio Jardim, Firmiano Costa. V aldo-
miro Ma~alhãf's, Ar~emiro de Resende, 
Kdmundo 81um, Tavares de Mello e Schumann, 
faltando com cHu~a participada os sr~. Stylita, 
Olympio Teixeira, C:~ldeira Junior, Campos do 
Amarill e .Antonio Moreira e s~m ella os mais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecP.dcnte e não havendo 

quem sobre ella faça observações é a mesma 
dada por approvada. 

0 SR. i.• SECRETARIO dá. conta do seguinte 
EXPEDIENTE 

0/ficio 
Do !"r. Secretario da Agl'icullura declarando 

inrormado um requeriml'nlo em que o enge-
nheiro Joaquim Catramby pede privilegio pa-
ra uma E. de F. que, partindo de Lavr<~s, vá á 
linha divi!loria de Minas com l\fatto Grosso. 
-A' Commissão de Obras Publicas e Viação. 

0 l'Ra VALDOMIRO MAGALHÃES manda á. Mesa 
um officio da Camar·a Mumcipal d~ Vtlla Gomes 
ded•r.mdo ser de doze mil almas a população 
desse munh;iJJiO, documento es-;e que deixou 
4e acompanhar uma representação já. pre-
sente a esta Camara por occasião do pedido da 
CrP.ação do foro. - A' Commi~são respectiva. 

Compareceram os srs. Schummann e Fer-
reira de Carvalho. 

Não ha p~receres das Commissões,nem pro-
.iectos, requerimento!\. inr1icaçõe•, interpel-
l~ c..ões e moçôe,; a serem apr·esentado>. 

I . "' Pareçer n . 195 

Lido e posto em discus ão é sem debat~: ap-
provado o parec..:er n. i95, da Cominissão de 

lem que Ultime Courbassier solicita privilegio 
para nave~açilo dos arnuentes dos rios «Sap..-
cahy» e «Sapucahy-Mirlm.» 

I 
Sem debate é approvado o pArecer n. t961 da Commis~ão de lnslrucçio Publica, soliei-' 

tando informações ao Governo com r~laçló 
ao pedido feito pelo Director do Curso de 
Pharmacia e Odontologia do cGymnasio Leo-
poldinense» de rel!istro, n;, Directoria de Hy-
giPne. dos diplomas expedidos por aquelle 
Gvmnas10. 
I 'Passa-se a ' 

Parecet• n. 196 

2.• P.\RTE IH ORDEM DO DIA 

Emendas offerecirld., pelo Senado ao projectn n. 
I 06 (proposiçàu n. 144), da Camara. 

E' annunciada a continuação da discussão 
das emendas do Senado ao projecto u t06 
(proposição n. tU), da ~mara, sobre or~a
mento. 

o ~r. ~ilva Fo,r.tes:- (Sem revisão do 1ot•ador): Sr. Presidente, não foi por vaidade, 
nem peJo desejo de . exhibição que pedi a 
v. exc ., níl SEjss;:i'o de honLem, manter-me a 
palavra para proseguir agora nas toscas e 
desataviadas considerações... , 

VozEs:-Brilh&ntissimas. ,1 , 
0 SR SILVA FORTES .. que ia expPndcndO 

em torno das emendas ofl'erecidas pelo s~na
do ao proje··to que orça a rPceit-1 e fixa a 
dPspeza do Estado para o futuro .exercício de 
{914.. 

Fui animado tão somP-nt~ pelo Qesejo pa-
tl·iotico de collaborar com os meus illustrados 
colle(!as na confecção dessa lei magna que 
constitue, vPrdadtliramente, o eixo ao redor 
do qual devem girar todas as nossas delibe-
racões (Apoiadnsl. 

Na commissão de Finanças desta Casa ful-
gurarr talentos de primeira ordem, della fa-
zem parte collPgas cuja competencia e longa 
prntica em tratar desses assumptos !'-ào, para 
11ós outros, a melhor garantia de que o pro-
jecto que agora nos devolve o t'enado, acom-
panhado de emenda~. se funda nos mnis se-
guros pr·incipios élconselhados p,elos econo-
mistas para a boa elaboração dos o~çamen
to~. 

Não tenho, por isso, a preten1,0ãO de tr~
zr.r e~clart:cime n tos ao debate. (Nãv apoiados 
g"rae ). 

Procuro apenas cumprir o meu dever afim 
de que. ao retirar·-mp, aesta C;~pital, possa le-
var ~ranguilla a consciencia, certo rle ter-me 
esforç'ado por eorresponder á confiança da-
quelles que para a4ui me mandaram. 

Sr. Presiliente, não analysarei os proces-
sos ruai:> efficazes de que se devem lançar 
mão para qur. as previsões orç,.mentarias se 
approximem, tanto quanto possível, d" ver-
dade, não demomtr rei, por ser ma t~ria dou-
trinaria , que· o ultimo orç<tmento é aquelle 
4U tl m&is sé aproxima de>sa verd,tde e nem 
tão pouco ql1e a média dos tres ultimos exer-
cícios é aquelld q ne deve ser tomada para 
base de todas as previsões. 
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Sou daquelles que entendem que a missão 
do Estado, em semelhante assumpto, não pó-
de, absolutamente, ser comparada á mis!lilo 
do particular. E~te trabalha,economiza e pro· 
oura §tuardar essas economias para garantia 
de ~ua familia; o Estado, tendo um campo 
mais vasto de acção, deve procurar incre · 
mentar as suas fontes de renda para promo-
ver. p~tallelamente, o seu desenvolvimen-
to material, intellectual e moral. 

O commercio. a lavoura e as industrias de-
vem, por isso, mere'cer toda a nossa attenção. 
· As mdustrias, sobretudo a industria ;~gri 

cola, intimamente ligada á pecuária, repre-
sentam as fontes primordiaes sobre as quaes 
é calcada a ba!le dos nossos orçamentos. 

O cor·olario neces!'ario para o desenvolvi-
mento das industrias é, sr. Presidente, in-
contestavelmente um bom systema ferro-via-
rio, que far.ilite o transporte das mercadorias, 
levando-as aos mercados consumidores jus-
tamente nos momentos mais propícios para a 
sua remuneraçio efficaz. 

Não se podt-tá negar que muito temos nos 
esforçarlo neste p::.rticular. 

Desde os tempos oo lmperio já l'ttinas Ge-
raes prucurava desenvolvei,' a sua viação, 1~
vando a c~t .. ada de ferro ás 1.ona!! que ma1s 
pr·ompta c facilmente pod!:lriam forn ecer re-
<;ur:<os ao thesouro, como a ~ona da Malta e 
outras onde a cultur·a do café se fazia com 
mais intPnsil1ade. 

Tivemos, sr. Presidente, na monarchia, 
graças ao oenefico influxo de alguns patrio· 
tas, o inicio da E. de F. O. Pedro li, hoje 
Central, essa grande arteria que lev.t os pro-
dudos mineiros aos principaes mercados 
como sejam os do Rio de Janeiro e S. Paulo, 
e que já allinge, ao norte, ás margens do ma-
gestuso São Francisco, em rumo do Estado 
oo Pará, demandando, a oéste, o Estado ~e 
Goyaz. 

Do desenvolvimento da nossa viação fcrrea 
decorrerá o projlresso do commercio da la-
voura e das industrias e, consequentemente, a 
prospe11idade e a grandeza do Estado. 

Devo declarar I.JUe não sou adepto daquelles 
que entent1em que some11te contribuem para 
o bem estar do Estado os que pagam eleva-
dos impostos. 

Já caminhando ;>ara o Ocaso da vida (nllo' 
apoiados geraes), auguro para dias bem pi'O· 
ximos uma nov., phase onde o p~pel do Es -
tado será. inteiramente diverso daquelle que 
na actualidJde representa. 

Quero diz~r. sr. Presidente, que a corren-
te gtJral tPnde a se modificar no sentit1o rle 
não considerar serviço prestaf1o ao Estado 
unicamente o fac to concretizado na pesada 
contribuição pecuniaria, mas sim tambem a 
coopP.racão efficaz do individuo em beneficio 
da communhão. 

O SR. V ALOOMIRO DE MAGALHÃEs : - Pelo 
que VE'jo v. exc. é socialista. 

O SR. SILVA FoRTES : -Si sou socialista? 
Caminho pa,.a isso. 

O SR. CASTELLO BRANCO : - Na propria 
Eurora o ::.ociHiismo j11. está condemnado. 

O ~R. SILVA FoRTF;s : - Não estabeleçamos 
uma l n m~>ntave l confusão entre o anarchismo 
e o ~ocialismo. O anarchista tende a destruir 
tud~, ao passo que~o socialista tende a con-
strutr. 

Portanto, acho t!o efficaz e proveitosa p:. ra 
os interessf!s do Estado a cooperação do 
funccionario honrado Ce probo. qualidades, 
aliés; tradicionaes entre nós, como a contri-
buição com que o lavrador concorre para os 
cofres publicos. 
• Para obtermos uma boa organização Rdmi-
nistrativa devemos galardoar condignamente 
os serviços do funccionar-io. Não devemos 
nos illudir, sr. Presidente( 

A independencia e a probidade só theori-
camente podem se harmonizar com a miseria 
e:o fome. 

A lucta pela honra é uma obrigação inhe-
rente á propria organização do individuo, 
mas. na actualidade, luctar pela honra já vai 
constituin!lo uma virtude'.' 

E. sr. Presidente, ninguem poderá. deixar 
dl:l reconhecer que eu estou affirmando uma 
verd rtrle, sobre a qual não insistirei porque 
é preferível que ella se conserve assim ve-
lada. 

UM ~R. DEPUTADO:-V. exc. está fazendo a 
psycholo~ia da sociedade contemporanea. 

õ sn. SILVA FóRrEs:-Sem um corpo de 
funccionarios independentes. que estejam 
ao ahrigo da miseria, o Estado não póde cor· 
responder convenientemente á sua elevad!i 
fnncção. 

O !'R. JoÃo LISBOA: -Nem se podem exigir 
servrços de qut>m tem fome. · 

0 !'R. SILVA FORTES:-Tenho para mim, sr. 
Presidente, que o progresso e o desenvolvi-
mento do Estado dependem não E>xclusiva-
mente de uma volumosa arrecadação de im-
postos, mas lambem do perfeito e regular 
funccionamento do seu complexo apparelho 
a1miuistrativo. 

Si é facto que os horizontes do Estado po-
dem se annuviar e ~i das pPrttubações dahi 
decllrrentes podem advir o desequiJibrio do 
nosso Ol'çamento e a perturbação das nossas 
finanças, eu, reconhecendo tudo isso como 
uma ve,.dade axiomatica, estou prompto a 
cooperar com a administração para que todas 
as questões te.:~ham uma solução satisfacto-
ria e efficaz, reinando essa harmonia beue-
lica e louvavel entre o Poder Executivo e ~ 
Poder Legislativo. 

Todos nós, sr. Presidente, · desejamos a 
grandeza do Estado; é esse o nosso idéal com-
muro ll si divergimos ás vezes uns dos outros 
nas discussões que aqui travamos, a r:ossa 
divergencia tem orig~m nos mais puros sen-
timeutos patrioticos. (Apoiados). 

Permittir-me-á, por isso, o nobre deputado, 
repre!ientante do t. • districto e re~otdenté 
em Barb~cena, que. eu divirja de s. exc . 
~uando affirma que a população do camJiO 
vive na abastança; ao contrario disso, eu di· 
rei ao illustrado colle~ta que o tr·abnlnador 
rural ganha ;~penas o estrictamente nt>cessa-
r·io par·a não morrer de fome, vencendo um 
salario de -18000, 28000 ou pt>uco mais, diaria-
menle, com o qual tem de manter uma famí-
lia ás vezes numerosa. 

Portanto, ne~te particular, estou de per-
feito accordo com o honrndo deputado, sr. 
Castello Br·anc ; a população rural lucta com 
enormes dirficuldade~, soffrendo provações 
de toda espr.cie, sem gosar das regalias dos 
centros urbanos. 



Disse ainda o illustrado collega residen~e 
em llarbacena, que o trabalho recáe todo so-
bre o trabalhador propriamente e não sobre 
o proprietario, sobre o grande fazendeiro. 

Entret •• nto, pergunto a~. exe.: como pode-
rá. este prosperar si aquelle sotl're e 'Vive na 
miseria'l Não é bem verdade que da prospe-
ridade de um decorre a prosperidade do 
outro? 

Não, sr Presidente! 
O grande hvrador, o grande industrial 

jamais f~~rão soffrer o pobre trabalhador par·a 
se locupletarem á custa dos sacrificios des-
te. 

Q humilde orador que fala á Camara, no 
exercic10, da sua profistoüo, tem s1do sempre 
dominado pelos sentimentos da mnis viva oa-
r.idade, ~occorreodo a esses denodados obrei-
ros do nosso progresso, representados pela 
classe dos pequenos lavradores e muitas vt>-
zes 'tem lhes fornecido, de par com o rccei-
tuario, os re11pectivo; medicamentos. . 

UM SR. DEPUTADO:-Outra consa não se po-
deria esperar do bello coraçio de v. exc. 

0 SR. SILVA FORTES: - A minha lavoura, CU 
a façl) pelos p .-oces~os scit>ntificos; a mmha 
iudui'tria eu a exerço com um prs~oal oimi-
nuto ao qual offereço, a exemplo do que se 
pratica nos paizes europeus. a protecção 'I 
as garantias necessarias para não vel a desap-
parecer de um mome11to para outro. 

O que é verdade é que a vida no campo é 
precaria e difficil . Para conoborar a minha 
affirmaÇâo vou citar ao nobre deputado um 
facto de quP. fui testemunha ha poucos dias, 
na cidade de ~ ua residl!ncia . 

Dirigindo me á esl.ll Capital, afim de tomar 
parte no~ tr~balhos do Congresso, pernoitei 
em Barl}acena, cidade cujo progresso tem 
sido extraordinario sob a h('nrfica c provei-
tosa administração do 'venerando senador 
mineiro, dr. Bias Fortes, cau~ando verda-
deira admiração a todos aqurlles que a visi-
tam. sem que par·a isso tenha havido aug-
mento de tributação do povo e sim uma:per-
féita P. sabia apphcaçllo dos recu.·sos orça· 
mr.ntarios munlc1paes. 

Pois bem; alli tive occa~iio de observar, 
pernoi'ando ao rdento, em um accumulo 
indecente e ~m uma promiscuidade immo· 
ral, perto de 20 mt'nores provindos dos •:en-
tros ruraes em demanda da cidade. 

O f:R. SENNA FIGUBIREoo: - Não apoiado, 
contesto a v. ex.c. Em Barbacena, não acon-
tece i~so. 

O SR. Sn.vA FonTEs:-0. mea collnga ~abc 
perfeiramenle que cu seria incapaz de faltar á 
verdade, trazendo para este recinto uma ln· 
forrna cão falsa. 

O SR. SE.\'NA liiGUEIREDo: - Estavam ;i e'-
pera de trens que os c;onduzissem, mas dor-
mindo ao relento, nesampar11dos, não. Em 
Rarbacena ha muitas pe:;soa<~ carioiosas ; e 
depois a polici11 não con!'P.ntiria ni~so. 

O SR. ~JLV A Fornt< : - Mas que iria fa7.er a 
policia? 

A~arrar quinze ou \'in te meno .. r.s que dor· 
miam pr·omiscuameule, Já, num canto na ci-
d~de e atirai-os na rnxovia, em meio de 
criminosos e de banrlidos ? 

L<•mprei·mP, é verdade, de chamar a al-
tent;ão do Chele de Policia para isso, de mo-
do a não se deixar perder tantos menor.es 

que poderiam, talvez, mais tarde, se cool&t-
ltuirem em elementos proveitosos á soeiPdatle! 
uma vez que recebest~em a protecção directi 
do Estado. 

Oonfes~o a 'Y. exc. sr. Presidente, que eu· 
me revoltaria si aquelles menores fossem• 

!Presos e atir·ados a uma enxovia, Pm meiO' 
de elementos pervertidos e perniciosos, que 
devem ser sPgr·egados da soeiedarte. 

0 ~R. SENNA FIGUEIREDO: V. PXC. allt es-
tava de pa~&a~em e não podia, por i:oso, ser 
um pf! rfcito obs•·rvador. l!:u lá res•do e poSilo 
affi1'mar que eram menores que esper·a,·am 
trens qut~ os condu7.i:'srm. 

O SR. t'JLVA fORTEs:-Não ha tal. Eram me-· 
nores que tugi<• m•dos popuiHções rura .. s para 
virf'm procurar a vida da Cidade, mais 8e-
ductora e fascinante. e que ao trabalho ho--
nesto e honrado do campo preferem condu-
zir malas d61 um ou outro pas!'a~tPiro. enlre-
gando -se ao vicio e á ociosidade. Esta é a 
verdade. 1 

O SR. SENNA FtGUEJREoo: - Nem a policia, 
nem o :~gente da esbção con.;entem que alli 
perm<meç m menores á noite. 

O SR. SILVA FORTES: - Si v. exc. álli for 
em minha companhla se convenceJ'á da ver-
d~td e dà minh"l affirmação. 

lnvocarf'i o testemunho de duas pessoas 
conceitulldas da'Quella cidade, que ponerào 
confirmar ljUe, ás 5 horas da madru~ada, 
quatro nesses mrnores dormiam dentro de 
uma barrica e f!Uinze ou vinlr j ~ziam amon-
toanos eomo porcos, ao rrlcnto. 

1\llls. sr. Prt>sidente, dou por t'ermin:Jdo este 
incidente e passar~i a reatar as minhijs con-
si'Jeraf;óes. ' 

Desde os tempos <la monarch;a hs qnestões 
economicas e financei ras vem merrcendo por 
parte do lrgislador mint>iro o mais acurado 
e~tudo e a mais detida altf'nc;ao. 

Por mais de uma vez a minha voz rch(JOU 
ne~te rl'!cinto, na defeza da!' irléas e dos prin-
cípios por· mim considerados como capazes 
de resolver magnos problemas referentes á 
vida economica e financeira de Atinas Ge-
raes. 

Os nnnaes da Assembléa Provincial, os an-
naes do Congresso 1\líneiro, ahi estão é os 
meus illustrados collega::, examinando-o,:;, 
verão que taes assumptos mereeer·am gemptc 
a atlenção do humilde orador, bem como a 
do<; poderr.s publil:os, cuj .. ar.ção efflcaz e 
bemfazt>ja devf', a meu ver. se irradiar por 
todas as zonas do Estado, afim de qnc mmt;Is 
dell.•s, que ninda não n~tão explorHdas, pos 
sam, dentt<o de b1·eve tempo, trazer· amplos 
recursós ao on;amrmto, . uppnndo, talv· z, o 
~:ansaço daquella!'. que Já ge s1•ntem er•fraque-
cid 1S e cujas cullur·a~ terão de ~t!r mantidas 
pM' proce~sos scientificos e po!· meios artiti- · 
ciacs. 

Citarei , para rxemplo, es~a longínqua e 
futuro~a zona do 'orle. que não conhrc;.o «de 
visu ,., mas cuja fertilidade extr·aordinaria 
tem sido aqui tantas Vf'r.es aprellnada pelos 
seus dignos e illustrados repre~eOiantes. 

O Norte. ~r. Pre~idente; é. evidP.ntPmente, 
a zona fadada para set', dentro em breve, a 
poderosa auxiliar da zona da Malta, onde a 
industria agrícola vai sendo substituída pela 
industria pastoril, pela induslria pecuada. · 



, Nilo nos enganemos. A producção do café 
em Minais, limitada á zona d:t Malta, e á re-
lflo do I!Xlremo Sul, h:nde a se enfraquecer 
e diminuir. 

Effectivamente, sendo a cultura dessa ru-
);tlacea feita, no ~terill, pelo systema de par-
ceria, como declarou uesta Casa o nobre de-
putado residente t:m Além Parahyba; sendo, 
por outro lado, as tarif;~s elevadas e h vendo 
uma verdadeira escassez de braços, é bem de 
ver que a lavoura do Cllt'é estará sPmpre sub-
ordinada a multlplas circumstancias que po· 
dem occasionar á mesma os mais sérios em· 
baraços. 

Sr·. Presidente, vou terminar as considera-
~Des de ortlem geral que venho desenvolven-
do, desde hontem, em torno das emendas 
do St~nado ;,o projccto de orçamento. 

E, nesta desataviada e tosca peroração (não 
fii(JPOiados geroes), eu declaro á. Casa que me 
smto :~atisfe1to por ter cumprido o meu devei', 
não recusando á administação os meios de 
que ella precisa para bem encaminhar os ne-
gocio" do Estado, norteando o:; l'elas conve-
niencias do povo c pelos ioteres!M!K g.>raes da 
eollectividade; e procurando, por ouLro lado, 
resolver ~érios e magnos probleQlas de ac-
eot·oo com à evolu~ao social moderna, que 
(> uma corrente p:~derosa e irresh·liv.el que 
ha de invadif' c avassallar· tudo, sem que á 
mtsma se po~sam oppôr obstao~t4o;; de q\lnl-
quer ordem. 

Tenho concluido. 
(Muito bem; muito bem!) 
O sr . Auguste Spl••·:-(ilíão tt:mos o seu 

discurso). · 
O sr. doAo Llsboa:-Sr. Presidente, não 

passou sem r"paro á Comrmssào de Orça-
mento da Camar·a a irregularidade, t~ue não 
class11'1ear•·i de injU!!tiça, porque a Commis-
são nilo suppõe que fosse propo~ito do 8ena· 
da diminuir os vencimentos. dos prof>·ssores 
das escul..s singulares de cidades ou vil!as; 
não passou sem reparo a irregularidade ou 
o senão que se nota no impresso que con· 
tém as P.mendas offerecidas pela outra C;~sa 
do Congresso Mineiro ao projecto de orça-
mento para o futuro exercicJo. 

O SR. NELSON OE SENN~:-Depois séria ~o 
clamorosam,..nte iniqua essa. diminuição de 
venciml'ntos, que oão P.'odembs dt-ixar ~e ad-
mithr que t~' nlla havido, effectivamenle1 uma 
lacnná na impressão ou na cópia da:> emen-
das. 

O sR. JoÃo LrsBOA:-Como não passou des-
percebida â Commis~ão, não uassou lambem 
despercebida a nenhum dos 'srs_. d t.> put~dos 
a falta da necessaria clareza nessa -parte da 
tabella. 

A Commissão, sr. Presidente, declara por 
meu intermedio que, si effectivamente wri · 
ficar que não se lt'ata de uma omissão do Se-
nado,uegará o voto de todos os seus membros 
á passa~em da tabella, tal a fl~tg• ·ante injustiça 
dessa obposiçao (apoiados gerae;;; muitobem!) 

Entretanto. ella está convencida de que, 
como bem allegou o illustrado represeman-
te do 6•. districto, se trata de uma lacuna 
de. cópia e nada mais. · · 
, fen,o que eom uma ligeira correcção nessa 

parte da tabella se poderia melhor esclarecer 

P. determinar a pens:.mento que, naturalmen-
te, foi o do Senado ••• 

0 SR. CASTELLP 8RA.NGO: -A melhor soiUÇilO 
seria a Commillsio abrir as tres disoosaOes, de 
accôrdo oom o nosso Rf'gitnento. 

O sa. PBRI&Lis DE MENDONÇA:-Apotado. 
O sR. JoÃo LISBOA ... de augmentar tarobem 

os velldme41tos dos profesaores das escolas 
singulares de cidades ou villas, uma vez qne 
são auKmen&ados CJS vencimeàtos de todos 
os outros .profes~res. · · 

Aebo .11té. que foi a simples omisslo de uma 
virc~ula que occasionou essa irregularidadé. 
E' o c&8o do asurru:it non ut hit". 

Erfeclivameote, diz a tabella: cprofessor de 
grupo escolar de cidade oo villa ... t:960SOOO 
quando se devia dizt>r: professor de grupo 
escolar, 'olil'l{ula, de IJiGade ou viHa etc. 

Quando ass1m não fosse, o elemento histo-
ricu abi ficaria e os profeuores teriam pleho 
dlrei&o i reclamação dos seus venlllmentos, 
oão digo dos ao&eriore!l, mas desses que são 
c~nlados a partir da época em que começa a 
VliOf#r Q aug~en~ ·para os seu:.; collegas dos 
grupos escohtre.; e das outrils escolas singu .. 
far~l'· , , . . . 

O $R. ('.,4STE!io &ANco;-0 · argumento de 
v. exc dá lo~ar ao seguinte abt~urdo: para 
uos ~f,.Cii~Or"s se auamt>ntl\m os venoimen-
~s. para outros ftca v~gorando 11 tabella an-
liga. . 

O !'R. JoAo LlsBOA:- Perdão; não dlsr.e 6Í· 
milhilnte c •usa, pois de nenbum m0do dese· 
jo que vigore a tabella antiga para os profes-
sores sln~ulares rle ci•t;;des ou viUas. 

Eu óedarei por par·te da commi .. são. que 
esta absolutamente não concorda com a me-
dida, caso tenha sido proposilo do Senado di-
minuir os vencimentos de tacs prolc~sores; 
logo, a commi~são está de accordo em que os 
veucimentos do~ me$mo devem ser eh·vados, 
ou antes, já o foram, só deixand·o de fi~urar 
na tabella por uma lacuna ou omissão. 

O ~R. C.A.STELLO BRAI'lco:-Nada ! A redacção 
está muito cidra, nl\o só no impresso, como 
no original. · 

0 SR. NELSON D& SENNA:-Pód·e ser um de-
feito de copia. 

O l'R. 1 CASTELLn BRANco:-0 meio }eghl de 
sanar essa iniquidade é abrir as tres disco~ 
sões detP.rminadns pelA Rejrtmento . · 

O SR. JoAo LI~BóA:-Não h a necPssidade. 
0 SR. GA"TELLO BBANCO: -Ha absoluta ne-

cessid;~de; a lei deve estar acima .. dé tudo. 
Não ha nPCt>~~iJade é de se votar a medida 

com essa precipitação. 
O SJI. JoÃo LisBôA:-Pefl!)O que o nobre re-

presPnlante do 2. · (listricto não t~;m razão 
quando pret~nt~ o de~taque del'sa emenda 
para qu~ a m~~ma softi·a tres qiscussõeÃ nes,-
ta CHi;a. A m~u \'Or. basta que a commiss;\o 
de 01:çameuto se comprometta a e·schrrecer 
perfeitamf'nte f'S~a p~rte e a sánar a omissão 
exi-tente, porque é fóra de dmjda· que se tra-' 
t' de omis:.ão, erro ou falta. ' 

0 SR. C.UTELLO BRANCO:-A comroissão está 
em um vrr~a11eiro beço sem Sl1bida. 

O SR. JoÃo LI~BOA:-V . exc. não confia na 
paJavra na commis.~ão ? . · . , 1 

I Os~. PERICLES DE MENDo~çA:-. A commis ... 
lsão se qprupromeue lambem a sanar a omis-, 
são ,quP,, houve cqm , relaçã.o aos juiz.es· de dh 
ff•itO de a.• t'U{rancia ? fi f" I 
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O sa. JoAo LISBôA: -Nio se trata disso ago-
ra. O nobre deputado residente em Barbace-
na. já honlem explicou essa qnestão. J 

No momento pt1wuramos sanar a omissão 
que se deu com relação aos vencimentOs dos 
proft>ssores das escolas singulares de cidades 
ou villas. 

O SR. F. ScuuuNN:-- V. exc. permilte um 
apRrle? 

O SR. JoÃo Lr•oôA: -Com muito prazer. 
O SR. F. ScuuMANN:-Houve um verdadeiro 

erro de reóacçào como v. exc . poderá verifi-
c.ir si proceder a leitura de toda a tabella re-
ferente á instncção primaria do Estado. 

Assim é que se faz referencia a professor 
de escola ~ingu lar da C tpital, a pro1essor de 
grupo escolar dé dd~de ou villa, a professor 
de grupo escolat• de districlo, a protessor de 
escola singular. 

Evio1entemenle deviam estar incluídos lam-
bem os professores das escolas singulares de 
cidades ou villas. Houve, portílDto, um erro 
de redacção. 

O ~R. JoÃo LtsnoA:-E' o que a commissão 
pretPnde corrigir. .. 

0 SR. fERREIRA I> E CARVALHO : -9 pensamen-
to da commiF-~ão traduz perfeitamente o de-
sejo da maioria da Casa. 

O SR. JoÃo LI~noA:-AgrRdeço o auxilio effi-
c.n que vem trazer ao hum'ilde representante 
da commissão de Orçamento o aparte do no-
bre deputlldo. 

Quanto ao vencimento que da tabella se 
acha consignado a cprofesl'or de escola sin-
gular .. , entendo que elle diz respeito a pro-
fe!'.snr de escoht ~ingular de districto. 

Tanto assim é que antes se faz referencia a 
profes!\or de g1·upo escolar de diE-trictu. 

Não se pó1P., portanto, deixar de acreditar 
que foram l'gualrnente elevados os vencimen-
tos dos professores das escolas singulares de 
cidades ou villas. 

Pllra a commis·io poder sanar essa lacuna 
que !'.e nota na tabella com relação a esses 
profesllores; ella, que não deseja precipitar a 
\'OtaçAo do. orçamento, ant· s deseJa que seja 
aberto o mai:; amplo debate sobre o assúm-
pto. apresenta por meu intermedio um re-
querimPnto á Casa, pedindo o adiamento da 
dtF-cussão para a sessão de ~manhã, 

En,•io, pois, é Mesa o seguinte requerimen-
to (U) 

(MUr_ito bem; mfJ,ito bem !) 

Requerimento 

Requeiro, por parte da commissão de Orça-
mento e Contts, o adtam·ento da discussão 
das emt>ndas do Senado ao projecto n. i06,, 
orçando 11 receita e despesa para o fnturo 
exercido, par.1 a sP.s~ão de amanhA. 

Sala das sessões, 4- de setembro de 1913.-
João Lisboa. , , -

E' posto em discussão o requerimento. 
e sr. Senna !Figueiredo:- Sr. Pre.i-

dente, int'oi•fil;;do por"· ex c . e pela Secreta-
ria de:>t11 €asa f.JUe o auto;trapho' das emendas 
apre:>entadas 110 projecto de Orçamento, quan-
do ellll 1 r ... nsilou em • •Jiscussàó no ' Senado, 
não foi remettido pela 1 secretaria 'daquella 
Cà'sa a esta Camara, venho apresentar úma· 
emenda additiva ao requerlrtll~'nto do meu 'i!-

lustre colle~a; o sr. João Lisboa, pedl~~o 
que se requisite do Senado o original dak 
emendas apresentadas por aquella Casa ao 
orçamento para i 914-. 

Nes!las condiÇões envio á Mesa a minha 
t'menda, esperando que ella seja approvadà 
pela Casa. (Aiuito bem!) 

Emenda 

Requeiro á Mesa que requisite do Senado 
o oril{inal das emendas apr·esentadas peta 
commissão de finanças oaquf' lla Casa do Con-
gresso, ao projecto n. 106, f.Juant.lo em 2.• dis-
cussão. 

S:•la das Sessões, 4- de setembro de i9t3.-
Senna Figueiredo. • 

E' ;;poiada e posta conjunctamente em dis-
cussão. 

Ninguem pedindo a pHI 1vra, encerra se a 
discussão, sendo approvados o requerimento 
e a emenda.-Officie se ao Senado. 

' ' Emendas do StmaiÜJ ao projecto n. 95 (propo . 
, , siçào n. 150), da Camara · 

E' annunciada a continuação ' da disc:u•são 
~a!i ~mt>ndas offer~cidas pt; lo Sen do ao pr,o-
jecto•n. 95 (proppsição n. t50), da Camara, 
sobre força publica. 

8 s r. 1\lodeslino Gonçalwes:-~r. Pre-
sidenlt>. em virtude da delitJerlt l(àO aa C·tma .. 
ra <td iando a discussão das ewPndas offere-
cidas pelo Senaoo ao proj e~:to dt> orçamento, 
a commissão rle Força PutJiicii vê se tambem 
na contingencia de: fiediro 11diamento do de-
bate das eml'ndas ao projecto n. 95, porque, 
como a Casa .-abe, essas emendas têm perfei-
ta connexão com as que foram offerecidas ao 
projecto de Orçamento. 

Nessas condil:ões, m::tndo á Mesa o seguinte 
requerimento (U) (Muito bem!) 

Requerimento 

' A commissão de Força Publica requer o 
adiamento da discussão do projecto n. 96 (pro-
posição i50), da Cámar<~, fixando a torça pu-
blica do Estado para t 9~4-, para a sessão de 
amanhA. · 

Sala das Sessões da Camar11, em Bello Ho-
rizonte, i de !'.e lembro de i 9i 3. - Modestino 
Gonçalves.-Edgard da Cunha.- F. Schumadn. 

Posto em discussão o re,4 uedmento, é o mes-
mo approvado sem debate. 
Emenda dQ Senado ao 'prnjecüJ n. /21 (pro-

posição n. 152) da Oamara 

Lida e,posta P.m discl)ssã(l, é sem debate 
approvada a emenda offeredo1a pelo Senado 
ao projt;cto n. t21 ( proposi~ão n. B2), da Ca-
mara, per·doahdo o ex-LenenLe' da, for·ça pu-1 hlica, 1\latbeus Ribeiro d • Silva, do resto da 
pena de privac_:ào de libr rdadP que lhe foi im-
posta por· sentf\nça do juiz çle oireilo da Capi-
Lal. A' commissão de ~edaoção. 

Eme 1da do SenaiÜJ af) prnjecto n. 114 (proposi-
ção n. 139; áa Camara 

Lida e posta em discussão. é sem dehate 
àpprovado· a emenda offe1·ecida pelo Senado 
ao 'p~oj~cto ·n. tU (proposiç<fo n. 139) , de J 



Camara, sobre conéessio de lieença~.-A' com- ciilas do preço fixo do· arrendanicnto, deter-
missão de Redacção.· minado no art. 4-:· 

Art. 5-. · Feito· o contracto, não será eUe 
Emenda do Senado aó projecto n. ·55 (11roposi- considerado em vigor, para os etfeitos estipu-

ção n. 127), da Çamara, •de 1911 lado~. sinão depo1s da aprese'ntação á , p-
I:.ida e posta em discusslo, é sem .deb:~ te 

appi ovada a emenda offerecida pelo Senado 
ao projecto n. t55 (proposição n. t27), da Ca-
mara, de t91t, estabelecendo o regimen l e~al 
dds estradas de ferro no Estado.-A' commis-
são de Redacção. 

URGENGIA 

provação do governo, dos estudos definitivos, 
pelo menos da secção da linha1 que deve · ser 
aberta ao tr~fego ilo primeiro anno, e ·de 
cumprida pelo arrendatarb a disposição do ar-
tigo seguinte. · ·· 

Art. 6. · A apresentação dos estudos defi-
nitivos para a construcção da secção da ts-
tràda que deve ser aberta ao trafi"~O dentro 
do primeiro anno, será acompanhada de cei'-

O ~R. AUGUSTO SPYER, pela ordem, obtertdo tilicado official, passado pela repartição com. 
urgencia, apresenta a seguinte petente, de haver 'O arrendatario recolhido aos ootres publicos. cin moeda corrente, ou 
Redacc,ão firuzldoproiecto n. 55, de ,19,1.,1• da em apolices do Estado de Minas, a quantia 

1 correspondente em cauç."lo ao pagamento dos 
C.amara juros á razão dt> •a ·I ., accresridos da taxa 

A commissão de Redacção, a que foi pre- de amortização cumulativa, durante um anno. 
sente o project.o n. 55, de i9H, tendo em vis- O calculo para o valor da caução terá por 
ta a emenda do Senado, é ·de pai·ecer que se base o eapita: estimado no orçament., apre-
adopte a seguinte redacção : sentado com os esludos definitivos â appro-

0 Congresso Legislativo do Estado de Mi- vação do governo para a coastrucção do prf-
nas Geraes decreta : meiro trecho da Estrada, com todos os seus 

·Art. L· Fica o Presidente auctorizado a edificios, linbas tell'grapllicas. cercas e to rio o 
contractar a éonstrucção e o arrendamento material fixo e rodante, e mais despesas cor -
das estradas de ferro do. Est 1do pelo systPma rei\pondentes ao dito trecho. 
da Lei Feueral n. Lt26

1 
de t a cfe dezembro § L' Dependendo a v«lidade do con tracto, 

de 1903. nos termos do art. 5. · de~l;.~ lei, do cumpr·i-
Art. 2. · Nos contrac tos o Governo estabe- mento da condição imposta nPste artigo, ~erá 

lecerá os prazos p:u a a npresentação dos es- pela sua inobservancia, julgado nullo o con-
tudos definitivos, inicio. e conclusão das obras, Lracto ipso facto,independcnte de declaração · 
as condições technicas das linhas e todas as oflicial, e sem direito para o arrendatàrio a 
mais que julgar necessarias para garantir íl indemnização al~uma pelas de pPSas e traba-
fiel execução dos contractos, respeitadas as lhos por ventura feitos, ou sob qualquer outro 
disposições da presente lei . pretexto. O Presidente do Estado poderá, nes-

Art. 3. • O prazo do arrendamento não po· te caso, contract 1r livremente, com outra ·a 
derá exceder de 90 annos, devendo o gover· conslrucçào e arrendamento da Estrada, como 
no tomar por base para sua determinação 0 si ocontracto não tivera existir! o . 

'tempo necessario para o resgate dos tttules AI·t. 7.o Considerado o éontracto definitivo 
emittidos para a eonstrucção da Estr .. da, a nos termos do artigo anterior, fica r á o arren-
juros de 5 · 1. accrescidos com a taxa cumu- datario desde logo obrigado a realizar semes-
lativa precisa para o completo resgate dentro tralmente a parte fix;. do preço do arrenda-
do préiZO do ::1rrendamento. menlo, destinada aos juros e amortização dos 

Art. 4. · O preço elo arrendamento será títulos emittidos pelo Estado, em pagamento 
composto : das obras executadas. . . 

a) de uma taxa fixa constituída pelos juros Art. ~. · O preço do arrendamento será por 
de 5 ·I . sobre os títulos emittidos para a semestres tlo ann•1 civil, e, pelo arrendatario 
construcçAo da Estrada mai.~ a taxa de amor- recolhido aos cofres do Estado : 
tização cumulativa que for es tipulada ; a) a parte corre!lpondente á quota fixa, den- · 

b1 de uma porcentagem sobre a ditlerença tro dos mezes de maio e novembro de cada 
derimda brula, que por ventura produzir a anno; 
Estra d:~, acima diJ somma da quota kilometl'i- b) a porcentagem sobre a diFferença da 
ca, que to r, pelo governo, de accordo com o renda bru la verificada, de accordo com o 
ari·endatario, lixada par·a o custeio annual da di·po!'to no art. 4-', desta lei, dentro 
Estrada, e mais o quociente da parte fixa do de 30 dias da d~ta da entrera da guia pc-
preço annual do arrendamento pelo divisor lo empre~ado ou empregaaos do gover-
kilometrico. no, incumbidos da tomada de contas s~mos-

Paragrapho unico. Para o calculo da dif- traes. 
ferença da renda bruta a que se refere este Paragrapho unico. PP.la inobservancia des:. 
artigo, sr.rá considerado : ta clausula, tanto em relnção á quota lixa. co-

ai Como renda bruta, a sommn de todas as mo á porcentagem sobre a difFrrença da ren-
rendas ordinarias, extraordmarias c eventuaes da bruta, incorrerá o arrenda ta rio na oerda 
provenientes do trafego ; em favor do Estado, tla quantia recolhida em 

b) Como despesas de custeio, todas as reta- cauçãc, na conformidade do art. 5" . desta 
tivas ao trafego, á conservação ordinaria e lei, sendo obrigado a repetil-a dentro do pra-
~xtraordinaria da linha e suas dependencias, zo que •lhe fot· marcado, soh pena, a juizo 
renovaçllo e augrnento do materi:•l fixo e ro- do governo, de caducidade do conlracto, que 
dante, as da administrnção geral e technica da poder·á ser pelo governo rescindido de pleno 
empresa e as da fiscalização por parte do go- 1 dirPito, independente de intcrpellaçãoJ ou 
verno,pago pela empresa arrendataria, accres- acção judicial, e sem direito para o arrend:t-
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tario 1l. • inderpnizaçlo alguDlJl inclusive. ·discutida e votad:a· 'iminedia-tamerite, . dispeo-
pelas obras feitas e ainda não pagas., as quaes j sadlls as formalidades regimentaes. · ·i 

' eom toá as a& outras já. executadas, .passarão Lida, pois, e posta ~ m discusslo é sem de-
a pertencer ao . Estado, que dellas poderá bate apptovada a referida redacção final. 
dispor .como lhe approver. , . Remeta-se á sanc:çlo: . 

Art. 9. Os trabalhos .executados ~erão pa-
gos, nos termos do art·. i ·., em apolices da 1.•-discussiio do projecto n. 8, do Senaio , 
divida eatadoal, de 5 • t o de juros, e pelo seu • · · · · 
valor nominal, á vista das avaliações trimen" '· Dispensada a leitura, a requerimento do 
saes provisorias calculadas segundo tabella sr. Moreira da Rocha, entra em t•. discus-

-de preçosapprovada pelo governo e· que fará slo o projecto n. 8, do Senado, creando uma 
parte integrantP. do contracto. Na i•. medi- segunda vara de direito na comarca da Ca'-
ção &Hão computadas as deE-pesas feitas pit.al do Estado e contendo outras disposi-
com os estudo!\ já approvados pelo governo. ções. 

O.material fixo e rodante encommendado o, sr. Nel"on de Senna:- (Não~emos o 
com apJ•rovação do governo, será pago pelo seu discurso) . . 
•preço- das respectivas facturds, accrescido de , 
todas as despesas até a sua collocação no lo- O sr. ' 'lelral\larques (.t 0 •• secretario): 
gar do destino. - Sr. Presidente. E' com pesar que dessinto 

Antes da approvação dos estudos definitivos do nobre collega que acaba de f~tlar. pedindo 
.de toda a estrada, as avaliações provisorias a rej~ição do projecto n. ~. do Senado, em 
serão feitas segundo os estudos definitivos i•. diScussão. . 
dos trechos approvados. . ' Tratando o p·rojecto em debate de materia 

Art. to O governo reterá 6 o I o. dos tJtu- relevante, de in.teresse judiciario, de melhor 
los correspondentes a cada pagamento, pa- Jiistribuição de justiça na C pital do Estado, 
ra reforço da caução de que tr;;ta o arL eu dest>jaria que sobre elle se manifestasse 
6o. a dvuta commissão de Legislação e Justiçâ 

Art. H. Si em virtude de multas ou qual- da Casa. que tem notoriâ competencia ·sobre 
quer outra responsabilidade em que tenha in- o assumpto, J{O~ando por isso da inteira e 
corddl) o arrendatario, nos termos do seu mP.rec1da confbnça da <.:amara dos srs. De-
conlracto, for desf~lcada ~ caução de que pulados. , 
trata q art. 6'.. ar.cresc1da pela for~a Votando;~ poi!l, pela ~ pprovaçllo do proje-

. det~rmmada no art. iO, será o arrendatarJO cto em discussão, no seu primt>iro termo, 0 ~brtgado a complelal-.-, entrando com a quan- faço para quP. sobre elle se pronuncie a illus-
tla correspondente a cada de~falqu~, dentro tr11 cta commissão de Legislação e Justiça e 
do prazo que lhe for, para esse elleJto, fixado para •tu e sobre 0 mtsmo se faça mais ampla 
pelo govPrno. . discussão nesta Casa. tanto mais que si. por-

Ar·t. ~2. Pelo systema autorizado no art f •, vPntura, são procedentes os seus defeitos, 
desta lei, poderá ogove~no contractar com. as salientados pelo nobre deput.ado, residente 
empresas concess1on~r·1a'i ou arrendat~rtas nesta Capital, esses defeitos são sanaveis, e 
estraoas de ferro ~o Estado, sob as co'!d1ções 0 projecto retocado e melhorado virá atten-
que JUlgar convementes, a construcçao dos der aos reclamos da justiça de Bello Hori-
prolongamf'ntos dessas estra.das e dos ra- zonte. 
maes a ella convergentes que JUlgar necessa- . 
rios e arrenoal·as ás ditas empresas, mt>d ian- N~o vendo .nenhum inco~enr~nte n~ appro-
te apt>nas um 1 porcentagem f obre a renda v!lçao do. proJecto em s.ua 1 . d1scussao, uma 
bruta, raf.oavel, em ordem a diminuir os vez que tsso nA<? me _mhibe de negar-lhe o 
o nus do Estado provenientes dessa constru . m~u voto nas dJscusFoes s~bsequPntes, e de-
cção seJando fazer sobre elle mats acurado estudo 

• e detido ~xame, dou lhe o meu voto neste 1°. 
Art. i3. O ~reço do arrendamento d~s es- turno regimental para dar opportunidade de 

trad~s constrmdas. nos te~~os dest.a lei, será sobre rlle pronunciar-se a illustre commisslo 
destmado ao resgate da diVIda pubhca funda- de Legislação e Justiça, e mesmo como um 
da, ~o Esbdo, ao qual será,. sPmeslralmente, aclo de cor·tezia para com a Camara Alta do 
ap~hcado pelo gove~no, conJu~ct~mente com Congresso . 
.os Juros que compelirem &os ttlulos, por es- < • , A ta forma resgatados. Os SRS. NEL. ON DE. S..ENNA C ODILON DE N; 

Art . H. Sendo estadoaes as estradas con- D!\ADE: :-Ma~ ~ rejelçao do proje~to e~ t. 
struidas e a1·rendadas em virtude desta lei, d1scussao nao Importa em descons1dera.;:.ao ao 
ficam isentas de pagamento de impostos esta· Senado. r 
doacs. 0 SR . FERREIRA DE CARVALHO: .- . Ainda na 

Art. t5. Tendo em vista o plano geral de ultima sassão, ~ anno_ pa~sad~, I'I,)Jeltou o Se-
viação da republi€a e de al'cordo com ellt>, o nado, em t •. d1scussao, o projecto n. 66 desta 
{(')Verno or~anizaJã o plano geral de viação Casa. 
h:rrea tlv E-tat1o, pod~ndo modifrcllr ou en- o ~R. VIEIRA MARQUES:--Não considero isso 
cam par as concessões existente~. q1.1e não fi- argumento para que rPcuse ao projecto o 
carem de accordo com essfl plano. meu voto nrste seu t•. lance regimental, ma-

Art. t6. Revog · m-~:oc as dispo~ições em ximé em·olvendo elle materia relevante sob1·e 
contrar·io. que. parecP-·rne de maxima convenicncia ouvir-

Sala das Commissões 4 de setembro de se a opinião da commissão techriica da Ca~;a. 
t9t3.- Augusto Spyer.- 'M. Gonçalves.-Pe- que é a commis~ãQ de Legislação e Justiça. 
·dro Laborne. . São estas, H. Presidente, as razões do meu 
· ·O MESMO sENHOR requer e obtem que a re- dissentimP.nto do nobre deputado,representan-

-dacção final, q1.1e 3Caba de apr-esentar, soja te do 6°. districto, o pelos. quaes approvarei o 



Jjrojeclo na :1". di~cussão. ~ Huito ' beínr:; mc,ito , a)·ao drv Joaguim , Barbosa de Castro, jui:ZJ 
b8m!):, ' "t, .· ·• · ·, .. ,, 1 (municipal do termo do Rio Branco, s-ei!; mezes • 
- ·~ s~. Cà~t'~u~ ja~;_~~o: . 'N~o temos 0 ' de.Jicenç!l_, e·m · proroga~ão, para ~rata:~enk) 
•· .. · .. . . !T• ~ . de saude; . . . · , • . 
!i~U _dlJ>Cur~9.) ' .• : r. : '· · ..• (I • • ' - b) .ao escrivão do t. • officio do termo de 
Nm~Ç~em ~ais pedmdo ,a palavra, encerr~t~, Montes Claros, Arttmr Gustavo Rodrigues 

~~. a d.~:>cus~ao. _,,, .. . • Valle;· um anno d~t licença para tratar dane-
,. P~oçe,de1_1do-s.e ~ votaç~o ~ annunq1ada a gocios; . ·. 
1!-pPrpvaç~o do proJ.ecto. l:X , . ·. 1 • c) ai) escrivão . de orphãos do termo de 
.. O SR. NELSON. DE SENNA, \P!lla Mdem),, d~clara · Piumhy; Francisço Alves . qo Couto, e, 'a 
não ter no_rec:mt9 n~merolegal. Christino Domingo~ da Silva; escrivão, de. ; paz ~ 
• O SR. Pf\E·ID~NTE manda que se proceda a tde ~nnt'Anna do Oeser·to, município de' Jt.iiz 
chamada e vertfica-se acharem se pre.s,entes dll ,Fóra, doi~ unnos , de licença, a cada um, 
26 senhores ~cnadores. . , ' para trat~t'r d.e ·negocios;· ' .,.q S'R. NEJ:SON DE SENNA • declara que ·na oc- d) ao escrivão 'de pa7. 'do districto da cidade 
castão havJa npe_n:1s -24 · •senhores deputado's de Mít nhuaRsú. José de As$is, tres annos de 
presentes no recwto. · J licença pa~a tratar -de negocio~; 
- O SR. PRESWENl'E diz quP. é possivel ter se e) ao t. · escrivão do judi~ial e notas do · 
dado 'isso por não estar arMesa continuamen- termo,rlo c~rmo do Pamahyha, Camillo An-
te contando os srs. ct'eputados presentes, gusto de A odrade e ao escrivão de paz do 
tmto mais quanto, momentos antes haviam uist•·icto da cidade de Leopoldina, Gustavo 
sido feu s votações com numero legal. Augusto. Pereira Pinto, quatro anoos de li-

Submetle, por isso, de novo a votação o cença, a c:tda um, p·•ra tratar de negoci0s; 
rojecto e annuncia a sua approvaçãQ. n á pr·ofessora da 2. 4 cadeira do grupo es-
0 SR. NELSON DE SENNA, pela ordem, pede colar da Campanha, d. Maria Antonia Alves 

vectifica~o da. votação; o que, sendo feita, de Vilhena, um anno de licenca para tratar 
~erilica- se a appr·ovação do projecto por H 1e negocios; . ·. , 
otos conLN H.-Remetla-se á. commissão oe g) á professora da 1." cadeira do sexo mas-

Legislação P. .I usliça. cu li no dn cidade de Uh~ , d. Gu ifl ;t SOHPS de 
O SR. Josí: AuEs, pela ordem, pede que ge ~~oura. doi:; ~nn lR de lic~cça, em proror•·ga-

consigne n;l <1cta ter votado ' pelo projecto ~ao, para trat~ r d ~ negociO~; . 
pelos mesmos funrtam entos apresentados pelo h) a<? 9r. Fra_nc!seo de Barrog Lu~a Monte 
sr. Vieira 1\farques.-Será attendido o nobre RílsO, p 1z de dtr~Ito da comarca do Carmo do 
deputado. · Ri~ Claro, uJJ armo de licença, para tt·ata-

Emenda do Stn.ado ao projecto n . 115, propo-
sição n. 142) da Camara 

Lida e· posta em discussão, é sem deb:1te 
áppr'ovada a emenda off'erecida pelo Senado 
ao projecto n. H 5 (proposição n. :142), da Ca-
m~ra_, sohre concessão de licenças.-A' com -
mtssão de Redacção. 

Emenda do Senado an projecto n. 120 (pl·opo-
sição n. 154), da Camara 

Lida e posta em discussão, é sem debate 
approvada a emenda offerecida pelo Senado 
ao -projecto n. 120 (proposição n. :154). da 
Camara. sobre r.oncessilo de licenças.-A' 
commissão de Redacção. 

Urgencia 

0 SR AUGU51'0 SPYER, pela ordem, obtendo 
~rgencia, apresenta os seguintes redacções 
.finaes: 

mento de saude; 
i) no :1 . · tabellião e official do registro ge-

ral da comarca do Rio Novo. José Joaquim 
do Carmo Gama, tres ,mnos de licença para 
tratar de negocios, em prorogação . 

Art. 2. · R•~vogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala da c.ommissõcs, 4 dll setembro ~de 
t9i3.-Augusto Spyer.-M. Gonçalves.- Pe-
dro Laborue. 
Parectlr e redacção final sobre o projecto 

n. H 5 (proposição n. i 42), ela Camara 
A commissão de Redacção das Leis, à 

qual foram presentes a proposição n. i42 
desta Camara e a emenda que lhe foi offere-
cida oelo Senado e quP. foi approvada em ses· 
são de 4 do corrente, é de parecer t.~ue para 
a dita proposição seja adaptada a seguinte 
redacção final, feita conforme o vencido: 
. O Congresso Legislativo do Estado de 
Minas Geraes decreta: 

Ar. i.· Fica o Governo auctorizado a con-
ceder as seguintes licençlls: 

a) a Manoel Raymundo Dias Simin, escrhão 
d d fi de paz do districto de Dõres de José Pedro, 

Parecer e ?'e acção nal sobre o projecto n. comarca de Manhuassú, dois annos de licenç.1 
H .f (proposiçao n. 139), da Camara para tratar rte ' n e~ocio~; 

b) a Ananias José Ribeiro, escrivão do 2. • 
ortlcio do termo de Alvinopolis, tres annos 
de licença pnra o mesmo fim; 

A commissão de Redacção das leis, a que 
foi prllsente a proposição n. :139, (projecto n. 
iH), da Camara, junt<~mente com a emenda 
otferecida â mtsma, pelo Senado, tudo já. 
..approvado, é de parecer que se adopte a se· 
guinte redacção final, feita conforme o venci-
do. ·. 
. O Congresso Legislativo do Estado de 
Minas Geraes decreta: 

Art. L· Fica o Presidente do Estado aucto-
I"izâdo a .conceder .as seguinte5 licenças : 

c) a .José Pereira da Cunha Sobrinho, escri-
vão de paz de S .Jo~é da Ltgôa, dois annos 
de licença para t>gual fim; 

c~) â protessora da escola infantil da Capital, 
d. Alice Tavares e ao inspector regiot!al do 
en~ino, Raymundo Tav11res, dois annos de 
licença, a cada um, oara tratamento de saude 
e á d . . Maria Rita Pessoa de Mello r.oelho, 
professora do . 2. · gmpo escolat· .de Jui7. de 



F»ra, um anno para tralar de negocios, sen-
do essaslic enças em prorogação; 

e} á· professora publica ae Biribiry, muni· 
cip1o de Diamantina, d. Maria Josepbina 
NPUo Guerr;~, um anno de licença em pro-
rogação para tratamento d,e saude . 
. Art. _2. · Revogam-se .as disposições em 
contrario. 

Sala das commis&ões, i de setembro de 
4~13-~Augusto Spyer. -~.Gonçalves.-Pedro 
Laborne. , 

Parecer e redacção fi,na l .~obre o prnjecto n. 
120 (proposição n. 154) da Camara 

A commissão de Redacção das Leis, á 
·qual foram pre-;entes a proposi~o n. 454 des-
ta Camara e a emenda que lhe foi oft'erecida 
pelo Senado e que foi approvada em sessão 
de 4 do corrente, é de parecer que pa1'a a 
dita prooosiçãG seja adoptada a seguinte re-
dacção final, feita conforme o vencido: 
·O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Geraes decreta: . 
Art. t.o Fica o governo do Estado aucto-

rizado a conceder HS se~uintes licenças: á d. 
Francisca Villa Nova, professora do sexo ff:: -
minino de S. ~liguei do Verissimo, municí-
pio de Uberaba, um anno para tratamento de 
saude; ao dr. Francisco Mendes PimentPI, 
lente de geographia do Externato do Gymna-
sio Mineiro, um li nno em proroga('ão, para tr-:.-
tar de ne~ocios ; a Franci&co Matheus Vid1gal, 
2.· t:t br llião do termo de · Piranga, dois annos 
em prorogação, para tratamento de saude; a 
José 8;; pti~ta de Oliveira, escrivão de paz de 
Santa tlarbara, tre:< annos p~ra tratar de 
negocio; a Genesco Alves Murta, funcciona-
rio publieo.da Secretaria da Agricultura e 
Obras Publicas dt>ste Estado, dois annos, em 
prorogação, sem vencimentos, para concluir 
seus estudos na Europa; á d. Maria Clolilde~ 
Ferreira Lopes e á d. Antonia de Oliveira 
Andrade. profe~soras dos grupos escolares de 
Passos e Rio Preto, a cada uma, dois annos. 
sem vencimentoc;, e ao amanuense Judá Ri-
beiro da Luz, da Escola de Pharmacia de 
Ouro Preto, oito mezes de licença, em pro ro-
gação, para tratamento de saude. 

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

Sa la das commisl'ões, em Bello Horizonte, 
4 de se,tembro de t9D.-Augusto Spyer.- M. 
Gonçalves .-Pedro Laborne. 

Parece7' e redacçào final Robr~ o projecio n. 121 
(proposu;ão n . 152), da Camara 

' . 
• <\. commis~ão de Redacção das Leis, a que 
foi presente a proposição n. fl)2 {Projecto n. 
i21 ) d :1 C·1mara, junt.amente com a emenda 
otfeJ'fCirl.t á rpesma pelo Senado, tendo já. a p 
prov~do, é de parecer 4ue se adopte a seguin-
te 1 edacção final, fe1ta conforme o ven-
cido. 

O Congresso Leg\sl .livo tio Estado de Mi-
nas Geraes decreta : . 

Art 1. · Fioa o ex-collector de Lavras, ~o sé 
Antonio Dias Ministerio, perdoado do resto 
da pena de privação da liberdade que lhe foi 
imposta por :::entença · do juiz de ,·direito da·-
EJ-Uella comarca, de ts de setembro de t 9H . , . 

, Art. 2,0 , Rica egualmente per.doado do-
resto da pena de pr1vaçlo de liberdade ftlll' 
lhe foi imposta por sentença do jni~ de di-
reito de Bello Horizonte, dê 28 de setemtiro 
de i9i2, o alferes Pio Philddelpho de Mi-
randa. . .. - · 

Art. 3.• Fica tambem perdoado o ex-J.e-
lnente da Força Publica do Estado, Matbeus 
Ribeiro da Silva, do resto da pena de priva.. 
ção de liberdad,e, que lhe foi imposta por 
sentença do JUiz de direito desta Capilal. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposiçues eJil 
contrario. 

Sala das commissões, i- ·de seJembro de 
i9t3.- Augusto Spyer.-M. Gonçalves.- Pe-
dro Laborne. . f 

O MESMO SENHOR pede e obtem dispensa das 
formalidades regimentaes para que sejam 
discutidas e votadas immediatamente as re-
dacções finaes que ac11bam de apresentar. 

Lidas, pais. ~ postas em discussão, ~>ucces
sivamente, s<lo todas approvadas sem deba-
te.-Remettam-se á. sancçao. 

3.• cliscnssão do projecto n. 128 

, Di&pensada a ·leitura, a requerimento do 
sr. lgnacio Murt:t, é submetticto á. 3.• di!>cus-
são o projecto n. 128. dispondo sobrn a éoo-
ca em qne devem ser votados os orçamentos 
municipaes. 

-0 s r . \ fieira Marque .. , (i.· secretario): 
-Sr. Prefidente, tendo recusado o meu \·oto á 
emenda substitutiva da illustrada commissao 
de Lt> gislação e Justiça, emenda essa transfor· 
ma da no projecto ora em debate, prevaleço -me 
deste ult1mo turno para mencionar os motivos, 
para acccntuar os receios, talvez infundados, 
que me levam ainda a procP.der do mesmo 
m~~ . 

E nem veja a illustrada commissão neste 
meu modo de agir, votando excepcionalmente, 
em assumpto puramente dqutr·inario, contra 
1t ~ua or·ientação, o menor mtuito de descon-
sideração ou de despresti~io, porquan:.O a 
confiança que ella me merece crf'sce, avolu-
mll·SC dia a dia, pela fórma segura e efticaz 
por que tem nos guiado e dirrl!ido sempre nas 
4ues.tões mais delicadas e ditfict-i:> que lhe são 
affectns. . 

Tenho para mim que o projecto n. i 28. tal 
como está )'edigido, vem favori'Cer, vem facili. 
lar, Vfm estimular o incor.veniente, o perigo· 
so, o pernicioso. regimen da pro rogação dos 
orçamentos mumctpaes, acabando com a effi-
l'aZ collaboração das Camaras na virta admi-
nistrativa dos município', acabando eom a 
r·ecommendada annuidade dos orçamentos, fe-
rindo fundamente, de mor te, a lei n. 2, base 
da organisação municipal do Estado e que é 
fructo acurado, no dizer do eminente mes-
tre dl'. Levinqo Lopes, de muita sabedoria, 
de longa ex periencia .e de raro patrio-
tismo . • · 

O projecto n. f28, sr. Pre8id.ente, vem f e-
rir de morte não ~ómente a lei n . 2, mas 
a proiJria Constitui('ão oo Estado, que estabe-
leceu , estatrJiu, crystallisou em dispositivo 
insusceptivel de duas interprPtações oue o or-
çamento municipal será annuo, será votado 
Hnnunlmentc, em época prefixada. 



•• 
Esjõe é o· disJ!ositivo. do art. 75 da Constitui-ç-.o, reproduzi(fo e ampliado relos arts. 37 e 

39 da lei n. 2. 
Bxtinguindo a obrigatoriedade da v.o.tação 

anoual aos OI'Çilmentos, o projecto vae além ... 
0 SR. SENNA FIGUIIRIDO:- Pod.emos dizer 

que extingue as Camarl!S Municipaes. 
0 1111.. VIEIRA MARQUES:- Agradeço O aparte 

do nobre deputado, que vem presligiltr-me 
nas minhas considerações, · 

Extinguindo a obrigatoriedade da votação 
annual dos orcamentos, o projecto vae além, 
tornando facultativa essa votação, porquanto 
declara upoderá ser votado•, quanáo a Con-
stituição e a lei n. 2 determinam, impercJLi-
vamente- verbis- uo orçamento municipal 
será annuo, 'lerâ vot:!do annualmente, em 
época preflxadau. · 

Facilitando, sem o concurso de outras for-
malidade;;, ~em a commin11ção de penas, a 
prorogaçlo dos orçétmP.ntoo; municipaes, pro-
rogaçáo que somente deverá ser concedida 
excepcionalmente, o projecto vem trazer o 
desleixo, vem introdu2.ir o relaxamento nos 
negocios municipaes. 

Presidente que sou, ha fO annos. da Camara 
Municipal de Palmyr<~, não consegui ainda 
uma só VPZ fazPr votar o orçamento na época 
prPtixada no art. 37 da lei n. 2. 

O !'R. SENNA FiGUEIREDO:-Em quasi kldos 
os municípios do Estado acontece a mesma 
cousa. 

O SR. VIEIRA l\IARQUEs:- A minha Camara 
Municipal tem votado o orçamento sempre 
em ~e!'SOPS extraordinarias e isso mesmo o 
tenho conseguido mediante os maiores esfor-
ços, mediante correspondencia particular, 
mediante pedidos e instantes empenhos. 

O que se tem dado com a municipalidade de 
Palmyra, certamente, terá acontecido com to-
dos os presidentes de camaras municipaes 
com assento nesta Casa, como acaba de 
accentuar o nobre deputado resid~nte em 
Barbacen11. 

0 SR. ]GNACIO 1\IURTA:- E' uma verdade. 
O !'R. 1 IEIRA MARQUES: - E' conhecido que 

hoje a col1 1boração eflicaz das municipalida-
de na administração dos municípios quasi que 
se restringe, exclusiv&mente, á confecção e 
votação dos orçamentos em que se enfeixam 
todas as medidas que interessam ou possam 
i.nteressar aos serviços municipaes. 

Sendo assim, difHcultar a collaboração das 
Camaras nos nPgocios municipaes, tornando 
facultativa a votação dos orcamentos, não me 
parece medida de patriotismo c de pru-
dencia. 

Não contesto a conveniencia. a necessidade 
mesmo de provermos o caso de impossibilida-
de da votação dos orçamentos municipaes. 

Verificada essa impossibilidade, a soluçã9 
não poderá ·sei· outra que a alvitrada pelo pro-
jecto em debate. 

0 SR . SENNA I'IGUEIHEDO:-Assim mesmo Fe 
devem fa1.er restricções, l'Ó se tratando· de 
del'pezas ordinarias e não do orçamento total. 

0 SR. VIEIRA MARQUES:-Perfeitamente . 
Ma!', como disse, seria perigoso transfor-

' mar-se em regra geral uma medida Glle só 
exePpcionalmente deve ser concedida. 

Não devemo~, sr. Presidente, · contribuir 
para o relaxamento e para o desleixo das ne-
gocias municipaes. · 

Assim, entendendo q:ue nio devemos faci-
litar, que não devemos liberalisar a me~i~ 
das prorogações dos· orçamentos municipae6 
permitli·me apresentar ao projecto em deba-
.te alguJDas emeQdas, restabelecendo disposi-
tivos do projecto pt·imitívo e ampliando a• 
idéas no mesmo contidas. 

A primeira emenda que apresento é a se-
guinte (M): 

cAo art. t. ·, onde se diz cpoderâ ser vota-
dO» diga-se •• ~;erá votado. 

Esta emenda dispema qualquer justifica-
ção, porquanto, romo disse e accentuei, a~ 
t:ons tilui~· Ao do E& ta do, no art. íã, e a Consti-
tuição Municipal, que é ~ lei n. 2. nos arts. 
37 e 39, preceituam, imperativamente, que e 
orçamento municipal será annuo, será votado 
annualmente em época prefixada. 

O SR. JosE' ALvEs: Em época prefix~da. 
o SR. JoÃo LisoóA:-Na ulttma quinzena do 

mez de s~tembro, diz a lei n . 2. 
O SR. VIEIRA MARQUEs:-Perfeitamente. En-

tret:J nto, o projccto di~põe que o. orçamenM 
cpoderá. ser votado»: tornando assim faculta-
tiva uma disposição que a Constitui«;.Afl de 
Estado e Constituição Municipal f.tzem taxa-
tiva. imperiosa , 

A se~unda emenda é a sef{uinte (lti): 
cAccerescente-se onde convier:» 

Si o orçamento deixar d~ ser votado em 
reunitio exlraordinaria pOI' falta de convoca-
ção •·u de numero, incorrerao o presidente 
da Camara e os verea:dores faltosos. que não 
justificarem a sua ausencia, na multa de .... 
200S•JOO, que será cobrada de cada um Pm fa-
vôr· do cofrr! municipal•), 

O ~R. .ln.:\o Ll~BóA:-V. ex c. permitte um 
aparte? Uma vez que ha um.t se~!'ào extraor-
dinaria, esta i:lepende sempre de convocação. 

O m. VJEtRA MARQUEs: - A com·ocação ex-
traordinaria não sé pope vP.rilicar sin;i.o por 
meio de orficios dil'igidos pelo presidente da 
Camara aos vereadore8. · 

O SR. Jo.~o LrsoôA:-Logo (peço licença 
para fazer esta observação) a emenda deve-
ria dizer: si não se realizar convocação extra-
ordinarla para a votação do orçamento, etc. 

0 SR. VIEIRA MARQUES:-A emenda estipula 
a multa para o caso de não se verificar, ses-
são extraordinaria por culpa do prrsidente 
da Camara que, por interesse proprio ou da sua 
parcialidade, poderá df'ixar de fazer a convoca-
ção; e ainda para o caso do OT'Çamento nlo 
ser votado por culpa dos vereadores que, por 
politicagem , deixP.m de comparPcer á. sessão 
importando essa faJta na prorogação do orça-
mento vigente. 

Sou contrario á. prorognção dos orçamcnl9s 
mas desde que o projecto n. t 28, victorio!lO 
já em dois turnos, tem a seu favor a inaioria 
da C:1sa. procuro restrin~ir o mais possivel 
essa medida para não contribuir com o meu 
voto. para o relax&mento e o desleixo dos 
s·erviços municipa~~. 

F. nem se p·relenda impurrnar a multa esti-
pulada na emenda com a alfegação de que as 
multas estabPiecidns contra os presidentes 
de Camaras Municipaes que não prestarem 
suas contas, nunca ~e tornaram effectiva~. 

Acredito que assim seja porque os pr~si
dentes das Camaras t\lunicipaes mineiras têm 
sabido cumprir patrioticamente com. os seus 



deveres ' prestando suas conta~ nas épócas O sR. Vt!IRA • MAR,QUES: ....:. lsso n«o P.ódéK 
determinad;.s na -lei. '' '· 1 ·, acontecer uma vez que não tenha havido' 

Nem se pretenda impugnar a multa estatui- transgressão de lei. Desrte que o ·presidente·· 
da contra o prt!Sidente da Camára, como se da Cam1ra tenha cumprido eom os seus de-
fez· na 2•. ' di~cus~ão, com a allegação dA que veres, Fem transgredir dispositivos de lei';· 
nl() ' está especilicado o poder que imponha não póde temer qu·e a Cama'ra successora ve-
ess:t multa. · nhll Impor-lhe multas. . • 
·o SR . FERREIRA DE CARVALIIO:-Nesse ponto 0 SR. MODESTINO GóNCALVES:-A lei nao diz 

é que a medida é inexequivel. qual o poder quP. deve impor a multa. · · ' 
· 0 SR. VIEIRA MARQUES:-Não procede O 0 SR. V!EJR.\ MARQUEii:-Devemos entllo es~ 

aparte do nobre deputado porque 11 lei não clarecer esse ponto, mas não liberalizarmos 
estabelece qu:tl o poder competente para im- ,11 medida de prorogl\"O dos orçamentos mu~· 
por a multa de 508000 diarios .ao agente exe- n_icipa~s, pqrq,ue essa medida é perniciosis-, 
ciltivo Qne não prestar as suas cuntas. ·' s1ma. 11 • 

O SR. MooESTINil GoNCALVEs: -A ' lei filen- O !'R. MoDESTINO ~ONÇALVEs:- Ness:t parte , 
ciou a e~se respP.ito. • estou de aceordo eom v. exc. O projecto é 

O f.R. VIEIRA MARQUEs:-Si silenciou, pare- inteiramente inconveniente e voto contra elle 
ce-me que a multa existe pelo simples facto com a maxima salisfacção. · ' 
da. tran.gressão do dispositivo legal. Uma o sR. VIEiRA MARQUEs:-Como 0 projecto 
vez que SP. faça a transgressão da lei,qu.1lquer h t ·1 do · · · mumcine tem o direito de ir ao poder J'udici· lten a ransi a v•ctoriO!'O em dOIS turnos, eu •· venho pt·ocurar restringir essa facnld<tde de ario afim de se tornar effectiva a cobrança d wsa multa. pro rogação os orçamentos para que a mesma, 
-EDI todo caso, penso que si ha uma la- lque só deve ser concedida excepcionalmente, 

cuna nesse ponto, a missão do podl'r legisla- não se transforme em medida commum. . 
Mvo é não supprimir a multa, mas esclare- ·E' por isso que a minha emP.nda estabelece 

I 1a multa para o presidente da Camara que 
cer qua o poder competente que a deve deix&r de cump1·ir o seu dever, assim · como impor. ParAcP.-me que P.sse poder é a Camara mu- lambem para os vereadores faltosos qui', por 
aicipal em exercício ou a sua successora. paliticagem, deixem de çomparecer ás ses-
- O SR. MooESTINO GONÇALVES :-E as~irn vai sõe;; convocada!> para a votação do orça. 
por terra a ~ ntonomia municipal. mento. . ', 

1 sR. VIEIRA MARQUEs:-Não vejo em que O SR. CumsriANO RôçAs:-A multa só póde 
~ssa isso atfectar a autonomia municip;l l, ser imposta no acto da infracção. 
uma vez que é a propria Cam?ra que impõe O ~R. VIEIRA MARQUES: - A multa se vE:rilica 
a multa. pela infracçào do dispositivo legal. 

O SR. MoDESTINO GoNÇALvEs:-V. exc. está O SR. ComsrtANO RôçAs:- Não pda Cama-
desfechando golpes de morte na autonomia ra sucGessora. Uma ve1. que a Camara em 
municipal, que é a mais bella conquisl<l da exercicio tenha approvado todos os seus actos, 
democracia. a Camara successora nelles não poderá mais 

O SR. CnRISTIANO RôçAs:-A Camara Muni- ter ingerencia. 
cipal não concorre, todJ ella, pan approva- O sR. VIEIRA MARQUES: -Trata-se de multa 
ção do orçamento? resultante da infracção de um dispositivo le- · 

G SR. VIEIRA MARQUEs:- Em resposta ao ga l; e si a Cam;tra em exercício não impuzer 
aparte do nobre deputado, residente em Ubã, essa multa, a successora ~oderá f,tzel-o. 
d1rei que si a Camara em exercício pactuar O sa. MooESTINO Go~ÇAL"VEs:- Não apoiado. 
com as arbilral'iedades ou a politicagem do seu O SR. VIEIRA MARQi.JEs:-Appellaria para o 
presidentP., a Camara_ successora poderá cor- nobre deputado, que tambem se manifesta 
ri~ir o erro. •contrario á prorogação dos orçamentos, no 
• O SR. CllHISTIANO RôçAs:-Não compete á 1senlido de, com suas luzes, esclarocer a Casa 
Camara ~'Uccessora corrigir o erro. sobre o poder competente para impor a muita 

O sl\. VIEIRA MARQUEs:-Compete â Cama· e os melhores ml'ios de arrecadar a mesma, 
ra Municipal impõr a multa. seja a Camara sem ferir a autonomia dr s municípios, da 
~m exercício, seja a successora. qual sou humilde mas estremo defensor. 

0 SR. MODESTINO Go ÇALVEs: -E:>sa é a opi- 0 SR. 1\IODESTINO GONÇALVE~:- 0 melhor é 
nião individual de v. ex c., a lei silenciou a rejeitarmqs o projecto, deixando em vigor o 
respeito. . . dispositivo da IPi n. 2. 

0 SR . VIEIRA MARQUS:-Sendo principio de 0 SR. VIEIRA MARQUES: -Votarei contra O 
direito que as multas municipaes não se pres- projecto, mas, por cautela apresento as mi-
crevem. si a Cama1·a em exercício não im- nhas em11ndas restringindo faculdade da pro-
puzer a multa. a sncce~sora.'o fará. . rogaçãO •rue reputo perigosa. 

O FR. CURISTIANO RôçAs:-Si a Camara em O SR. CumsTIAl"iO RôçAs:- 0 projecto não é 
exercício approva seus or~amentos, a Camara inteira meu te necessario. • 
succe-5sora não poderá ter ingerencia nisso. O SR. MO DESTINO GoNÇALVEs:-0 projecto é 

0 SR. FERREIRA DE CARVALUO:-E é peri- inulil e até inconveniente. 
gosa a doutrina do nobre deputado. A Cama- O SR . VJElRA MARQUES: -A terceira Pmenda 
ra successora pode por um motivo de ordem que apresento visa ampliar a disposição do 
política que, como s. exc. sabe, se verifica art. f. · aos Conselhos Deliberativo~ . porque 
Qlll todos os municípios, allegar que o presi · si se reputa necessaria a prorogação dos or-
dente anterior deixou de cumprir seus deve- ~ çamentos para as Camaras. não veio porque 
res, não sendo. entretanto, isso verdade, e se excluírem os Conselhos· Deliberativos. 
iínpôr lhe a multa, o que serâ uma flagrante ~ Para a mesma razão deve haver a mesma 
ihj ustiça. J disposição (apoiados) . · 
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,. O SR. JosE' ' ALvEs :-Dá um aparte .a meia 
voz . 

. O SR. VIEIRA MARQUES:- Ainda m~tis, ar. 
Presid~nte, como ~caba de ponderar o nobre 
deputado residentA nesta Capital... -

O sR. FERREIRA DE CARVALHo:- Não ouvi o 
a parte de s. ex c. 

0 SR. VIEIRA MARQUES:-Vou transmittil-o á 
Casa: a prorogação da sessão extraordinaria 
até 3t de dezembro traz o inconvel)iente de 
não serem attendidas as tabellas de impos-
~L ' 

Effectiv~ mente, essas tabellas podem soff'rer 
alterações, sendo augmentados, diminuídos ou 
supprimidos os impostos e si a faculdade de 
votar o orçamento se estender até 3t de de-
zembro, não haverá tempo de se fazerem as 
modificações necessarias. de modo que as 
mesmas possam ser devidamente obser-
vadas. 

O prazo deverá ser até f5 de novembro. o 
mais tardar, p01·quanto os orçamentos alte-
ram as tabellas de impostQ~, para mnis ou para 
menos, substituindo-as até 

O SR. MonESTINO GoNÇALVES :- As tabellas 
podem ser votadas annualmente. 

O sR. JoÃo LI~BOA :-E a publicaç:ão dellas é 
obrigatoria pela lei n. 2. 

0 8R. VIEIRA MARQUES:- E' por iSSO que 
apresento ainda a seguinte emenda (lê) : 

«Ao art. 1. · --Em vez de uaté 31 de de-
zembro», diga-se «até 15 de novembro,. 

São estas, sr. Presidente, as considerações 
que me occorreram com rel3ção ;10 projecto 
em debate, considerações formuladas a medo 
e para as quaes solicito reiP.v'lção da honrada 

justificarem a su.a ausencia, na, multa de 
2QOSOOO, que será cobrada de cada um em 
favor do cofre municipàl.» 

Sala das sess()es, ~ de. setembre de t91·3.-
Vieira Marques. . . . 

N. 3 

Ao art. V-depois de Camara Municipal-
:o~ccrescente-se-e Conselho Deliberativo- o 
mais como está. 

S:.la das sessões. i de setembro d·e nÚ.-
Vieira MlJrques.-João Lisboa. . 

' 
N.~ 

Ao art. f. O .. em vez de «até 3t de · dezem-
bro»-digll-se caté t5 de novembro», 

Sala das sessões,~ de setembro de 19t3. -
Vieira Marques.-José Alves. · 

Req'lterimento 

Requeiro que seja adiada, para a sessão de 
amanhã, a discussão do projecto n. t 28. 

Sala das sessões," de setembro de 19!3.-
Vieira Marques. 

Apoiado e posto em discussão ·o requeri-
mento, é o mesmo approvado sem debate . 

Nada mais havendo a tratar, o sr. Presiden-
te c1e~igna para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 
commissAo de Legislação e Justiça. 

TraLando-se, porém, d~ materia relevan- Até uma hera da tarde : 
tissima, que interessa visceralmente á vida e Leitura e approvação da acta. 
á. admimstração dos municípios, como aos Expediente. 
direitos dos municipes e dos contribuintes, . 
estou certo de que as emendas merecHrão o Até duas horas da tarde · 
detido e acurado f"'itudo da illustrada com-, Apresentaç~o de pare~eres das comn:'issões _ 
missão para que não se amplie e não se fa- . Apresenta.çao de proJectos, requerimentos 
cilite a perigosa medida da prorogação dos md!caçõe~, mterpellaçõ~s ou moções.- _ 
orçamentos municipafs, que somente deverá . Discussao de requerimentos, mdiCaçoes, 
ser introduzida na legislação mineira exce- mterpellações ou moções. 
pcionalmente. Approvação de redacções finaes. 

Vou terminar as minhas considerações for-
mulando um requerimento á Casa para o adia-
mento da discussão do projecto, afim de que 
sobre as emendas apresentadas se pronuncie 
a illustrada commissão de Legislação e Justi-
ça, attendendo ás considerações que acabo 
de 'expender, como aos apartes elucidativos 
com que fui honrado pelos meus dignos col-
legas. 

(Mttito bem; mttito bem!) 

Emendas 

N. f 
Ao art. t.o onde diz «poderá ser votado,, 

diga-se cserá. votado•. 
N. 2 

Accrescente-se onde convier: 
«Si o orçamento deixar de ser votado em 

reunião extraordinaria po1· falta de convocrl-
ção ou de nuruero, incorrerão o presidente da 
t:amara e os vereadores faltosos, que não 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
Continuação da discussão das emendas 

offaecidas pelo Senado ao projec to n. f06 
(proposi.,:ão n. U4) da Camara, sobre orça-
mento. 

ContinuRção da discussão das emendas offe-
recidas pelo Senado ao projecto n. 95 (propo-
sição n. t 58) .da Camara, sobre força publica. 

Continuação da terceira discussão do pro· 
jecto n . 128, dispondo sobre a época em que 
devem ser votados os orçamentos munici-
paes. 

Discussão unica de parecer n. f !l7, da com-
missão de Orçamento, opinando no sentido 
de ser enviada á Secretaria das Finanças uma 
npresentação de commerciantes de llberaba. 

Discussão das emendas do Senado ao pro-
jeelo n. tos (proposição 11. 1~6) , sobre coope-
rativas agrícolas. 

Levanta-se a sessão. 
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PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO AMARAt. 
SUMMARIO: -Acta-Expediente-Discur•so do .sr 

Joa.o Lisbôa-Apresenta(}Ao de parecer-Emen-
das. dp Senado ao projecto n . 106 (Orçamento) 
-Requerirnento-Discú.rso do sr. Senna Figuei-
redo-Declarações de voto-Emendas do Senado 
ao projecto n. 95 (Força Publi.ca)-Discurso do 
sr. Modestino Gonçalves -Declaração de voto 
do sr. Castello Branco-3. • discussão· do pro-
jacto n. 128, Volt.a á co'rnmissAo-Discussão 
do parecer n. 197-Emendas do Senado ao 
projecto n. lOS-Discurso do sr. Senna F•guei-
redo- ExplicaçAo pessoal do sr. Tavares de 
Mello-Ordem do d1a. 

Ao meio· dia, feita achamada, acham-se pre· 
sentP.s os srs . Vieira MarquPs, José AlvP.s, 
Ferreira de Carvalho. Xavier· Rolim, Martins 
da Silva, Modestino Gonçalve:;, Pericles, Raul 
Soares, Firmiano Cost.l, ~elson de Senna, Em i 
lio Jardim, Christiano Rôças. Moreira da Ro · 
cba, Senna Figueiredo, Odilon de Andrade, 
Castello Branco. Henrique Portugal, Fran-
klin dP. Castro, Tavares de Mello, Silva For-
tes, Edgardo da Cunha, João Antonio, João 
Lisboa, Augusto Spyt>r. João Velloso, Arge-
miro de Rezende, Pedro Laborne, Edmundo 
.Bium, Pedro Luiz, Alves de Lemos, Valdo · 
miro de Magalhães e Schumann. faltando com 
caus,• pat'ticip •da os srs. Stylita, Olympio 
Teixeira, Caldeira Junior, Campos do Ama -
ral e Antonio Moura e sem ella os mais se . 
nhores. 

Ahre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faç·~ observações é a mesma 
dada porapprovada. 

0 SR. 1. 0 SECRETARIO dã COnta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O((icios 

Ao sr. L • secretario do Senado communi-
cando terem subido á sancção os projectos 
ns. t47 e i 53 oriundos desta Camara, o pri-
meiro estabelecendo rE'gras para o provi-
mento etfectivo dos pr·ofessores primarias in-
terinos e o segundo auctorisando o governo do 
Estado a Pntrar em accordo com o da União 
para regularização do serviço de registro e 
arcbivo de marcas para animaes.-A Camara 
fica inteirilda. 

Do mesmo H. secret.rio, transmittindo os 
originaes das emendas offerecidas e approva-
das pelo Senado ao projeeto n. 106 (Orça-
mento) e pedindo sejam as mesm:ts devolvi-
das, logo que não sejam mais necessarias á 
com missão de Orçamento.- A commissão. que 
as pediu. 

R_epresen.tação 
O sR ScnuMANN envia á mesa uma repre-

sentação de E"Jialio Baptista de Assis, professor 
do grupo escolar de Ouro Fino, pedindo um 
auxilio para a publicação de um trabalho seu 
destina<lo ás escolas ~rimarias, denominado 
«Leituras, Mor·aes e Cívicas•. A' commissão 
de Petições. 

O'sR. EMILIO JARDIM envia ã mesa d()Co-
mentos ~ue delxaram de acompanhar a uma re~ 
ptesentàção 'do director do Gymnasi& Leopol-
dinense. pedindo· serem admiUidos a relri's1t0 
na direcloria de Hygtene do Estado os diplo• 
mas expedidos por· aquellc estabelecimertto. 
-A' commissão de lnstrucção Publica. · 

O sit: JoÃo LlsooA:-Sr. Presidente, apro-
veitando-me da .hora do expediente, venho 
dizer a v. ex c. que, conforme a commissio 
previu, em relação á confecção rlas taballas 
de vencimentos de professores publicos do 
Estado, houve effcctivamente um lapso na oc-
casião de se fazer a copia do original, haven" 
do lambem, no impresso, um erro typogra• 
phico. 

O original da emenda referente aos profes· 
sores de escola:; singulares de villas ou cida-
des diz que os seus vencimentos serão eguaes 
aos dos professores dos grupos escolares de 
cidades ou vilhs, isto é, serão de 1:9608000. 

Nessas condições, f\r. presidente, os ven-
cimentos dos professorP.s de escolas singula-
res de cidades ou villas estão comprehendidos 
na mesmà classe dos professores de grupos 
e~colares, porquanto, para os das escoi11s sin-
gulares de d1stric\os ha verba especificada. 

Mas, para maior clareza, a commrssão de 
de Orçamento espera que a commissão de 
redacção possa melhor correção fazer no 
projecto, de accordo corn o que foll delibe-
rado pela Casa. • 

0 SR. CASTELLO BRANCO : - Não é essa a 
missão da commissão de redacção. 

0 SR. FERREIIIA DE CARVALHO: - De vez4U8 
ge verificou engano de copia é perfeitamente 
acceilavel a medida suggerida pelo nobre 
orador. 

O ~n . JoÃo lrsoôA :-Da minha parte en-
tendo que é dever da commissão de reda -
cção corrigir qu~lquer defeito nns leis . 

0 SR. CASTELLO BRANCO: -0 que a com mis-
são devia fazer era abrir as tres discussões 
regimentaes. 

O sR. JoÃo LisoôA : - Não ha necessidade 
dessas tres discussões e, mesmo q_ue houves-
se, essa necessidade estaria satisfeita uma 
vez que os debates sobre as emendas do Se-
nado ao orçamento, que jã têm sido bastan-
te longos, corresponderi~m perfeitamente as 
tres di!'cussões reclamadas pelo meu digno 
collega da 2.• circumscripçào. 

0 ~R. CASTELLO BRANCO: - E' melhor se aca-
bar com o regimento do ·que se admittir que 
durando a discussão de qualquer m~>teria 
tres dias estão, ipso facto, :;atisteitas as tres 
discus~ões regimcntaes. 

O SR. JoÃo L1soô.\ : Chamo, poi:;, a atten-
ção da commissão de redacção para esse 
ponto do projecto, afim de que ella corrija o 
engano que se nota entre o original das 
emendas e o impresso distribuído. 

Era e~s.~. sr. PrP.sidente, a explicação que 
a eommis,ão de Orçamento entendeu dar á 
Casa a respeito do engano bontem verificado, 
relativamente aos vencimentos dos professo-
res singulares de cidades ou villas. (Muito 
bem ! Muito bBm ! ) 
APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMISSÕES 

O SR. XAVIER RoLIM, em nome da 'commis-
são P.e lnstrucção Publica, lê e manda á mesa 
o seguinte : ·. 
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< S~xla l .. eglslatura ) llf, I l 

- A' ComoiissSI1o de, Instrucção Publica foi endereçada a representação que á Camara dos srs. 
Deputados dirigiu o Centro Estadon.l da Unillo Popula1·, em data. de !lU de julho de 1!112. 

Por deleg<~.Çilo do Congresso Catholico l\hneiro, que nesta Capital se reuniu em setembro de 
i 9H, e em nome dos catholicos de Minas Geraes, o Cml1·o Estadoal. da Uniao Popular repre-
senta ao Poder Legislativo do E .. tado a necessidade de votar uma lei que, não só permitta «Q en-
sino facult~ti v o do catecismo nas escolas publicas, fóradas horas de aula, pelo réspeclivo clero do 
logar ou por leigos a\lctorizados para isso pela auctoridade ecclesiastica parochial ou diocesana, 1 
mas tambem conceda «subvenção a toda escola primaria ou grupo escolar que.se submetter 
á fiscalização do governo quanto á hygiene, á moralidade, á disciplina e á idoneidade do pro-
fessor». 

Depois de longo, profundo e meditado estudo da importante ma ter ia, a Commissão passa a 
submetter á sabedoria de11ta augusta Camara o seu parece!' sobre os dois pontos da referida re-o 
presentaçllo. , 

Ensino religioso 
A Educação Popular! Eis a magra questão que agita os povos civiljsados, preoccupa todos 

os governos, concentra a attenção de todos os esladistas,se debate com ardor em todas as assem-
bléas legislativas. Na tribuna, na imprensa, no livro, homens eminentes, talentos peregrinos, 
polemistas abalizados, egregios publicistas, procuram com afan a melhor solução deste tr·anscen-
dental problema, do qual depende a prosperidade ou a decadencia de um povo, a vida ou a 
morte de uma nação. E' uma verdadP incontestavel, reconhecida por todos os espíritos luciuos, 
o que affirmou o immortal Platão : uConservae a boa educação, que ella fará homens natural-
m ente felizes, os quaes se tornarão c.idadãos melhores do que quantos os precederam. Que bem 
inestimavel resulta para um Estudo ·!a boa educação da juYentudt.~ ! Os jovens hem educados 
serão um dia homens excsllentés, que saberão portar-se bem em todas as circum$lancias. Tudo 
depende uo primeiro impulso. Seja .este bom, que o Estado ir-se·ha engrandecendo sem cessar. 
(Rep., liv. IV, tomo IX, pag. 20l )u . 

A discussão constante, tenaz, ardente deste assumpto de maxima relevanciu terá mostrado 
aos povos os meios seguros d;: attingirem o elevado escopo para o qual lodos os patriotas, todos 
os lloderes publicos lançam a sua linha de mira ? Terão os legisladores dado ao maior problema 
soctal a verdadeira solução, da qual, em consenso unanime, todos proclamam depender o pro-
gresso, a prosperidade, a felicidade de uma nação ? 

Infelizmente não ! 
E, porque? Vejamos. a verdadeira educação popular elevem ser empregados quatro 

agentes poderosos e indbpensaveis :--a Reli~ião, a Dttciplina, a Instrucção, a Hygiene. Sem 
estes instrumentos, inseparaveis e necessarws, a grande obra da educação ficará mutilada 
quando não sacrificada, podendo~se a ella applicar o que disse o velho Horacio : 

Jnfelix operls summ.a, quia ponere totum 
Nesciet ! 

Para se reconhecer esta verdade basta considerar-se que-a Educação, como a definiu bri-
lhantemente un. (.elebre educadorfrancez do seculo XIX, tem por· fim - <•cullivar,exercitur, aesen· 
volver,fortiflcar. polir todas as faculdades physicas, intellectuaes, moraes e religiosas, que con· 
stituem no menino a natureza e a dignidade humana; dar a estas faculdades uma perfeita integri-, 
dade; estabelecei-as na plenitude de seu poder e de sua acção ; por este meio formar o homem 
e prépuraJ.o para servir á -sua Patria nas diversas funcções que, na sua vida terrena, terá de 
exercer um dia ; e assim, num pensamento ma:is elevado, dispol-o para a vida eterna educando 
a vida presente•'· 

Examinando a legislação dos povos modernos sobre o ensino publico, verificamos que este 
grandioso idéal não é uma realidade em paiz algum do mundo, porque os quatro necessario!l 
meios da boa educaçao não são simullanea e judiciosamrnte empregados ! Em geral sacrifica· 
se a educação á instrucção, procura-se cultivar o espírito sem formar o coração, prepara-se 
quando muito um homem instruido mas sem consciencia e sem Religião ! 

Que é o que contemplawos no seio das nações contemporaneas? Quanto mais a humani-
dade avança no caminho do que se chama actualmente progresso, tanto mais se afasta do ver-
dadeiro idéal da educacão--unico capaz de levar as nações á suspirada grandeza! Abrem-se 
escolas, criam-se Iyceus, fundam-se universidades, mas se estragam os costumes e a immorali-
dade. qual onda espumante e temerosa, vai avassallando mais e mais o mundo I Onde está a 
causa desta deploravel calamidade social ·! No facto de não ser devidamente apreciado o valor 
dos grandes factores da educação popular e de não serem simultanea e crileriosamenle em-
pregados na maior obra a que se póde consagrar um Governo, como passamos a demons-. 
trar. · 

C. A.-H 

, 
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I. A REI~IGIÃO 

O meio mais poderoso, mais efficaz, mais decisivo da educaçã':J do homem, sem o qual fra-
quissima é a acção dos demais, é a Religiao. 

Acompanhando o homem desde o berço, em toda a sua vida terrena, como Mãe carinhosa 
e solicita, e~sa auctoridade sublime, que prende a creatura ao Creador, empenha-se em con-
servar-lhe a innocencia. Santa e augusta educadora, {lOder sagrado, mysteriosa inspiradora, 
busca por todos os meios formar o coração do homem, mspira-Jhe bons e nobre11 sentiment ... s, 
esclareco sua intelligencia, dirige sua vontade, prepara-lhe o caracter, accende-lhe o amor da 
patria, lhe ensina e prescreve a pratica das virtudes, determma-lhe o cumprimento do~ seus de-
veres, infunde-lhe a {liedade e o amor de Deus-servindo-se, como escreveu o eloquente Fene-
lon, do incenso o mais exquisito, das cerimonias as mais mageslosas, dos templos os mai11 au-
gustos, das assembléas as mais solemnes, dos hymnos os mais sublimes, da melodia a mais 
tocante, àos ornamentos os mais preciosos, do exterior o mais grave e do mais• modesto dos 
ministros dos altares ! ' 
:: Sem auctoridade e respeito é impossível a educação . Sendo, no auctorizado 'conceito de 
6uizot, o Cotholicismo a maior e a mais santa escola lle respeito, que se tem visto no mumlo, 
é elle o maior inslrumPnto da educação popular. Bem razão linha um eminente escriptor da 
França moderna quando affirmou : que a Religião Cathohca, na educação, é um meio que pe-
netra, que sustenta, que esclarece, que anima todos os outros meios. Sem ella tudo é fraco, 
tudo é falso, tudo é mau , tudo é des{lresivel. . 

Pois bem: a Religião, mestra d1vina, que ensina á mocidade os mais elevados, nobres e 
puros princípios, é consideradé! pelos sabios do seculo, inimiga da liberdade, atrophia do pen-
samento humano, asphyx~a da intelligencia, ,influencia perniciço>a nos destinos da humanidade ! 
Consubstanciou laes accusações o sr. Huy Barbosa nestes termos : "E' que, á medida que a 
Religião vai deixando ás instituições civis o seu domínio nattll'al, estende-se rapidamente no 
espirilo humano a comprehensão desla verdade as~entada pelo l;rande ( !) reformador (?! ) do 
Chrislianismo (Luthero! ! ) : Ainda quando não exi~tisse céo nem inferno seria necessario crear 
escolas para as cousas deste mundo». 

11o é difficil descob1·ir-se o pensamento do senador Ruy Barbosa: a escola é cousa do do-
mínio rwtm·al do Estado; é cousa deste mundo, independente do céo e do inferno, com a qual 
nada tem a Religião. E' a educação sem a influencia religiosa ! 

Não sabemos como escapou á ohservaçao do espírito hwido do genial brasileiro a seguinte 
verdade : nenhuma nação p~de ser grande, prospera c feliz sem que a educação incuta em 
sua juventude estas virtudes : Fó inabalavel, esperança viva, caric!adc . atrectuosa, castidade, 
pudor, temperança, sobriedade, resignação, pacienc:ia , amizade, compaixão, equidade. E, quem 
poderá fazel-as germinar e fo 1·talcccr-se no coração humano, a não ser a Religião Catholica, 
esse poder sagrado que, ensinando virtudes, nos c:ommuni~,;a horror á Ingratidão, á injustiça, á 
dissimulação, á men tira ? 

Todas as punições do Codigo Penal não bastam para conduzir o homem ú pratica das vir-
tudes sociaes, nem á fuga dos crimes. Emquanto os legisladore~; mio compn!henderem e apPo· 
veitm·ern a f 1rça educadora da Religião, não estabelecerilo a educação popular - obra immen-
sa, da qual depende a ruína ou a r .... urreição de uma Sociedade, 

Eis a verdade que o homem de senso não póde contestm·. 

li. A DISCIPLINA 

· C01uo meio de educação, a disciplina , no seu genuíno . cntido, deve ler po1• objectivü-
tomar o menino doei! e respeitoso sem faze l-o servil, conservar sua pureza, dar-lhe bons cos-
tumes, levai-o a bem aproveitar o tempo, cultivar seu espirHo c formar· seu coração e seu 
caracter. . 

«.\ disciplina, d mtrinou um exímio e abalisado educado1· da mocidade, ha poucos annos, 
é para a educação o que a casca 6 para a arvore : é a casca que lhe conserva a seiva, a guarda, 
a dirige, a faz subir ao cor•ação da arvore e derramar-se em ··uas fibras, em seus ramos para 
nutl'il os com os mais puros suecos da terra. Da seiva assim contida e dirigida se forma um 
tronco solido c robusto, cujo~ ramos lançam em tempa folha. , flores e f1·uctos : tirai a casca 
a um desses ramos e es~e ramo seccará para logo, tirai a casca do proprio tron~,;o e a arvore 
morrer·á . · 

A ca ca não parece senão um involucro grosseiro, mas conserva a força e o vigor da ar-
vore e de toda- as suas partes : assim lambem a disciplina parece para a educação uma casca 
um pou~,;o aspcra e rude, ma~ é ella que conserva, que de e;wolve, que fortifi ca tudo». 

Bem o comprehendia o famoso philosopho Platão, quando Llis, e em suas Leis :- Toda a (or:'a 
da educaçà& esttí em nma disciplina bem entendida. 1 • 

. .M~s, se 11fio pod~ l!uve1· ~ d\lcação sem discipl_ina, í s-ua!~11~ntc não pode ha,·er . v~rd.adeira 
drscrRh na sem a Rehg1ão. Sem esta poderosa ass1s1enc1a d1YII1a , a que se reduz a dJSCiphna? 

fraca em uns casos, produzirá homens arrogantes e indomaveis ; violenta em outros, for-
mará homens hypocritas e se'rvis . Quereis admirar a obra ela disciplina sem o influxo da Re~ 
ligiào ? Visitai as escolas publicas, entrai nos co!legiol!, .Penetrai nos gymnasios; por toda a-
parLe encontrarei\! preceptores que se queixam dos discrpulos, discípulos que se queixam . dos 
preceptores I Nestes a fraqueza impotente ou a violencia imprudente ; naq uelles o ~spi_rito de 
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revolta ou o servilismo aviltante I A docilidade não existe ou a hypocrisia se refina; a pureza 
·se perde ; os costumes se pervertem ; o tempo se consome inutilmente ; falseia-se a obra da 
educação ; sacrifica-se criminosamente o futuro de um povo ! ... 

III. A INSTRUCÇÃO 

Nada mais commum do que se confundir instrucção com euucaçiio. Para muita gente 
instrucção eeducaçiio são uma e a mesma cousa. De.:;te lamentavel e funrsto erro resulla sa-
crificar-se constantemente a educação á instrucçao, com grave detrimento dos inte resses 
espirituaes e temporaes das nações. 
_ A instrucçao, lendo por fim desenvolver a intelligencia e dar-lhe conhecimentos, é um dos 
m eios qa educação, mas nao é a educação, q1jo escopo é forma r o homem todo-alma e cora· 
çao-desenvolvendo todas a& suas faculdades. 

Tão certo é que a instrucção não é a educação, que, na vida social, é muilo commum di-
zer-se de certos mdividuos : E' muito instruido, mas é mal educado. 

A inslrucção mal dirigida, com o sacrificio da educação, forma em geral homens vaidosos 
e presumidos, elemento perturbador da sociedade a afastai-a mais e mais do vPrdadP-iro pro-
gresso, do aperfeiçoamento que ella deve sempre procurar. 

Pensava assim o celebre discípulo de Socrates e mestre de Aristoteles quando escreveu : 
-«A ignorancia absoluta nao é o maior nem o mais temeroso dos males; muitos conhecimentos 
mal digeridos são co usa peior ainda». 

Do calamitoso mal que vamos apontando, tem sido victima nossa amada Patria. Das 
escolas sahem os alumnos com poucos e incompletos conhecimantos e detestando os livros ; 
dos gymnasios sahem os jovens sem saber as humanidades, cujo valor se demonstra neste 
ineditativo trecho do celebre La Harpe: -«Não existiu entre os modernos um só homem de 
primeira ordem nlis le tlras, nas sciencias, na mag istratura, no ministerio ecclesiastico, que não 
tenha sido excellento humanista "· 

lnstmcção incompleta ou mal dirigida e educação sacrificada ! Eis o pernicioso frncto do 
~rave erro de-se tornar fim o que devia ser um meio, e de se arrancai-o ainda do benefico 
mfluxo da Heli"'iào ! 

O observador attenlo e reflectido não dirú que seja i>lo proclucto da imaginação: reconhe-
cerá que é uma triste verdade, que deve conturbar o espíri to de todos os patriotas! 

IV. A HYGIENE 
Despresada a Religião, enfraquecida a disciplina, falseada a instrucção, salva-se ao 

menos a educação physica pela hygiene dos estabelecimentos ele ensino, quer primario, quer 
secundario, pensarão muitos. 

E' de justiça proclamar-se que os esforços dos Governos nos paizes civilisados tendem a 
fundar estabelecimentos de educação, onde se prodigaliwm á in fancia e á juventude todos os 
cuidados physicos que a Hygiene prescreve para formar homens sãos, robustos, galhardos, 
perfeitos. Em todas as nações adiantadas se levantam verdadeiros monumentos con ·agrados á 
educaçao. A Hygiene ensina os meios de conservar-se puro o ar que a mocidade deve respirar, 
as r·egras de se evi tarem as deforntidades do corpo, a alimentação propria para seu vigor e 
desenvolvimento. A gymnastica prescreve os exercícios e jogos que podem desenvolver a mus-
culatura. A Medicina ensiná os modos de prevenir e curar as moleslias, conservar e fortificar o 
organismo humano. 

Mas, fica assim assegurada a educação physica da mocidade ? 
E' muito o que se faz, mas não é tudo nem o principal. E a demonstração é faci l. 
O objecto da educação physica é (seja-nos ainda perrnittido invoc1r a auctoridade de um 

notavel escriptor)-- ccon11ervar a força do mfmino, velar por sua vida, auxiliar sua constitui-
ção p!.ysica a se fortalecer desenvolvendo- se, fazer que seus membros sejam sempre ageis e 
vigorosos, que um sangue generoso e puro circule em suas veias, que essa chamma celeste que 
brilha em seus olhos, não s~ amorteça nem se extinga jamais, que esse admiravel colorido, 
esse encanto inexprimivel que embelleza a fronte da infancia virtuosa, esse niio sei que de 
venturoso que vem do~ dons do céo, niio desappareça debaixo de nuvens tr istes.» 

Mas, sem a B.eligião que inspira virtudes e sustenta os bons costumes; sem a disciplina que 
a Sa5rada Escriptura define - wstos legum, guarda da~ leis; sem a instrucçiio bem dirigida e 
solida, que desenvolve as faculdades inlellechlaes, de que servirão todos os cuidados naturaes 
prescriptos pelas sciencias e artes ? Perdida a pureza, corrompidos os costumes, que serú o jo-
ven si não o infeliz joguete das paixões, que lhe estragar1io a ~ande e lhe consumirãú o fraco 
organismo ? 

Como se realizari. a maxima de Juvenal: Orandum esl ut sil mens sana in corpore san 
Do que fica exposto, cremos poder logicamente deduzir que nao é possível operar-se a 

educação popular sem o concurso simultaneo e unilorme dos quatro grandes factores que 
podem produzir tão bella e tão fecunda obra. 

Querer fazer a educação da mocidade sem esses poderosos instrumentos, é quer·er os ef-
feitos sem as causas que podem produzil -os. 

- A Religiao precisa da disciplma, da instrucçao e dos cuidados physicos para formar ho-
mens dignos do Céo e da terra; mas, sem a Religião, a disciplina será impotente; a instrucção, 
um meio inefficaz e quiçá prejudicial; os cuidados physicos de nada valerão. · 

O producto dessa educaçiio falseada será uma juventude presumida, irreligiosa, 



dos prazeres, ou litnida, sem o vigor que lhe é prop~io, sem a belleza que deve distmguil-a, ~ 
incapaz de collaborar no engranctecimento de um povo. 

A educação por tal systema, sem a influencia da Religiao, não conseguirá formar gerlll 
ções fortes, virtuosas, amantes do trabalho, obedientes ás leis, tenazes na lucta pela vida e pela 
bem commum, ardentes de patriotismo, dedicadas ao progresso nacional. E a consequencta na-
tural e inevitavel é que, por mais rijos que sejam os costumes da nação, converter-se-ha el-
em um povo irrelig ioso, sedent:> de gosos, que, ou se amollecerá nos prazeres mundanoa ou o 
curvará humilhado e opprimido diante, dos tyrannos. 

Das desataviadas considerações que acabamos de fazer, apoiando-as em as opiniõ&s de abali-
sados educadores e de escriptores de reconhecido merito, tiramos as seguintes conch!sõee: 

l A prosperidade, a granclezil e a felicidade de um povo dependem da verdadeira educaçllo, 
cujo fim é formar o homem. , 

11 A Religião é o meio mais poderoso da educação, porque é a força da disciplina, a luz dl 
in.>trucção e a base e efficacia dos cuidados physicos necessarios para o d(!eenvolvim, nte e a 
conservação do corpo humano- domicilio, orgão e instrumento da alma. 

rrr A escola sem Deus e sem Religiiio é, ás mais das vezes, preju:iidial â juventude e con. 
corre para se formar um povo orgulhoso e corrompido, para quem a felicidade consistirá nas ri· 
quezas e nos prazeres. 

IV "A atmosphera da escola deve ser religi(\sa", como disse o eminente estadista e historia-
dor fr·ancez Guizot, porque só a Heligiãu pode inspirar à mocidade os sentimentos de respeito, de 
ordem e de virtude, sem os quaes não haverá bons cidad<J.os. 

V Fecha r á Religião as portas da escola é cortàr-lhe um dos meios mais efficazes de con-
servar a fó do povo c combater a indifferença relig iosa-verdadeira calamidade sgcial. 

VI Deve, portanto, ser mmistrado nas escolas e lyceus o ensino religioso, o unico capaz de 
formar a consciencia, o coraç<lo e os habitos virtuosos do infante, porque, como assegut·a o egre-
gio puulicis l<• Liberatore, a 1\oligião é o eixo de todos os conhecimentos, o principio vivi tlcador 
de todos os actos, a fot·ma de toda a vida christã. 

Bem comprehendeu os perigos sociaes do ensino sem Deus e sém Religiao o Congresso 
Constituinte ~Jineiro, quando não quiz implantar no Estado a escola leiga. 

Com e !feito a Con tituiç<lo PolítiCa do Estado de l\linas Geraes, promulgada em nome de Deus 
Todo Poderoso, 11<10 consagrou o ensino leigo, como em occasião opporturna já demonstrou o re-
lator deste parecer. 

Trunscrevamos sua argumentação : 
O art. 3.• § 6.• da Constituição Mineira reza LJUe: uO ensino primario >erá gratuito e o par-

ticular exercido livremente . ,, 
Nada mais a li i se acha sobre a materia. 
No pt•njecto formulado pela com missão encarref"add J.le!o Cc>ngresso Constituinte de organizar 

a Constituiçiio do nosso Estado, o § 6. • do a rt. 3. 0 era assim concebido: 
«Scrú le igo c gratuito o •m. ino miniijtrado nos estabelecimentos J?Ublicos." 
Na sessão de H de maio de 1891, o illustrado senador e saudoso rnmeiro José Pedro Xavier da 

Veiga apresentou esta emenda substitutiva: 
"§ G. • do art. 3.•-Suu!;titua-se pelo seguinte: O ensino primario será gratuito e exercido 

livremente. >> 
Jus tificou-a com as seguintes considerações: 
"0 SR. X,WIER OA Y~tGA: -Procurarei justificar este substitutivo em poucas pala nas. 
Com a separaçno çla EgreJa do Estado ficou inteiramemente vedado á legislatura federal 

ou dos Estados fa<:er conc.;essões a um culto qualquer em prejuízo de outro. 
Eliminado, porém, o caracter lt: igo do ensino, a lei organica sobre instrucção publica pode-

rá determinar que a aula ele t•eligião nas escolas l)eja não só permittida, mas obrigatoria por par-
te dos nrofessores e faculta ti va aos a lumnos a frequencil\ respectiva. • ... 

O professor , si for catholico, ensinar<), o catecismo de· nossa Religião; si for protestante, mu-
sulmano, positivista, etc. , instruirá os a lumnos, que o quizerem, conforme suas crenças. 

Os a lumnos que não pertencerem ú crença do professo,r, que r:ão f1 equcntem as suas aulas, 
e n<~c.la a isso os obrigará. 

Nã'l ha prwilegio, portanto, de nenhuma cgr eja. Mas ha grande Qonvenienc in de não dei-
xarmos 11 numerosa população escolar, especialmente a que reside nos districtos ruraes, priva-
da de noc;ões rudimen tat·es em assumpto de relig ião, sem duvida o mais necessario á. educação 
da infancia. 

E, sendo a população de nossa terra , em sua quasi totalidade, composta de catholicos, tor-
na-se evidente que por este meio, sem ferir nenhuma disposiçao legal, consultaremos seus jus· 
toli interesses e nobres aspirações. 

Porque motivo, nno se offendendo nenhum principio constitucional vigente, deixaremos de 
attender a um reclamo geral do povo ? ('tpoiados !)" 

Todas as tentativas para se conservar no ar t. 3.• § 6.• da Constituição Mineira o qualificati-
vo - leigo -· foram baldadas. • · 

A unica alteração que nelle se intt•oduziu, depois de redigido de accordo .com a emenda 
do sr. Xavier da' Veiga, foi a desta oulra emenda: 



N. s·. 
Ao art. 3.0 § 6. 0 : depois de gratuito, diga-se--e o particular exercido livremente. 
J. P. X. da Veiga.». 
Approvada a emenda, ficou o citado § 6. 0 definitivamente redigido como se acha em nossa 

•Constituição, a saber: 
«O ensino prima rio será gratuito e o particular exercido livremente». 
A conclusão clara, indubitavel, perfeitamente logica é que - o Congresso Constituinte Mi-

neiro não quiz que fosse leigo o ensino neste catholico Elitado. 
i\fas, poderá alguem cbtemperar-nos: - A Constituição da Republica dos Estados Unidos do 

Brasil, no art. 72 dispõe: 
«§ 6. • Será leigo o ensino mini~trado nos estabelecimentos publicos». 
A esta objecção respondemos:- • 
1 . o «A competencia do ensino primario escapa áquella Constituição (Federal)», como affir- _ 

mou o deputado Bernardino de Lima na sessão de '11 maio de 189~ , da nossa assembléa consti-
tuinte, sem contestação de um só congressista, quando estavam presentes vultos de grande va-
lor intelleclual e moral e de g;oave responsabilidade politica, como Bias Fortes, Aff' mso Pen-
na, J\lf!llo Franco, Levindo Lope~, Costa, Senna, Françisco Salles, Antonio M.~rtins, Augusto 
Velloso, Frederico Augusto e muitos outros (Annaes do Çongresso Constituinte do Estado de 1\fi-
nas Geraes, pag. 202). · ' · 

2. 0 Juiz competente na ma teria era o Congr~sso Constituinte Mineiro e este julgou que -
não o{{endia nenhum pl'incipio constitucional vigente (palavras do senador Xavier da Veiga 
com assentimento expresso de todos os pr·esentcs) e no emtanto já ebtava em pleno vigor a 
Constituição da Hepublica dos Estados Onidos do Brasil. s.o O ensino primario é negocio peculiw· dos Bstados, pelo que em sua organização não 
pode intervir o Poder· ~xecutivo nem o Poder Legislativo da Oniào. 

Os casos de intervenção estão especifkados no art. 6. o da Co11stituição Federal. 
Dos princípios consti tuicionaes da União se afastou em diversos pontos a Constituição do 

Estado do Rio Grande do Sul, mas inutcis têm sido os reiterados e diligentes esforços do pari-
do divergente para delta se eliminarem as disposições contrarias claramente âquelles prin-
~~. ' 

Conlinúa a referida Constituição em pleno vigor aper.ar de vasada em moldes do positi-
vismo! ' 

E', portanto, inquestionavel que a Constituição politica do Estado de .Minas Geraes não veda 
o ensino religioso nas escolas publicas estadoaes, podendo ser estabelecido um lei ordinaria, 
segundo o pensamento do nosso Congresso Constituinte. 

Subvenção a escolas partieulares 
Pede o Centro da União Popular de Minas Geraes que o Estado subsidie toda escola prima-

ria ou grupo escolar que se sufJmette~ á fiscalizãção do Governo quanto â hygiene, á morali-
dade' à disciplina e á idoneidade do profP.ssor. 

Para demonstrar que o pedrdo não desrespeita a Constituição e é um acto de justiça a to-
das as crenças religosas, transcreve a valiosa op inião do grande jurisconsulto patrio dt·. Pedro 
Lessa, ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Julcra a Cornmissão desnecessario discutir o assumpto sob o ponto de vista de sua consti-
tucionaTidade, porque quem conhece e tiver estudado a nossa Constituição Federal, ha de ter 
forçosamente chegado á conclusão do dr'. Pedro Lessa, a saber: que a r egra contida no § 7.0 

do art. 72 «não veda que os Estados subsidiem os hospitae~ e casas de instrucção dirigidos 
pelos religiosos •> . 

Nenhum espírito ponderado e recto contestará o que ailirmou o illustrado mineiro: «Ü au-
xilio ministrado a estabelecimentos de educação e caridade não é subvenção a um culto. Nem 
os poderes do Estado ou do município, . quando apphcam a esse fim o producto dos impostos, 
procedem impellidos por motivos religiosos, mas por considerações de utilidade social e atten-
dendo aos incontestav~is beneficios de ordem publica, obtidos por esse meio». . 

Consideremos, portanto, a subvenção solicitada sob o ponto ele vista de sua utilidade pu-
blica e de sua justiça. 

I. SUA UTILIDADE PUBLICA 

Ha verdades dolorosas para um povo, as quaes o patriotismo manda calar; mas muitavez 
silencio se torna prejudicial e por isto deixa de ser patriotismo para se converter em crim 

Falemcb uma dessas tormentosas verdades - verdade dura, triste, que fere o coração do 
patriota. · 

Em Minas Geraes a educação popular está muitíssimo longe de ser uma realidade. A in-
strucção só tomou o nome e o Jogar da educação. Relativamente insignificante é o numero 
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das escolas publicas e particulares. A matricl.lla de alumnos está n'uma desproporçao desoladora 
com a população em edade escolar. 

Manda a justiça declarar que, de~de o fecundo governo do bencmerito mineiro dr . Francisco 
Antonio de Salle,, tem-se empregado esforços extraordinarios para se reformar e diffundir a 
instrucção em nosso Estado. A esta obra patriolica, meritoria, fecunda, da mais transcendental 
relevancia, dedicou-se carinhosamente o governo do inolvidavel republicano dr. João Pinheiro 
da Silva. 

A esta grandiosa obra, continuada patrioticamente na presidencia do dr. Wenceslau Braz 
Pe~eira Gomes, ttlm consagrado maximos esforços o governo do exmo. sr. Julio Bueno Brandao. 
9 lllustrado Secretal'io do Interior, dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro, tem sido um batalhador 
mtelligente, cr•iterioso, firme, indefesso , em prol da Instrucção em Minas Geraes. 

Mas, o resultado de tão alevantados empenhos pode confortar o nosso patriotismo ? 
Infelizmente não !. . . Mofina ainda é a condição da nossa instrucção publica; ainda somos 

e por long<, tempo seremos um povo de analphabetos ! ... 
A pop ulação de Minas Geraes não é inferior a :i.OOO.OOO. Calculando-se em 18 "/o a popula-

Qão de edade escolar, te~emos no Estado 000.000 escolares . 
Segundo a Mensagem dirigida ao Congresso Mineiro pelo exmo. sr. Presidente do Estado e 

Hi de junho do corrente anno, a matricula dos alumnos nos grupos escolares e nas escolas isO-
ladas de l\linas no anno de 1912 attingiu a 138.7i9 e a frequencia legal a 83.306. Tendo sido o 
ensino publico primaria, no anno passado, ministrado em 100 grupos est olares erganizados com 
cerca de üOO cadeiras e em 1.609 es ·olas singulares (t>OO + 1.600 = 2.109), chegamos ás seguin-
tes proporções : 

Uma escola para '.26,7 indivíduos de edade escolar. 
Uma escola para 2.~70,79 indivíduos da população do Estado. r q 1 
.Matriculados- 1ü, 49 •/0 da população escolar. ' 
Frequentes--O, 25 o;. da população escolar. 
A m<'sma :\lensagem do exmo. sr. Presidente dá como matriculados em escolas municipae, e 

particttlares ü2.6ü8 alumnos, o que representa 6,96 •f. da população em edade escolar. Dos dados 
ofticiaes deduzimo11, pois , que se acf1ão matriculados nos grupos e~;colares e nas escolas esta-
doaes, mu11icipaes e particulares- 22,4~; •/0 da população em edade escolar, o que deixa-nos 
patente que nua recebem instrucção-77,üü •; . da referida população, proporção desoladora, que 
povóa de tristezas o espírito de quem ama esta boa terra de !\finas Geraes ! Torna-se mais crtlel 
e affiictiva a nossa tristeza , se con~ideramos a frequencia dos alumnos matriculados nas escolas. 

A obrigatt:riedade do (msino primario entre nós in!eli -~mente ainda não passa de um mytho ! 
Bem podemos repelir as dolorosas palavras de Julio Simon no seu importante livro- L ' E' cole: 
«Metade dos matriculados faz-se matricular para salvar a apparencia: passa Ires ou quatro se-
manas nos bancos escolares e desapparece nos primeiros dias da primavera, para voltar um 
anno depois tão ignorante como dantes!" Infelizmente é assim em Minas Geraes ! .. . 

Por esta cr·itica situação do ensino publico primario em l\linas ser·á responsavel o govP.rno do 
Estado ? Seria clamorosa injustiça affirmal-o. O gover·no tem feito tudo quanto lhe é possível, jú 
para prover todas as est.olas creadas, já para melhorar o professorado, já para tornar effectiva a 
obrigatoriedade do ensino primario. Ser·ú responsavel o Poder Legislativo? Tambem não póde ser 
accusado. porque os recursos orçamentarios do Estado não permittem elevar a verba destinada 
á instrucção pr·imaria tanto quanto exij e a população em edade escolar. 

Para dilfusão do ensino primaria em Mmas Geraes, quantas escolas serão necessarias ? .. 
Vejamos: 

' «A experiencia demonstra, disse o conselheiro Ruy Barbosa no seu. notavel parecer 
sobre a reforma do ensino pr~mario do l\Iunicipio Neutro, que um professor de primeiras lettras 
não pócle se~iamente ensinar mais de trinta a trinta e cinco alumnos. A economia que menos 
prezar ou supplantar esta lei de inevitavel necessidade, reverte em malbarato do dinheiro pu· 
blico: Ensinar mal é ensinar em vão ou ensinar duas vezes. Na r.rimeira hypothese é perdi-
da a despesa; na segunda não rende sinão meio fructo ou leva a sacrrficio dobrado.»- ão ha uni -
formidade no p~incipio adoptado pelas nações adeantadas quanto ao numero maxirno de alu-
mnos de que se deve occupar um professor. O Regulamento Geral da lnstrucção do Estado de 
Minas Geraes, approvado pelo dec . n. 3.1 !)1 , de !J de junho de 1911 , tomando um terror• medio, 
adoptou para as escolas singulares a frequencia de 4t> alurnnos e {>ara os gr upos escolares a ma-
tricula de 60 alumnos em qualquer dos annos do curso (nrt. -174). Ao numero maximo de alu-
mnos de que, segundo o citado regulamento, se deve occupar um professor, oddicionemos 33 •f. 
para a falta de frequencia e chegaremos á conclusão de que devemos ter ~tma escola pa ra 60 in-
divíduos de edade escolar. Admittindo este numero, teremos que, para a drffusão do ensino 
em i\linas Geraes, são necessarias 15.000 escolas ! Se elevarmos a 100 o numero de e_colares' 
para cada escola, ainda serão necessarias 9.001J escolas! 

l'ião 6 exaggerado o numero de escolas que julgamos necessarias para combater o analphabe-
tisrno em nosso Estado, mórmente considerando-se g,ue a nossa população é muito esparsa e 
deve-se levar a instrucção a todos os recantos de 1\hnas. Prova nossa affirmativa o seguinte 
qu~dro de alguns Estados da Europ~, onde a população é densa, sendo inferior á da terra mi-
nerra. • . · . q 

O quadro se refere ao anno de 1~89, do qual pudemos obter dados. completos e que servem 
para a nossa argull}entação. 
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Estados 

Dinamarca . ....... . ........ ... ..... . .............. . 
Hollanda .......... . ...... . . ... . .... ... ...... .... .. .. . 

Wurtemberg •...•.••.••..•........•.•.. .• ... .. ... 

Noruega . .. .. .. . ••. . . ... .. ... ..... ..... .. . . ....• .. ... 

Suissa . ........ . ...... . .... . .. . •• , ... .•.. ...... . ... .. . 

Suecia . ••.. . . . . .. •. . . . .. .... . .•.• . .•..•. .......•. . .. 

População 

2.096.467 
4.012. 698 

l.W5 185 

1.806. 900 

2.846.102 

4.734. 901 

Escolas Matricula 

265 940 

G42.978 

325 858 
314.098 

476.101 

769.675 

Si nos paizos, como os mencionados, onde a população é dens.• e as communicações são 
faceis, ,ão Lão numerosas as escolas , como uão o devem ser no vasto Estado de ~tinas, de !JOpu-
lação disseminada e de communicações difficeis '?-Cremos haver mostrado que só se dtffun-
dirá o ens ino em )finas pelo estabelecimento de 9.000 escolas primarias no mmimo, o que niio 
permillem os nossos recursos orçamentarios.- Reduza-se o dito numero á metade, que, na 
actualtdade, ainda niio podemos estabe leoel-o sem desorganizar ser viços necessarios. 

Em tão angus tiosas circumstancias, que nos resta sinão invocar, ammar, patrocinar e sub-
vencionar a ini ciativa particular ? 

Nos paizes novos, onde as r endas publicas s.'lo insufficien tes para realizar todos os melhora-
mentos de fJUe depende a grandeza social, é indispensavel para os governos o concurso de todos 
os patriotas.- Em consequencia do que temos ponderado, é de maxima utilidade publica 
o concurso que ao Co ngresso Mineiro of'f'e rece o "Cen tro da Un!ão Popular de Mina •· pa ·a o desen-
volvimento tia instrucç;io publica em nosso Estado, uma vez que não l'ecusa a inlet·venção do 
governo quanto ú fiscalizaç;io, ú hygieno, á mot·alidade, á disciplina, e ú idoneidade do pt•ofessor. 

Julgamos haver deixado bem patente a utilidade publica da subvençüo sol icitada peto 
Centro tia União Popular )[ineira para as escolas primarias que fnndar . 

II. SUA JUSTIÇA 

O grande phi losopho e exímio Lheologo S. Thomaz Je Aquino firmou esta vet·tiade : - De 
nossos pais 1'ecebemos estas t1·es cottsas : o ser, o nut1·i1nento e a ellucaçâo, das quaes a princi. 
pai é a ultima por ser a que se prende de modo capital ao fim social e religio~o do homem. 
O pai, escreveu o sabio Libcratore, não poz no mundo um ser simplesmente vivente ou organiza-
do como a plant • ou o bruto, mas um homem, um ser inlelligenle e moral, um ente do lado de 
uma alma tmmortal. Elle deve aper feiçoai-o, desenvolvei-o, excitai-o para o progresso na vir-
tude. dirigil-o para seus destinos eternos. 

Este imperioso dever, não o recebeu o pai da Sociedade, mas do proprio Creadl)r. Esta obri-
gação rigorosa c grave nenhuma constituição, nenhuma convenção humana, nenh um poder 
do mundo, nenhuma logi.lação terrena póde destruir, annullar nem modificar. Segundoas 
leis naturaes, o pai é propriamente o mestre e o educador de seus fi lhos. Como, porém, umas vezes 
o pai não tem os conheCimentos precisos para desempenhar Lão grave c elevaaa missüo, outra 
não o permittem a~ suas occupações domesticas e civis, a Sociedade vai em seu ~occorro abl'in-
do-lhe estabelecimentos onde se faça a educação de seus filhos. ~las, os deveres ele Laes estabe-
lecimentos não serão os m esmos dos pais que lhes confiam seus filhos? Pela sua assistencia, 
a Sociedade Lerá o direito de mudar ou adulterar os deveres paternos ?-O bom senso re.~ponde 
a primeira interrogação pela affirmativa e a segunda pela negativa, Lendo em mui la attenção 
que a famí lia não é creaçào humana mas divina, que os deveres dos pais para com os fi lhos 
forão determinados pelo Creaçlor, que uma nação não é mais do que um conjunclo tie familias, 
que a família pelo facto do estar na Sociedade não fica isenta da oLediencia ás leis diYinas. 
Jfa no homem, sentenciou um illustre pub licisla italiano, alguma cousa mais precio,a que 
a intelligencia : é a consciencia, é o coração. 

Si é dever do pai eusinar e educar o filho, é logico que o estabelecimen to que substitna o pai 
no ensino c educação do ente racional que Deus lhe confiou, não póde dit•igir-se só ú intelligencia , 
abandonando a consciencia , o coração. 

E' destes princípios que resulta a condemnação vlena da escola leiga. 
Só a ~!oral póde format• o coração, a consciencia, mas é absur·dn sepat•at·-se a Moral 

da Religião.- Deus, raciocina o eminente philosopho allemão dr. Francisco 1-Ieuingm·, é a ordem 
viva, e terna, moral ; é por isto que o espírito creado, imagem de Deus, a tem essencialmente, 
estampada, e por clla tem a consciencia de sua semelhança á Divindade. D'ahi t•esttlla que 
não ha ordem moral sem Deus, moral sem Religião e a consequencia fatal de toda a negação 
da Religiã ' foi e sempre será a r ejeição d 'aquella moral... «H a alguns, escreveu Rousseau no seu 
Emílio, que attribuem a virturle sómenle á razão, mas devo declarar que fóra da Religiao nilo 



reconheço fundamento algum solido para a moral. Diz-se ~ue a virtude é o amor da ordem.. 
Muito bem ; mas, estarei obrigado a sacrificar a minha felicidade por amór d'e!fsa ordem ?. 
Concedo que onde houver intelligencia, haja Lambem a ordem; ha, pol'ém, uma differença:- o 
justo sujeita-se ao todo e o injusto submelle a si o todo e se considera o centro de todas as cousas.» 

Portanto, não quererem os catholicos para a educação de seus filhos a escola sem Deus e 
sem Religião, onde apenas- ~e ensina uma moral sem--base legilima, sem a sancção divina, é um-
dever de consciencia; pretenderem fundar escolas onde recebam seus filhos educação relig10sa 
que lhes inspi1·e inclinações piedosas e virtudes christãs, é um direito sagrado; reclamarem 
para taes escqlas a subvenção do Estado, é exigirem um acto de justiça. Força é confessar que 
são mui razoaveis as ponderações feitas pelo abalisado jurisconsulto dr, Pedro Lessa no judicioso 
parecer transcripto na representação do Centro da União Popular d~ Minas Geraes. Nelle lemos: 
«As escolas completamente leigas, das quaes foi banido todo o ensino . religioso, com razão 
observa Carlier, constituem uma offensa ao principio da liberdade religiosa. Uma grande parte 
da população que contribue com impo>tos para manutençao de taes escolas, vê-se na realidade 
constrangida a sustentar com seu dinheiro um re~imen repugnante á sua consciencia. O unico 
meio de obter o respeito a todas as crenças religiosas é dividir o producto dos impostos entre 
os estabelecimentos de instrucção e de caridade, dirigidos por coutissões, guardando uma pro-
porção exacta, quanto possível, entre as quantias applicadas e o numero de alumnos ou soccor-
ridos de cada seita ou religião». 

(luasi todo~ os habitantes do nosso Estado são catholicos . . 
Como, porém, os incr·edulos, os ihdifferentes er os tibios invocam a liberdade de consciencia 

para sustentarem a escola leiga, é ju11to que não queiram offender a consciencia catholica im-
ponao-lhe um reg1men contrario á sua fé e obrigando os fi eis aos seus deveres religi lsos a man-
terem escolas sem Deus e sem Religião com seus impostos e ainda pagarem professores para 
seus filhos; e 1sto para não offender a minoria inc1·edula I ... 

Estas considerações bastam para provar a justiça da subvenção pedida pelo Centro da 
união Popular em nome dos oatholicos mineiros. 

\ I 
Discutida assim a materia da representação submettida ao exame desta Comm~ssão, 

QUANTO ·AO ENSINO RELIGIOSO 
· Considerando que o fim da escola deve ser a continuação da educação maternal , culti-

vando, desenvolvendo e fortifi cando as faculdades physicas, intellectuaes, moraes e religiosas do 
menino; 

Considerando que as faculdades moraes e rel igiosas do menino só podem ser culti vadas, 
desenvolvidas e fortificadas pelo ensino religioso, visto como a moral que se pretende ensinar na 
escola leiga, completamente divorciada da Religião, é vã, esteril, sem sancção a·lguma ; 

Considerando que, como disse Cesar Galho, a nossa civilisação é christã e filha da Religião 
de Jesus Christo, quem debilita a Religião Christã embaraça o proo-resso e a civilisação, que'm 
pretende fortalecer a jdéa da humanidade, progresso e civilisação, divorciando-se da fé christã1 em C'ujo seio ella nasceu e se nutriu durante seculos, procura o impossível ; 

Considerando que, segundo Laboulaye, a Religião é o factor político mais importante, o 
unico fundamento dos Estados; ·e, segundo Mirabeau, Deus é tão necessario para o povo como a 
liberdade ; 

Considerando que o ensino religioso deve ser ministra<!o sob a vigilancia' e dependencia da 
Heligião; · . . 

Considerando que se deve .respeitar, n.as escolas publicas, a liberdade de consciencia dos 
paes acatltolicos quanto ao ensino religioso de seus filhos ; 

Conside rando, que 11endo catholicos quasi todos os .Mineiros, deve-se respeitar a sua con-
t>ciencia e garanti1· sua liberdade religiosa, nilo servindo a escola publica de embaraço a que 
professores e discípulos c,uwpram o~ Eeus deveres religiosos ; 

QUANTO Á SUBVENÇ.~O PEDIDA 
Considerando que o numero de escolas estabelecidas em Minns G'eraes está na mais lamen-

tavel despropor·ção com a população em idade escolar ; 
Considerando que, para combater-se o analphabetismo em nosso Estado, é indispensavel o 

concurso de todos os pRtriotas, visto como os recursos orçamentarios não permittem aos Po. 
deres Legislativo e Executivo nem ao menos duplicar o nume,·o de escolas primarias existentes; 

Considerando que, da diffusão do ensino particular, já garantido pela Constituição Política 
de Minas Geraes, nenhum mal ~oc;al poderá resultaP para a collectividade, uma vez que o PoderJ 
Execulivo do Estado possa exercer livremente . severa fiscalização que garanta 011 interesses pu-· 
blicos ligados á educação popular ; . 

Considerando que o fa,cto .de se ensinar nas es~olas fundadas pela «União Popular» osprin-
cipios do Catholicismo, em vez de ser prejudicial á So~iedade, C'lmo apllegôa a impiedade, sérá • 
uma fonte de beneficios para o povo mineiro, porque, como affirma o proprio A. Comte, «O Ca-' 
th~licism_o foi o f.romotor mais efficaz do desenvofvimento popular da intelligencia>> (Cours de 
phil. pos1t., 186 , V, pag. 25~) .; . • '. . 

Considerando que, em Mmas. Geraes, a immensa maioria dos paes e mães professa a Reli-
gião Catholica e não pôde ser tolhida :na egiti•rp.a t&sag'r.ada liberdade lde educar seus filhos de 



accordo com os dogmas de sua Religiao, nAo se podendo negar aos catholicos o direito de esco-
lherem os professores que lhes pareçam mais capazes e mais dignos de continuarem a grande 
obra de sua paternidade ; · 

Considerando que a escola leiga é uma soluçao de continuidade da educaçAo domestica, 
constituindo verdadeiro perigo para o espírito investigador e ainda nao amadurecido do meni-
no o,menospreso da Religiao que professa, podendo elle conjecturar JlOr isto que as doutrinas 
religiosas gue aprende no lar, alio fructo do espírito fraco e timorato <le sua mãe ; 

Considerando que seria altamente iníquo applicar o Estado o producto dos impostos que 
os Catholicos pagam, na manutenção de escolas rel?ugnantes á aua consciencia, quando para 
guardarem sua liberdade religiosa vêem-se compelhdos ainda a manterem, á sua custa, escolas 
particulares para a educaÇão de seus filhos conforme os seus princípios religiosos; 

Considerando que isto é submetter a maioria a um re~imen imposto em nome e para pro- • 
veito da minoria-o que é a negação do principio repubhcanJ das maiorias e a destruição da 
liberdade de consciencia e da soberania popular : 

A Commislâo de lnslrucçAo Publica é de parecer que se adopte o seguinte 

Projecto n. 135 
O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes decreta: 

Art . i. o Nos estabelecimentos de ensino prima rio do Estad 1, serão ensinadas as verdades 
universaes, a saber : a existencia de Deus, a immortalidade da alma e a necessidade de uma Re-
ligiaAo. N 1 b 1 · d . . . d E d é . "d . 1· . rt.• t .• os es a e ee1mentos e ensmo pr1mano o •sta o, .Permllll o o ensmo re JgJO-
w dado pelo:< ministros de cada culto ou por leigos para isto legitimamente auchrizados pela 
auctoridade ecclesiastica parochial ou dlocesana aos alurnnos cujos pais o desejem, declaran-
do-o ao respectivo professor, em horas que re~lamentarmente se determinarão, sempre poste-
riores ás das aulas, mas nunca maia de cmcoenta minutos cada dia, nem mais de Ires ve• 
zes por semana.' 

§ Unico. O professor da cadeira fará retirar-se os alumnos que não forem da religião do ex-
plicador. 

Art. o 3. o Os professores e alu~nos catholicos não são obrigados aos trabalhos escolares nos 
dias santos de guarda da Egreja Catholica, sendo em tal caso substituído o dia santo pela quinta-
feira da semana em que cahir. 

Art.• 4.0 Nao serão admittidos nos estabelecimentos de tnsino publico do Estado livros que 
pORBam enfraquecer o sentimento religioso dos alumnos. 

Art. • li. • Serão subvencionados pelo Estado pro rata de seus alumnos· as escolas primarias e 
os grupos escolares que forem fundados por iniCiativa particular, mas com as seguintes condições: 

I Submetterem-se á fiscalisaç!lo do Governo do Estado quanto a hygiene, moralidade, dis-
ciplina e idoneidade dos Professores. 

TI Terem funccionado regularmente durante um anno e ser a sua frequencia n!lo inferi Jr 
á minima actual dos ~rupos escolares e das escolas publicas da mesma classe do Estado. 

§ Unico. A idoneidade do professor particular será verificada pelos Inspectores municipal e 
regional, em visitas ao estabelecimento a cujas aulas assistirão, conforme determina o Governo, 
arguindo os alumnos, e nos exames do fim do anno, que ser!lo presididos pelo Inspector Muni-
cipal ou qeu delegado. 

Art0 • 6.• A escolha e· adopçao dos livros didacticos para os estabelecimentos subvenciona-
dos sera.o feitas pelo respectivo director ou profesgor, desde que asse~rem a educaç!lo cívica 
que se deve dar á infancia em estabelecimentos de urr. paiz republicano. 

Art.• 7.• Os alumnos que concluírem o curso primario no.; estabelecimentos subvenciona-
dos, gosara.o das mesmas regalias doa alumnos que fizerem o curso nos estabelecimentos publi-
cos congeneres. 

Art.0 8.• O Congreso;o Mineiro consignará annualmente no Orçamento do Estado a V«;lrba 
neccssaria para os estabelecimentos primarios subvencionados. 

Art.• 9.0 Revogam-se as· dillpo11ições em contrario. 
Sala das Commissões, aos t2 de Agosto de t9t3.-Xavier· Rolim, relator.-Neuon de Senna: 
Com o seguinte voto. Penso que uma simf.les m 'diftcaç!lo do vigente T:.égulamento approva• 

do pelo Dec. n.• 3.191, de 9 de junho de HH , póde perfeitamente satisfazer as reclamações dos 
sjgnatarios da representaçao. 

Opino, portanto, porque se remetta ao Poder Executivo, por intermedio da Mesa, a repre-
sentaça.o junta do "Centro Estadoal da Uni!lo Popular," visto como é da competencia admmis-
trativa a soluçao do caso. Já na PLesidencia João Pinheiro se agitou a mesma questa.o do ensi-
no religioso nas escolas publica11 em Estado, fóra das horas dos trabalhos escolares; e foi publi-
cada pela imprensa,ém Janeiro de t008, sem contestaçao official, a opinião do Secretario áo In-
terior Snr. Carvalho Br1tto, transmittida aos catholicos de Minas Geraes pelo Snr. Bispo Dom 
Joao Nery, enta.o dioceaano de Pouso Alegre, e que a esta capital viéra para assentar com o Go-
verno o modo por que tal ensino se poderia dar, ·nas escolas primaria!!, sem queb.·a da neutra-
lidade e que estA adstricto o Estado, ex-vi da Constituiçllo federal, art.• 72, §§ 6.• e 7.• Accresce 
que, mi~1strado fóra das horas aos t:-abalhos escolares, exigidas pelo programma official de ins-
trucç!lo primar1a, o ensino religioso será um ensino particular que p6de ser exercido livremen-
te, nos termos da Constituiçao Mineira de t89t (art.• 3.• § 6.•, segunda parte). Apenas cum-
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pre ao Governo harmonisar os dispositivos regulamentares do cit. Dec. n.• 3.1!H (vide art. t87, 
n.• VIII, art. W, n.• 2.•, art. 4t, § 11S e arts .•. . ......•. 393 e 394) com os elevadas interessesiJel.í 
ciaes de respeito à liberdade de consciencia, que inspiraram ao actual Secretario do lnterió\'~ 
Snr. Delfim .Moreira, as respostas dadas aos oito ques1tos que lhe foram apresentados, em 4 de 
setembro de 1\H i, por uma Commiss!ío da "Unifio Popular e do Congresso Catholico", n'esta oa--· 
pita!. Taes respostas traduzem a mais liberal e COJ\veniente interpretação do Governo em m~ 
teria de ensino religioso; ella11 têm a data du 7 de setembro daquefle anno e com o cunho oll~ 
cial, que lhes ê inher.ente, foram divulgadas por toda a imprensa mineira, nomeadamente pelo 
diario O Estado (ue -13 daquelle mez e anno), então dirigido, nesta r.iuaôe, pelo Snr. deputado 
Raul de Faria, que é um d 1s membros desta Commissão de lnslrucção Publica da Cama-
ra.- Quanto ao!l dias santificados, que são de guarda entre o nosso poYo e os quaes, entretan-. 
to, o cit. Regulamento considera como dias nào feriados, (vide art.•• 3U3, 394 e 426, do cit. Re-
rrulamento e Dec. n.• il.t91), já a Secretaria do Interior determinou, de aocordo com os termos 
da referida interpretação de 7 de setembro de t 9H, e no interesse da (requencia das escola• 
publicas, que esses dias Rantos da Egreja Catholica sejam substituídos _peLas quintas-feiras, nas 
semanas em que occorram taes feriados religiosos, afim de não ser preJudicado o ensino. 

E como, actualmente, por decisão pontificia de 11 de julho de ~911, geralmente conhecida, o 
Papa Pio X reduziu os dias santos de guarda entre os catholicos romano , apenas a 8, que são : 
Natal, Anno Bom, Reis, A censão do Senhor, S. Pedro e S. Paulo, Assumpção da Virgem, Todos 
os Santos e Immaculada Conceição, sendo qu(\ desteslito deve ser descontado o dia L 0 de ja-
neiro (Circumci:>ão on Anno Bom?, dia considerado de esta nacional=- ccconsagradu à commemo· 
raç!ío da fraternidade universal" (deq. fed. n. Hiü B, e.-1890): ,segue--se que serão sele (7), no 
maximo, os dias santificados_a serem substituídos, nos trabalhos escolares officiaes, pelas quin· 
tas-feiras, e esse facto ainda assim sómentc se dará quando algum desses 7 santificaaos não ve-
nha a cahir em algum domingo qu quinta-feira, que já São dia.s feriados {!ara as es-colas publi-
cas, segund 1 o Regulamento ora vigente (arts. 3~o, n . 1.•, e 3#~). t l 
_ O prejuízo será nenhum para o ensino; e a adopção definitiva do ~~di positivo tem r:aracter 

regulamentar, ao alcance do Poder Executivo, sem necessidade d~ que e te Crmgresso legisle a 
respeito sobre tal assumpto, que sómente visa conciliar os interesses do ensino com a crença 
da maiol'ia do nosso povo, evitando·se com semelhante providencia os inconvenientes da falta 
de fre~uencia dos · alumnos ás escolas publicas, naquelles dias já mencionados. 

- uanto á adopção do ensino religioso nas escolas primarias do Estado, penso que disso 
não pó e cogitar um dispositivo regulamentar ; o assnmpto demandaria bem mais que uma lei 
interpretativa das Constituições da .Republica e do Estado, pois seria necessario que o; Poderes 
Legislativos da União e de Minas revogassem o que a esse respeito dispõl'm, respectivamente, o . 
art. 72, §§ 6.• e 7.• da Const. Federal e o art. 3.•, § 7.0 da Constituicllo Mineira. , 

Em 4 de setembro de i9H, a mesma associação que ora encaminha á Camara a representa-
ção 110bre que versa o presente parecer, formulava este quesito ao sr. Secretario do I'nterior deste 
Eswdo: . 
_ cc3. 0 :-E' permitlido ao professor publico ensinar religião ou o que lhe aprouver a 1eus 

alumnos, fóra do tempo destinado ao ensino o{fi.cial, sem obrigatoriedade o{ficial de {re-
QfJeRCia ?• 

E a resposta que essa elevada auctoridade do Estado deu ao referido quesito foi a •·eguinte, 
cuja doutrina representa a formula por exrellencia conciliatoria da neutralidade ol.Jrigatoria do 
Estado e dos justos reclamos das consciencias dos cidadãos que, dentro da lei, querem conservar 
a liderbade religiosa : . 

«3.•-0 Estado, acatando e respeitando a liberdade religiosa, n!io póde impôr ao 
professor que tenha este ou aquelle credo. Seria devassar a C'lnsciencia individ_ual e o 
fôro intimo, fazendo uma imposição absurda. O que o Estado exige dos seus p'rofessores 
é :JUe cumpram os seus deveres, observem os programmas, os horarios do ensino offi-

, cial, inculquem bons princípios dll moral e sejam éxemplos vivos de bons costumes. 
Fóra da hora o{ficial po(tem ensinar o que entendere-n 11 a ·quem quer que seja, com-
tanto que esse ensino não attente contra a moral, os bons costume , princip1os conser-
vadores da sociedade, respeito ás leis e auctoridâdes legitimainente constituídas.)> 

Eis ahi, portanto, delineado Já em documento official-porque emana de auctoridade por 
cuja pasta correm os assumptos e negocios Jo -emino publico,-o traçado do caminho a seguir, 
na solução çlos casos q.ne constituem objecto da representação dir1gida a esta Camara pelo «Cen-
tro Estadoal da União Popular,. · 
~ Estú na alça!la do Poder Executivo attender a essa representação, mopificando os àponta-
dos artigos do Regulamento da lnstrucçlio Publica, no sentido da liberal e louvavel interpreta-
ção que, em ma teria de ensino religioso, já lhe foi dada pelo actual sr. Secretario do Inte-
rior, cujas respostas ao questionaria do Congresso Catholico, em 7 de seteml:iro de t 911, requei-
ro fiquem appensas a este parecer e sejam com elle impressas, antes da remessa da repre'-
seotação e documentos ao governo, .por intermedio da Mesa, conforme-opino no seio da Com-
missao de Instrucçllo Publica, em· d~vergencia com a conclu~ão do voto do digno relator sr; 
deputado Xavier Holim. 
: Sala das Comlllissôes, ti de setcml>ro de HH3.- Ferrei1·a de Cm-valho, d·e accoNto com o 
voto do sr. Nelson de Senna. 

Pe accordo com o voto supra, par<~ qm~, .presentemente, sejam attendidas pelo Poder Exetlu-
tLvo .as aspiraçõ~s condens~das nos <õ rts. 2. • e 3. • ·do·projecto ; d.e futuro; quando o p~rmittirem 
as circumH.tanCJas do Estado, votareipela subvenção ás escolas particulares.--João Vellõso."-!-
lmprima-se~- Passa-se a 

- . .., 
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2.• PARTE D.\ I)RDE)l DO DL\ 

Emendas do Senado ao projecto ·n. 106 (propo-
siçao n. 144), da Cãmara 

E' annunciada a continuação da di ·cus~ão 
das emend11 s offerec1das, pelo Senado ao pr'o-
jecto n. i06, (proposição n. t4i), da Camara, 
sobre or·çarnento. 

0 SR. FERREIRA DE CARVALUO justifica e 
manda á Mesa o seguinte 

Requn·irnento 

Hequeiro seja destacada para constituir pro-
jecto a parte a emenda consignada· sob n. 13, 
referente a encampação da E. F. de Christia-
no a Cocuruto, no projcrto ue Orçamento. 

S .l.t das srssões. 6 de agosto de t913. -
Ferreira de Carvalho. 

E' apoiado e posto conjunctamente em dis-
cussão. 

e sr. SennA. Figueiredo:- Sr. Presi· 
dente, si o nobre deputado que me preceden 
tis-esse acomp:.nhado, com a benevola atten-
ção que costuma dispensar me as consioera-
ções que hontem expendi sobre as emenrlas 
offerecidas pelo Senado ao rrojecto n. 10ü, 
por certo nào viria, empenhado como se mos-
tra sempre em collabor .. rrom a commissão de 
Orçam~nto desta Camar·c~, na elaboração das 
medidas que dizem respeito aos altos interes-
ses do Estado, ;. pr·esentar uma emenda ao 
requerimento formuladú pelo illust.rado colle-
ga resi rente em Além Pal'abyba, e contra o 
qual já. tive oppor·tunidade de manifestar-me. 

Seria f ligar inutilmente a C:~sa vir recapi-
tular agora todos os argumentos de que me 
ser,•i hontem para demonstrar a convenien-
cia dessa medida concretizada em um dos arti-
gos da emenda n. i3, do Senado, c em virtu-
ee da qual se concede auctorização ao gover-
no para enctt mphr a estr·ada de ferro de Chris-
tiano ao Coc:.~ruto ; medida contra que s. exc. 
se insurç:e com tanta vehemencia. 

Não !'ão fundados os receios do mc!U hon-
1'8do collega quanto ás consequencias que 
po~sam advir para o Estado da encampnção 
dessa estrada. 

Basta ponderar, sr. P,·esidenle, que nós 
não determinamos taxativamente, imperativa-
mente, que es<~a enc<Jmpação terá de ser 
feita. 

Trata-se apenas de conferir aucLorização ao 
governo par.t fazer a operação e elle poderá 
bem av:~har· da opportur.idade, da convenien-
cia, da necessidarle d:. medida, para ·servir-
se ou não d • referida auctorizaçlo. 

Dirá o meu illustrado collega que nós mes-
m(MJ poderemos Qjuizar de~sa necessidade, 
dessa opportunidade e dessa convenie:1cia. 

.Mas, sr. Pr~sidente, si isso é verdade, não 
é menos certo, entretanto, que a administra-
ção, mais do que nós, dispõe de mPios dire-
ctos, positivos e seguros, de informações e 
esclarecimentos, estando, portanto, melhor 
apparelhada paro resolver a questão rlo modo 
que for mais consenlaneo aos legítimos in-
teresses do Bstado. 

O ~R. SJLVA Foan:s :-Apoiado. 
0 SR. SENNA FIGUEIREDO: -Rejeitar a me-

dida seria, portanto, ncgat· o governo a facul-
dade de fazer uma operaça:o dn qual decor -

rerão grandes benefirios para uma importan· 
te zona do nosso Estado. 

Si. porém, ao emvez disso, a encampação 
da rstrada trouxer incomeni~ntes, si fl·r im-
profioua ou prejudicial, só acarretando remi-
lados desastrosos e fun estos, posso assegur:11' 
á Camar·a que ella não se effectuará. porqrJan-
to n·• :~dminish·ação suprema do Estado se 
acha um cidadão que sabe bem cumprir o seu 
dever, collocando acima de tudo os interesses 
de .lllinas Geraes, de cuja gr·andeza e prospe-
rid~d e trm sido um dos mais esforçarJos pro-
pugnador·Ps (apoiados geraes). 

Não devemos manter· esses temr res, tanto 
m is quanto a estt·ada de que se tr[lla irá 
preslllr verdadPiros beneficios a dois municí-
pios im!>ort~ntissimos, quaes são os rle Entre 
Rios c Queluz, dotados de um solo uberrimo, 
cuj:~ protlucçtic, entretanto, não tPm escoa-
mt' nto e nem pode buscar os mercados de con-
sumo pot· falia de vias de transporte. 

0 SR. CASTELLO BRANCO:-V. exc. permitte 
um aparte? O plano admini~tralh•o f•m ma-
teria de viação, é passar as estradas de ferro 
para a União. 

O !'R. SENNA FrGUEIREDO: - V. rxc. deve se 
l'ecord~ r de que cu declarei hontt-m que f'i o . 
governo do E:;tado resolver com a Cnmp 1nhia 
Helga n P.ncarnpHçi'io Mssa e~; tradn , muito pro-
vavelmente se :~g-itartta questão de um ;,ccor-
do com a U11ião no sent1Jo dt! p:•~sar· ao do-
mínio da Central a mesma eslr:tdll ; e 11s~im 
teremos mais dois municípios dotados comes-
se ineslimavel mel hor.• mento. 

Disse ainda o nobre deputado residente nes-
t:l c~pital que a e,tt·ada de ferro de Chris-
tiano ao Cocuruto atravessa uma zona privi-
legiada da Central. 

Ainda nesta parte, relE-ve- me o illustrado 
collega que o declare, s. exc. não tem razão. 

A Central, sendo nm proprio nacional, não 
tem positivamente expresso, determinado ta-
xativamente em lei, privilegio dt>ssa ou da-
quella zona em nenhum dos Estados da Fe-
deração. 

0 SH. FERREIRA DE CARVALUO fiá Um aparte. 
O SI(. SENNA FJGUElllEDO :-E' bem de ver 

que es~e privilegiv ella o possue como sendo 
uma qualidade n:~ta, inherente á sua pro-
pria constituição de bem da União. 

N:!o se trata de zona pr·ivilegiada, que fosse 
invadida por uma estrada de traç:tdo paralle-
!o ao da existente, que viesse disputar a esta 
o transporte de passageiros P. mercadorias, 
estabelecendo uma concorrencia illicila c pre-
judicial. Ao contrario disso, tratl\-Se de u·ma 
estrad 1 viGinal, perpendicular á. Central, que 
constituir·á um seu ramal, vehiculando para -a 
mesma toda a producção daquelles dois im-
portantes municípios a que me referi. 

O sR. SILVA FoRTE•;-PerfeitamenLe. Uma 
e~tr.rda nessas condicções é um verdadeiro 
ramal da linha tronco. 

O SR. SENN•A FtGUEIRF.oo:-Entento, portan-
to, que a Camara deve approvar es~a medida 
da qual só poderão decor·rer· beneficios IDO'S 
nunca resultados prejudiciaes e maus. 

Trata-se tão -1'0mente, como cu já. fiz senUr 
e repito ainda uma ·vez, de uma simplPs .. u-
ctorisação do Governo, ao qual nem siquer 
-conferimos a facullade de fezer oper11çAo • de 
credito para levar a effeito a cn~ampacão da 
Estrada. Por-a que -&~mclbante ,encampação se 

,. 
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tornasse obrigatoria e effectiva seria, e\iden- gorando de julho de 19U em deante. Assim, 
temente, indispensavel a operação de credito, pois, é de parecer que a Casa approve a 
da qual ne:n ao menos cogllamos. emenda' n. i, ficando prejudicada a de 

Assim,· a emenda nada mais é do que um n. 2. 
pretexto para que o Governo examine a ques- Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
tão e estude as condições do ajuste com o Com- se a discussão. 
panhia, si a medida fôr conveniente, opportu- Procedendo-:;e á vot!lção, é ~pprovada a 
na e nPcessaria. emenda n. 1, ficando prejudicad-t a de n. 2 

Concluindo estas considerações, que não referente a attenção da tabella de vencimcn- . 
desejo desenvolver mais, afim de não prolon- tos. A' commi~~ão de Redncção. 
~ar o debate, que já vae longo, eu, sr. Presi- O SR. CASTELL0 BRANCO, pela ordem pede 
dente, si me fôsse pcrmillido, aconselhari,l á que ~e consigne na actfl ter votado con Ira a 
Camara 11 aprrovação dcs<;a emenda a Cl ue me emPnda n. f. Será a !tendido o pedido do 
venho referwdo, Hssim como das dcma1s otl'e· nobre d1 pulado . 
recidas pelo Senailo ao projecto n. f 06, por-
qu·anto, todas ellas procuram consultar os in - 3 . .- diswssão do 11rojeclo n. 128 
tere5scs geraes do Estado. 

E' este, pelo menos, o sentir unanime da · E' annunciada a conliuuação ela 3.• dis-
Commi~são de OrçamPnto. cussão do prejecto n. 128, dispondo sobre a 

(.3/nilo bem! Mnito bem.) época em que devem ser votados os orça-
mentos municipaes. juntamente com as 4 

Nin:::uem mais pedindo a palavra, encerra- emr.ndns já anteriormente offerecidas . 
se a discu•~ão. Occupa a cadeira da presidencia o sr. Cas-

Submeuido a voto!', 6 rejeitado o requeri- tello Branco, vice- presidentr. 
mento do sr. Castello Branco. O sn. ODILON nE· ANDRADE justifica e man-

E' egualme nte annnnciada a rej ei~ão do re- da á mesa o seguinte: 
querimento do ~ r. Ferreirn de Carvalho, que 
solicita, não sendC' Hllendido pela Casa, que Requt;rimentl) 
sPja submettido á votação nominal o mesmo' 
requerim ento . Requeiro que o projecto n. f28 volte á 

Pa~~a ndo se á \'Otação das emendas, ~ão ap- comm ssão de Justiça, adiançlo-so a discus5ão. 
provadas todas ellas, em numero de 19, que, Sala das Sessões, 5 de setembro de Hll3. 
JUntamente com o projccto a que foram apre- -Odilon de Andrade. 
sentadas, vão á Commissão de Redacção. Apoiado r. posto em discussão, é o reque-

Ao ser votada a emenda n. f3, o sr. Nelson rimento approvr~do sem debate, vollando, por 
de Senna re4uereu, e o Çasa consentiu, fosse isso, 0 projecto á commissão indicada. a votação da mesma feita por partes. 

O ~r. Ferreira de C1rvalho, pede que se Parecer n. 197 
consigne n ~ neta ter YOLado contra a encapa-
ção da E. de f. dP Christiano ao Cocuruto e Lido e posto em discussão, é sem debate 
contra a disposição que manda vigorar O au- apprOVflciO O pa1•ecer n. 197, da commissão de 
ginento de vencimPnios dos funccionarios pu Orçamento, opinando no sentido de ser en-
blicos em L• de julho do anno futuro. viadH á SPcretaria das Finanças uma repre-

0 sr. C·i~lello Branco pede rgualmente que sentação de commerciantes da cidade de Ube-
se comigne no acta ter \'Olado contra os arts. raba. 
1.•, 3.•, 7.•, s.•, 9.•,fo.•, f t. •, 12.•, 13.• e contra 
as tabellas de. augmento dr vencimentos. Emenclas do Senado .ao projecto n. 108 (pro-

O sr. Argf'miro de Rezende pede egualmente posição n. 146), da Gomara 
se consigne na acta ter votado pelo reque:i-
mmto do sr. Célstcllo Branco não por ser con- · E' annunciada a di5cussão das emendas of-
trario ao augmento de \'encimentos mas por ferecidas pelo Senado ao projecto n. fOS rpro.-
não ter sido elle feito equitativamente. posição n. 1 i6J, da Camara, sobre coopera-

Serão attendidos os nobres deputado~. livas agrícolas. 
E d d s d · 1 9 ,. ( · o sr. Senna l' igoeircdo: - Sr. Presi-

men ·as 0 ena 0 ao prnJeC 0 n. óJ r-ropost- dente, sei que oevioo ao adiantarlo da bora a 
ção 11

• t50), da Camam casa. c acJ1a algum tanto f<lligada; ·eniJ'etm-
E' annunt:iada a continuação da discu! são to, não pos~o deixar de f .1.er algumas con-

das emendas offerecidas pélo Senado ao pro- siderações sobre as emendas do Senado, of-
ject6 n. 95 !proposição n. 150), da Camaru, so ferecidas ao projecto n . tOS. ' 
bre força publica. A Camara, tendo em consider. ~ão a expo-

0 ~ R. MonE:-'I'INO Gt.NÇALVES, vindo á tr·ibu- sição por mim feila na occasião em que 
na. addoz diversas considerações, fazendo apresentei o projecto, notará qne flS emendas 
vel' que em fuce rio procedimento da maioria do Senado \" êm destruir completamente o 
da Camar:t, approvando as emendas oftereri- plano que o projecto procura estabelec~r, ~ 
das pelo Scnndo ao prnjecto de Orçnmento, a 4ual é o de "r. procurar amparnr a Uf!la mstl-
commissão de Força Public:i se dispensa de ! tuição nascente entre nós, r.mbryonar1a e ver-
occupar a alknção dos nobres drpotados so- ! dade, mas qull póde, com auxílios indirectos 
b· e as emendlls cuja discus!;ãO acába de ser do poder publico, crescer. prosperar ·e pro · 
annunciada, uma vez que se tr.ata de materi fl ' dm.ir os mais fecundos re&úllados. · 
logieRmenle· correlata . · · · · A emenda apresentada pelo Senado 'ao' art. 

Dn qu•', de conformidade com a verba já ·2.•, auctorizando as caixas economicas des-
.especilicada, o augmento de vencimentos aos contarem os effeilos das caixas ruraes que se 
.oflicia~s da . n~igada .Policial, começará •Vi- fundd rem 'no Estado, -além de ser medida pe-



rigosissima e que desvi.-tua completamente o 
fim das caixas economicas, entregando ao ar-
bítrio nos collectores avaliarem a capacida1e 
dessas pequenas instituições, não pode ser 
acceita pela Casa, porquanto, ella vae intro-
duzir a conf:Isllo na viaa intern.t dessas utilis-
simas instituições. 

Sr. Presidente, não foi um enxerto infeccio-
so, como si ,,ffirmou no Senado, a inserção, no 
projecto, da disposição que consigna premios 
a estabelecimentos de credito n~ricola que se 
fundarem sobre o systema Raiii"asem, pelo con-
trario, fo1 um enxerto benefico que vem faci-
JiLar a vida d'esses estabelecimentos nascentes, 
que comlituiram a gt'. ndP.za de (lutros povos, 
assegurando a fund:~ção do capital inicial para 
as suas operações, evitando fazer os descontos 
dos seus effeitos, em bancos, porquao~o v. 
exc. ~abe, sr. Presidente, que esses estabele-
cimentos procuram difficultar operações em 
que mis veJam i{' ande lucro~. 

A Pmanda do F.en:~lio, desor~anizou comple-
tamente o plano architectado no {lrojecto para 
se estimular a fundação de inslltuição de tão 
~ranrle valor para outros povos e que póde 
tambem gc tol'llar para o Kstado de Minas, 
onde os recnrsos dos peqnenos la' r·.tdo)·es são 
nullos. e onde ainda não existem instiluiçõr 
locaes dn ct·edito. 

Si me fosse permetlido pedir·ia á 'Casa não a c 
ceitar e>sa rmenda do Senado. porquanto .. es-
tou piE'nnmente convencido de queella é offün-
siva aos intPres5cs do Estado e em cou!la algu-
ma aproveitará ás instituições de que fallamos. 

Contém dois perigos a approvação dessa 
emenda, dispondo poderem os caixJs eçono-
micas descontar as carteiros d&s cooperativas 
de credito rural: de um lado não permittit•á. 
isso que à instituição produza os efl'eilos dese-
jados; em segundo logar, é 'pirigosa porque 
entrega a existencia dessa inslttuiç~o ao arbí-
trio do collector, ainda por um mechanismo 
que a torna inexequivel,-inteiramente-ano-
dyna. . . 

Como a Casa sabe, com o system'l da orgam-
sação de cuixas ruraes, nos primeiros dias de 
sua existeocia, essa instituição não terá c a pi-
taes para o inicio da sua vida, por isso, preci-
sam de recursos para satisfazerem os seus fins, 
logo no começo, visto serem, entre nós, insti-
tuições novas e pouco conhecidas. 

O nosso meio, como os meus collegas sabem, 
é ainda de r etrahimento; os nossos lavradores, 
comjusta razão, desconfiam ne, tudo; ninguem, 
á principio, depo~itará nas caixas ruraes que se 

. fundarcm,as suas economias, sem ter primeira-
mbnte a convicção do seu perfeito funcciona-
mento e da sua inteira ~egurança. 

Por isso, sr. Presidente, beneficio.algum po-
der~o produzir essas caixas, desde que o ~s-

. ta do . não lhes auxilie no começo com premws 
que· reverterão a favor da instituição e não dos 
~t>us incorporadores ou organisadores, como 
foi dito no Senado. •r 

Portanto, acredito não havei' razão abwluta-
-mente alguma para se dizer que a conre~sãp de 
premios per.uniarios, como d~lermi!l.a o pr~je
cto, sPja um enxerto que.vem mfecc10nar .a Ins-
tituição. Ao contrario, sr. PI·esiileQte; es~a 
disposição vem animar a fundação das caixas; 
afim de arrancarrem os nossos pequenos, la-
vradores da indifterença em que jazem. Sinto, 
sr. Presidente, não ter em mãos uma carta do 

• l ~ • 

benemerito cidadão que prt'ga a fundação das 
caixas ruraes, o sr. dr. Plac1do de Mello, carta 
que s. s. me dirigiu, applaudindo o projecto 
em rliscussão e dizendo ser elle a melhor arma 
para se poder espalhar no Estado de ~tinas, 
essa benefica semerue que, germinando, pro-
duzirá. extraordill'trios effeitos. 

Nessas condições, com a apresentação das 
emendas do Senado, mandando supprimir os 
a1ts. 3.• e 4.• está. por terra todo o plano do 
pr0jccto que applaude e, que inci ta a funda-
ção dessa podero~a instituição que pode am-
parar -nos oo abatimento em que nos achamos, 
além ne estabelecer a moralidade c ~olidarie
dade rn lre os nqssos lavradores, tornando 
suave a vida dos campos. 

A Casa sabe per·feitamenle que os grandes 
estabelecimentos bancarias não levam aos 
cen tros ruraes, dada a distancia, e a difficul-
dade de communicação, o ; uxilio immediato 
de que precisam. 

Ü SR. ARGEII.!IIO DE RESENOE:-V. Exc. está 
em contradicção com o que t•ffirmou por oc-
casião da di8cussão do Orçamento. 

0 SR. SEN:\'A FIGUEIREDO: -Absolutamente, 
nã'o, porquanto o meu coll<>ga s~be que para 
as transacções com os estabelecimentos ban-
carias, além da taxa elevada, pt·~zo curto, se 
exi~e um processo complicadiEsimo o que 
prejudicar ta essa transacção uma vez que os 
pequenos agl'icullores precila rn de auxilio 
immedialo. afim de sa ti sfazerem os encargos 
de um~, colheitil , o preparo da terra etc; . , e 
esse auxilio só lhes poderá sP.r dado po1' ins-
tituições, semelhantes ás caixas rurae~ . . 

Fo1 esse o plrno estabelecido e o unico que 
pode dar resultados, porquanto, são os prê-
mios concedidos á. essas caixa:; que lhes da-
rão fo r·ça para espalhat· os seus beneficios e 
produzir os seus cffeitos pelo Est~ do. 

0 SR. 0DJLON DE AXDIIADE:--=-Com OS preiJliOS 
poderão ser diminuídos os juros dos empres-
timos, 

O SR. SEN:\'A FJCUEIRED0:-0 aparte do meu 
collega resume todo o meu pensamento, dis· 
pen~ando de entrar em maiores considera-
ções a respeito. 

Ditas essas palavras, passarei agora á emen· 
da n. 3, para a qual peço todo o apoio da Ca· 
mara dos Deputadog, uma vez que ella vem 
estabelecer urna antiga disposição 'de lei q•1e, 
só redunda em beneficio da cidade de Ouro 
Preto1 digna de todo o nosso esforço. 
~ foR. NELSO'~ DE SEN:-IA :-Que merece todo 

o cmDho e protecção do Estado . 
0 SR. SENNA FIGUEIREDO: -Sr . Presideiife, 

as palavras do meu collegado syntetizaram 
tudo o que eu iria dizer; e, nestas condições, 
~ento-rne esperando que a Casa regeite as 
emendas ns. 1 e 2 e approve a de n . 3 . 

Tenho dito. (Muito bem ; muito bem!) 
'inguem rnai~ pedindo a palavra , encerra-

se a discussão. Procedendo-se á votação, são 
rejeitadas ali emend•IS ns. 1 e 2 e app1·ovada 
a ·de n. 3.-Devolvam se ao Senado. · 

O sr. Ta\'ares de ~lello lpara uma ex-
pl-icação pe.çso(ll) di1..,. que, h a pouco, por occa-
slão da discussão d~s emendas offereúidas pe-
lo Senado ao projecto de orçameniG,.o nobre 
depu tado, cujo nome declina cqm pt·azer, o 
sr. t:erreira ae Carvalho, referiu-se nominal-
mente a s. exc. como tendo lhe prestado a in-



formação de que a E. de F. do Cocoruto ser-
via ao districlo da Serra. 

E' verdadeira essa affirmação ; mas, o seu 
illustrado collega ha de convir em que essa 
estr11da serve lambem ao districto de Chris-
tiano, de onde pari e ; serve á zona onde vai 
terminar e aos districtos adjacentes. 

Não vê motivo que juslificasse tamanha ce· 
leuma, por isso que apPnas se pretendia au-
ctorizat· o governo a encampar a referida es-
trada. 

Votou pela medida, convencido de que o go-
verno fará o que for mais conveniente aos 
interesses do Estado, sr.ndo que a encampa-
ção só se tornará effectiva si consuHar a e1<ses 
mesmos interesses. 

Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente 
designn para amanhã a seguinte 

ORDEM DO D!A 
PRIMEIRA PARTE 

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

Até duas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das cotnmissões. 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicações. inlerpelfações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicnções, in-

terpelfa~ões ou moçées. 
Approvaçilo de redacções finaes. 
1 

SEGUNDA PARTE 
Até quatro horas da tarde : 

i .• discussão do projecto n.7, do Senado, cre-
ando a Caixa Especial para construccão de es-
tradas de rodagem nas condiçees technicas do 
dec. federal ,n. 8.324,de 27 de outubro de i9t0. 

Levanta-se a sessão. 

--·~~·--54-.· SESSÃO ORDIMARlA, AOS 6 DE SE-
TEMBRO DE t9l3 

PRESIDENClA DO SR. EDUAaDO D() AMARAL 
SUMMARIO: -A c ta.-Expediente.- Declaração 

de voto do sr. Raul Soares. -Apresentação de 
parecer9s.-Indicação.-Approvaçll.o de reda-
cções dnaes, - Urgencia. -Discurso do sr. 
Ignacio Murta.-Parecer da commissão.-1. • 
d1scussllo do projecto n. 7, do Senado.-Ordem 
do dia. 

Ao meio dia, feita a chama4a, acham-se 
presentes os sr~. V.ieira Marques, Joié Al-
ves, Xavier Rolim, Alves de Lemos, Tavares 
de Mello, Martins da Silva, Modestino Gon-
çalves, Odilon de Andrade, Franck.lin de Cas-
tro, Nelson de Senna, Christiano Róças, Au-
gusto Spyer, Raul Soores, Moreira da Rocha, 
Senna Figueiredo, João Lisboa, Pericles, Fer-
reira de Ca~va.lho, Silva Fortes, Edgardo da 
Cunha, Henrtqae P.ortugal, Valdomiro de 
Magalhães, lgnacio M1:1rta, João Velloso, Pe-
dro Laborne, Emilio Jardim, Schumann, Fir-
miano Costa, Castello Branco, Edmundo Bhtm 
e Argemiro de Re~ende, faltando, com cau-
sa parlicip :~ da os srs. Stylita, Olyrnpio Tei-
xeira, Caldeira Junior, Cãmpes do Amaral e 
Antonio Moura, e, sem ella, os mais senho-
res. 

Abre se a sess!o. 
Lida a acta da antecedente e não haven-

do quem sobre e_lla faça ebservações é a 
mesma dada por approvada. 

0 SR. {0 • SECREUR!O dá conta dO seguin~: 
EXPEDIENTE 

0{/icios 
Do sr. Secretario das Finanças enviando 

um officio acompanhado de do<!umentos, em 
que o collector de b. José dos Botelhos pede 
medidas que resolvam a questão de limites 
entre aquelle município e os de Cabo Verde e 
Campestre. -A' commissào de Camaras Mu· 
nicipaes 

Representação 
l'>os {lrofessores do Grupo Escolar «Coro-

nel Jo8e Bento• de Alfena~; pedindo augmen· 
to de vencimentos.-A" commissâo de Orça-
mento. 

O Sr. Raul Soares manda à Mesa a se-
guinte : 

Declaração de voto 
Declaro que, si tivesse podido tomar parte 

na votação das emendas offerecidas pelo Se-
nado ao projecto n. tU (Orçamento do Esta-
do), ceherente com a altitude que tenho 
mantido nesta Casa, teria negado meu apoio 
á. de n. t3, "fia parte em que eleva os venci-
mentos do funcciomdismo publico, attenden-
do a que, embora muito legitima seja a pre-
tenção dessa classe, o momento é de todo 
ponto innopportuno para a deo..:retllção de 
novos encargos ao Thesouro. 

Accresce que, excepção feita da justifica-
vel diminuição da verba n. 4-0, do art. 84- § 
3. • do projecto (garantias de juros a empre-
sas', todos os demais cortes propostos pelo 
Senado, para que o orçamento pudesse com-
portar o accr~scimo de vencimentos, se me 
afiguram altamente prejudiciaes aos interes-
ses do Estado, porque tendem a mutilar e sa-
crifica•· servi~,os que, ao contrario. mereciame 
merecem ser desenvolvidos e ampliados.quaes: 

a) a fiscalização do ensino, cuja efficacia de-
pende sem duvida de um corpo numeroso de 
mspectores technicos capazes de levar a acção 
do goverRo até os pontos mais affa~tados do 
Estado; 

b) a rêde meteorologica cuja verba si algu-
ma alteração reclamava era no sentido das 
judiciosas observações do sr. deputado Nel· 
son de Senna, qtte documentou a necPssida-
de de sua elevação com.o confronto devéras 
significativo entre o nosso Estado e o de S. 
P3ulo e sobretudo; 

c) os serviços (.{Ue dizem respeito á pccua-
ria e a remodelação dos nosso~ processos 
agMco~s, problemas do mais palpitante inte-
resse para a nossa emancipação economica e 
cuja f$Oluçilo devemos procurar, quaesquer 
qwe sejam os sacrificios que custem aoEstaao. 

Parece-me ainda que as tabellas de·ve,Rci-
mentol'< propostos pelo Senado são passíveis 
de crttira muito procedente no tocallte á jus-
tiça de sua organi7ação; e, como foram en-
oaudadas em emendas ao OrçamentQ, a C a-
mara, obrigada pelo regimento, a acceital-as 
ou regei tal -ali in totum, ficava por isso ·mes-
mo Jlrivai!a do direito de collaborat' com o 
outro ramo do poder le~slativo no sentido de 
reparar as·iajustiças, corrigir os er;oos e es-
tabelecer a proporção Ollae por ventura fàl-
tasse. 

Eis por~tue, si estivesse presente, teria v e· 
lado pelo ref{uerimenlo, muito opportllna-
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mente formulado pelo sr. deputado Castello 
Branco, para, que as emendas relativas á ele-
vação de vencimentos fossem destacadas do 
Orçamento para constituírem projecto em 
separado que, submetlido ás discussões regi-
mentaes, pudesse receber as correcçees t(ue 
em sua alta sabedoria e patriotismo a pama-
ra hGuvesse por bem fazer-lhe. 

Sala das sessões, da Camara das Deputa-
dos. 6 de setemi'Jro de f9f3.-Raul Soares.-
lnsira-se na acta. 
Ap1·e.sentação de pareceres das _commissiies 

O SR. AuGUSTO SrYER envia á Mesa as se-
guintes redacções finaes: 
Redacçao final do project• n. 95, (pr•p•sição 

n. 150), da Camam · 
(Força Publica). 

A commissão de Redacção das leis, a, que 
foi presente a proposição n. HIO, da Ca-
mara (projecto n. 95) fixando a Força Publi-
ca do Estado pat·a o exercício de 1914, junta-
mente com as emendas offerecidas á mesma 
pelo Senado e approvadas pela Camara, é de 
parecer que se adepte como final a seguinte 
redacção de accordo com o vencido. 

q ,'1: P. 

O Congresso Legislativo do Estado de 
Minas Geraes decreta : 

Art. i.· A Força Publica do Estado de Mi-
nas Geraes, no exercicio de l91 4, constará de 
tres mil praça&, inclusivé cento e dezesete 
officiaes, e serão distribuídas de conformidade 
com a lei da respectiva organiza ção. 

Art. 2 . • Fica o governo auctorizado a des-
pender com a manutenção da Força Publica, 
de accordo com a ta bella annexa, a quantia 
de 3.825:4908000. 

Art. 3. · A Força Publica sempre que o go-
verno julgar necessario, poderá ser elevada 
a quatro mil praças de pret e respectiva 
ofllcialidade e organizada como lhe parecer 
mais conveniente. 

Art. 4. · O governo poderá abrir credito 
extraordinario para occorrer ás despesàs no 
caso do artigo anterior. 

Art. 5. · E' o governo do Estado nuclorizado 
a concractar m~tru ctores militares para a 
Força Publica. 

Art. 6. · - Continúa em seu inteiro vigor o 
art. 5. • da lei n. 1i57 de 31 de agosto de 
f 9ft. 

Art. 7. • Revogam-se as disposições em 
contario. 

Augusto Spyer.- Pedro L:t borne. 

. U!I ".:.i O! 



380 . 

T .. ella de Msação •a Foa•ça Publlea para o exerelelo de I814 

l 
4 
6 

5 
1 
1 

25 

Classificações 

a) Pessoal da Força Publica : 

Coronel commandante. . .............. , ..... .... . 
Tenentes-coroneis ........ ..••••. •••, .•••... . ..... 
Majores, sendo um assistente e um com mandante 

do eorpc de eavallaria ................. . , .... . 
Major-mJdico chefe do serviço de saude e di-

rector do hospital militar ..... . .............. . 
Capitães-medicos .... . .. .. ... : ................... . . 
Capitão auditor ........... . ..... ... ... . .... ..... . 
Capitão fiscal do corpo de cavallaria .......... • 
Capitães, sendo 1 secretario, 1 ,quartel-mestre 

geral e 1 commandante de bombeiros ......... 
25 Tenentes, inclusivé 1 cirurgião'dentista e 1 phar-

maceutico ........................ . .. .. ....... .. 
47 
5 
5 

18 
18 
4 
1 
6 
4 
1 
2 
2 

20 
20 
20 
19 
76 
19 

220 
222 
44 
16 

2.259 

Alferes, iriclusivé 1 veterinarlo e 1 picado r •..•.•. 
Sargentos ajudantes ............................. . 
Sargentos quarteis-mestres .... . ........ . ...... .. 
Primeiros sargentos amanuenses ... , ........... .. 
Segundos sargentos atnanuenses ................ . 
Corneteiros-móres .. .........•••...•••••.••.•....•• 
Clarim-mó r ..••••••. ••..•• . .•. , ••••• .. ••••. . •.• .• . 
Cabos corneteiros e clarins ............. ........ . 
Cabos tambores ....... .. ...... . ... . .. . .......... . 
Director de musica . .. .. .. . . • • . . . • .. • • . .. . .. • . . 
Mestres de musica .. . ....................... .. .. . 
Contra-mestres de musica . ..... ..... . ...... . .. .. 
Musicos de I.• classe ........................... . 
Musicos de 2.• classe .......................... .. 
Musicos de 3.• classe .. .. .......... .. .... ..... . ,. 
Primeiros sargentos.. .... .. ....••.... . ...• . .•.• 
Segundos sargentos .......... · .. . · .... · ........ . 
Forrieis ••. . ........ ..... ...••.•.•. ...•.. · .•.••... . 
Cabos de esquadra ............. . . . ............. . 
Anspessadas .. .. ..................... · ......... , •• 
Corneteiros e clarins ........................... . 
Tambores . ,, •.•. . ....•....••.•... ...••.•.....•.• · 
Soldados ........................................ . 

b) Etapa para 3.000 praças de pret, a S900 na 
média.................... . . .. ...... . 

c) Gratificações a reengajados, a S200 . .••.• 
d) Fardamento para 3.000 praças •••• •• •••.• 
e) Forr~em, ferragem e n:edicamentos para 

os an1maes e forrogem para os dos offi-
ciaes montados .••• ·••••••••• •••••••.•• .•• 

g
f) Ajuda de custo a officiaes . .. . ... ...... .. 
) Remonta dos animaes do corpo de caval-

laria e dos dos officiaes montados •••••.. 
h) Compra de armamento, concerto de ar-

mamento, muniçll.o e equi~amento... .. . 
i) Aquartelamento, enterraruento, expedien-

te, luz e 1:000SOOO para conservaçll.o da 
«Linha de Tiro• . . . .... .. . .... .......... , 

Vencimentos 

-· 2$400 
2$400 
2S200 
2SOOJ 
15900 
1S900 
15800 
15800 

2$400 
2S200 

~ 
E 
15900 
1SSOO 
15700 
1S700 
}~ 

10:4005000 
7:200500) 

5:100$000 

6:~ 
5:~ 
5:~ 
4:4QOSOOO 

4:400JX)O 

s:soosooo 
3:000S<XX> 

3 :6QOSOOO 

Bombeiros ... : ............. . ............ .. 

Somma ................................. ~--.,.,.,.,,.,. 

Sala das commissões, 6 de setembro de 1913. -Augusto Sp;rer.-Pedro Laborne. 

Total 

l0:400JXX) 
28:SOOSOOO 
ro:6001J)00 
6:0005000 

25:ooo,JOO 
5:000SOOO 
4:4005000 

110 :ooosooo 
95:(005000 

l-li : OOJXlOO 
4:38()JJOO 
4:380SOOJ 

14:454$000 
13:140$000 
2:774SOOJ 

69SSf>OO 
3:9428000 
2:6285800 
3:600$<XX) 
1:7525000 
1:606SOOO 

14:fiOOSOOO 
13:140$000 
12:41QSOO) 
15•2575000 
55:480$000 
13:1765500 

144 :54QSOO) 
137:7515000 
?:I :302$00(1 
9:9285000 

1.319;2565000 

985:500PX) 
50:000SOOO 

300: ooosooo 

70:000SOOO 
10:0005000 
. 5:000SOOO 

22:6005000 

OO:OOJSOOQ 
20:000SOOO 
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Parecer e .redaeçãe final stbre a proposição n. 144, (projecte n. 
106) da Camara 

{OaÇ&KEN'I'O} 
A Commissão de Redacção das Leis, a qual toram presentes a proposição n. t44 da Camara 

orçando a receita e fixando a despesa do Estado para o exercicio de ·19!4, e as emendas que 
lhe foram offere-.:idas pelo Senado e que foram acceitas pela Camara, tendo destacado em propo-
sições distinr. tas as materias extranhas á receita e despesa - é de parecer que, para a ma-
teria propriamente orçamenlaria da dita p ~oposição , se adople a seguinte redacção fi-
nal: 

O Cougresso Legislativo do Estado de Minas Geraes decreta: 

CAPITULO I 

ORÇAMENTO DA RECEITA 

Art. 1.• A receita do Estado de Minas Gcraes para o exercicio de 1.914 fi ca orç-ada em 
29.503:7t"JOSC<)O e se comporá dos seguintes titulos : 

§ 1 .• Uend" ordlnaria 
a) Impostos : 

1 Exportação . ...... .. .. ..... . ...... ....... . .... ... ........ ... .. . 
2 Sobretaxa do café.. ........ ... . . . .. . .. .. . ... .. • .... . . ...... . . 
3 Sello, custas judiciarias e emolumentos .. . ......... . .. .. . .. . 
4 Novos e Velhos Direitos .... .. .. .. ..... .. . . . . . . ............. . 
5 Transmissão inte1·-vivos, quota de 3 •f0 ao Estado c doações 

inter-vivos, sendo para extranhos a taxa actual, e para os 
demais casos 3 °/ . .... . ........... . ... ..... .. .. ....... . 

6 Transmissão causa-mo1·tis .. ... .. .. . ...... . .... . ........ .. .. . . . 
7 Passagens em estr-adas de ferro. . . . . .. .. .. .... .. . .. ... .... .. . 
8 Imposto sobre exportação de om·o e diamantes . . . .... . ..•.. . . 
9 Taxa addicional de 10 •/0 sobre Novos c Vel hos Direitos, trans-

missão causa-mortis, passagens em estradas de ferro, in-
dustrias e profissões e consumo de bebidas alcoolicas ... • . • 

10 Imposto sobre aguas mineraes (sello) .• ••.• .. ..• ..... .. ..•.• . 
11 Renda de feiras de gado...... .. .. .. . • .. .. .. . .. ............. . 
12 Industrias e pro~ssões . . .. .••.. . .....••.• ... . . ... . ........ .... 
13 Imposto terr1tor1al . . • . . . • • . . . . . . . . . . . • • . .. • . . . . . . . .. . •... . • . 
1~ Imposto de consumo de aguardente, bebidas alcoolicas, aguas 

mineraes artitlciaes e outras taxas de consumo ..•••.....•.• 

a) CoalrlbuJções : 
15 Matriculas, a.nnuidades e pensões em estabelecimentos offi-

ciaes . ..•........... .. ... ... .......•. ... ..... . .... . . . .. . . ...•. 
16 Renda da. Penitenc iaria ...... .... ... . ..... . .. .... ....... ... ... . 
17 Renda da Imprensa útlicial. .......... . .. ... ...... , . . ..... . . 
1e Quotas de fiscalização por parte de empresas ou institutos 

ascalizados pelo governo ............. .... ................. . 

I 2.• Bencla extraordhaaria 
a) Rendas : 

Juros de dinheiros em Bancos e de apolices federaes, do Es-
tado .. . ..... . ... ... .... . .. . .. ... .... . . .... , . ••..•••.•••••.•. 

2 Arrendamento de proprios do Estado, alugueis, etc ......... . 
3 Renda do terrenos diamantinos .. .... . .............. . .. .... . . 
4 Juros de emprestimos ás Camaras Municipaes e empresas 

diversas . .. . . . . . , . . .••.... .•• •••.. ....... . ... . ..•..• . .. . ... 
5 Multas: 

e~) Contravenções.,, ... . ..• . . ..• . ••..• . ... ...••. . ..• ..... ••.. , . 
b) Fianç~s crimes ... .. . .. . ............. ... ....... . ··:· .. . ...... .. 

•) aeposl~ões : 
6 Reposições e restituições de qúotas de orçamentos anter iores. 
7 Indemnizações (liquidação de debitos de responsaveis) ...... . 
8 Cobrança da Divida Activa orçamentaria . .• .•••.. .. .... ... .. . 
9 Amortização de emprestimos . ........ . .... .. . .. . . ..... . . ..... . 

10 Venda de terras e proprios do Estado . .... ... . .. ... .... ... .. 
11 Venda de vaccina, machinas agricolas e sementes ...... .... . . 
12 Receitas de origens d\versas, ele ............ .. ......... .. 
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Art. ~-· Fica o governo anctorizado a receber e a restituir os dinheiros provenientes dos 
emprestimos do cofre de orphãos, dos bens de ausentes e de defunctos e de outras origens. 

Paragrapho unico. Os saldos ou excessos entre os recebimentos e as r estituições poderão 
ser empregados em despesas do E~tado e ser<lo levados ao balanço do exercício . 

Art. 3 .• Durante o mesmo exercício, fica o governo auc torizado a r ealizar a cobrança 
amigavel ou judicial da divida acLiva, podendo entrar em accordo com os devedores, transigir 
e alliviar multas, eliminando do quadro os devedores insolvaveis, resguardados os interesses 
do Estado. 

CAPITULO li 

ORÇAKENTO DA DESPESA 

Art. 4. Durante o exercício de 19 14,-fica o Presidente do Estado auctorizado a de,pender 
a quanliú de 28 . 963:65ISüOO pe las tres Secretarias do Estado, com os serviços especificados nos 
seguintes paragraphos : 

§ 1.• Secretaria 11• Jaterier 
1 Presidencia do Estado : 

~) Subsidio ao Presidente do Estado .... . . .... . . ...... ... .. 
b) Representação ao vice-Presidente do Estado ...... ....... . 

2 Gabine[e do Pres idente do Estado .... . . . ....... . ......... . .. . . 
a) Custeio do Palacio e suas dependencias •.....••••... . ••. 
b) Guarda do Palacio ................ . ....... . . .... ..... . .. 

3 , ecretaria do Interior : • . . 
a ) P essoa l •.. . .... .••• ••....... . : ...... ... ... . ... ..... .... • .. · 
b) Expediente ...... . .......... : • ... .... .................... 

4 Subsidio aos st'nadores ............. . ... : . ..... ... ....... .. .. 
5 P essoal e expediente da Secretaria do Senado: ......... . .. .. . 
6 Subsidio aos de putados .... . .. .. .. ... ......... · ............ . .. 
7 Pessoal e expediente d.'\ Secr etaria da Cama ra dos Deputados 

e apanhamento dos debates ..... . .... , .. ............. .. 
8 Ajuda de custo a senadores e deputados .. .. .... . ...... ·: ... . 
9 Magistratura e Justiça do Estado : 

a) Tribunal da Relação, sendo de 3 :600SOCO os vencimentos 
annuaes d os e·cril•ães de appellaçao ........... . ....... . 

b) Juizes de direit o ............. ................... . ..... .. 
c1 Juizes municipaes .. .. ........ ... ... .................... . 
d) Promotores de justiça ....... .. . .. .. ....... .... .... .. . ... . 
e) Juizes em disponibilidade, gratificação d e 10 •(. aos ma-

gistrados, mobilias par&. salas de jur·y c aluguel d e 

10 Pesso~f~a; s:~·;e{~~-i~md~ · P~li·;i~: • ;e;;ciü":.úms6óo ·~õ · IT;~ciic~ 
legista, I :OOOSOOO a um servente, Gabinete de Identifica-
ção e suas fll iaes, d eleg:.dos auxilia1·es. ajuda de custo 
aos mesmos, collaboJ adores e 6:000$000 para expe-
diente ................... .. , . .... . .... .. .... . ........... . 

11 Pessoal da Penitenc iaria de Ouro Preto, alimentação dos re-
ei usos e acquisição de material pa1·a offici nas ..• . ..• . . 

12 Carcere iros das cadeias do Estado .......................... . 
13 Sustento, vestuario e curativo a presos pobres . •. •••.•• . •• .• 
14 Diligenc ias polic iaes e estatística criminal ... . ...... ........ . 
I5 Forç:a Publica : 

g? 
c ) 
d) 
e) 

Pessoal . .... , ........ , . , .•....... , ... ..... . . . .. ... , ..... , .. 
Etapa para 3,000 p1·aças a SOOO na média . .......• .. . ... .. 
Gratificação a reengajados a 8200 .... ...... . ..... . .... ... . 
Fardamento para.3. 000 praças .... ..•• . .•. . ••.•.. . . .. .. 
Forragem, fei·rag .. m, medicamentos para os ~>.nimaes e 

forra~em para os dos officiaes montados . ••. ..•...••..• 
f) Ajuda ae custo a offic iaes .......... . . .... . .... .... ,-. •••• . 
g) Remonta dos animaes do corpo de cavaiiaria e dos dos 

officiaes montados ............. ... .............. . .. . . . . . 
h) Compra e concerto d~ armamento, munição . e equipa-

mento ... . . . . .. .. . . ........ . ... ....... . ..... ... ........ . 
i) Aquartelamento, enterramento, expediénte, luz e 1:000$000 

pat•a conservação da Linha de 'firo ................. . 
j) Bombeiro . . . . ............... ... .................... . ... . 

16 Guarda Civtl da Capital ............. . ... ............ ........ . 
17 Socconos publicos, sendo 3 :000S000 ao ln. titu lo Pa~teur de 

Juiz de Fóra e 5:000$000 parn a Liga Mine ira contra a Tu-
berculose, de Juiz de Fóra .. . ... .... .... ... .... .......... . 

I8 Assi tencia a Alienadas de Minas Geraes ••...•. . ....... ... ... 
19 lnstl'Ucçào Publica : 

a) P essoal .. ...... ... ...... ... , .. . . .. .. ........ .. ...... . 

G
b) Fornec imento d e livros e mobiliaria escolar ... .... .... .. . 
) Cons trucça.o de predios escolares . ·.. .... . • • . . . . . .. . . . . .. . 

dJ Reconstrucção e limpeza de predios escolares . ... ...... . 
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20 Escola No1·mal da Capital- pessoal e expediente, sendo 70 
contos para 2 escolas regionaes ...... .... ... ............. .. 

21 Internato do Gymnasio Minei•·o.- pessoal titulado ..... ...... . 
22 Externato do Gymnasio Mineiro : 

a) Pessoal ..... . ............................................ . 
b) Expediente .................. . ........................ .... . 

23 Escola de Pharmacia: 
a) Pessoal. ....... ....... ...... .. .... ... ...... ... ...... .... .. . 
b) Expedie11te, custeio de Jaboratorios e 3:000SOOO para offi-

cina e remonta do material technico ................. .. 
c) Bibliotheca e acquisição de revistas scientificas ••••••••• 

21 Archivo Publico Mineiro : 
a) Pessoal e gratiflcaf!ão ao di rector para os fins do art. 8. • 

da lei n. 126, de 1895 ............ .. .... .......... ....... . 
b) Ac9uis ição e COJ?i~s de documentos e expediente •• •••.•.• 

25 Exped1ente ~.:om ele1çoes estadoaes .. . ... ....... . . . ...... ... . . 
26 Sellos postaes para a correspondencia officia l.. . .. ... . . • ...• 
27 Custas em processos c1·imes, ............. . .. ....... . . ... .. 
28 Expediente do jury ........................ ..... .. ...... .... . 
29 Eventuaes ..................... ........... ... ................ . 
30 Auxilios e subvenções ; 

a) Aos hospitaes de Ouro Preto, Ubá, Queluz, Grão Mogol, 
Carangola, ltabira de ~fatto Dentro, Diamantina, Sabará , 
Santa Luzia do Rio das Velhas, Barbacena, S . João d'El-
Rey, Lavras, Caldas, Marianna, Passos, Arassuahy, Serro, 
Curvello, Mar de Hespanha, Sete Lagoas, Pará, Tu•·vo, Bom-
fim, Rio Preto, Campanha, Ponte Nova, Formiga, Rio 
Branco, Leopoldina, Juiz de Fóra, Dores de Boa Esperança, 
Dores do Indayá, 1\1 i nas Novas, Uberaba, S. Gonçalo do 
Sapucahy, Ol ivei•·a, ltapecerica, Montes C l ar~s. Cataguaze•, 
Theophilo Uttoni , llluzambinhn, Itajubá, Baependy, AJ•axá, 
Bom Despacho, Poços de Caldas, Palmyra, Rio Novo, Var-
!l'inha, Guaranesia, S. Sebastião do Paraíso, Caeté, Villa 
Nova de Lima, Paraopeba, Piumhy, S. João Nepomuceno, 
Pouso Alegre. Passa Quatro, Christina. Monte Santo, de S 
Salvador em S. José d'Além Parahyba, 13om Successo, 
Itaúna, Santa Quiteria, Uberabinha, Santa Rita de Cassia, 
Pedra Branca, Cabo Verde, Campo Bello, da Villa do Clau-
dio, de Antonio Dias Abaixo, do Rosario (de S. João d'El-
Rey), de Caratinga, S. João Evangelista, Cassiano Campo-
lina (de Entre Rios) e Paracatú ; ás casas de cari(\ade de : 
Alfenas, Abre Campo, Taquarussú (município de Caeté), Pi-
tanguy, Ouro Fino , Santa Rita do Sapucahy, Viçosa, Pequy 
e Caxambú; ao Pavilhão de Tuberculosos do Hospital de IJa-
ridade de ~arianna, ao Orphanato da Capital (da Associação 
do Pão de Santo Antonio), ao Asylo de Maria Thercza (de S. 
João d'El-Rey) ao Collegio Maria Auxiliadora (de Cachoeira 
do Campo, municipio de Ouro Preto), ao Pavilhão de Tuber-
culosos dE> Rio Preto, ao Asylo de S. Vicente de Paula (de 
Etrella do Sul), ao Pavilhão de Tuberculosos da Campanha, 
ao Asylo de S . Vicente de Paula (d'e Aguas Virtuosas), ao 
Instituto de Surdos-Mudos de ltajubá, aQ Centro Operario 
de S. Gonçalo do Sapucahy, aos asylos de caridade da CI-
dade de S. Francisco, de Jaboticatuf>as (município de Santa 
Luzia do Rio da11 Velhas) e de PiJ·anga, ao albergue Santo 
Antonio (de S. João d'El-Rey) e ao Asylo de Mend•gos a car-
go da Conferencia de S. Vicente de Paula, em Oliveira; e 
como auxilio para construcção ao Asylo de Caridade de Sa-
linas e ás casas de caridade de Sy1vestre Ferraz, de S . Do-
mingos do Prata e de Rio Casca; sendo 2:000$000 e cada 
uma ..... .. ......... . ...... ......... .. ..................... .. 

b) A' Associação das Damas de Caridade de Bello Horizonte, 
á Associação de S. Vicente de Paula de Bambuhy, ao Institu-· 
to Surdos-Mudo~. de Carmo do Rio Claro, ao Albergue dos 
Pobres do Rio Novo, ao hosfital de Caridade do Rochedo e 
á Associação Protectora da nfancia de Diamantina, 1 :OOOS 
a cada um •••. .• •...••••••••••••.••• . •.•••• l o •• • •••••••• o •• 

c) Ao Hospital de Lazaros de Sabará, 4:000SOOO; ao orphana-
to de Sant' Anna, de Pasl!a Quatro. aos asylos de orphãos de 
Marianna, Barbacena e Juiz de Fóra ; ao recolhimento de S. 
Joa.o d'El-Rei, ao Asy!o de S. Francisco, da. mesma cidade, 
ao Asylo de N. S. da Conceição, da cidade do Serro , ao Asylo 
de Santo Antonio, de Ouro Preto; ao Asylo de Santa lzabel 
da mesma cidade, e ao de N. S de Nazareth, de Queluz, a 
2:000S a c!lda um............................. . ••••• , ••• • 

d) Aos Asylos de Macahubas, Diaman,tina, S. 'L.uiz de Caeté e 
de Itambacury, 4:000SOOO a cada um ....... ........... . 

e) Ao Lyceu de Artes e Oftlcios da·Unlão Operaria de Diaman-
t.lna e á. Assistencia á Pobreza da Capital. sendo ao primeiro 
2;QOOSOOO e á segunda 3:000$000, destinando·-se desta qu'antia 
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um conto de réis, como auxilio á escola mantida por essa 
assistencia.. • • • • • • • . . • • . • • •. . . • . . . • •••••• . . • •••••• ........ • 

f ) Auxilio á fundação da Maternidade da Capital. •.. ..•.•• 
g ) Ao Lyceu de Artes e Offlcios de Ouro Preto, sendo I :800$ 

para su_b_'::e~9~e á cadeira de instrucçào primaria que man-
tém, 3:UU05lUJ ao collegio Maria Auxiliadora de Ponte Nova 
e Associa<;ãO Amante da Instrucçào e Trabalho, de Bello 
Horizonte, 2:()()()5000 a cada um .. . • . •••• . • . ••. . . • .••• ••• 

h) Subvenção á Faculdade Livre de Direito . .. .. •• ••• •...•• 
i ) Ao Asylo da Velhice Desamparada de Ponte Nova, ao Re-

colhimento dos Pobres do Pão de Santo Antonio de Diama~ 
tin a, ao Hospital de Saude de Diamantina, ao asylo de or-

phãos da c id<tde da Conceição do Serro; ao Hospital de S . 
João d'El -Rei (auxilio para constr·ucção) a 2:0008000 a cada 
um e 2:0008000 ao asylo de Invalidos de Carangola . •••••• . •• 

. i) A' f~scol a Livre de Musicada Capital •..••• . .. . ••• .• • .. •.• 
k.) Auxrlio para construcçilo da casa de caridade de Contagem 

(2:000$000) ; para reconstrucçào do Asylo da Piedade de Caeté 
(5:000$0000); para a construcçM da casa-de caridade da Vil! a 
do Campestr e (3:000$000) ; para. a construcçào da casa de ca-
ridade da Vi lia de Perdões (2:<XX)SOOO); para a construoção-do 
hospital de Paracatú .(2:000SOOOJ; para construcçã.o do predio 
da Li ga Ope!'aria Mineira (1 :OQOSuOO) ; -ao h o ·pita! do S. Vi-
ce nte do Paula do Capellinha (2 :000$000) ; - da Associaçã.o 
Oito de Setembro, 'do Uberaba (4:000SOOOJ; - do pavilhão de 
tubercu losos annexo á Santa Casa de Pouso·Ai egr e (3:<XX)SOOO); 
dq novo predio do A~ylo de S. Vicente de Paula, de Aguas 
Virtuosas (3:000$000); - da enfermaria de tuberculosos do 
h osp ilal de S. Rila do Sapucahy (3:000$000) ; do novo predio 
da Santa Casa de Dõres do Indayá (2:0008000) ; rt o Albergue 
Oper·ario c Orphanato Leigo da Capital (2:000S000) ;- do pre-
dio da sociedade Amante da 1 nstrucçào e du 'rr·abalho da 
Capital (2:000SC.OOJ;- da Santa Casa de l\fiser·icordia de S. 
Gor.rça lo do Sap ucahy (3 OOOSOOO); da casa de Misedcord ia do 
Araxá 12:000S000) ; - á Associaçã.o Benefi cente Typog1•aphica 
da Capita l (J :OOOSOOO); - e á Faculdade do i\ledicinh da Ca-
pita l; par.• con t rucçào (50:~).... .. .. .. . . ... ....... . 

Z) - Ao Instituto Ili ·torico e Geograph ico da Cllpit.al, auxilio 
do 2: 000SOOO; á Escola do Commer·cio de Bel lo .H or·izonte, au-
xili o de 4:000$000, e á Liga contra a Tubercul ose de Bello Ho-
r izon te, 3:000S<XXl .. . .. ... ... ..... ... . . : .. .... .. . . ... . · ..... . 

m) -Auxilio á Sar:ta Casa de Bello Ho rizonte, 30:0005000, e á 
Associação Beneficente de Cataguazes, 3:<XXlSOOO; Lei n . 502 
de 1009 . . . ... . ..... ... ...... .. .. . .. .. . . . ........ . . ••· 

n ) - Auxilio ás associ açô('S •Mutua Beneficente Mun icipal de 
Bell o Horlzonteu e • Beneficente da Escola de Apprendizes Ar-
tífices de 13ello Horizonte•, 500SOOO a cada uma ... . ......... . 

o)- A' Faculdade de .'.1edic ina da Capital , auxilio para manu-
tenção .. . . . ... .. . . ... . . ......... . ... .... . . ..... . .... .. .. . .. . . 

31 Ins poc<;ào reg ional do ensino ............. ..... . .. ....... . .. . 
32 Diroctoria do Ilygiene - pessoal. expediente, tres delegados 

extraordinarios, sendo de 6:0005000 os vencimentos do Secre-
tario.... ... . .. ...... ...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33 Empregados em disponibilidade ....... .. .. .. . ... .. ... . . . .. . 
34 Exerci cios findos da Secretaria do Inte rior •• ••• . ••••••••.. •. . 
35 Passes e telegrammas da Presidencia, Secretaria do Interior 

e Policia do Estado ..•. •• •• .. • .•••••• • . • • .. •• .• . ..•••• . . • . . •. 
36 Delegados de Policia. .... . . .. . • • • • .. . .. .. . ... . .. . .. ... . . 
37 Imprensa Official- Quota destinada ao pagamento de encom-

mendas da Secretaria do In ierior e repartiçõe ssubordinadas. 
inclusive os traba lhos do Congresso . . . .. . .. . . .. ... .. . . . ... . .. 

§ 2. • ·s .ecrelurJa das F.Jna!fiças 
Secretaria das Finanças : 
a - Pessoal. . . . . . . .. . .... . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . ............ . .. . 
b -Expediente (recolhimento de saldos) .................... . 
c - Pas~agens em estradas de ferro e telegrammas •.•• •••••. 

2 Recebedor·ia de Minas na Capital :· _ 
a- P essoal. .. • .• . • . ••• •• •. : .. .... .. .. .. ... .... .. . ..... ... ' .. 
b - Expedi ente , a luguel de predio in clusive gratitleaç4o a 
oito co llabo;oaclores, a I :800$000 ...... . .... . ..... . .. . ........ . 

3 Serviço da d rvida fundada: 
a - Juros da divida interna .. . . . : . . .......... -. .. , .. . . . .... . . '" 
b- Juros da divida exte rna . .. ..... .. .. . . ...... .. ... ~ • •.• 
c - Despesas accesso1'ias do serviçQ dl!- !liyida ...• • , .•. o •.•. 
d- Differença de cambio.. . . . ...... .. ...... . • .. ...... .. ... . 

4 Porcentagem a coll e_ctoces e escrivães .. . : •. ~ .. . .. ... . . ... . .. 
5 Directoria de Fi calizaçAo de ' Rendtts : 

a- P essoal. •••• •••• • • . .. . •• • ~ •. . ~ •. : ... .......... ....... ... . . 
b- Exredi ente . . ... . .. ... . .. . : . .. .. . . .... o o._ o • •• • • •.• !:: . ·: . . . 

6 Pessoa de recebedonas e pontos tl scaes .... ..... .. .. . .. .. .. . 
7 Aluguel de casas para recebedorias e pontos fls.:aes • . •..• .. . 

5:000SQOO 
20:000$00() 

7:QOOSOOO 
50:000$000 

92:0005000 

9:000$000 

33:000$000 

1:00)8000 

50:()()()1)000 
198:980$000 

53:2005000 
119. 860);000 
50:0005000 

80:000$000 
170:000SOOO 

200:000$000 

285: 4SOSOOO 
8l: OOOSOOO 
40 :000SOOO 

l98:240SOOO 

40:8001PX) 

2 .6.'32 :()(i()SOQO 
4. 590 :OOOSOOO 

25:COOSOOO 
40:0008000 

900:000$000 

248:4405000 
3:0008000 

4oo:ooosooo 
32:C00$000 

l3.707::>93S21l 
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8 Porcentagem a estrada de ferro •. . ••..• •••• • ••. •••• ••• . ••.•• 
9 Juros de emprestimos de orphãos, de deposito da caixa eco-

nomica e de fianças • .. •. • •. •• ••.• • •.•• • .. • ••. ••.• , . •• •..•.••• 
lO Imprensa Official : 

a - Pessoal titulado e expediente.. ... . • . . . • .. . • . ... . .... .. 
b- Quota destinada ao pagamento de encommendas da Se-

cretaria das Finanças .... . . ...... .... .. . .... .. .. ......... . 
11 Restituições e reposições ....... .. .. . . . , .............. . .. . ... . 
12 Aposentados e re formados· . . . ..................... . . ....... . . 
13 Exerci cios findos da Secretaria das Finanças .... .. .. , ... ... . 
14 Custas em causas da Fazenda ............................... . . 
15 Eventuaes. . . .• .• •• . •• .. .• • .•• . ••.•.• . • ...• • ..•. •.••• . • •• . . •• 

§ 3. • Seereta:rta da AgrtcoJtara 
Directoria de Viação, Obras Publicas e Industria : 
a-VPncimentos do Secretario e do official de gabinete . • .. • 
IJ-Venc imentos do pa.rlciro, contínuos c serventes • . •.•.• .. 
c-Engenheiros o conductores , ..... . . .... . . ............... . .. 
fl-Pessoal da Diroctoria de Viação . .. .... . ........ . .. ..... . 
e Gratificação addicional aos engenheiros fl scaes de estra-

das de ferro, ao encarregado da industria mineral, aos de-
signados para a set;çào technica e aos auxiliares extra-nu-
mcrarios ............. . ....... . .. .... ..... . ......... . .. ..... . 

2-Expediente . . . . .. . . . .. . . . .. .. .. .. . • .. ..... . .. ........ ..... . . 
3-Pa~ses . . .. .. .... . . .... . ....••••. .• . •••• .. ••...• .. •.•. .. •• . . •. 
4-Commi~sào de limite· junto aos H tados vi"iubos . ....... .. 
5- 0 bras publicns ... . . ...... . ........ . .. . .... . .. . . ....... ..... . 
6- Ter·renos diamantinos ....... . .. .. .. . .. . . ........ .... ...... . 
7-Feiras de gado.... ......... .. . ... .. .. . .. . . • ....... ........ .. 
8-Gratificaçào aos Prefeitos e fi scalização do aguas medicinaes 
9-Evcntuaes ............. . .... . .......... . .... . .. .... ... .. 

10-Pe8soal da Dircctoria de Agricultura, Terras e Colonização ... 
!l-Custeio das co l on i a~ existentes e serviços ordinarios concer-

nentes á immigração c colonização, ... . ..... ...... . ..... . 
12-Colonias iodi D"enas .. . ... . . . ..... .. . . ... .. . . . .. . .... . ... ..... . 
13-)lcdição c dcmarc:~~ão de terras ...... .. .......... . ..... .. 
14-0uardae conscr·vaçào de terr·onos devolutos ............. ... . 
lá-Compra de vaccina anti-carbunculosa .......... . ........... . 
16-lnstitutos João Pinheiro, D. Bosco e Bueno Brand:\o . ... . .. . 
!7-Escolas agrícolas subvencionadas - D. Bosco e Lavras . .. • .. 
18-Institulo Polytecbnico de Juiz"' e Fóra, 5:IJOQSOOO, e Instituto 

Electro-'J'echnico e Mecbanico de Itajubá, JO:OOOSOOQ •..••.. • 
]9-Apprendizados Agricolas: ltambacur,r, Ouro Fino c Ubcraba .• 
38-Apprendizados subvencionados:- s. Luiz, S José de Sapu-

caia o Leopoldina, annexo ao Gymnasio do mesmo nome 
e Campanha .. ...... .... .... . ........................... . . 

21 -App1•endizes no extr·angeiro, fi cando o Governo auclorizado 
a augmcntar de mais dois o numero de app r·endizes no ex· 
trangciro ... .... ..... ......... .. ............ ...... .. . ..... . . 

22- P oslos zootechni cos: Oamelleira, Barbacena, Mar de Hespa-
nh a, 1 taj ubá, Campanha, Leopoldina, Juiz do Fóra, Lavras, 
Om·o Fino, Santa Barbara e na Colonia Francisco Salles 
de Pouso Alegre ... .. ......... .... ......... . ..... ... ....... . 

23- Propa"'anda agrícola, tanques carrapaticidas, 'importação de 
reproductorcs e mais serviços concernentes ao desenvolvi · 
monto de Minas, sendo 20:0001)000 para premio a quem 
transformar indu. trialmente um milhão de kilogrammas 
de arroz . .......... .. .......... . ...... ............ . . .... .. .. 

24-Rêde metcorologica ........... .. ................. .. .. ...... . .. 
25-Collecta de dados estatísticos agro·pccuarios •.... . . . . •••• •.• 
26- Acquisição de macbinas agricolas, sementes e adubos chi-

micos ... . ........ . .... ....... . . . . .... ............... . . .... .. 
27-Pcços tnbulares .. .......... . ... . .. ........ . ........ . . . .... . .. 
28-Ensino agricola ambulante, comprebendendo o cultivo do fu-

mo, seu preparo em folhas . ........ .............. ... ....... . 
2!l-Fazendas-modelo, campos de demonstração e de experien-

cias .. .. ..... ........ .. ... .. .. .... ........ • ...... ..... ... .. .. 
30-Fazenda~ sub\'encionadas . .......... ... ....... . . .... .. ...... . 
31-Directoria do Commer·cio e Expansão Economica-Pessoal .. 
32- Agencia do Rio ......... .... .... . ... ..... . .... . ..... . ....... . . 
33- de s~ntos .................... .... .. ......... ...... . 
34- " de Anvers... • .. . .......... . ............ .. .. . ...... . 
35- Premios e propaganda, sendo 15:000$000 c•>.mo auxilio á mu-

nicip3lidade de Caeté e 15:0008000 á do Serro para comme-
morarem o bi-centenario da sua fundação .. ............ .. . 

36-Junta Commercial .. ...... .... . .. ...... ................ .... ... . 
37-Excrcicios findos da Secretaria da Agricultura •. •.. •. .•..•.•. 
38-·lmprensa Official:- quota destinada ao pagamento de en-

commendas da Secretaria da Agricultura e repartições su-
bordinadas . .... . .... .. .... . ............... .. ... .. . ... .. ... . 

39-Auxilio á Escola de Engenharia d~ Capital ... . ....... . . . . .. . 
40-0aran tias de ju1·os a empresas ... .... . .. . ..... ... ...... .. . ... . . 

400 •OOJS(XXJ 

250:<XXlJX)O 

60 :~ 

100:Coop.JOO 
OO:OOJJOOQ 

720: (XX)JXX) 
40 :(()IJ$(XX) 
50:<JOOSOO) 

11 .211:~ 15:00)SOOO 

21:6005000 
16:000SOOO 

156: ooosooo 
90:8005000 

3!l:600SOOO 
15: (Y AlSOOO 
20:QOOSOOO 
20:000SOOO 

1 ooo:ooosooo 
5:1008000 

22:200SOOQ 
30:000SOOQ 

3:000SOOO 
153:7638000 

300: ooosooo 
13.0008000 
Io:ooosooo 
27:600SOOO 
80.ooosooo 

l50:000SOOO 
20:00.)$000 

15:00QSOOC 
98:400SOOO 

14:400SOOO 

32:000SOOO 

80:000SOOO 

200 ()()($XlO 
30:000SOOO 
25:000$)00 

130:0008000 
10:000!JOOO 

80:000$000 
120 :ooosooo 

3(>: ooosooo 
21 :900SOOQ 

150:000SOOO 
10:2008000 
45: OOOS(XJO 

310:8105000 
I2:34úSOOO 
20:0005000 

80:000$000 
50:()()()$000 

4.265:3I3SOOO 500: ocosooo 
29.183:9261284 
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Art. li. Fica o Presidente do Est:~do auctorizado: 
I. A abr-ir creditas supplementares com as formalidades prescriptas no art. i 8 da lei n. 

2.3U., de H de junho de 1876, observadas as disposições dos paragraphos do art. 3. • da lei n. 
19, de 26 d ' ~ novembro de 1891, ás s~guint~s rubricas do a.rt. 32 da p1'esente lei, caso se verifique 
não terem sido s~1fficienternente dotadas. 

Ao § ·1.•, n. 13-Sustento, vestuado e curativo de-presos pobres. 
Ao n. 17 do me~mo par<Jgrapho :- Soccorros publicas. 
Ao n. 18 do mesmo parag; apho :- Assistencia a Ali.enados. 
Ao n. 3ti do mesmo paragrapho :-Exerci cios findos da Sec1·etaria do Interior . 

. Ao § 2.•, n. 3 :-Serviço da divida fundada. · 
Ao n. 4 do mesmo paragrapho :-Porcentagem a collectores e escrivães. 
Ao n . 8 do mesmo paragrapho :-Porcentagens a estradas de ferro. 
Ao r.. 9 uo mesmo paragrapho :- Juros de empre . ti mos de orphãos, etc. 
Ho n. 12 do mesmo paragrapho :-Aposentados e reformados . 
Ao n . 13 do mesmo paragrapho :-Exercícios findos da Secretaria.rlas Finanças. 
11. A realizar opera._;ões de credito para cobrir o «deficit» que se verific<Jr, caso a renda 

orçada não se a sufficiente para as despesas ordinarL s. 
li I. A realizar operações de cred ito para occorrer ás despesas com garantia de juros, sub-

venções a empresas que de taes favores gosarem , inclusivé o Banco de Credito Hypothecario e 
Agrícola de Mmas Geraes, caso seja insufficiente a dotação orçamentaria. 

IV. A realizar operações de credito liquidaveis dentro do exercício financeiro, como ante-
cipação da receita, não excedendo a terça parte da receita orçada . . 

. Art. O. São mantidas, por mais dois annos, a contar da data da publicação desta lei, as 
disposições constantes dos arts. 18 § L• e 2.0 e art. tili do dec. n . 2.tl8Q, de 3 de dezembro 
de 1909. 

Art. 7. E ' o governo auctorizado : 
a) Ceder á Camara Municipa! de Monte Santo o predio de instrucção daquella cidade, de-

pois da inauguração do Grupo escolar . 
b) A ceder á Camara Municipal de Viçosa, g ratuitamente, o predio sito á praça «Silviano 

Brandão», na cidade de Viçosa, e que servia de cadeia, afim de nelle funccionar o Gymna~io 
daquella cidade. : 

Art. 8. Fica o governo auctorizado a transformar o Internato do Gymnasw Mineiro, caso 
não seja em outro estabelecimento aproveitado o respectivo pessoal, .em externato, dando-lhe as 
vantagens e regalias-do Externato do Gymnasio Mineiro de Bell , Horizonte, dentro dos limites 
da verba do n. ~1, § 1. • do art. 32, sem outro o nus para o Estado. . 

. § L• As cadeiras da mesma serie que se vagarem serão annexadas umas ás outras e re-
gidas por um só lente, não excedendo, para cada um, de duas disciplinas ditferentes e quatro 
horas de .serviço por dia. · 

§ 2.• O pessoal não ap:·oveitado na transformação ficará em disponibilidade, na fórma 
da lei. · · 

Art. 9. As subvenções e auxilias r.oncedidos por esta lei, só serão pagos ás associações con-
stituídas legalmente. 

Art. 10. E' o governo auctoriza~o a pagar integralmente ao Asylo de Nossa Senhora de Na-
zareth, de Queluz, a quantia de dois contos de r éis, de que trata a lettra b do n. 30, do art. Hl, § 
t. •, da lei n. ü70, de i 9 de setembro de 1911, que cahiu em exercício findo, e a de i 2:0008000 ao 
~<Aprendizado Bueno Brandão», da Campanha, <>brindo para isso o necessario credito. 

Art. H. A auctor1zaçao consta,nte do ar t. 30, da lei n. ü96, de 19 de setembro de 1912, é 
referente a cada desdobramP.nto das cadeiras do curso do Gymnasio Mineiro. 

Art. t2. Fica approvado o regulamento mandado observar pelo dec. n. 2.994, de 29 de no-
vembro de t!HO, sobre impostos <le consumo de aguardente ou alcool e de outras bebidas alcoo-
licas e aguas mineraes artificiaes. . . . 

Art. 13. E' o governo auctorizado a r ever a actual classificação das collectorias. 
Art. t4. Fica de,de já aber to o credito necessario para pagamento do excesso de despesa 

que se verificar no n. VIl, § L 0, do art. H, da lei n. 596, de 16 de setemko de i 912. 
Art. 15. Fica o Presidente do Estado auctorizado a reformar os regulamentos das feiras de 

gado Jo Estado, podendo estabelPcer a obrigação da _P..esagem do gl!-dO vaccum para a venda 
nasfeiras ou p ara a exportação, de modo a evi tar lesãó ao fisco e garantir o boiadeiro coot.ra as 
especulações dos comprad res de gado (marchanles). 

§ L• A taxa de pesagem que lera de ser paga pelo dono do gado, não deverá exceder de 
S003por kilo de peso bruto. ' 

§ 2.• Nos ~ontractos para esse serviço, que podert1'l ser feitos para cada uma das fe\ras 
existentes ou ponto fi scal, devem ficar estabelecidas as vantagens otferei:idas ao Estado e as obri-
gações dos contractantes, entre as quaes a de P,restar fiança para gár!lrilir o pagamento da~ mt\1-
tas e a de fdzer funccionar a balança diariamenre, sob fiscalização do governo. 

Art. 16. Fica o governo auctorizado a conceder o premio de 30:0008000 á empresa gue 
transformar, industrialmente, no mini mo um milhão de. kilogrammas de milho annualmente . 

Art. :1 7 . - Ficam m antidas as disposições do art. 16' (privilP.gios de l!nhas telepho~icas) :'.:____ 
17 (fundação de colonias agrícolas, immigração e co~?nizaÇao por operação de credito) ; ~ 18 
(accordo com os magistrados, lP.ntes e empregados da Escola dé Pharmacia, que so'ffreram re-
ducção de vencime'ntos, ficando o· governo auctoriiado 'a pagar ·as quantias a que fór' condemna-
~o 9 Esta<!o por sentença. judicial)_; ;- 19 ' acéo.r.dQ COIP. a.s .<;amaras municipaes que contra:biram 
emgrestimo no sentido de se novarem os contractos para. exonerar ou limitar as responsabili-
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dades de districLos desmembrados);- 20 (elevação do prazo do art. 4.• da lei n. ü72, a qua-
renta annos para as Companhias-E . F. VICLoria a Minas e Itabira Iron ore Company Lrmi-
ted) ; - 21 (sobre exposição em Bello Horizonte, ficando esta transferida para 1914) ; 25 (re-
lativa á isenção do art. 57, n . 7, do dec . n. L 798, de 1901>, a qual não comp•·ehende os im· 
moveis dos accionistas da~ sociedades anonymas) ; -26 (sobre a faculdade de {>agamento do 
imposto territorial no Jogar que aprouver ao contribuinte, quando este possuir rmmoveis em 
diversos municipios) ; - 29 (relativa a expedição de titulos a colonos) ; - 31 (relativo aos 
impostos em prestações, que devem pagar os funccionarios publicos) ; - 32 (relativo a revi-
são com sociedades ou empregos ) ; e 33 (relativo a favores á industria de cimento), todas 
da lei n . ü96, de 19 de setembro de HH2, e bem assim a disposiçao do art. 13 da mes-
ma lei. 

Ar-t. 18. E' o go,•erno auctorizado a pagar ao hospital de Rio Novo os auxílios volndos 
em leis de orçam eu tos anteriores, que tenh[1m cahido em exercidos find os, ficando · aberto 
o necess;trio credito. 

Art. -19 E' o governo auclorizado r. encampar a estrada de fer ro de Chrisliano ao Cocu-
ruto- consti'Uida peiJ Companhia Belga. • 

Al'f. 20. E' o gover·no auctorizado a ndquirir ou deFapropriar o predio situado na praça 
do SPnhor de Mattosiu hos, na cidade do Serro, denominaua cCasa do:> Ottonis» para funda-
ção de um a~ylo profis~ io nal. 

Ar·t. 21. Fica o p;twerno auctorizado a mandar f~zer os estudos das aguas mineraes no 
logdr denominado uG'f>nedouro», no município de Sant:. Luzia do C,arangola, e a entrar· em 
accordo com a <:amara Municipal desse municipio para construcção de um;l estrada de 1 o-
dagem, que ligu e a cidace·ás referidas aguas. 

Art. 22. Continúa em vi~or o ar·t. 31, da lei n. tí3J, de 2í- de setembro de i910, relativo 
ás custas a cscriv;lc3 do crime e:n coma1·cas de 3•. r ntrancia. 

Arf. 23. Fica o f;Orerno auctorizado a in nova r os contractos celebrados com o Banco de 
Credito Re<~ l de Mln3s GPr<ICS, podendo eslipilar novos praz)S para o r eembolso do em-
preslimo f.- i to a esse estabelecimento, alterar a t~xa de juros e prazos para as operações da 
carleil·a :1gricola e e~ tabelecer outras clausulas que convenham aos interesses da lavoura e ' 
do Estado. 

AJ:I.. 24e. Con linúa em vigor a auclorização contida no art. 16, n. V, da Lei n. 538, de 
24e de se tembro de 1910, relativa a substituição de apolices ao oor·tador. 

Art. 2ti. Os fi scaP.s ambulantes, cujo!'. vencimentos foram 1 eduzidos oelo df'C . n. · Lí81 
de ti de janeiro de 1905, pas~a 1 ão a percebrr osvencimentos flxados no § 'b ·, do art. Hi, 
do dec . n. 911, de 3 de mHço de i896, sem direito á diarias. 

Art. ·26. E' o governo auclorizRdo a fornecer a dez Camar·as Muicipaes do Estado uma 
col!ecção completa de machinas agrícolas para a formação de mostrador mumcipal, obri-
gando· se as Ca mHI'<tS a forr.eccr accommodações apropriadlls e a ~ ecu ndar a 'u lga riza ção 
do ensino aglicola no municipio, podendo para esse fim pedir t. uxilio á Secrelat·ia da Agri-
cultura. . 

Ar-t. 27 . Fica o go1·erno at:clorizado a mandar organizar e imprimir na Imprensa Offi-
cial os Annae~ da Academia Mineira de Lettrns. 

Art. 28. Fica o governo auctorizado a nver as conces8ões para cpmtrucção de e~lra
das de feno, porlPndo modificar, como julga r convf'niente, as suas condições, traçados e 
garantias de JUro ;;, desde qu e os onus resultantes das alterações. não excedam aos das respe .. 
ctivas auctorizaçõcs legislll tivas, que continuam em vigor. 

Art. 30. Fica o governo auctorizado a ceder á Camara Municipal de Barbarena os 
terrenos situ ~ dos nas proximidades da ut:stação de Registro» da Estrada de Ferro Ccnlral 
do nrasil, oa1 a serem povoado!'. 

Al't. 30. Revogam-se ~s disposições em contrario. 
Sala das commrssões, i de setembro de 1913 .-Auguslo Spyer.- :\1. Gol'lçal\·\!s.-Pedro 

Laboro(' . 
Parecer e 1·edacção final sob1·e a proposição-

n. 144 (projecto n. 106) da Ca:ntora, na 
pm·te referente a vencimento5 dos (tuncciona· 
rios publico.ç, · . . 

A commiss:io de Redacção das Leis, á qual 
fora.m presente a proposição n. i44, da Ca-
mara, sobre orçamento e as emendas a ella 

(•ffcreciJas pelo Senado E :~cceilas pela Cd • 
mara, tendo em vi la a deliberação do Con-
gresso p~ra serem destacadas em proposi-
ções distinctas a·s materias extra· orçamenta-
r·ias, é de parecer que para a maleria refe-
J•ente â elevação dos- vencimentos dos fun-
ccionarios publicos sej:1 adop tada a sf'guinte 
redacção final, feita conforme o vencido: 



390 

O Con~resso Legislativq do Estado de Minas J <\mílnuense •••••.••••••••.••••••• 
Geraes e c reta : Guarda porteiro ••••• ... ••••..•••• 

Art. t .o Aos desemb .rgadores da Relação 
ao procurador g~ral do Estado, abonar.se á. s_E~RETAR!A DAPúLJClA 
mensalmente a quantia de :1008000 para des- Chefe de Poh_c!a .... ........ ... . 
pes:1 de representação . Delegado auxtlltr ... ............ . 

_Paragrapho uni co Essa verba que não con- Delc~ado de ~olicia ............ . 
slltue ordenado ou gratificação não pod t>rú Chefe de seoçao ....... .......... . 
ser addicionada aos vencimentos desses fun- Di rector c..lo Gabinete de ldenti-
c::cionarios nem computada para os ell'eilos de l~ caxào ••••. : .••• •••.• ..•..••• . 
hcença rP.ml:'nerada, gt·atificação addicional e Pmnr:u·o olficwl .. .............. . 
aposentadorta . Segundo » ........... .... .. 

Art. 2.0 Aos juizes ele direito em exct·cicio Encarregado de ~::; t .• li~ tica .•• •• . 
nas comarcas de 1.• c 2 .a en trancia.; ah?nat·- , , lden,ificoçào ... . 
se-á mensalmcnl~ n quantia de 508000 pa ra Aman_uense ......... _ .. ......... .. 
despesa de expej ten tc rle seus car~os, não Auxthar de Estatt ttca ......... .. 
podendo ser Lambem addicionada aos venci- " , Identificação ....... . 
mentos nem computada para os etff' itns de Portr, iro .......... . ............. . 
licença rem':lnerada, gr .. tificação addicional e ~outinuo ...................... . 
a posentadorta. Servente ............... .... .... . 

Paragrapho unico. Esse auxilio é limitado 
ao;; juizrs de direito que pi'' t'cebem vencimen-
L03 pela ta bella annexa á lei n. 375, de i9 de 
Eetem_bro de i903, e não aproveita r.os quP., 
em v1rtude de decisão .iudiciaria f' por moti-
vo de desclassificação das comarcas em qu P. 
tenham exercício. são pagos actualmente peln 
t:tbella da lei n. 18, de 28 de novemb ··o dt• 
t89t . 

Art 3.• Os vencimentos de todos os lun· 
ccionarios do Estado continuam a srr os fi xa-
dos nas leis e tahella em vigor. sr.tvo as ai 
tera~ões constantes das tabcllas ann r·xas. 

Art. 4.• As di~pos ições contidas nos art-. 
L• e 2.• sobre auxilias para de~pesas dt> rr· -
presentação e de expediente e as tabrlla~ 01!1 · 
nexas entrarlo em vigor no dia 1. · de julho 
de t91-i. · 

Art. 5.• Os funccionarios das Srct·etaria!< 
de Estado e repa rtições annexas ou subordi-
nadas, que são sujeitos a ponto, ficam ohri 
gados ao trab,.Jho no exercício de !<CUS car-
gos, em q_ualquer serviço extraordinario, seja 
de orgamzação de dados estatísticos piu·., 
mensagens e relatorios, seja de outr:~ na tu r e· 
za, e fóra das h~_>ras de expediente ordinario, 
sempre que ass1m o exija o serviço publico. 
sem qu~ por esse trabalho possam receber· 
remuneração ou gra tificação. 

TABELL.\S 

FORÇA PUBLICA 
Comm1nd.mle Geral ........... .. 
TP.nente-coronel ............. . . . 
.Mrq()r .. ................ . . .... . 
C ' pi tão-cirurgião .............. . . 
t :a !)i la o auditor .. . ........ ...... . 
G tpi l;io • . •. . .. . ...... .. . . .. . .. . . • 
Tcrw n te (incl usi v é dentista e 

pharmaceulico) ....... . ... . ... ... . . 
Alferes ........ .... ..... .... .. . 

THJBUNAL DA RELA~IO 
, ec.relar·io... . . .. .. ...... ... .. . . 
l~scnvão ........ .. ... ........ . . . 
i\m~ n11ense ........ .... ....... .. 
Purtdro ............. f . ....... .. 
r.ontinuo .. . .. . ..... ........ . 
Ser·\·enre ........ .. ..... ... ... . 

MAGIS'l'HATURA 
Juiz municipal de 3.a entr~ ncia . . 
Idem, idem, de 2.• enLmncia ... 
Idem, idem, de t.• entl'ancia e 

termos annexos . ... . .. ... . .. 
ESCOLA DE PUARMACIA 

Amanuense . . ................. ; 
Porteiro ..... .... .......... . 
Continuo. . . . . . . . . . . . • ....• 
Servente ....... . .... ....• . ... 

2:8008000 
1:8008000 

!4:4008000 
6 : 0008000 
2: ooosooo 
():5008000 

:5008000 
4:6001000 
3: 800 000 
3:600 000 
3 : ( 0 08001) 
2:8008000 
2 :4008000 
2:401•1)000 
1:8008000 
f :440800u 
i: 1001)000 

t0:4008000 
7:2008000 
5 : tO/JSOOO 
5:0001)000 
tí :OOOf)OCO 
4:400$000 

3:8008000 
3:0008000 

():6008000 
3 :0.008000 
2 : llU118000 
!:8008000 
i:4408000 
t: toosooo 

5:400$000 
4:~008000 

3: 8008000 

i :7208000 
i :8008000 
i :4,'408000 
t :1008000 

SECRETARIO DO INTRIOII. 
s~cret1rio ...... ..... :........ . ........... i8 :0008ncio 

ESCOLA NORMAL DA CAPITAL 

Dtrector ...... .......... .............. !0:4008000 
Official de gabinete da Presi· 

•1encia... .. . . .. . . . .. . . . ...... . . . .. . iO: 4008000 
Official de gabinete do Secre-
tariO .. ...... ... ........ .......... . ... . 
Chefe de secção ...... ... ....... ..... . 
Primeiro official ............. ...... . 
Segundo orfictal. ...... ....... ...... . . 
Amanuense ......•.. . .. .. , . . 
Porreiro . . , . . . •. . . . .. , ....... . 
Almoxarifado. . · . .. , . . • . . . . . , . , 
Continuo .... . ..... .. . , ...... .. 
Servente ....... . .. . •..•.•••••.•• 

ARCHIVO PUBLJCO 
Director (incluidn <~gratificação da 

Revista ....................... . . 
Chefe de secção ................ . 
Primeiro offi.::ia I • ..•••••••.•••.••• 
Segundo ofticial. ~ ............. .. 

7:2008000 
6:5008000 
4,:6008000 
3 :80080.!0 
2:8008• 100 
1:8008000 
2:4008UOU 
t :-i40SO' •Ü 
t : i 008000 

to -íOOSOOO 
6 5008ROO 
-i 6008000 
3 80QSuOO 

Porteit·o . . ........ ........ .. . i :800fo000 
Continuo..... . .. ... . .. . . .. . . t :44-f · oo 
Ser·vente • .. .. • .. . .. . .. . . .. .. . 1 ::lOO 000 

EXTERNATO DO GYMNASIO MINEIRO 
AIBanuense .. ... . . ... .... ..... .. 2:4008000 
fn:;prctor...... ...... • . .. .. . .. . .. 2:200Suoo 
11orteiro.................. . .... . . 1:8008000 
Continuo . .................... ... i :-í4t'8000 
Serventt·........ .. .............. t : ~oosooo 

lNSTRUCÇIO PRIMARIA 
Oirector do Grupo Escolar da 

C;1p1tol . .. ................. . .. 
Oirector da E~cola Infantil .•.... 
Director de grupo de cidade ou 

villa ........................ . 
Dir'f'C tor de grupo de districto .. . 
Professor do grupo escolar da Ca-

pital .... ..... . .... ............ . . 
Prpfessor da Escola lnfanlil ... . .. 

8 :9608000 
3:960$000 

3:3<'108000 
2:2008000 

2 :2008000 
2:200800() 



~ofessd~ ~ e~~ola _pl'i~~ri~ ·~ri~ · · : .. nm é. E~cola ['q-ormal . : : ...... : 2:2008000 
P'r'ot'e11sor' d~ 'ésco!a slri~ular 'da',. • · 

Capitar:•; .... ! •. · . ... : : ......... ~ 1' 'f:960SOOO 
PJ-of'éssor ne ·'grupo escolar: de ' 

"ci'dade·ou 'vllra" .............. :·: . .'· · ! :9608000 
Pro.res~r .de grupo escol~r .de 
. dtsfrJCto ........... .. ..... . ·.. ... .. t :6\0SOOO 

P'rOfessor de escola singular· .. :.. t :&1:{)8000 
Proféssor de escola de colónh ou 

povoado rural .. .. ........... .... t·:320$000 
DtRECTORIA DA UYGIENE 

Dlrector geral .. .. ..... ... . ....... . 
~dito auxiliat· .............. ... .. 
Secretario ....... ......... .......... • .. .. 
Amaruense . ...... ... ............ .... . 
Desinfectador .. . . . . . . . . . • . ... . . . 
Con:inuo ..................... . . 
Servente ..........•............ 

iO:OOOSOOO 
8:0008000 
6:6008000 
2:8008000 
t :i408000 
i :44-08000 
t:tOQSOOO 

SECRETARIA DAS FINANÇAS 
Set:retat•io .......... . ..•...••... 
lnspPctor doTbesouro ... . ...... . 
Sub-Procurador Geral do Estado 
Auxiliar· juridico • . . .. . . . . . . ... . 
Auxiliar go chefe de contabilidade 
Official de g.tbinele do secretario 
Thesoureiro (incluf.ive quebras) 
Fiel do thesoureiro, (inclusive 

quebras) ....................... . 
Guarda· livros ................. .. 
Cbefe de secção .. .. .. .. .. .. .. 
Primeiro escripturario ....... . 
Segundo escripturario .•• . • .. . •• 
Terceiro escripturario ...••..• 
Solicitador dos leiloe; da Fazenda 
Porteiro ••. .•. ••. . .....•.•..•. 
Continuo . • . . • . • • .... • . • • • . . .. 
Servente .... ................ .. 

tS:OOOt>OO 
to:wosooo 
t3:200SOOO 
iO:WOSOOO 
6:6008000 
7:2008000 
9:6008000 

5:500SOOO 
6:6008000 
6:5008000 
~:6008000 
3:8008000 
2:8008000 
3:po~OOO t :80 1)00 
{:440 000 
t:tOO 000 

DlRECTORIA DE FISCALIZAÇÃO 
Director • • . • .. • • • • . • • . • • . . .. . . .. to: WQSOOO 
Sub·director . . •••.•••• . ••• . .• • . 9:000SOilO 
Servente • • . • • • . • • . • . . • .. .. • . • . t: 1008000 

IMPRENSA ÜFFJCIAL 
Dlrector ...... • ........... ... . 
C'..aixn-secretario . •. • • • • • .. . .. . 
l\testre de orticinas . . . . .. 
,\uxtliar de redacção-titulado ... 
Con.Lra-mestre ••.• . • . ... . •.... 
MachinisLa . . . • . • . . . • . . . . • . . . • 
Impressor .... .. ...... .. . ..... . 
Official da sala de composição •. 
Revisor • • . . . • . . . . . . . •.. . .. 
Paginador ............... ..... . . 
Expeditor • . . ........... . ... ~·. 
Conferente . • • . .. ...... . ....... . 
_l~o'rteiro • . . . . • . . .. . • ...... ... . 

i0:400SOOO 
4:6008000 
4:8008000 
~=soo~oo 3:000 000 
a:oo oo 3'$ 3:600 o 
3: Ot 
2: 
2:~001000 
f :8008000 
t :soosooo 

SECRETARIA DE AGRLCULTURA 
Secretario .......... .. .. ·....... t8.:000fP100 
Oflicictl de gabinete do secretario 7:200$000 
Porteiro ................. ~.. •• . . t :8()()8000 

DtRECtORIA DE AGRICUL TUBA 
Director .... .. .................... to=~aooo 
Chefe techmco • . • .. . . . .. . .. .. . 9:00 000 

·chefe de secção .... .• .. .... ... o:5 OO·• 
Primeiro offic~al •• . • . .. . .. • • . .. ~=6=00 
Segundo officaal . . . • • . . . . . • • . . :t: 800 oo 
Amtmoense .......... : . . . . . • . 2:80o 000 
Continuo r o ... . ............ ' .. • t: ~~osooo 
Servente .......... . ............ t:tOQSOOO 

A. c.-47 

,• ' • DtRECTORJA DA VIACÃO 
Dirr.ctor .. ..... .............•. : .. · 
1 :hcfe 'technico •• : .............. . 
Chefe de sP-cçao .............. .. 
Primeiro official •.........•..... . 
Segundo " ........... . .. .. 
Ama'nuense .................. : . 

tO :i-00~ 9:= 6: 
i-:600$(100 
3:800$000 
2:8001000 

DIRECTOBIA DE EXPANSÃO ECONOMICA 
Director ... ,. . . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . !0 :4-00$,000 
Ctaefe de !\ccçao..... ... . .. . . . .. 6:5008000 
Segundo otlical.. . .. . .. .. .. .. . . .. 3:8008000 
Amanuense. .. . .. .. . .. .. .. .. . . 2:80080fl0 
Servente........ .. ............... t: IOOSOOO 

J UNTA COMMERCIAL 
Secretario . ....... . ...... .. . . . .. ~=OOOSOOO 
o ffiocta I. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. 3 : 8008000 
Amauueuse . ...... . ........ ... . .. 2:800$000 
Porteiro....... ... . ........ .. .... i :8008000 

Art. 6. · Revognm-se as disposições em 
contrario. 

Sitia das commis~ões da Camara do" Depu-
tadog, 6 de ~ctembro de !913.- Augusto 
Spyer.- .M. Gonçalves.-Pedro Lat orne. 
Patecer e redacçiUJ, final da proposição 144 

(projecto n. 106) da Comam. na parte re-
ferente á Coi:t a Beneficente dos Funcciona-
rios prt/Jlicos. 
A commissão de Redacção das Leis, a qual 

furam presentes a propo~içào n. f4~, da C't-
mar·a, ~obre orçamento, e as emenda~ a ella 
olfereciôas pelo Senado e r.cceilas pela Cama-
ra , tendo em vista a deliberação do Con~res
so para serem destacadas em proposações 
distinctas as materias ex tra·orçamentarias, é 
de parecer que para a materia referente á 
Caiu Beneficente dos Funccionarios Publi-
cos seja adoptada a seguinte redacção tina!, 
feita conforme o vencido : 

O Crmgresso L!'gislalivo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • Fica o governo auctorizado a dar 
organização á Caixa Benelicente dos Fun-
ccionarios e da For.;-a Publica em seccão an-
nexa á Secretaria das Finanças. 

Art. 2.• Ficam extensivo" aos funcciona-
rios da Prefeitura da Capital as di.~pos~ões 
da lei n. 588. fie 6 de setembro de t9t2, que 
instituiu a t.;aixa Benelicentc dos Funcciona-
rios P1lblicos. desde que sati!'façam as pres· 

·taçõesa parti'r da datn em que entrou Pm exe-
cução a lei n. 588, de 6 de setembro de H•t2. 

Ar-t. 3.• Revogam-se :iS dispos~ões.em con-
trario . 

Sala da!' commis~ões. 6 de l'elembro de 
i9t3.-Augusto Spyer.- M. Gonçalves.-Pedi'O 
Laborne . 
Pat•ecer e redacclio final da proposiçãf) n. /4-f. 

(projecto n. 106) da Camara na pa1·te refe-
rente oo regimen tribttlario. 
A commissào de Redacção das Leis, a qual 

foram presentes a proposição n. t-i~ da c:a-
mara, sobre orçam~nto, c as emendas a 1 lia 
olt'aecidas pelo Senado e acceilas pela Cllma-
ra, tendo em vista a dellber çáo do CongrP.S-
so para serem !l e!' t~ cadas em proposições di!.l-
tinctas as materias cxtra-orçamP.ntari;: s, é de 
parf'cer que para a materia referPnte ao re-
gimen tributario seia adoptada a g~guinte 
redacção final, feita conforme o vendrlo ; ' 



O Congresso Legislali~o do Estado de Mi· ficam isentas, por cinco annos do imposto de, 
nas Ger&e~ decr.eta. ; ...... . . . . . . . . . exporta~q, qu~~ .~Q~re ~o minerio que expor- ' 

Art. t. · As .aguas. mineraes.de fontei si- t••rem ate me1.o m1fhao de toneladas, por 
tuadas no Estado.ticilm .suje.itas ao imposto de aono,·quer sobre · o fer, o ~uza ou aço. ' 
ISttOO por caixa a. .exportar-s.e, além do sello r Art. 12. A ·.iàx'â 'de' · exijortaç?ó · de chifre 
de garantia, . . . continúa ~ sec· d~ . g\]il)ze r~!s por kilogram-

Art. 2. · As dispol'içõ.e.s que regulam a ma. , , ' ~ • • · , 
·exploração d'aguas mineraes das fontes• do ATt. : 13. ; Os. f;t~of~.S. ~ohc~didos peJa. ,lt:i · 
Estado·, estendem-~e não só ás em prezas que n: 4-68~ de H ~-~ .s~tembro çle t 907, que ficam. • 
têm contracto com -o mesmo, .cemo - tambem extensivos ao tQucmho ,preparado e acondi- . 
ás demais exploradas -sem -suà intervenção, cionado•em barr~s ~ . . ll.C!~. <_>IE!OS em geral,·· vi- · 
ás quaes são applieaveis o sello 11e garantia, gorarão pelo prazo de do1s annos. • 
a' taxa de exf!ortaçãG-creada .. nesta lei •e á Art. ti: São isentas •do imposto de ex- , 
quota que fôr·. iiCCoràana para . a . nscaliza- portação as teJh.as fabricadas de cimento · e · 
çio." amiantho e as .. peças isoladas de machinas 
· Paragrapho unico O governo, a bem da destinadas á Jav.o.ura .ou á. industria, quando , 

saude publicá é 'da 'défes·a "da le~ítiinidade das redespachadas para serem. reparadas.• . 
aguas do Esta_qQ, imped_irá. a.' ~xpprl11çào d'a- Art. t 5. Os. e,.crivãP.s nic p.oderão entre· 
guas min~rac~ . d~ t> J!l.P.r~~a. s. . q)J_e . . f!ãO s~ sub- gar ás partes certidõ.es ou . docwnentos su.:· 
mcllam a dt~post ção deste \artigo, . ás quaes jeitos ao sello do .E~tado. sem .a . de:vida .inuti- . 
será imposta, no caw de infrac'çào, a multa liz~ção, sob pena de multa ,de 5080QP. 
até cinco contos de réis. . , Art. 16. Us contractos !'uperh,rês a ...... 

Art. 3. · Durante o, mesmo exercício o t.OCO:OOOJOOO pagarão de novos -e · velhos di-
imposto de exportação .de couros, crús e de . reitos a taxa de 88800·por 'cbnto de réis atéi 
cascas tano~as, de~tinadas a ~;o l'tum·e de cou- a{luella quR nti~. ·e <Jahi•em d eànte, pelo exces-·· 
rb, .será de 20 · 1. acl ·valore'ql , ·' . so, 'a de 280ú0· pol' conto ou :fracção de conto. 

Art. 4. · Se t·á, desde já. ·de 8.•··. ad-'lla·- ' Art. n , l!.m processos cl'iminaes, cujas custas 
l01·em a .t xa do impMto de ex portação , da devam ser pagas pelo Estado,· os oflicíaes e 
borracha; e de iO ·t. ad-valorem .a do impos- escrhães ' que' tenham derépetir algum servi-' 
to ne éxportaç.ão de lenha e madeira de lei ço, por ter sido in'tructifera a primeira dili-' 
e de cónsll'uccão, em. tórH s', ,pr!jnchões,'. <;>"11 , gencia, não vencerão custas · pela 1 repetição 
dormentes. ' , Art. i·8. O· imposto· de ·tiez. por cento a 

Art. 5.• Fica limitada a WO kilos á. isen· que se refere-- a ·ta-bella · n\ 2, do regul. n.• 
ção do imp,ost.o de exportação sobre amos- 1.378,' de 7 de ·abril d-e f 900. recahirá tam~ 
tras de ca~as commPrc[l\e!', de que trata o bem !"obre os ·allivios ·de quaesqüer •'multa~
art. H, da lei n. 5i0. de f 9 de setembro de , ém que · a parte · tenha • incorrido por·· culpa 
i9tL propria.· • } 1 

Art. 6:.· Fica e_lev~da a tiO· I . h pxa de Art. t·9. Será de mil rêis ·a taxa tlo' s~llo 
exportaçao do d1ama~te brut~. mantida a dos atlel>tados para qualquer 'fim, excepto as1 
actual rara> a exl?o~t.açao do brtlhante .. isenções Jegaes ·e aquJ> IJ"s que ·forem espe!.· 

Art -~. • Contmua o governo auctortzarlo, cificadas em ini'>trucções expedidas pelo go-
desde Ja, a prorogar, p,or ma1s um anno, a .verno. 
contar de 31 de dt>zembro do corrrente annu, 9 · • • · • •. · - · • · • • • • . 
'ó prazo de que trata o dec. n. 2. 673, de 5 de Art. - O- As cerlldoe~ para a~_?sentadorl~s,: 
nov~mbro de f909 , para que os adquirentes reformas.. e qua~squ~r gratlfica~;oes addlClO-
·de propriedades immoveis inter-vivos, pot• ti- nae!ó', ·QII~J?do extr.apida~ de. fo lhas. de pa~a
tulos par'liculares, ctrectuem o pagamento do mef)IO :da s.ecretn~Ja d?~ Fman_ças, -P.f.~ll liO 
·respectivo imposto de transmissão e os.aver- d~ 1 az? • P01 25 (vwte em co), -lnth?,s. ~g_uatro 
bem para os Ii ns do imposto territorial, in- ~ti rél$, _de bt1~é<t_ ~o~ anno QU !rác~ao de 
dependentemente da multa de 50g000 de que an?·?-.dols anui réts; fu:~ando rçvo.,ada a ob: 
trata o ar·t: f3 da lei n. 271, de L · de sett>m· s.e r,vaçap 3· d? § L ~- da ~'lbel la · B, .do re~u-; 
bro .de 1899, observando-se as ois posições dos lamento, anrtcxo ~o ~e c . .. . . i .~8f '•· de f900. 
·at·t. 2; 3, 4 e 5 do citado :decreto e Javran- Para_grapho _o mco_. ~~ ce.rl!dO~s qgand9 
·do-se novos editaes, ·findo o prazo do art. ex~r~ htdás de fé . ~e ~ftili ~), p<~r.a rPf~~ma d~ 
·i. . , do mesmo decreto.. .• , . . ~th~1aes . e _praÇas ~-a ~nb_a~a Po1Icta)1 pa-

Art. 8. • E' o governo auctor·izarlo .. desde I ~(tr,w.ct:e . ~az_a_,):>or 'mte e c~nc.o lmti ~s •. qua..-
ja , a estabelecer· multas .até 2:0008000 para tro nnlrets,-;:_. de busca, qu!n!Ie~t<Js' réts por 
os casos dl' infr&ccção dos regulamentos fis- anno ou frae.~o de. 3~?~· . , . . , 1 
caes que expedir . . . · Art._ 21. 0 . cumpr1me.n~9 de re_qm~tções, 

. , .Arl. 9.· Os titulas para concessão qe apo- port_ar-18s, ordens, saques e outro~ p~pe1~, au-
sentadoria~ estão ··S1ljeitos tJOs· mesmos impos- ctqnzando pagame~tos que:_.transitarem pelas 
tos ·qull são devidos··pel a~ mesmas nomeações ca1xa~ da Sec_rr;:tarw .das .Fman.ç~s ; , e pelas 
e sPrão ar·reca-dádos do-mesmo modo. . ( demais !epart1coes_pagadoras dq Est~do, ~om 

· .. .(\rt1 ~o, : A taxa ele. eJS portação rlp minerio ~xcepçao de . vencimentos . de . tuncc10nar10~ 
de [f; rro $ de , 200 réis por ton~.Jncja e a .Q,o tica SUJPtto, ao .Pa~amepto,da t.;J xa,,de expe-

1Jerro guz~ ou de ·aço_,é .de 1,09 réts, ficando (:hent~ de 400 rc_t~, ~.u.~ sy;51 cobrad_a eJO ~s-
. f~y,o~ada fi le.tJ'a A, dq .. art. f :· da lei n'; 4?CJ . tamp1lll~s. . . . ... . . . 1 1, • · :.~ 
-d_e ,H 91~,s~tewJ:>wd.~ . i909, t,que: a fixí!V3,em Art .. ~2 . . G'on tmu_aii] !S~ntos do pagamerr-
-,Ç.JJ)CO rfl)S . , . . , : _.. . . -r I to de I~Jxas Ç.,annu!.d.ades- os alumnos. que, 
. Art. H.· As 4uas . müm;e,iras fabrica ~ , ,ql!e ,flté ~ ~atH da publicaç~~ d;1 Lei. Or~anica . dp 
- se fung:lre!n'idenlr_o · rto •. Estado, pjll'a a redu- Enswo,,frequentavam j::ratoitamente o Gymqa-
~·çgão, do IViQÚ iQ. d~ t_P·rro, empregan~q;,c~.Pi{ ~i o l'd,ipf iro, _mrv:vf~\~de ·. de dJsEosições : qo 
t~l . tJ:alilJl!<:I'O'.:. no _mip_iJ09 .:..g~ . ~:oOQ :,.uP.Q$0opl . . C~digq 1 do f:.rJ si,l}O.J:~Y9g~d9 ... · · , "-· 

" .. ~ I " 
. , - . . I 
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· · Art; t3: Fieli·o governo aúctorizado d es-
: de Já, a mod.lticar' as ·taxas' do imposto de 
·exportação da m·inleiga, podendo r~duzil-as 
dó · m •'X imo actual ao mínimo de 3 i f 2 • f •• 

~ es~abe_lectndo regras par.-. que· o impo~to re-
c~ta d~rectamente sobre o pe:;o liquido da 
mante~.ga a ser exportllda, e de fórma que es-

, tas l'egras se estendam ao modo de• cobr:m-
ça dl' h:npo!<lo or.1 existente sobrP. o leite e 

·outros productos de lacticinios em export:\-
j ção, o qu·ll, para todos os produ.ctos, poderú 
ser pago na estação do · dP.stino. 

.Par11grapho unico . Para o~ fins do dispos-
. to neste artigo será nos invclucros declarado 
o" seu peso h roto e es:ado de pure1.a do pro . 
dueto, estendendo-se esta providencia a todos 

·os product'Js manufactu t·ados da industria 
a~ro ·oecuaria, observando-se t-Hnbem o que 
dispõe sobre o assumpto a lei n. 4-93, no 
que não tiver sido alterada por esta e lhe 
!liiO fõr contrario, ficando o infr11ctor ou 
mfractores sujeitos á multa de iOOSOOO c ao 

r dobro na reincidencia. 
Art. 24. A disposição do n. 23 da tabella 

B, do occ. n. 2.993, de 2á- de novembro de 
- i9to (imposto de industl'ias e profis~ões) , se 
e~tPnde ' aos presidentes e gerentes das So-
cie~ados !\lu tuas, ficando extensiva ao de . 

· mais mt~mbro~ da dirPctoría a· di:;.:>osição do 
n. to da mesma talwlla. 

Art. 25. A disposição do n. f3 da tabella 
B do dec. n. 2 093, de 24- de novembl'o de 
toto (imposto de industrias e protissões), 
appl1ca-se aos agentes ou representantes das 
companhias de seguros, mutuas não, que ten · 
bam séde f'óra do Estado. · 

Art. 26. Fica restabelecido o art. s.• com 
·o respectivo paragrapbo. da lei n. 379 'de 22 
de agos~o. d~ i90~. relativa ao pagamento da 
taxa JUdiciarta. . 

_ Art. 27. Ficam isentas de qualquer impos-
to e taxa de exportação, as amostras de cair 
e outras mercador1as até 5 kilogrammas, uma 
vez que sejam divididos em volumes de 500 
gramma3 l'a la um; aos infractores será im-
posta a multa de 2008000, elevada ao dobro 
na reincidmcia. 

Art. 28. Sem prejuízo do sello e dosemo-
lumentos actualmente cobrados, cobrarão 
mais a Junta Commercial ou os cartorios no 
registro das comarcas us seguinte~> taxas fi-
xas,em sellos : 

, a) Pelo archivamento de contractos 
ou P.Statutos de sociedades. . . ..... i08000 

b) Pelo registro de firm:~s ... , .. .. .. 58000 
c) Pelo. registro de marcas para qual-

quer ftm .. . . . •.•..•• . .. . . : . .. . .. . _208000 
Art. 29. Nos estabelecimentos de Insu·u-

cção secunrfaria ou profissional equipaTados 
aos do E.;t;!dO, ou que gosem de favo res ou 
subvenções do E~tado, será arrecadada a ta-
~a ~e 58000 de sello pelo exame em qualquer 
série do curso;-e nos de ensino ~uperiOI" 
em. i~entio;as condições, a de wsooo. sem 
preJUIZO do sello a que estão suje ttos os di-
plomas expidos p':>r Psses estabelecimentos 
que são egualmente devidos. ' 

Paragr;;pho unico. Não serão admittidos a 
r_egistro em qualquer repartição do Estado os 
litulQs ou diplomas que não tenham pago os 
,ellos estadoaes devidos, quando expedidos! 
por estabelecimentos particulai·es, ficando os 
mfractores das disposições deste artigo c 

paragrapho sujeitos ás multas de que cogt,ta o re~úlamento do sello. 
Art. 30. Fica revogado o art. 3. · da lei n. 

505, de 22 de setembro de t909, sobre isen-
Ç<'ío rlo imposto territorial. 

Art. 21. !> ta.xa ~e oito e meio por cento 
sobr·e o caf~ mmeir':l que . se exporta pelo 
porto do Rw· de Janetro será calculada pela 
pauta semanal em vigor no dia da descarga 
•1o café nas estações e pontos tiscaes a cargo 
da .Rec,.,bedoria de Minas no Rio de Janeiro. 

Art. 32. Revogam-se as disposições em 
contrat'IO . 

Sala das Comroissões, 6 de setembro de 
19q.-Augusto Spyer. - !\1. Gonçalves.- Pe-
dro Laborne. 
ParPoer e redncção final sobre a proposi-

ção n. 14,4 fpJ·ojecto n. 106.) da Camara, 
na parte referente aos beneficios á lavoura. 
A Com missão de Redacçà.:> das Leis, á qual 

foram presentes a proposição n. f34- da Ca-
mar~, ~obre orçamento, e as emt> nd11s a ella 
cfwrectdas pel? Senado e aceitas pela CamH-
ra , tendo em VIsta a deliberação do Congresso 
~a ra serem dest~cadas em proposições di•.-
IJnct~s as matcrtas extra -orçamentHrias, é de 
parecer que pllrJ a rnatel'ia r,..fcrent,., a hene-
ticio~ ft lavoura do ~~'la~q !\Pja adoptada a 
S~!Wtnte r edacção final. letta conforme o ven-
r.tdo: -0 Congresso Legislativo do Estado de 
Minas Gerao>s decreta: 

Art . f· . Fica o governo do Estado auctori-
zado a contractar, com quem melhores vatlla-
~ens offerecer, o estabrlecimento de at·-
mazens ~eraes na praça dl) Rio de Janei· 
ro e nas margens das estradas de ferro do 
E.stado d~ Minas, além de outras providen-
r;ta.s de mteresse para a producção mi-
Aeira. 

§ t ·. Fica o governo auctorizado a entrar 
em accordo com o governll feJeral afim de 
obter que a E de F. Central do Brasil ceda 
uma das secções do seu <~rmazem, na esta-
ção do Porto Novo, para ahi se e, tabelecer 
um armazem geral. 

§ 2·. Para o fim deste artigo, poderá o go-
verno,. além de outros favores julgados ne-
ce!'-sanos, conceder a garantia de juros de 
6 .•f . por prazo nunca !>Upet"ior a 20 annos e 
sobre o capital maximo de ... .. . . ....... . 
a. oao: ooosooo. 

Art, 2·. E' o ~overno auctorizado a modificat• 
o systema de arrecadaçüo do imposto de rx-
portação .do café, de modo qu (; o pagamento 
deste ~e laça na mesma occasi::io que o da so-
bretaxa, podendo para Psse fim entrar· em ac-
cordo com os Estados interessados nessa ex-
portação (a rt. 4· . da lei de t3 <le setembro de 
t91{ ). 

A~t. 3·. Revogam-se as disposições em con-
trariO. · 

Sala das Commis•õ•s, 6 dr ~etembro de 
f913.- Au~uslo Spyer.-lt. Gonçalves.-Pe -
dro Laborne. . 
Parecer e 1·edacçào final sobre a pr oposição n. 

144 (projecto n. 106) da Camara, na pa1·te re-
{torente á t:naterw judiciaria. 
A Comm1ssão ele Redacção das Leis, 11. qn 111 

foram presentes -a . propo~ição n. 144- da ca-
mara, sobre orçamento, e as emendas · a .~ elle 



Offerecidas pelo · Senado, tendo em <vista a 
deliberação do Congres~o para serem desta-
·Cadas ern · proposiçõel! distinctas as materias 
extra-orçamentarias, é de parecer que para a 
ma teria referente á org~ ni1.ação judiciaria sej t 
adoptada a seguinte redacção final, feita con-
forme o vencido: 

O Cong1·esso LPgislativo do Es!ado de ~fi
nas Geraes decret ' : . 
· Art. t ·. Nas expressões- <~emprego ·geral 
ou provincial>•-do art. 4·. da let n. •71, de 
u de sctemb1·o de 1907, compreheode-se o 
cargo de supplente de juiz municipal. 

Paragrapho nnico. Para os devidos effeilos. 
o tempo do respectivo e tfl"eclivo exercício 
dcs~e cargo. será reputado, provado e liqui-
do á vista de certidões do titulo de nomea-
ção, posse,juramento e de ter o nomeado, du-
rantc o quatriennio, dado nudiencias e coo-
pPrndo em ser·viços de ~uas atlribuições judi-
ciaes. 

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

Sala das Commissões, 6 de setembro de 
1!>13.-Augusto ::ipyer.- M. Gonçalves.- Pedro 
Laborne. 

O MÉSMO ~ÊI'iiiOR pede, sendo concedido pe-
la C11mara , di!ipensa das. formalidades regi -
mentaes p ra que sejam discutid s e votadas 
ua presente ses~ão as redacções finaPs que 
acaba de ><presentar. 

O SR. EMtLlO JARDIM, em nome da commis-
são de Or~omento, apr·escnta os seguintes pa-
receres: 

· Parecer para 1J 2•. d.iscussiio do projecto 
n. /10 

O projecto n. HO, auctorizanrlo o govern o 
a abonar a .José Joa4uim da .Fon~r.ca, ex-
cotlector de Ponte Nova, a quantia de . . . ..•. 
1 :7t38750, em estampithaH roubadas, ficando 
o mesmo responsavel pelo restante do des-
fal4ue de qnantias retiradas, abu!'ivamente, 
P-m seu poder, parece á commissão de Orça-
mentu devt• ser rejeit"tdo, pelos se(Juintes 
motivos :- No requerimento dirigido ao Con-
gresso do Esta tio. em 2 de setembro de i 910 
solicita o ex -coltector de Ponte Nova, Jo~é 
Joaquim da Fonseca, reiP.vação da quantia de 
i3:830S030, em que confessa ter sido alc~ n
çado, illt e~ando que ne.ssa quantia está in -
cluida a de 3:H48000 em estampilhas· rou-
badas á coltectoJ"ia então a seu cargo. 

.Ess:1 allegação não a conseguiu provar o 
peticionaria. que chega mesmo a confessar, 
em sua petição, não saber expliclr como se 
deu o alcance acima referido.- A rejeição 
do projecto, portanto SP. impõe desde Jogo e 
por ella opina a commissão. 
~? la rias f.ommis!'õe s. 6 de setembro de 

!913.-Ehlilio J:udim.-::iP.Ilna Figueircdo, -
João Lisbóa.- Alves de Lemos.- Oditon de 
Andrade. 
Pm·ecet• pam 2. • discussciu "sobre o projecto n. 

IH 
,A Commissão d.e Orçamento, a que foi pre-

sente o projeclo r:t. 11 1, anctorizando o ~o ver-
no a relevar Francisco Bernardes dtJ Moura. 
ex-col lector d.e Entre Rios. da quatlllia de . ,. 
2:891$662, roubada á coltecloria ·então a. seu 
cargo: · •.• 

Considerando que. os .documentos .co~ue 
foi instruido o, requ~rimento .do ex~col · _ , 
pedindo a relevação auclorizada pelp pr. ftciO, 
,pro.vam q_ue em ,a noite rde)) p14ra 6· J~e ,j.uíijto 
de !912 fot aquP.lla co)leclorta arrombap4, §ea-
do os peritos .que funçcjonaram no . au~~e 
corpo de deJicto, 11 que se precede&~, a ,reqJM-
rimento do ex-collector por este inforaadts 
de que na gaveta de uma mesa que enoo,otra-
ram a un~ quinhentos metros da collt;!ct.oria 
e,xistiam 3:104-8000 em .dinheiro e 213$tl00 em 
estampilhas federaes; . ·. 

Considerando, quanto ao .roubo :. l~egade-s;e
lo ex-collector, que não ficou elle provadp, 
E-i não indirectamente. havendo apenas indicios 
de que fosse praticado; . . 

ConsideranâQ qui.', · provada que esLivesse, 
plenamente, a ~x1stencia de tal crime e de!!-
coberto o seu auctor ou auctores, ao ex -colle· 
ctor corria ainda o dever de ministrar pro-
vas cabaes excludentes de sua culpa. embora 
leve deixando de tomar as cautelas devidas 
em ordem a evitar a sublracção de dinheiros 
do Estado confiados á sua guarda; 

Cr>nsiderando. finalmente, que a adopção 
do p1·ojecto viria estabelecer um mau prece-
dente, que ao Poder Legi~lalivo Mineiro com-
pre evitar, . sa lva~uardando assim os in teres-
ses do Estado,-é a Commissão de parectlr 
que subindo á 2.• discussão o projecto n. 1H, 
seja rejeitado. 

~ala ria!'. Commissões, 6 de setembro de 1.913' 
-Emilio Jardim.-Senna Figeirf'do. João Lis-
bóa .-Alves de Lemos.-Udilon de Andra-
de.-lmprima-se. 

O l'R. Jo..\o VELLoso, em nome da commis-
são de lnstrucção Publica, apresenta o se-
guinte 

P1·ojecto n. 136 
A commissão de lnstrucção Publica da Ca-

mara dos Deputados, no Con~resso Legisla-
tivo do Estado de Minas Geraes, á qual foi 
presente uma petição em que o director do 
Gymnasio Leopoldiuense solicita rrgistro, na 
Utrectoria de Hygiene do Estado, dos diplo-
mas de pharmaceulico e de clrurgião-dentis-
to, expedidos pelo «Curso de Pharmacia e 
Odonlologi:Jn, do referido Gymnasio Leopol-
dinense, tendo recebido por intcrmedio da 
Mesa, e estudado attentamente os c1ocumen-
tos que por esla mesma Commissào foram 
requi~itados, considerando que o Gymnasi'o 
Leopoldinense, fundado em 3 de junho de 
19t•6, possue palrimonio proprio e provou sua 
perso.nalidad e jurídica, t.udo de accordo com 
o dec. federal n. :t 890, de 1." de jànciro de 
1901; 

Considerando que os exemplares impressQs 
dos estatutos do mencionado uGyml)asio Le.o-
poldinensen e os atlP!'(ados firmados p1-lo pre-
sidente da Camara MuniCipal de Lr.~poldina 
e pelo .!elegado de Hygiene, a relação <fos 
:~lumnos matriculados· nos dois cur~os f:lo 
Gymn<•l'io. ~tcompanhada dr. ceclaraçõcs fi.r-
n:<tdas pelo din,!ctor,, sPcretario e lentés for-
mados, que regem a~ cadPiras dos mesmos 
cursos, ~tflirmam a regularidade com que es-
lão funccionando esses cursos, app 1relh:ldos 
de gabinetes c laboratorios reclamados a bem 
do ensino prati~o das' respf!clivas •iisciçp-
nas; ·• 



. ~s.ideran.do que embora esteja funocio-
nando resularmente o c:urso phar.maceulico, 
cQQt.o ea&á :(!Qnstiluido, é .muito para del'ejar se 
a inclusãode dhciplinaslaes como a hygiene 
.Qlinero-blologica, .c.himica analylica e .:h1mica 
industrial, materlas cujo conhecimento é koje 
reputado, nos meis scientific01> mais adianta-
dos,como indispensa .... el ao profissional di-
plomado; 

Considerando que a ouL1 os institutos congc-
neres, em identJcas condições, o Congresso 
Legislativo do Estado tem extendido o dispos-
to no art. -!2, da lei n. 4,63, de 12 de setembro 
de HI07 : 

E' de parecer esta Commissão que seja ada-
ptado o seguinte projecto de lei: 

O Congrt>sso Legislativo do Estado de Minas 
G~raes decreta: 

Art. 1.° Fica o governo auclOJ·izado 11 man-
dar admitlir a registro, na D1rectoria de Hy-
giene do Estado, os diplomas de pharmaceu-
tico e cirurgião-dentista, conferidos pela «Es-
cola de Pharmacia e Odontologia do Gymna-
sio Lcopoldinense . ., 

Art. 2. 0 Re\'ogam-se as disposições em 
contrario. 
. Sala das Sessões, IJ de l'etembro dA !9!3.-

João Velloso, relator. - Nelson de Senna.-
Ferreira de Carvalho -Xavier Rolim .-A im-
primir. 
APRE,-ENTAÇ.\0 DE PROJECTOS, REQliERIMENTO!i, 

INDICAÇÕES, I~TERI'ELLAÇÕES E MOÇÕES 

O sr. Vahlomiro de •"galhães jus-
tifica e manda á Mesa a seguinte 

indicação n. 18 
Indicamos que a Camara dos srs. Deputa-

dos represente ao governo da União sobre a 
necessidade da urgente construcção do pro-
longamento tia linha telegraphica de 1\fonte 
Santo á cidade .de Pa!'sos. pasf:ando por S. 
Sebastião do Paraiw, Jacuhy e Santa Rita de 
Cassia. 

Sala das sessões, 6 de ~etembro de t 9t3.-
\'aldomiro trlagalhiles.- Franklin de Ca~tro.
João Lisboa.-Aives de L~mos.-A. de . Re-
sende Costa.-A' commissão·de Obras Publi-
cas e Viação. 

Approvoçtio de redacções finaes 
O sr. Prel'idente annuncia a approvaçilo .das 

redacções finaes hoje npresentadas, de accor-
do com o requerimento do dr. Augusto 
Spyer. 

Lida!':, pois, e posta~ em discussão succes-
sivamente, são sem dcbfte approv11das as re-
dacções flnaes dos projeclos ns. 9!1 (("orça Pu-
blica} e t06 (Orçamento); assim como das cin-
co emendns deste destacada!\ para constitui-
rem proposições de leis distinctas. 

Remettllm-se á sancçilo. 
Urgencia . 

O ~R. lGNÃCto MuRTA. (pela ordem} requer 
urgencia para apresentar um parecer. 

Consultada a Casa esta concede a u'rgencia 
solicitada. 

' . 
f) sr. Igoaclo Murta: - Sr. Presidente, 

pedi a palavra para ter a honra de passar is 

JDã66 ,de v. exc., um parecer da commi881o 
de Obras Aubllcas e VLçlo, que vem secun-
dar, de alguma fónma. o esforço do nosso 
dislincto collega, o nobre depolado sr. Val-
domiro de Magalhães, sempre tão solicito, 
como a Casa sabe. em cumprir os seus deve-
rres (apoiados _geraes; mttito bem) procurando, 
assim, desempenhar-se do mandato que, em 
boa hora, lhe fui confiado pelo alttvo e nobre 
povo da 4•. circumscripção eleitoral (apoio-
dos) . 

A indicação do meu illustre collega trata 
de attender a uma d11s mais palpitantes ne-
cess-idades de um povo que asp1ra marchar 
na estrada larga do progresso, porquanto, to-
dos nós sabemos, qne ns communicações 
rapidas trazem grandes. beneficios não só-
mente r os lagares direct~ rtumte servidos pelos 
mesmos, mas lambem ao Esládo inteiro 
(Apartes). 

A commissão desempenha-se gostosamente 
de seu dever, secunda ndo a indicação do 
meu collega e faz votos para que o pedtdo do 
nobre deputado seja attendido, uma vez que 
elle represente a vont:1dc do povo que tão di-
gnamente reprP.senta. 

O parecer é concebido do seguinte mo-
do (lê). 

Parecer n. /98 
A commissiio de Obras Public·1s e Viação, 

a que foi presente a indicação u. 18, do sr. 
deputado Valdomiro de .Magalllães,-é de pa-
recer que seja a mcsi.Jla submeltida á discus-
são e approvada. 

Sala das com missões, 6 de sPtembro de t913. 
- lgnacio 1\lurta.-Christiano Rõças. - A im-
primir. 

Passa-se á 
2•. PARTE DA ORDEM DO DIA 

ta. discussão do projecto 1z.~1, do Senado 
Lido e posto em t•. discussão, é sem de-

bate approvado o projecto n. 7 do Senado, 
creando a Caixa Especial para construcção de 
estradas \1e rodagem, nas condições technicas 
do dec. federal n. 8.32~, de 27 de outubro de 
1910. A' commissão de Obras Publicas e Via-
ção. 

Nada mais havendo a tratar o sr. Preside o-
te designa p<lra a sessão sPguintc a parte re-
gimental da ordem do dia. · 

Levanta-se a .;essão. --·:1!'·--55& SESSÃO ORDJNARIA, AOS 8 DE SETEM-
. BRO DE t913 

PRES'lDlõ;NCIA D0 SR. EDUARDO DO AMARAL 

SUMl\1ARIO : - Acta. - Expediente. - Dis-
curso do sr . ~elson de Senna. -Apresentação 
de pareceres.-Emendas do Senado ao projecto 
n, 101, da Camara.-Or~em do dia'. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Vieira Marques, João 
Lisbõa, Silva Fortes, · Henrique Portugal, 
João Antonio, Nelson de Senna, Tav;,res de 
l\lello, Alves de Lemos, .Moreira da Rocha, 
Martins da Silva, Ca~tello Bracco, Odilon iie 
Andrade, Christiano Rõças, Senna Fi~neire
do, Edgar.do da Cunha, ~milio Jardim, ~~<Jes· 



· íino Gonçalves:.Jgnacio Murta,- ·José Cuslodio, 
· J&ão Velloso, Raul Soares, . Paulo Pinheiro, 
• Schumann, Pedro Laborne, 'Miranda Junior, 
·Argemiro de> Re~ende, Ferreira dP. Carvalho, 

.-.Ertmundo Blum, Augusto Spyer, Valdomiro de 
· Magalhãe!t, Xavier Rolim e raltando com cau-
. sa particip~da os srs. Stylita, Olympio 

Teixeira, c.;aJdeira Juniot·, Campos do Amaral 
· e Antonio Moura e, sem dia, os mais senho ~ 
··res. · · 

Abre-se a ses~ão. , 
. E' convidado para o Jogar de 2•. secretario 
o sr. João Lisbõ t. Lida a acta da antecenen-

' te e não havendo quem sobre ella faça obser-
vações é a mesma dada por ;lpprovada. ~ 

EXPEDIENTE 

Consultada' a Camara approva e~ta o ., re-
·querimento pelo que o sr. Pre.:idente diz ·~óe 
opportu!lamente as submeUerá a discuss4o!'' 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS c(u••rss~s . .. \ ., ' . 
O ~R. JoÃo VELLOSO, eíri nome da comaíis-

são de lnstrucção Publica', -a presenta o se-
guinte 

Parecer n. 199 

A commissão de Instrucção PubJica da 'Ca-
mara dos Deputados, a que foram .presenlPs 
a~> informações prestadas (copias juntas) pela 
Secretaria do Interior, em relação ó. reclama-
ção fP.ita pelo corpo docente do Externato do 
Gvmnasio Mineiro sobre o pagamento de gra-
ti{icações que lhe são àevidas pela regencia 

Sobre a me,;a n!o ba materia de expediente. de desdobr·ameoto de cadeiras do curso da-

Telegmmmà 
quelle instituto official, em annos anteriores: 

Considerando quP, no art. H . da recente 
lei de Orçamento agora votad& pelo Congres-

0 sr. Nelson de Sennaa - Sr. Presi ' so Mineiro, está. claramente expresso o pen-
_dente, aproveito o expediente para man- saménto do -poder legisla.tivo, l(uando declara: 
du á r esa e esta ordenar a inserção no re- cA auctorização constante do art. 30 da lei 
su~10 dos nossos tra.~alhos de hoje, do 1se- n. 596», de 19 de setembro de i9t2, é "re-
gutnte tclegramma : ' , refente a cada desdobramento das cadeiras 

uSe rro, 7. - Deputado Nelson de Senna. Mesa "do c,u ~~o do Gymnaüo·Minei' ?''·> , :· , ' 
admini,;traliva Santa Casa do Serro, aca tando E ainda considerando que, em face,_ ~o.~ re-
nova re5olução benemerito dr. Julio' Ottoni, gu lamento vigente (dec. n. 3.853, de 21 de 

·após formalidades canonicas, e em conformi- de mar·ço de i913) desappareceu a distincção 
· dade'.condições projecto orçament•> E~tado , entr·e lentes e professores, no corpo docente 
· abrirá. gratuitamente mão "Casa dos Ottonin do referido estabeleCimento de ensino secun-

aqui para creação Instituto Profissional .Meno- dario, cumprindo, pois, ao· governo e:xeeutar 
· res Desvalidos, confirmando assim desejos dr'. o dispositivo votado na citada lei· n · 596'(aH . 
· Julio e patriotismo governo. Saudações.-Pela 30), de accordo com !I interpt:etação que o Con-
mesa administraliva, o provedor, mo·nsenbor gresso do Estado Hcaba de dar. em favor da 
João· Moreira• . • pretenção e direito daquelles docentes, éon-

Sr. Presidente, esse telcgrammR veio des-
fazer as justas duvidas que aqui externPi por 
occasião da discussão d os emendas of8recidas 
pelo Senado ao projecto n. i 14, que se tra-
duziu na lei de orçamento do Estado. 

for.llle se evidencia do citado art. H do pro-
jecto dn lei de Orçamento já votado, em re-
dacção final : E' de 1parecer que se nrcl.ivem 
os documentos juntos, pelo facto de já se achar 
resolvido o caso, que foi objecto da reclama-
ção dos lentes e professores do Externato 

Estão agora desfeitas todas as duvida:; que ~o Gymnasio Mineiro. 
pairavam em meu e!'pirilo e vejo em um ac- Sala das commissões, 8 de setembro de 
cordo perfdto as vontades desse benemerito 1913. -João Velloso, relator .-SP-nna Fi~uei• 

- mineiro que doou avultada quantia par·a a rerlo.-Ferreira -de Carvalho.-Xavier Rolim. fundação elll minha cidade natal de um lnsti- · 
- tituto de educação profissional , com o desejo - lmprtma-se · 
p:~triotico que dictou a Santa Casa de ~lise- Não ba projectos, requerimentos, indicações, 
ricordia do Ser·ro" a abrir mão do donntivo interpéllações e moções a serem apresenta-
que já lhe tinha sido qfferecido, para que as- dos. . 
sim o governo do Estltdo livremente possa · • • 
ali i levar a effeito a creação desse estabele- Emendas do Senado on prnjecto n. ,,0,1 (propo· 

· cimeto destinado á. edudtçao dos menores de~- · .. sição n. 140), da Cama1·a 
va!idos naquelle prospero e legendario muni- ' , ' ' , · . 
cipio mineuo. (Mnito beml ) -A Camara fica ·De accord<! com o requ~nmento do sr. Stl-
inteirada. · · va Fort.P.s, felto no .expedtente, entram em 

· discuss:io as emendas offerecidas pelo Sena-. o SR. SENNA FIGUE'IREDO manda a Me~a afim do ao prniecto n. tOi (proposicão n. t.W), da 
de ser junta ao requerimento apresentado pe- Camara, dispondo sobre conducçlo aos ava-
lo collector do município do Piranga uma ce- liadores e contendo outras disposições . 
dula fal~à por· elle r·ecebida na arrecadação 0 sr. Odilon de Andrade (não devolveu · de impostos.- Junte-se ao requerimento . • o sett ~isr.urso ) •. . o SR . ' SrLVA FORTE:; obtendo a,, pnlavra diz Ninguem mnis perlindo a pnlavra encerra-
que estando informado de acharem-s,e sobre se a discussão, · sendo rejeitada a emenda n. 
a mesa as emendas offerecidas e approvadàs ·t e approvada a de n. 2. 
pelo S-!nado a prop '>Sicão de lei n. HO ele- DPvolvam-se ao Senado. 
vando a 758000 o emolumento maximo de que 

- trata a lei n . 139, vem peçlir sejam ílS mesmas ··Nada mais· have.ndo. a tra,tar, o. sr. Presi-
. submettiOas a discussão na presente sessão . ·dente designa para amanhã 'á seguinte ·' 



. l: . ,ORDEM PO:DfA 
PRIMEIRA PARTE 

f . ... • 

'Até uma ~ora da tarde: 
Leitura e approvação ·da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde. 

·.Apresentação de pareceres das oommissõcs_. 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicaçGes, interpellações ou moções. · : 
Discussão df,l requerimentos, indicações1 m-

terpellações ou moções . 
· Approvação de redacções flnaes. 

• SEGUNDA PARTE ., I 
Até Q'Uillr'o horas da tarde : 
-Dis.:usEào do parecer n. ! 98, da commissào 

de Obras Publicas. opinando pela approvação 
da· indicação n . t8, sobre linha s telegl'aphicas. 

L• discussão do prnjecto n. i32, ~obre con-
cessão de licença a Judâ Ribeiro da Luz. 

2. · discussão do projecto n . i ti , a uctorJZ:J o-
do o gover·no a relevar ao r.x-colleclor de 
Entre Rios a quantia de 2:8978662, roubada á 
collectoria então a seu. cargo. 
. Disco ... são unica ro projecto de r~soluçãq 

n. 52, do Senado, sobre recurso eleitora~ de 
Piumhy. 

Lel'anta- 'Se a sessüo. 
--*#•--.-

de Carvalho, Edgardó da üunha, Xavier Ro:: 
lim, Edmundo Blum e ·Odilon de Andrade, 
faltando com causa participada os s~nhores: 
Stylita., Olympio ' Tdxeira, .. _Caldeira Junior, 
Campos do Amaral e AntOI}JO Moura ;~ -~~m , , 
cl,la, os ~ais senbores. • 

Não havendo numero legal deixa 'de havei' 
sessão, pelo que continúa para amanhã a 
mesma ordem' do.dia já annunciada. ,. --·#·--
TERMO DI<~ REUNIÃO PARA. A 56.• SESSÃO · 
ORDlNARlA, AOS i2 .DE SETEMllRO DE t9i3 , 

PrmsiqENCIA Do s~~.. EouA:~oo Do AMARAL · 
Ao :neio dia, feita a chamada, ach;1m-se 

presente os senhores: José Alvet: , Ferreira de 
Carvalho, Xavier Rolim, Edmundo blum, Raul 
SoarPs. ·Valdomiro rle ~lagalhàes, Pedro Luiz, 
Pedro Laborne e Schumaun, faltando com· 
ca usa participada os senhore8: St}'lita, Olym~ , 
pio Teixeira, Caldeira Junior, Campos do 
Amaral c Antonio MoUJ·a, e f em ella; os mais 
senhores . 
· Não havendo numero legal deixa de have r 
sessão, pelo que continúa va~a amanhã a o•·-
1dem do ô)á já ·annunciada. 

' I 

TERMO DE REU.'liÃO PARA A 56 a SESSÃO , ~·~•-
ORDINARIA . AOS 9 DE S ~!fEM~RO DE f913 TERMO DE REUNIÃO PARA .A .. 56. 4 SESSÃO • 

: PRESIOENCIA DO SR. f!:bUARD:> DO AMARAL ORDINARIA, AI.•S 1.3' DE SETEMBRO DE i9J31 

• ; Ao meio dia, feita a chamada; ~cham-c;e PRE;.wENCIA DO sR. En.UA·RDO no AMM\AL 
presentes os senhores Xavier Rolim, lferr'eira 
de Carvalho, João Velloso, João Antonio, · lgrra- Ao meiu dia, feila a chamada, ac)lam-sE> 
eío ,!\furta. Henrique Portuga l. Alves de Le- presentes os senhores: J~sé A\ves,_ Ferr!)ira 
mos, Odilon de Anrlrade, Miranda Junior, de Carvalho', Xavier Rohrp., lgnac10 .Murta, ~ 
Raul Soares, Pedro Laborne, ·José Cuslodio, Abeilard, Pedro Luiz. Sthumann, Edmundo 
F. Sc}Jumann e Ar~emiro de Rezende, faltao- Blum Valdomiro óe 1\lagalbãec;, Raul Soares,, 
do com Cllusa participada os senhores Slylita , João Antonio e Pedro Labome, falta9do c~m· 
Olympio Teixeira, Caldeira Junior. Campos do CitUSa participada os senhores: Slylita, Ulym-, 
Amai:al e Antonio Moura, e sem ella , .os mj:l i~ dio Teixeira, Caldeira Junior, Ca~pos ~o .. 
senhores . · ' .Amaral e Antonio Moura, e sem ella, os ma1s 
·'Não have11do numero legal, deixa de haver se'nhore!l. • ' · 1 ., 

sessão, pelo que contjnúa para i\manhã a Nã. 0 havendo numero legal deixa de have1~· mesma ord,em do dia dada para hoje. 
. --•#*- . c· sessão, pelo que con~inúa para 11 _sessão ·se-

TERMO DE. REUNIÁO pARA Á 65.• 'SESSÃO guintr. 'a ordem do di~ Jâ annuncl.ada. 
0RD1NARIA, AOS iO DE SETEMBRO DE i913 - - *~~·- J 

PRESJ_D.ENCIA DO SR. EDUÁRDO no: AMARA~. TERMO DE REUNI1-0 ,PAR,A A 5,6 ~ · SESSÃ01 
Ao meio di~, feita a chamada, acham-se , ORDLNARIA, _AO:s 15 DE SE1EMBRO DE 

pr~sentes os senhores José AlvP.s, Ferrt>ira de i913. , . < • .. : ::·3:: 
Carvalho, Edgardo da Cunha, Xavier ·· Rolim, PREStl\E:'lCJA no SR. ~UARDO bo ÂM'ARAL 
João Antonio, L~nacio Murla, Edmundo Blum 
e Odilon de Andradr, faltando com caul'a par- Ao meio dia, feita' " a cha:madá, ac~arri-se 
ticipada os sen)wres: Stylita, Olvmpio Teixei- presentes os srs. : José Alv_es,, F~rre1ra . de 
ra, Caldeira Junior·, Campos do· Am&raJ e An- Carvalho, Erlgardo da Cunha, . Xavier . Rohm, 
tonio Moura, e sem ella, os mais senhores. lrrnacio Murta · ·Pedro Lm7J, Scht\mann, 
·. N:io havendo numero lrgal deixa de haver Edmundo Blum, Valdomiro de Magalhães, 
se,:são, pelo que coillinúa para amanhã a or- Raul Soares ·e· Odilon· de • Andr·adc,_ faltando 
d~m do' diajá an'nunciada. . , com causa particip~ d a os sr~.: StyiJta, Ulym-
-• · --•:~~=•-- pio TP.ixeira. Caldeira Jumor, Campos d_o 
TERMO DE REUNIÃO PARA A 56.• ,sES:'ÃO. Amaral e Antonio' Mo~ra e sem ella os mau~ 
úRDlNARIA, AOS ·H DE SETEMBRO DE i9U senhores. . .. , 
_ , PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO DO. A?!!ARAL .' N.ãO have~do nume.ro l_egal deixa .-.de li!l;ver 
_' ·A.omeio dia. ··feita a chamada, acham-~c , sessão pelo _que, ~ont1_~ua para ·amanhã a or~ 
presentes os senhores: José Alves, Ferreil'a • dem do dJa. J~ a11JI.~ncMda. · t1 : : 
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66. • SKSSÃ.O ORD1N ARf.A., A:OS 16 DE SR-
TEMBRO O& 19t3 

PBE:ilDENCIA DO SR.. EDUARDO ·DO AllAfi.AL 
SUIIM AR! O : Acb.- B1:pe lleate.- Reaomo doa 

trabalhos da Camara.- Agradecimento.- Con-
vite para o encerramento do Congresso. - Ap· 
proYII.ÇllO d<l aêta. ' 

Ao· meio dia, ft>ila a cham·ada r:c hllm-se pre-
sentes os sril. Jo~é Alves. Ferreira de C 1rvalho, 
Edgardo da Cunh~t, Odtlon dw A:ndrade, Raul 
Soares, Schumann, Valdomiro de Ma~albães, 
Argemiro de Rez~>nde, Xavier Rolim, Pedro 
Luiz, Nelson de Senna, lgnacio· Murta e Ed-
mundo Blum, e Abeilard, faltando com causa 
participada os sr!\. ~tylita, Olympio Teixeir·a, 
Caltteira Junior, Campus do Amaral e Antonio 
Moura e sem ella os mois ~enbores. 

Abre·se a sessão. 
: Lida a acta da Antecedente E'; nã'o llav~ndo 

quem sobre P.lla faça observaQõesl th:a a mes-
ma sobre a Mesa para1 ser appro,.aaa quando 
houver numero legal 

0 IR. f . . SECRETARIO dá COnta dO seguinte 
ExPEDIENTE 

O(fi.cios 
Do sr. f.· Secretario do Senado. commu,. 

nicando que tendo aquella casa do Congresso 
se conformado com a derisão desta Camara 
em relação as emendas offerecidas a proposi-
ção de lei n. U6, que trata de aux1lios ás 
Cooperativas ou CaiXIIS de Credito Rural, que 
se fundarem no Estado, foi a mesma remetti-
da á sancção sob n. 361.,--- A Camat·a fica in -
teirada. 

Do mesmo sr., communicando egualmente 
ter sido remetlida á sanção sob n. ao·!, redi-
giria de accordo com a deliberação desta Ca-
mora a proposição de lei n. tiO, que eleva a 
75SOOo o emolumento maximo de que trata a 
lettra -C'- do art. 139, da lei n. to!>, de 24 
de julho de 189~ para os partidores.-ldenti· 
co despacho. 

Da Directoria do «Centro Mineiro» enviando 
copia dA uma representação dirigida :'to ex mo. 
sr. Presiden.te do K;tado, com relação a rea-
lisação de seu pt·ogramma. -A' commissão 
de Orçamento. 

Não ltavendo numero legal para a discussão 
das mate das constantes da· ordem do dia, o 
sr. Pr.esidente lê e manda que se publiquP. no 
orgão official o seguinte 
Resumo dos tr< balhos da Camara dos Deputados na 

presente sesslo legislativa de 1913 

. PROPOSIÇÕES DE LEIS ENVIADAS A' SANCÇÃO. 
Pelo Senado : 

N. t05. Creando o serviço de saud~ na For-
ça Publica do E"tado. (lnicia.da na Camara). 
, -Sanccionada. Lei n. 597, de 30 de agosto de 
{.9(3. . 
, N. iOi. Dispondo ~obre p11omoções de ofli-
claes da Brigada Policial. (lmciada na Camar.a). 
-Sanccionada. Lei n. 598, de 30 de agosto de 
1913 . 

N. 126 . · Auctorizando o go~erno a em-
prestar, á «Cbmp. Norte de Minasu a 
quantia de l .OJO:OOOSOOO, em apolices. (Lni-

ciada na Camara).-Sanccionada. Lei n. 
de 10 de setembro de t913. 

N. tol. Elevando a 7!18000 o emolu:llfl• 
maximo de que trata· a letra _,.-~---l '
t39 da lei n. tO!S, de f896-, e 
avaliadores as despesas de con 
ventarios judiciaes. (Iniciada na 
Sanccionada. Lei n. 60t, de t2 de set••~·~ 
de i9J3. 

_N . I n!. Dispondo sobre o provimento 
ch.vo elos ·professores primarios interin011 
contendo· outr~s disposições. (iniciada na•• 
mara).- -Sanccionada. Lei n. 602, de ti ·U 
setembro de i 913. 

N. i07. Auctorizando o, governo a entrar em 
accordo com o da União para regulaaaeDII· 
'ção do serviço de registro e ?rchivo. de DYI• 
ca"> de animaes a que se rerer·e o decreto n. 
9.452, de 20 de março de t912. (Iniciada n11 
Camara.)-Pende de sancção. 

N. tos. Concedendo favores ás cooperativas 
ou c~ixas ruraes que se fundarem no Estado e 
contendo outras providencias. (Iniciada na Ca .. 
mara). - Pende de sancção. 

N. t rs. Auctol'izando a ser reformado com 
todos os vencimentos,. no posto ne anspPçada, 
o soldado Belchior de Souza e Silva. (Iniciada 
na Camara). Pende de sancção. 

1S. i22 . Approvando a~; contas do exercício 
de 19t 2. (Iniciada na Camara). Pende de 
~ancção. 

P~la Camara : 
N. f20.Concedendo licença a varios funccio--

narios publicos do Estado. (Iniciada na Cama-
ra). Sanccionada. Lei n . 600, de t2 set~mbro 
de t9t3. 

N. H5. Concedenrlo llcença a vario~ fun-
ccionarios publicos do Est trio. (Iniciada na Ca-
mar~t).-Sanccionada. Lei n. 603, de t2 de se . 
tembro de i9t3. 1 N 9r-. Fixando a força publica do Estado- . 
para o futuro exercício de !9!4. (IniCiada na 
Camara). - Pende de sancção. 

1 N. JOô. Orçando a receita e fi xando a des-
pesa do E~tado para o futuro exercício de 19H. 
(lniciada na Camara).-Pende dP sant:ção. 

Dispondo sobre vencimentos dos funcciona-
rios publicas do Estado. (Resultante de 
emend3s ao projecto de Orçamento).-Pende 
de· sancção.: 

Dispondo sobre a «€aixa· R~neflcente dos 
Funcciúnarios Publicos». (Resultante de emen-
das ao projecto de Orçamento).-Pende de 
sancção . . 

-Contendo disposiç!)es relativas ao sl•rviçd 
judiciário do Estado. (Resultante de emendas 
ao projecto• de Orçament6).-Pende de san-
c-ção. 

-[}i<.pnndo·sobre SE'rviços. relativos á lavou-
ra do E:.-ta•lo. (Resultante de emendas ao 
projecto de·Orçamento).- Pende de sancção. 

Contendo disposições retatlvas ás aguas 
mineraes t1v Estado .(Resultante de emendas 
ao Orçamento) .-Pende'de :;ancçilo. 1 

N. ft3 . Abrmdo divf'r.sos- creditos supple-
mentans á .lei n. 596, de 19 de setembro d-e 
t9t ~(Iniciada na Camara~ .-Pende· d:e snn-
cção. 

N. i't'4'. Co·ncedendo licença• a1dlv~rsos fun-
ccionru'ios publicos. ( lniciada~ na CamarB') '.-
P enrt~, de sancção. 



N. i 21. Perdoarldo'ao ex•colleetor de Lavras, 
Jo~é Antonio Dias Ministerio; áo official da 
força' publica do Estado, Pio Philadelphio 
Miranda e ao ex-tenP.nte da mesma força 
Ma theos Ribeiro da Silva. (iniciada na Ca-
mara).-Ptmde de sancção. 

N. o~, de t9H . Estabelecendo o regimcn 
legal das estradas de ferro do Estado. (I ni-
ciada na Camara, em t9H). -Pende de san-
cção ' 
PROPOSIÇÃO DE LEI P1'0MULGADA PELO CONGRE!ISO 

N. 84, de 1912. hevogando o art. 107 da·Con · 
stitoição do Estado, sobre concessão de lote-
rias . (Iniciada n ; Chmara). - Promulgada. L e 
n. 8, de 1.• de setembro de t9t3, addicionai 
á Constitoiçãodo Estado. I 
PROJECTOS DE RESOLUÇÃO PROMULG ADOS PEL:>I 

GONGRESSO 
Ns. t68. Negando provimento aos recur~oSj 

eleitoraes interpostos por Alcredo Ferre1ral 
da Silva, Belcbwr de Godoy e ·Tbeophllo. de 
Godoy, contra a decisão da Camara Munic1p:d 
de Araguary que deixou dE' reconhecei-os ve 
readores. (lniciadó na Camara) . . - Resolução 
n. 54,· rle 27 de agosto de 1913. 

N. 4 7, do Sena,ao. Dtlclarando nulla a ele i-· 
ção de .iuizes de paz, feitt em 30 de nove.mb.ro1 
de t912, no districto dP. S. João do Ba.rranoo, 
Alto, ' município · de Alfr.nas. (lnidado no Se-1 
nado).- Resolução n. 55, de 28 de agosto de• 
f9i3. 

N. 48, do Senado. Approva ndo o acto da1 
Cama ra l\lmúcipal · de Altenas, de annullaç~o 
daeleição de to de novembro d~ t912, fe1ta 
no districto de S. J ullo do Barranco Alto, na 
qual foi votado para vere~dor _do . mesmo _dis· 
tricto o rreeorrente Octavw Ribeiro da S1lva. 
/Iniciado no Senado).-Resolução n. 56, de 28 
de agosto de !91 3. · · 

, N. 49, do Senado. Não tomando conheci.-
menlo do recu~so . in.terposto por Maximiano 
:&lartins Pereira, do acto da junta apuradora 
de expedição de diplomas de juizes de paz 
a.os cidadãos Francisco Antunes de Souza e 
AlbertoCorreia de !:\ouza, do districto de San-
_to Antonio da B.oa Vista, Q.a ViUa Brasília, por 
não ter sido instruido com os documentos· 
exigidos por lei. (lnlciado no Senado).-Re-
solução n . 57,;de 28 de agosto de i9i3. 

N. 50, do Senado . RP.Conbecendo. vereador 
eleito pelo disttjcto. do Travessã~?, niunicipio 
de . Guanbães, o cidadão Salatbiel Augusto 
Nunes Coelho. (Iniciado no Senado.)-Resolu-
ção n. 58, de 28 de Agostade 19t3. 

N. 5t, do Senado. ~egando provimento ao 
recurso interposto por Sympbronio Soares 
Diniz ria decisão da Camara Municipal de 
Santa Quiteria, que reconh.eceu vereador ge · 
ral da. mesalll C!lJD8d'a o cidadã9 José A!vat·o 
da Silva. (lniciarto no Senado).-Resolução n. 
59 de 28·de agosto de i913. · N. t 79. Dispondo ~obre recursos interpostos 
por 'Am~rico Pellegrini e outros, contra o a c to 
da Camara Municipal de Pouso Alto, de i 8 
de fevereiro · do corrente anno . (Iniciado na 
Camara).-Resoluçao n. 60, de 30 de agosto de. 
i!H3. · 

PROJECTOS APRESEftTADOS EM f91'3 

N. 95 . Fixando a força publica do Estado 
)?ara o fut~~oro exerciclo.cte 19i4.~ Enviado ao 
~nado em 22 doe agosto. Pende) de samc~o. 

A. C.-48 

N~"'96. ' Dispondo sobre terras de ·d·omini() 
particular.- Pende de parecer 'para 2.• discus-
são . 

N. 97. Auctorizando o governo a prorogar 
por mais 6 mezes a licença, em cujo· goso se 
acha o juiz municipal do Rio Branco.- Re-
fundido pelo de n. H4. 

N. 98. Conc~>dendo licr.nça a diversos fun-
ccionarios dejusliça. - Refundido pelo de n. 
H 4. 

N. 99. Elevando á categoria de cid;•des as 
actuaes villas de Guar.1nezia', ltaún11, Campos 
Geraes, P oços de Calda!' , Caxambú e Aguas 
Virtuosas.-Pende de parecer para continuar 
em 2.• discussão . 

N. 100. Determinando o. imposto a pagtr -se 
pela nomC'ação para o ca11go d -:l aNsüador do 
juizo. - lknde de 2. a diseussão. 

N. · 101. Marcando o maximo do emollr-
mento de que trata a. lettra C' do art~ . i39-, da 
lei n. · iOti1 dP. julho de i89i. - Enviado ao 
Seru•do em 9 de agosto. Vo1Lo111 do Senado 
com 2 emendas. Tendo a €ítmat'a regeltaoo 
uma dl:'llas fGi novamente O' rn:ojecto• enviado 
ao Senado em 8 de setembro . Tendo esse 
concordado com a diecisãoràa tC:Nnara1 foi el'<te 
p1·ojecto Anviado á s:mcção • . Sancci.ooado. Lei 
n. 60i, de i2 de setembrotle t9t3. 

N. · 102. Regulando o 'J)'IIOCeS60J de aat)io ,de 
de!lpejo.-Substituido pelo de TJl. • t2ó. . , 

N. · 103. Auctorizando o gov~rno-a pagar 
uma gratificação mensal á.SimpLicio Luiz ~a 
Cunha, vigia do ponto fi5cal de. S.mta: LuzJa 
do Carangola. - Pende de pareeer. para 2.• 
discussão. , 

N. • !04- . Dispondo sobre promoQõe.s dos offi-
ciaes da Brigada Policial.- Enviado·ao Sen do 
em 7 de agosto. Sanccionado. Lei n. · 598, de 
30 de agosto de HH3. . . 

N. · 105. Crenndo o serviço de saude qa 
B&igada Policial do Estado. -:-Enviitdo ao Se-
nado em 7 de agosto. Sanccianado. Lei Jl . • 
597, de 30 de agosto de t,913. 

N. · to6. Orçando a re.:eita e fixando. .a 
despesa do Estado para o futuro exe1·oicio 
de t9U.-Enviado ao Senado em 22 d.e agos-
to, Pende de sancção. . . 

N.: tQ:'. Auctol'izandp o j govelinO a entrar 
em accordo com o da União para regulame"Q-
tação do serviço de registro e a,çhi-vo <te 
marcas de ani!Daes, a que se ref&rJ'l o dec. Jl.. • 
9.452, de 20 de março.- Enviado ao Senado 
em 25 de agosto de t9i2. Pende de saneçã9. 

N. · 108. Concedendo fllvores ás cooperati-
vas ou caixas de credito rnral que se funda-
rem no Estado - Enviado ao Senado e!Jl :12- de 
agosto . Voltou do Seuado com a emendas, 
tendo a Camara regeitado duas dellas, foi es-
se projecto novamente devolvido ao Senado, 
em 6 de setembro. 

Tendo o Senado se conformatio com a de-
cisão da Camara, foi este projecto eniViado á 
sancção. · 

N. · -109. Dando a denominaça:o de «Paraiso-
polis» á cidade, mur.icipio e dístricto de S. 
José do Puraiso.- Enviado ao Senado em 20 de 
agosto.-Pende de &•"<liscussio .. 

HO. Auctorizando· o governo. a abonar ao 
cidadão· José Joaquim dai Fonseca, ex -collecaor 
de Ponte Nova, a quantia de i:7i38760 de~s
t.'tmpilbas que lbe .foram roubadas. Pende 
de 2. • discussão. 
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N. · t t t. Auctorizando o abono da quantia 
de 2:8978662 ao ex-collector de Entre Rios, 
Francisco Bernardes de Moura.-Pende de 2.• 
discussão. 

N. · H2. Dispondo sobre provimento defini-
tivo de cadeiras primarias pelos actuaes pro-
fe~sores interinos.-Enviado ao Senado em 22 
de agosto. Sanccionado. Lei n.- 602, de 12 
de setembro de i 913. 

N.· t13. Abrindo, desde já, diversos credi-
tos supplemrntares a diflerentes rubricas da 
lei n. · 596, de 19 de setembro de t9i2.-En· 
viado ao Senado em 20 de agosto. Pende de 
sancção. 

N. · Ht-. Concedendo licença ao sr . Jo~quim 
Barbosa de Castro, juiz municipal rto termo 
do Rio Branco e outros funccionarios (Refun-
de os de ns. 97 e 98. )-Enviado ao Senado em 
7 de agosto. Pende de sancção. 

N. · H5. Auctorizando o governo a conceder 
dois annos de licença, para tratnr de nego 
cios, ao escrivão de paz dn rlistricto de Dore~ 
do José Pedro, comarca de 1\l tnhunssú, Manoel 
Raymundo Dias Simin. - Enviado ao Senado 
em ';O de agosto. Sanccint r. tdo. Lei n. • 603, 
de t2 de setembro de i9i::l . 

N. · i 16. Mandando cont;,,· temJ?O para eftei-
tos de suas reformas a divl'rsos mferiores da 
Brigada Policiai. - Pende de parecer para con-
tinuar em 3.• discussão. 

N. H7. Estabelecendo as divisas dos di<>-
trictos de Mariano Procopio e Bemfica, no 
município de Juiz de Fóra. (Substitue o de 
n. 77, de 1.912). -·Enviado ao ~enado em 25 
de agosto. Pende de 2. • discussão. 
H8. Auctorizando a ser reformado com to-
dos 0 3 vencimentos, no po to de anspeçada, 
o soldado Belchior de Sousa e Silva .-Envia 
do ao Senado em 21. de agosto. Pende de 
sancção . 

H9 Considerando como reversão o acto 
de H de outubro de 1909 que nomeou te-
nente do 2. · batalhão da B.·Jgada Policial o 
cidadão Antonio Carlos Carneiro Viria to Ca-
lão Junior. Pende de parecer para 2. • dis-
cussão. 

t20. Auctorizando o governo a conceder 
um anno de licença, para tratar de saude, a 
d. Francisca Villa Nova, professora da cadei-
ra do sexo feminino de S. Miguel do Verissi-
mo, município de Uberaba .-Enviado ao 
Senado em 25 de agosto. Sanccionado. Lei 
n. 600, de 12 de setembro de i9U. 

N. t 25. Auctorizando o governo " em-
prestar á Companhia Norte de Minas a 
quantia de t .ooo:OOOSOOO, em apolices da dl-
vida publica do Estado. (Resultante da emen-
da n. 66 apresentada ao projecto n. t06, sobre 
orçamento do Estado). -Enviado ao Senado 
em 22 de agosto. Sanccionado. Lei n. 599, 
de iO de setembro de i9i3. 

N. 126. Regulando o processo da ac~ 
de despejo. (Substitue o de n. 102) .-Envta-
do ao Senado em 22 de agosto. Pende de 2.• 
discussão . 

'. t 27. Auctorizando o governo a conceder 
ao dr. Alberto Alvares Fernandes Vieira ou 
a quem melhores vantagens offerecer, sub-
venção por 6 annos para fundação de fazen-
das modelo de creação e selecção de animaes 
-Pende de parecer para 2. a discussão. 

N. 128. Determinando a primeira quinzena 
de novembro seguinte para se discutir e vo-
tar o projecto de orçamento para o anno 
immediatamente, caso a Camara Municipal, 
em qu:llquer dos dois primeiros annos do 
triennio, tenha deixado de votar essa lei 
na época fixada pela lei n. 2 de i4 de setem-
bro de it!91.- Pende de parecer para conti-
nuar em 3. • discussão. 

N i29. dispondo sobre o pagamento de 
mappas das custas em proces~os crimes.-
Enviado ao Senado em 28 de agosto. Pende 
de 3.• discussão. 

N. 130. Dando nova denominação á cidade 
de Piumhy e outr11s localidades do Estado. 
-rende de 1.• discussão. 

N. 131. Concedendo dois annos de licença 
a Antonio José de Sousa Maciel, 2.• tabelião 
do termo de Patos.- Pende de 2.• discus-
são. 

N. i32. Concedendo um anno de licença a 
Judá Ribeiro da Luz, amanuense da Escola 
de Pbarmacia de Ouro Preto.- Pende de 2.• 
discussão. 

N. i33. Creando uma feira de gado na esta-
ção de O. Euzebia, no município de Catagua-
zes.- rende de t.• discussão. 

N. t3~. Alterando os dispositivos do decreto 
n. 2.0H, de 2i de abril de t907, e contendo 
outras providencias.- Pende de 1. .• discus-
são. 

N. t3ã. Permittindo o ensino religioso nos 
estabelecimentos de ensino primario do Es-
tado. Pende de f.& discussão. 

~. i36. Auctorizando o governo a mandar 
admittir a registro, na Directoria de Hygiene 
do Estado, os diplomas de J)barmaceuticos e 
de cirurgiões-dentistas conferidos pelo Gy-
mnasio Leopoldinense.- Pende de V dis-
cussão. 

t2t. Perdoando ao ex-collector de Lavra8, 
José Antonio Dias Ministerio, o resto da pena 
que lhe foi imposta por sentença do juiz de 
direito daquella comarca.-Envtado ao Sena-
do em 25 de agosto. Pende de sancção. 

N. 122. Approvando as contas do exerci- PROJECTOS DA CAMARA DE ANNOS ANTERIORES E 
CiO de 1912.-Enviado ao Senado em 22 de QUE TIVERAM ANDAMENTO EM i9i3 
a~tosto. Pende sancção. N. iO, de t9i2. Dando ao juiz municipal 

1'i . t23. Dispondo sobre registro de diplo- competencia para a revisão e organização das 
mas particulares na Directori~ de Hygiene.- listas especiaes dos eleitores domiciliados nos 
Enviado ao Senado em 28 de agosto. Pende qistrictos do termo de sua jurisdicção e con-
de 2. • discussão. tendo outras providencias.- · Approvado em 

~. 124-. Determinando que o provimento 3.a discussão em 26 de julho. 
dos cargos creados nas SP.cretarias seria feito N. 77, de 1912. - Fixando as divisas dos 
mediante concurso somente para o cargo de dislrictos de Mariano Procopio e Bemfica, do 
amanuense, sendc os demais providos por municipio .Je Juiz de Fóra.- Substituído pelo 
antiguidade e merecimento.-E11viado ao Se- de n. tt7. 
nado em 2 de setembro. Pende de 3.• dis- N. 8~. de t9t2. Revogando o art. 107 da 
cussll.o. . Constituição do Estado, sobre concessão de 
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loterias (2.0 turno).- Devolvido ao Senado 
em 2t de agosto. Promulgado. Lei n. 8, de L" 
de setembro de t9i3, addlccional á Constitui-
çio do Estado. 

·N. 88, de i912. Regulando no Estado o exer-
cício de ph<.rmacia.- Pende de 2.• discussão. 

N. 89, de t9t2. Creando uma feira de ~a do 
no município de Passos e em outras locali-
dades.- Enviado ao Senado em 2 de setem-
bro. Pende de 2.• discussão. 

Ns. 93, de t9t2. Auctorizando o ~overno 
a contractar com a Empreza Brasileira de Na-
vegação, ou com outra que melhores vanta-
gens offerecer, o estabelecimt:nto de um:~ linha 
regular de vapores entre os portos do Rio de 
Janeiro e Caravellas.-Pende de 2.• discus-
são. 

N. 9i, de 1912. Dispondo sobre legitim'a 
ção de terras.- Pende de 2.• discussão. 

N. H, de t9H. Dispondo sobre contagem 
de custas, aos collectores. nos inventarios 
judiciaes.- Rejeitado, em 2.• discussão, em 
t8 de julho. 

N. i6, de t9tl. Auctorizando o govt:rno a 
pagar aos lentes do Gymnasio Mineiro as gra-
tificações que lhes não foram pagas pelo 
desdobramento das respectivas cadeiras. -
Rejeitado, em 2.• discussão, em 26 de ju . 
lho. 

Ns. 55, de t91t. Dispondo sobre o regi-
men legal das estradas de ferro do Estado .-
Pende iie sancção. 

N. t29, ge t9t0. Creando diversos di~tl·i 
c~s de paz nos municípios de Arassuahy, 
Tiradentes e Queluz e mudando as denomi-
nações de diversas localidades do E3tado -
ReJeitado, em 2.• discussão, em t8 de ju-
lho. 
PROJECTOS DO SENADO ENVIADOS A' CAMARA EM 

t9t8 
N. 7. Creando uma caixa especial para es-

tradas de rodagem, nas condições tecbnicas 
do dec. federal n. 8.324-, de 27 de outubro 
d~ 1910. -Pende de parecer para 2.• discus-
sao. 

N. 8. Creando uma 2.• vara de juiz de di· 
reito na Capital do Estado e contendo ou-
tras providencias.- Pende de parecer para 
2. a discussão. 
PROJECTOS DE RESOLUÇÃO DO SENADO ENVIADOS 

A\CAJlARA EM i913 
N. 47. Declarando nulla a eleição de juizes 

de paz f Pita em 30 de novembro de t9t2, no 
d~s~ricto de S. João do Barranco Alto, muni-
clplo de Alfenas.-Promulgado. Resolução n. 
55. de 28 de agosto de t 9t8. 
N.4R. Appravando o acto da Camara Munici-

pal de Altenas, annullando a eleição de tO de 
i:iezembro de t9t2, realizada no districto de 
S. João do Barranco Alto, e na qual foi votado 
para verP.ador o recorrente Octavio Ribeiro 
i:la Silva.-Promulgado. Resolução n. 56, de 
28 de agosto de t9t3. 
N.i9.Declarando não tomar conhecimento do 

recurso interposto por Maximiano Martins Pe-
reira, do acto da junta apuradora •.1e expedi-
ça.o de diplomas de juiz de paz, aos cidadãos 
Francisco Antunes de Souza e Al.berto Correia 
de Souza, por não ter sido instruido ..:om os 

documentos exigidos por lei. - Promulgado. 
Resolução n. 57, de 28 de agosto de t9t3. 

N. 50 Reconhecendo verendor eleito pelo 
districto de Travess;1o, do município de Gua-
nhães, o cidadão Salathiel Augmto Nunes 
Coei!Jo.-Promul~ado . Resolução n. 58, de 28 
de ago~t.o de 1913. 

N.5t.Negando provimento ao rPcilrso inter-
posto por Symphronio Soar·Ps Diniz, da deci-
são da <..:amara Municipal de Santa Quiteria, 
que reconheceu vereador ~er·al o cidadão Jo-
sé Alvllro da Silva. - Promulgado. Resolução 
n. 69, de 28 de agosto de t913. 
N.52.Reconhecendo vereador especial do dis-

tricto dos Araujos, município de Piumby, o 
cidadão Joaquim Mnriano da Costa. - Pende 
de discussão. 
PROJEC.TOS DO ' ENADO DE ANNOS ANTERIORES E 

QUE TIVEHAM ANDA)IE~TO E~t i913 

N. 4, de t9t2. Auctorizando o governo a 
contr·••ctar a consti'Ucção de uma ef't.rada de 
ferro que, partindo da estação de Piraoora, 
ou de outro pouto mais conveniente da Estra-
da de Ft>rro Central do Br·asil, vá lerminar na 
cidade de Paracatú. - Pende de 2•. discus-
são. 

N. 5, de t912. Conct!dendo diversos favores 
á~ a,sociações fundadas na Capital dn Estado 
para comtrucç:1o de casas para operarios.-
Pende de 2•. discussão. 

N. 6, de 1912. Concedendo diversos favores 
á companhia que se organizar p11ra a con-
strucçào de villns operarias na Capital do Es-
tado.-Pende de 2•. discussão. 

N. 167, de 1910. Regulando os recursos cí-
veis de appellação ou de aggravo.- Rejei -
tado em ti de agosto, em 2•. discussão. 

N. t3~, de 1903. Comprehendendo nas dis-
posições do§ t.· do art. 2t, da lei n. 3i8, de 
de 19 de setembro de t90t, todos oEJ lentes 
da Escola de Pharmacia de Ouro Preto, cu-
jas cadeiras foram ~;~upprimidas. -Rejeita-
do em 5 de agosto, em 2. • discusslo. · 

N. 102, de 1898. Revogando o art. 10i, da 
Constituição do Estado.-Rejeitado em 5 de 
ag&sto, em 3. 4 discussão. 
PARECERES DAS COMMISSÕES PERMANENTES 1 APRE-

SENTADOS EM t913 . 
N. H4. Da commisslo de Constituição, 

Legislação e Justiça, reconhecendo e procla-
mando deputado pela 2.• circumscripçâo elei-
toral o sr. Christiano Alves de Araujo Ró-
ç.as.- Approvado em t5 de junho. 

N. H5. Da mesma commissão,reconhecendo 
e proclamando deputaJos pela 4.• circumscri-
p~:ão eleitoral os srs. Manoel Alves Caldeira 
Junior e Franklin Benjamin de Castro. -
Approvarto em i5 de junho. 

N. H ti . Da mesmll commissio, reconhecendo . 
e proclamando deputado pela 6.a circumscri-
pção eleitoral, o sr·. Paulo Pinheiro da Silva. 
- Approvado em 15 de junho. 

N. H7. Da commissão de C~maras Muni-
cipaPs, devolYendo á. Camara .Municip.-d 
do Turvo uma representação dos habi-
ljjnle:; do di:-:trieto de S. Vicente de Ferrer, 
sobre moditieat;ào de divisas entre esse dis-
tricto e o de ü• rranc:~s, no município de La-
vras. - ApproYado em t8 de julho. 
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N. HS. Da mesma commis8ão, mandando },)alhos df\ processos crimes.-Approvado em· 
archivar uma representação em que os habi- :1.8 de julho. 
tantes de Alegria pedem a mudança desse N i30 . Da mesm!l c.ommissào, opinando 
nome para Santo Appollinario. - Approvado no sentido de ser ouvida a Secreta ria do 1&-. 
em t8 de julho. terior sobre uma representação dos funccio-

N. U 9. Da mesma commi~ :: ão, mandando narios do fôr'o do termo da cidade de Bam- . 
ar chi,·ar unia representa~ão em que Virgilio buhv, solicitando pa~:~mento de custa!".-A.p-
F · "1 d 1 D d M d provado em 2i de julho. errrlra 11 en es e saac uque e e eJros N. 'IJ t. Da com missão de Camaras M.unici-Rosa pedt>m a nulhdarte de uma delibPr~ção 
da Camara Municipal deAr~guary, sobre reco- paes, opinando que seja devolvida á Camara 
nhecimento de podPrefl de vereadores.- Ap- Munici pal de Monte Alegre um representat;Ao 
provado em t8 de julho. com rPiação ás <livbas com o municipio de 

~- t 20. Da mesma corn!Ilissão, req ui'si- Bom Sucresso para ,agir de ~ ccordo com a 
!ando infonm""ôes da Camara Municipal de lei n. 556, de 191L-Approvado em 2t de - -. julho. 
Juiz de Fóra a proposilo do projecto n. 77, N. t 32. D:~ commi>sâo de Petições opinaB-
dc t9t2, já approvado em L• di!'cussão, so- d 1 1 · d t 1 d 
brt~ divJsas dos di~triclos de Mariano Proco- o pe o are nvamento as peças pro oco a as 
pio e Bemtica.- Approvado em 18 de ju- !lOb ns. 1·016, LH6, H39, Lf4.7, L200, !h 1.228, -1 229, t. 295, i 312, 1. 370. L49., 

0 • 1.514, t .719, L 7631 L 768, L 784, t. 793, 1.800, 
N.1.2t. Da commissãodeAgriculluraeln- t .802, t .818. 1 821, 1.827, t .828, L959 e 

dustrias, indeferindo o 1 oquerimento em QUIO\ 1. 9~1 , por terem perdido a opportunidade.-
o cidadão Antonio Andrade Ribeiro de AI- Approv; do em 23 de julho . 
meida pede privilegio po1· dez annos para N. t 33 . Da mesn1>t com missão, opinando 
coostrucção, uso e goso de estabelecimentos pP.lo arcbivamento de uma petição da pro-
destinado" á cura <1as molestias contagiosas lessora da esoo l ~ mi '>ta de Santa Is~bel do 
<W gado.- Approvado em t8 de julho. Sacmmento pedindo licença, em prorogat:ão, 

N. 122. Da commissão de Legislação e Jus- para tra'LaJ·de negocios.-Approvado em 23 
tiç.a, opinando pelo archivamento de um re- de iulbo. • . 
querimento de Antonio Goní(31ves Couto, offi- N. 134. Da mesma commissão, pediPdo 
cial do registro especial de Ferros, pedindo informações ao governo, sobre os requeri-
equiparação de emolumentos. - Approvado mentos do escrivão da <»Llectoria de Santa · 
em 18 de .i ulbo. Rita de Cassia e do escrivão da collectoria de 

N. •23. Da mesma commi~são, opinando pelo Santo Antonio do Monte, solicitando licern;a 
archivameuto de um requerimento do esc ri- para trat .r de negocios. -Approvado em 23 
vão de paz da séde do termo de Alvinopolis, de iulbo . 
pedindo fixação de ordenados para essa classe N t:J5 . Da mesma commissão, pedindo 
de funcciooarios.- Approvado em t8 de ju- informações ao governo sobre o req.uerimen-
lbo. to de lldefonso José Teixeira, ex collector de 

N. 124. Da mesma commmissão, opinando Tres Corações do Rio Verde, solicitando re-
pelo archiv:~mento da propo$la apresentada levação de alcanée.-Approvado em 26 de 
pelo juiz de direito da comarca de S. João julho. • 
Nepomuceno com relação á reducção na ver- N. t36. Da mesma commissão, opinando que 
ba «custas judiciariaS .J> a Camara, em tempo opportuno, satisfaça o . 

N. i25. Da mesma commissão pedindo que pedido -das professoras do grupo escolar de 
seja l'emettido á commissão de Camaras Mu- Diamantina, solicitando melhoria de venci · 
nicipaes, para ser tomado na consideração mentos.-A pprovado em 26 de), ulho. 
que merecer, um otficio do do dr. promotor N. i37. Da commissão de 'iação e Obras 
de justiça de Sabará acompahado de um~t re- :Publicas, indeferindo o pedido fello pela Com-
clamação do sr. Joio Hamacek, contra diver- IPanhia de Viação do Sul de Minas, relativo a 
sos actos da respectiva Camara Munici- um privilegio para construcção de uma estra-
pai.-Approvado em i8 de julho. da de ferro entre as cidadPs de ltajubá e Ma-

N. t26. Da mesma com missão, indeferi o- chado.-Approvado em 26 de julho. 
do um reouerimento de Salustiano José Ro- 1'1. 188. Da mesma commis5t\o, mandando 
meiro, preso· pobre na cadeia de Bom Succ~s- archivar um requerimento de Olympio Soares 
so, interp<Jndo recurso de graça. - A pprovado Penmt e outroR 90bre um privil~io -para uma 
em 18 de julho. estrada ne ferro entre NRtividaae. nas divisas I 

N. t27 Oa me~mn com missão, indeferinrio do Espiriro S11nto, e o ramal ,ferreo de Santa 
um rAttuer·1mento de Joio de Agripino de Barbara. Approvado em 26 dejulbo. 
Aguiar, pres... pobre na cadeia de llom Sue- N. 139. Da mesma -commissão. indeferindo 
c~. iuterpondo recurso de graçn .-Approva- um rPqnerimento de Firma to Nogud a e ou-
do em 18 d!' julho . tros. solicitando privilegio para naveg. ção do 

N. t 28 . Da mesma oommissão, opinando IRio Sal)ucahy. Approv· do em 26 rlejulho. 
pelo .c~rcb~vanumto de uma r!'pre&P.nl<içi<l rlo N. t•o. Da commissAo de Legit: l~tção e Jus. 
Pscriviio do Judicial e no.tas da comar·ca dP. .tiça, opin;~nrlo JWlo arcbiv;;mento da. reclama-
Oliveira !'obre p·->SYgem do serviço criminal ~eão do distribuidor e p.Jrtidor da comarca de 
para o~< escrivães de paz das sédes das r.o- :~. João Nepomuceno. ne que trata o lJArecer · 
marcaR . - Approvarlo em 18 de julho. j ii L .206, de HHOJ-- .Approvado em .26 de ju-

N. t29. Da mesma commissão. indefer·in- Jb". 
do um r!'quf'rimenf.o do escrivão do termo N. U.t . Da mesma commissão, indeferindo 
de Ferros pedindo a decretação de uma lei a representa-,'áo do e!'crivão do .iudictal•e 'DOtas 
P'· ~sando p~ra o escrivão (!Ue não tiver· a seu e do p~ l'lirt or da com~ rca de Baependy. re-
ta/ r o o registro ger.al de hypotbecas, ostra- clamando ooruro altt!rat;ões de custas fettas 



pelos decs. ns. 2 .0H e 2.0t9. - Approvado N. t54. Da commissão de Legislação e Ju&-
em 26 de julho. tiça, opinando pelo arcbivamento das peças 

N. i42. Da mesma commissio, indeferindo, protocolladas sob ns. t.536, L5ti2, t .268, LOt 7, 
egualmente, as rep1·esentações dos distribui- 167, ?41, 750, 54 e 91, por inopportuna~.
dõres e partidores d11s comarcns de Uberaba, Approvado em 2 de agosto. 
Tres Cor. ções e outros, sobre idPntica recla- N. 155. Da com missão de Petições, pedindo 
mação.-Approvado em 26 d~ julho. inform~tções ao governo com relação ao pa-

N. ti3. Da commis~ão de Camaras 1\lunici- gamento Qe custas judiciaria.s solicitado pelo 
paes, opinando que M'.ia archivada uma 1 epre- :!.• tabP.I i~o de Januaria. - "o\p-provado em 30 
sentaçào -do sr. J.oào H :· mac~b. r:ontra divtr·· oc julho. 
sos dos da Camara .Municipal de :Sabará.- N. 156. D 1 mesma commissão, indeferindo 
Approvado em 26 de JUiliO. o requerimento de d. Joaquina Felizarda de 

N. H4. Da commissão de Petições, man - Limu, viu v a de João .~lves de Oliveira, ex-
dando arcbivar um r Pquerimento da professo· collector· de Conceição do ~erro, pedindo rel&-
ra do grupo e~colar· de SanLir Luzia do Rio das rv;:ção de 01lcam·e de sPu finado nUirino.- Ap . 

Plhas, d. lzabPI La o a, pedindo pagamento !Provado t~m 2 de agot-to. 
de vencimentos.- Approvado em 26 de Jll - N. t57. Da cowmissão de Viação e 
lbfl . 10bras Poblíca!', opin ·n•IO pelo archivamento 

N. H-5 . Da mesm:-~ comwissão, mandando de um requerWlento do dr. OtrlOf\ Pereira de 
egualmente arcbivu uma p~tliçAo da profes- 'Sá t•nrres, por· já lf.r SJdo 1tltent1ido por ~ei 
<;ora aposeoLada, d. Angela Augusta Oliveira, vol.<>da em 1•91 t. ·- Approvado em2 de agostf>. 
pedmdo re:e~o~ação do p:.gamt'nlo da quantia N. t 58. Da m~sma commi!;Sà:O, opinando 
que a mais lhe foi paga.- Approvado em 26 que se r'emetta lêiO go,•erJJo, afim de ~er· atten-
de julho. oid3, f'm !em po 01Jpor·tuno, 11ma !!eprf'Sen-

'N. 146. DJ mesma commlssão, mandando Lação dos babll.antes do districto .de Sam'Ann1 
ar chivar uma petição de Franci~co Soares de dos ~'echados. municipio de Coocekão do 
Magalbà"!l, i o dfticial aposentado da exlincta Serro. l)ed.indo .a construc~io de uma pnn't: 
Sec•·craria do Governo, pedindo melhol'ia de •sohr·e o rio Cipó Appr·ovado·e.m 5 de 11gosto. 
aposentadoria. - Approvado em 26 de ju- N i59. Da oommiss6n.l(le Legislação~ Jus-
lho . tiça, indeferindo um recurso •inter·po!-.lO pw 

N. t~7. Da mesma commis<;ão indeferind() algun~ Cidadão~ de .Monte Swnto contra as leis 
um requerimento fJo ·amrmoense da Asssi:ten- muuicipaes 39 e •t, de !910. -Approvado em 
ela a Alien11ttos em BurbHcena, pedirndo nu- ,:.; de agosto. 
gm-ento de vencime:-tos.- Approv;.do em !6 N. i60 . Da commissão de Agrboltura e In-
de julho. tdustrias. solicitando inforroaçõ~ ao gr·\teTno 

N. t ~8. Da commissào de orçamento, man- !com trt:laç:io ao requerimenJ.o do sr . Julio de 
da'ftdo archivar um requl"!·rmento do carce· Moura, pedindo favones pana lJIDa usina que 
rdro da cadeia de Baep8111d'Y, por· já ter sido pretende fii.Uid&r no EstartG para artefactos de 
o mesmo attendidoJ>e'h lei n. 552, de i8 de terro esmaltado e eslaruuulo.-Appmvaào em 
agosto de i9H.- Approvado em 30 de julho. 5 de agosto. 

N. 1-.9. Da mesma commissio, pedindro in- N. t6L Da commissão de Lenislação e·:Jus-ferJDBções ao governo com relação .a 11m re- t' · d 1 _ ... , " · 
querimento da «Emp.reza aguas de Caxambún. lQa, e>pmao 0 pe 0 a:r.wnvuoento da peti.,:ao que acompanha o parecer lD. 119., da commis-
-Ãl'Jpr<>vado em 30 de jul~. · são de Petições, de t9H, por tratar a mesma 

N. 150. Da commis~ão .de Petições, opinan- de ma-leria já. attendida.-Approvado em 5 de 
do que se peçaminformaçGes ao ·governo so- av;owo. 
bre o requet'ime"Jlto do cidadio Sergio Mon· 
tijo, coJieetor de Bambuh~, pedindo relevação N. t62. Da commissão de Petições; opinan-
de.alcance . _ Approvad.<1 em 30 de julbo. do pelo arcbi\'amento das · ,fi)eças protocolladas 

N. J5t. Da commtsFio de Lcgisl ,Qi.o e Jus- sob ns. L~i9 e L928 por terem perdido a 
tiç11, mandando &rcbiv.ar as peças protocoladas opportunidade.- Ap-provado em 5 de agosto. 
sob n. t.005, por terea perdido opportuni- N. t63. Da mesma commisFio, mandando 
dade em relaçlo ao object.o da representação archivar os requerimentos 'do tenente-coronel 
que as acom-panha. - Approvado em 10 de Olympio J011é Pi&J}Ç nta e do major gradu:~do 
julho. Dellim Fer.reira da Sitva.-Approvado em IS de 

t5!... Da mPSIIla commis~io, opiMndo pelo agosto. 
archivamento de uma representação do escri - N. 164. Da commidsão de LPgislação e :Jus-
vão rle paz da cidnde de .Anrgnary, 'POJ' já tiç •, opinaudo pelo archivamenlo dfl uma pe-
hav~r· o Congrflsso chtliberado a re»1peit.o do ric;ào do tentmte-coronel Timothee Ribetro de 
as. um pio. Ai)proW~do í'ID IJO dA 1ulho Freitas, ~<ovojlano JPilO\'isiOD'ado, pPdilldo.a de-

.N. tsa . Da <oommisFào lie Urçamento. man- cr·f'ta~;ão d~ uma J.ej permittiooo-Jhe ra ••h·o-
da.nrlo archivar as peçatõ prQlocolladas wb n!'. caci11 pe r:~nte o Trib11nal da Relação. -ÂJ>Pt"O· 
252, !\ó8. t.056. t 269, ~ .sto, 2 060,947, uu, '\'ado :-m 8 de agolitn . 
L:l40a L343, t. 3r.6a•l*i5,li. 368,4.3'l9,t.380, N. li~5. Da me-ma crunm~slo, mand~'Jldn 
1 .. .3&1, L383 .a t.3119, t.l91 a t.395, L3.99 a !lll'l'ihiv~rr uma petição rlP. EuiPai6 de Fneiaas 
t .4Cl, 1.406. i .•t3. t.4t!<. L420 a 1.422, !Miill.a. avnliadCJr judicial de Jrriz de tFó.r<~, ~ ... 
1 •• 2e ,a t .• ;J(), 1 .lt33 li i.4-U, j .45t, L .52, llicit. noo mf-'didliS Pm pro\·eito da classe e 
1.4-li.'ilt t.'-57. L464 .a L466. t.i:4. 1.6,84, ia•VIIIiadorr:s.-AppreviiOO em 8 de .aiJORn. 
t J6185. 1 .504, 4.505, t .509, t. !116 a t .M8,t.526, N. t66. Da mesma com missão, opin: ndo peja 
t .t;li.O. i 551 , ~ - 583. t.564, t..566. t .580 a 1.582.

1 

arclHvi:iruculu cl.ll um r,.querimentculo c!SCI'ÍVO 
t .604, 1. 71 a, J. 742, •. 7iii ·e t 820, por já prh:ativo d0 crime de S. Pauto do Muriahé., 
te,. .. m <J>Prr!Mo 11 opparwo!dade.- IAppro- p~>diAdo rmelhor i>~ 1de '\lalltlg~lll6 'Palra o .~eLt 
neto em 30 de julbo. oa:r tonio.~ppl'ovodo em 8 de .aga5'to. . 
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N. 167. Da commissa:o de Camaras Munici- r com as informaçoes prestadas pelo governo 
paes, pedindo informações ao governo com do Estado. - Approvado em 2t de agosto . 
relação ú petição de João Baptista Scarpa, re- N. t7!>. Da commissAo .Mista de Recursos 
clamando contra a tabella organizada par·a co- Eleitoraes dispondo sobre recursos inter-
brança de impostos sobre madeiras ae cons- postos, por Americo Pellegrino P. outros 
li'Ucção.- Approvado P.m 8 de agosto. contra o acto da Camara Municipal de 

N. 168. Da commissão Mista de Recursos Pouso Alto, de 18 de fevereiro do corrente 
Eleltoraes, negando provimento aos recursos anno.- Approvado em 21 de agosto. Envia-
mterpostos por Alcredo Ferreira da Silva, Bel· do ao Senado em 22 de agosto. Promul-
ehior de Goctox P Theoobilo de Godoy, con- gado. Resolução n.• 60, de 30 de agosto de 
tra decisão da t_;amar;r Municipal de Araguary, t913. 
4ue deixou de reconhecei os vereadores. N. 180. Dacommissão de Camaras Munici-
- Approvado em 13 de agosto. Enviado ao Se - paes pedindo informações com relação és divi-
n_:~do em 20 de agosto. Promulgado. Resolu- ~as, entre os municípios de Oliveira e ltapece-
çal) n. 54:. de 27, de ago~to de t9l_3. . rica -Approvado em 22 de :1gosto. 

N_. · t 69. ~a Gomm1ssao de Petrçoes1 p~dt~ N. 181. Da commissão de Orçamento, opi-
do mforll!a9oes ao ~over~JO- com relaçao :~ h- nan•jo que se remettam ao governo, para se-
cença sohcllada pelo escrtvao da collectona de rem attendidos na fórma da lei n.• 468, de 14 
Cabo Verde.-Approvado em~ ~e agos_to. de setembro de 1907, as representações dos 

N. · 170. Da mesma commrs~ao. opmando enrrenheiros Oscar da Cunha Correia e Mano-
pelo arC?bivam~nto de um r~queri~ento e_!ll el "R. da Matta Vasconcellos e de Bygino 
que a d1rectortd da corporaçao musteal cUmao Francioli pedindo isenção de impostos.-Ap-
i:• de maion, de Pir~~ga, e Amor Pereira _Ma· provado em 25 de agosto. 
c1el, pedem um auxrho ~a.ra co~pra de li).S N. 182. D.t me&ma commissão, r emettendo a& 
trumentos. p_ara a re~pecth~ banda de mus!ca sr. Secrelar·io das Finanças um requerimentt 
~ con~tr~cçao de um predro para a respecttva da Campanhia Mogyana, pedindo restituiça:o 
.• sso~taçao . -Approvado em. tS_ de ago~!o. . de impostos pagos. -- Approvado em 25 de 

N. 111. Da mesma commtssao. pedt..do m - agosto 
forma ções ao governo com relação ao rf:qu P.- · . 
rimt>nto do cidadão Bernardo Lopes ae Fi- N. 183 . Da m~smacomn.ussão, remettendo-
gueiredo -Approvado em H de agosto. a~ sr. Secretarro aa. Agr1cultura um _requ~-

. . . , . . nmento da Gompanhra Mogyana, pedmdo a 
. N. 112_. D.a mesma commrssão, sol_lc!tando eliminação da clausula de reversão do con-
mfo!m~çoes cto governo sobre . a pehçao de tracto de privilegio concedido á. requerente. 
d. Clotrlde ue Rezende Jaguartbe.-Approva- - Approvado em 25 de agbstn. 
do e?I ti de ~g~sto. . _ . N.184-. Da commissão de PeLlções, opin.1ado 
. N. !73. D,l Gommt~sao de Obras Pubhcas, que se remetta ao governo 0 pedido de Jrcea-
u~defermdo um requerrmP.n~o de Urbano Can- ça feito pelo vigia-fiscal de Araguary, La-
dido de Mello e Souza, pedtndo conce.ssão de fayette Roguete Franco. -Approvado P.m 21i 
uma est~ada de fer_ro entre Bello Hortzonte e de agosto. 
Santa Rtta de Cassta. - Approvado em 18 de N 8~ D . - d Ob p bl. agosto . j .. • a commtssao e ras u tcas e 

. · . , . . Viação, opinando pela approvação da indica-
N. i74. Da Commt~são de ClrçameBto, opt- ção n. 17, sobre a construcção de linhas 

nando qu~ se peçam mfor!_llações ao governe telegrapbicas no norte do Estado.-Approva-
com.~~Iaçao á rep~e~entaça~ do collector ~do da em 25 de agosto. 
escrnaC? do mumc1p1o de Tiradentes, pedtlldo N. 186 . Da commissão de Petições, opi-
melhona de porcentagem.-Approvado em ts nando se peçam informações ao governo 
de agosto. . _ . _ sobre o requerimento do cidadão Hermene-
. :-1.· i ?5. Da Commtss~o de Legtslaçao e Jus- gildo Alves Ferreira, solicitando perdão de 

tlça, opma_ndo pelo ~rchtvament<? de UJl!a re- multa que lbe foi imposta como jurado fal-
presentaçao subscrtpla por vartos habrtantes tO"O pelo juiz dfl direito da comarca de Bo· 
do município de Sali~as, ~edindo a a~~lla- cayuva.-Appovado em 28 de agosto. 
ção ~o a~to_ d~ respecttva Gama~a Mumcip!ll, N. 187. Da mesma commissão, opinando que 
que mslltmu Imposto sobre a criação e ven- se remetta ao governo o requerimento do 
da do gado vaccum, cavallar e muar.-Appro- dr. Carlos Prates. solicitando cont~gem de 
vado ~>m i8 de :1gost:l . tempo para os effeitos da sua aposentadoria. 

N.· i76. Da Commissão dt> Petições, pe- -Approva.do em 28 de ago~;to . 
diodo o archivam .. nto de um requerimento el e N. 188. Da commissão de Legisl:Jção e Justi-
Astolpho José Pa ~so•, ~ervente da Escola ça, optnando pelo archivamento de u:n 
de Pbarmacia de Ouro Preto, com relação á. requerimento de José Candido Nunes, preso 
contagem de tempo e pagamento de vencímcn- pobre r,Pcluso na cadeia de Bom ~ucces~;o, 
to~.-Approvado em 18 de agosto . oedindo perdão do resto da pena que lhe 

N. · 177. Dtt Com missão de Camaras Muni - foi imposta pelo jury da comarca de Lav:as 
cipaes, pe.tindo o archivamento da petição da -Appr-ovado em 30 de agosto. 
Camara Municipal de S. Antonio de Monte, N. t89. Da com missão a e Viação e Obras 
com re lação ás divisas entre PS~e município e Publicas, solicitando informações da Secre-
o de Dores do lndayá, por não ter esse se ma- ta ria da Agricultura com relação á petição de 
nifestajo a respeito. - Appr·ovado em 21 de Aristiaes Gecilio de As~is Cmmbra, relativa-
agost '· ,mente á conce!iosllo de Estrada de Ferro de 

N. · 178. Da Commissão de orçamento, opi- Cabo Verde a São José dos Botelhos e Cam-
nando pelo indeferimen to de uma representa- pestre.-Aoprovado em 30 de agosto. 
ção da Empresa de Aguas de Caxambú, pedin- N. i90. Da commissão de Petições, opinan-
dO restitu ição de impostos pagos, de accordQ do pelo indeferimento do . requerimento do 
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capitão Paulo Ferreira da Cunha, pedindo 
perdão do resto da divida a que está sujeito, 
em vis ta das informaçõHs do com mando ge · 
ral da Força Publica do Estado.-· Approvado 
em 2 de setembro. 

N. i91. Da mesma commissão, indeferin~o 
o rcquerimen~o . de Berna~do L?pes de FI-
gueiredo, so1Ic1tando egu.lparaçao dos se~s 
vencimentos aos do admm1str·ado1· da coloma 
de alieuartos de Barbacena.-Approvado em 2 
de setembro. 

N. :1 92. Da mesma cammissão, opinando que 
l'e ouça o governo sobre o requerimento de 
Manoel Romão de .lesus, collector estt~cloal do 
município do Piranga, pedindo restituição de 
2oogooo, provemente de uma nota r~ lsa que 
recebeu.-Approvado r.m 2 de setembro. 

N. i 93. Da mesma commissão, solicitando 
informações ao governo relativamente ~o re -
querimento de Lino Gomes Alves, mtJSICO do 
t• . b11talhão, pedindo contHgem de tempo.-
Approvarto em 2 de setembro. 

N. 194. Da mesma commissão, pedindo in-
formações i! O governo sobre o requerimento 
de d. Domitilla Alves de Carvalho, pr·ofesso-
ra do grupo escolar de S·tnta Quitena, sobre 
contagem de tempo.- A pprovado em 2 de 
setembro. 

N i 95. Da com missão de Obras Publicas e 
Viação, pedindo ~n~ormações. ao g~verno <:om 
relação a uma pettçao de Ultlme Co~rbass1e r·, 
solicitando privilegio para navegaçao dos ar-
fluentes dos rios Sapucahy e Sapucahy-mt-
rim .-Approvado em 4. de setembro . 

N. i 96. Da commissão de lnstrucção Pu-
blica solicitando informações ao governo com 
relação ao pedido feito pelo director do Cur~o 
de Ph ,,·macia e Odontologia do «Gymnasw 
Leopoldinense»! de registro, _na Directoria de 
Hygiene, dos dtplomas exped1dos por aq uell~ 
Gymnasio. - Approvado em 4 de setembr~. 

N 197. Da commissão de Orçamento, opi-
nando que se remetta á. Secretaria das Finan-
ças, para tomar na consideraç~o que merecer, 
uma reclamação do commercw de Uberaba, 
com relação á cobrança do imposto de expor-
tação.--Approvado em 5 de setembro . . 

N. :198. Da commissão de Obras Pnbhc~s e 
Viação, opinando pela approva_ção da indica-
ção n. i8. - ·Pende de d1scussao. . 

beral Junqueira de Andrade que pede eguaes 
favores para uma linha de bondes entre 
Eloy Mendes e Pouso Alegre.-Approvado em 
18 de julho. 

INDICAÇÕES APRESENTADAS EM f913 
N. i7 Oo sr. Ignacio Mur ta e outros, pe-

dindo se represente ao governo federal, no 
senlido de sCI'Cm coostruidas, no Estado, 
duas linhas telegrapbicas, uma de Arnssuahy 
a Tremedal c outra de S. .Miguel do Jequi-
tinhonha {\ Villa de Fortaleza.-Approvada 
em 25 de agosto. 

N. i8. Do sr·. Valdomiro de Maga lhães e 
outros, pedindo se represente ao governo 
feder11l, no sentido de ser prolonl!ada a linha 
teiPgraphica de ~lonte Santo a Pa•sos, pas-
sando em São Sebastião do Paratso, Jacuhy e 
Santa Rita de Cassia. - Pende de discussão. 
iNDICAÇÕES APRESENTADAS EM :1912 E QUE TI· 

VERAi\1 ANDAMENTO EM 1913 
N. 15. de 1912. Do sr. Odilon de Andrade e 

outros, indicando se represen te ao Congres-
so Nacional sob1·e a conveniencia de se eqni-
par;n· o imposto de expedient , cobrado do 
material importado para os serYiços de sa-
neamento feilos por· conta dos municípios, 
ao do dt>stinado á luvoura.-Approvada em 18 
de julho. 

N. 16, de f 91 2. Do sr. Vieira Marques e 
outros, pedindo se r~pre.sente ao gover~o 
federal, sobre a convemenc1a da construcçao 
de uma linha lelegr·aphica entre Porto l'iovo 
do Cunha e S. Domingos do Prata e do pro-
longamento do ramal ferreo de Sabará até 
Saude, passando por S. Miguel do Pil'acicaba 
e S. José da Lagôa.-Approvada em 18 de 
julho. 

i\IOÇÕES APRESE~TADAS EM 19f3 
N. 2. Do sr . Odilon de Andrade e outros, 

reaffirmando a sua in teira e decisiva solida-
riedade com a commissão executiva do Par-
lido Republicano Mineiro e com o ex mo . sr. 
Presidente do Estado. - Approvada em 19 de 
Junho. 

N. 3. Do sr. Raul Soares e outros, affir-
mando seu inteiro e enthusiastico apoio aos 
exmos. srs. drs. Wenceslau Braz Pereira 
Gomes e Urbano Santos da Costa Araujo, 
indicados, respectivamente, candidatos aos 
cargos de presidente e vice-p_resi~ente da 
Republica para o futuro quatrlenmo. - Ap-
provada em f f de agosto. 

Directoria dos serviços das sessões, i6 de 
PARECERES AI'RESENTADOS E)l f9l2 E QUE TIVE- setembro de i9i3.-0 director, Alexandre de 

RA.\1 ANDAMENTO EM f!H3 Souza Coutinho. 

N. 199. Da com missão de lnstrucção Pubh-
ca, opinando pelo archivamento de uma re-
presentação do corpo docente do Externato do 
Gymnasio Mineiro, j)edindo pagamento de gra-
tificaçoes, por já ter sido resolvida a questão. 
-Pende de discussão. 

N. 111, de 1912. Da commissão de. O~ras O sn . PRESIDENTE 11gradece á Cam;• ra em 
Public .s, opinando pela approvação da md1ca- seu nome e no de se us collegas de Mesa o 
ção 11. 15, de i9i2. -Approvado em 18 de concurso a ':!sla prestado pelos nobres se-
JUih(l . nhores d~>pu l•tdos para a boa marcha dos tra-

N. H 2, d~ 1912. Da _mesma. c~mu~1ssao, halhos legislativos. 
opinando pela approvaçao da md!caçao n .

1 

Em seguida, convida aos senhores deputados 
16. de i9!2.-Approvado em 18 de JUih~ . _ pre!'CIItes para o encenamento do Congres5o 

N. 113, de 1912. Da mesm.a comm1ssao, amanhã, a uma hora da tarde, sendo em se-
enviando ao governo requer1mnto~. d.e J~sé guid~, na tórma do art. 12 par11grapho unico 
Alves Vallim e outros, que pede'll prw1leg10 e 

1 

do Regimento, lida e appr ovada a presente 
mais favor·es para a construcção de uma acta · 
linha de bondes e telephonka entre U_ber~- - · _ 
binha e CachoeirJ Dourada, e de Ozor10 Ll Levanta-se a sessao. 



ACTA DA SESSÃO SOLEMNE DE ENCERR~
l\IEN1'0 DA3.•SESSA0 DA 6.• LEGlSLATU-
RA DO CONGRESSO DO ESTADO DE MINAS 
GERAES, AOS 17 DE SETEMBRO DE 19t3. 

PRESIDENCIA DO SR. EDOARD') DO AMARAL 

(Presidente da Gil: nara) 

<altos <sentimentos que lhe determinam a 
acção legislativa, .para que.não encerre a 
actual sessão, sem -que fique como prova. da 
pr-oficuidade dos seus trabalhos, do amor com 
que procuram allender aos justos reclamos 
da opinião, uma lei satisfazendo as aspirações 
dos servidores do Estado. Passo ás mãos. de 
v. exc., sr. Presidente, a representação d·os 
dignos flmccionarios do Estado e nogo-lbe 

A uma hora da tarde feita a chamada, que se digne àeterminar a sua publicidade 
acham-se pr'csentes os srs. : Jo~é Alves, Pe- no jornal da Casa. Com esta publil .. -a.c:ão me-
dro Dr·mmond. Fel'feira de Car·vê'llbo. Etigardo lhor se verá que o ,.ellido da honrada classe 
da Cunha, Odilon de Andr:•de. Raul Soares, dos funccionarios est~doacs, pelas. fortes alle-
Sehumann, Valdomiro Magal hães, Atgemiro gações em que se apoia, merece ser deferido 
de RezPnde. Xavier Rolim Pedro Luiz, Nel-I imm'ldiatamente, para que uma situaç:io de 
son de Senna,. l~nacio Mu r ta. Edmundo Blum an~ustiosas neces~idades não se prolongue 
Abeilard. Levindo Lope~, G~brie l Santos, Cll-1 por mais tem po, para major tormento daquet-
mill•J de Brito. Malta Machado. l\lodestinol J(>s, que se voltam p:~ra o PodP.r Legislativo 
Gonçalves, Raul de Faria, c Olympio l\1oll- confiantes na sua favcr.avel deciRão e nos im-
·rão. 1 pulsos genru·osos da sua acção justa e patl'io-

Faltando com cqusa partici~ada os srs·. Sty- tica. , 
lita, Olymsio Teixeira . Caldeira Junior, C'im-1 Espero que a commi~são de Orçamento, 
pos do Aroaral. Antonio Moura, J:<'eu eira Al- deRta vez, deix:~udo-se inspirar pela verdade 
ves, CornP.Jio de Mello, Ribeiro do Valle e Ri-, de tão commovente pedid.o, haja por accerta-
beiro de Oliveira, e sem ella os mais senho-1 do dar-lhe um de.,pacho favoravel . 
res. 1 Aguardo a palavra autorizada da eommis-

Abre-se a sessio. 1 I são. Si ella se fizer demorada .. adiando a de-
O SR. PRESIDENTE decl:1 ra que o fim da pre'- ci~ão pedi~a, tomarei a iniciativa de apresen-

sente se~são é o encerramento dos trabalhos do tar um proJecto . propondo uma tabella em 
Congre8so, pelo que pondo-se d'e pé, rro que que. são ele~ados os vel!eimentos dos funccio-
é acompanhado por todos os presente!', decla- narws pubhc~s. Asstm pro~ederet ~bedecen
ra encerrada a 3.• sessão da 6.• lPgíslatura do. a I!ID movr~ento retlecbdo de !f110ba con-
do Congr·e~so Mineiro. sc1enc1a e aos tmpu!~o.s do cumprimento-. do 

Em seguida, na fo.nma do art u do regi- ~eu dever. convenct~o ~orno estou da• · JUS-
mento commum é lida e approvada a pTesen-1 llça da c.msa que plettew. . 
te acta e , Nem se diga, sr. Pre-sidente , que as con-

dições do Estado não comportam esse'augm~n
to de vencimentos, porque como se vei·ifica 
dos dados officiaes que nos foram fornecidos, 
é de desafl>go e promissora de dias melhores 
a nossa situação financeira. A quantia arre-
cadada a mais na receita publica orçada no 
anno passado, dá-nos, com o exacto conhe-
cimento das uvssas condições financeiras, a 
consoladora certeza de que o nosso Estado 
póde supportar os onus de uma pequena elet-
vaçi-o de despesas, com uma justa, equitati· 
va e digna paga aos serviços dos seus fun-

Leva nta-se a se~são. 
--•#*-

DISCURSO PRONUNCIAI.>O NA. SESSÃO DJ. 
26 DE JULHO DE 1!H3 PELO SR. VALDO-
M.lRO MAGALHEÃS. 

(REPRE'ENTAÇÀO DOS FUNCCIONARIOS PUBLICOS 
DA CAPITAL DO ESTADO, SOLICITANDO AUGMEN-
T~ DE VENCIMENTOS) 
O sr. Valdemiro Magalhães:- Sr. 

Presidente, voltam de no\10 bs fuccionarios 
das diversas secretarias t.lo Estado a pleitear, 
perante o poder legislativo, a meihoria de 
setrS vencimentos e, ainda uma vez, fui dis-
tinguido por esses mesmos fu.nccionarios• pa-
ra ser o portador da representação que fazem 
ao Congresso Mineiro, propugnando por essa 
medida justíssima. 

Não virei, sr. Prestdente, enunciar de novo as argumentos que justifi cam essa preten-
ção:-elles estão na consciencia de toclos que 
se interessam pelos problemas sociaes e ab- ' 
se-rvam as condições de carestia. da vida em 
uma cidade oova e n'um Estado em constan-
te progresso. 

Será, pois, desnecessario que eu venha pe-
rante a Camara repetir razões ha muito co,. 
nhecidas O.eoois, a representação, de um 
modo claro, eovidenle como as cousa~ inso-
phismav.eis, faz sobres.abir a justiça do pe-
i:lino. 

Pouparei á Camara a attenção em ouvir: o 
arrazoado, QUI! a minha p~lavra po!' ventura 
possa produzir em defesa de causa tão sym-
pathica; rr:as, ainda uma vev, appello para os 

ccionarios. ' · · 
Fossem precarias as tirranças e, eU', sr. Pre-

sidente, seria o primeiro a appellar para o 
funccionalismo publico e rogar· lhe maiso um 
l,lOuco de sacrific10, esperando ensejo propi-
cio pa-ra serem satisfeitos em suas reclama-
ções. 

E estou convencido que os honrados servi-
dores do Estado haviam de escutar o meu 
appello. Entretanto, como estou certo de que 
a situação l:inanceira do Estado é bóa, tenbo 
animo de vir pleitear perante a Camara o 
que a representação dos funcciornrios pede. 
Não é sem um critel'ioso estudo que me de-
cidi a emprestar o meu desvalioso apoio a 
causa tão digna de 1>er attendida: verifiqu.ei a 
justiça em que ella se baseia e certifiquei-me 
de que ()Estado póde so.pportar este pequeno 
augmenlo de despesas, que é reclamado por 
motivos tão imperiosos e con\lincentes. 

E, sr. Presidente, convem notar que são 
de tal import.ancia as reclamações do funccio-
na:lrsmo, que o honrado sr. Presidente do 
Esta.dd, sempre in~pirado em al.tos sentimen-
tos~ · justiça, em sua• Mensagem fez sentir 
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-ao CongreRSo a necessidade de procurar um 
meio de attendel-as convenientemente, den-
tro das forças financeiras do Estado. F4 1\] 

Assim, sr . Presidente, acho-me perfeita-
mente bem defendendo esta aspiração dos 
servidores do Estado, que recebendo uma re-
muneração que equitativamente corresponde 
aos serviços prestados, mais incentivos terão 
para se dedicarem com amor e redobrado 
trabalho ao desempenho das funcções dos st>us 
-cargos. . 

Não poderei sPr suspeitado de estar re-
questando popularidade procedendo deste 
modo: o meu procedimento é o resultado de 
uma continuidade de actos que assumem o 
traço de uma direcção política que não podia 
agora desviar-se do patronicio d'uma causa 
que cada vez mais se apt·esenta de insopbis-
mavel justiça. 

P .. ra todas as causas ne~tas condições, re-
servo sempre o maximo de energia de minha 
vontade, que se não · enfr:~quece ante difficul-
dades e antes pelo contrario, por uma per-
sistente, continua e perseverante acção, dá-
me o consolo de que jámai!\ deixarei de em-
prestar toda a intensidade do meu pequeno 
valor para o triumpho de um alto ideal hu-
mano. 

Sr. PresidPnte, si a Camara escutar o appel-
lo do funccionalismo, attendendo a j\l!'.tiça 
das suas J'eclamações. com a lei que votar, 
terá illuminlldo de alegrias bemdilas lares d'l 
muitos mineiros, para os quaes a vida ha de 
ter um sorriso melhor, bom c generoso, de 
vez que se vejam libertos das actuaes dificul-
dades com que luctam. 

Ella por certo, assim l)rocederá porque a 
causa é justa; e não será inopportuno repe-
tir o conhecido pensamento· de uma tão sug-
gestiva verdade, com que um grande cscri-
ptor fechou nm dos seus mais luminosos es-
criptos: «A justiça é a vida, a injustiça é a 
morte,. 

SPjam estas pal;~vra$ tão suggestivas a for-
ça inspiradora dos nossos actos para rtue to-
dos clles recebam o movimento seguro !l 
forte da justiça, que é a propria vida. 

Espero, por· um to, sr. Presidente,, que a Ca-
mal'a attenda o pedido do funccionalismo pon-
do-o a cavalleiro de ditficuldades, dando-lhe 
os vencimentos a qué tem direito. 

(Muito bem! Muito bem! .bJuito beml) 

O FR. PRESIDENTE declara que a representa-
çãp irá á commis~ão dP. Orçamento, depoi;; de 
publicada no jorn~l official. ' ' 

Misericordia desta Capital, solicitando o au-
gmento do auxilio <fUe até hoje tem sido 
concedido áquelle pio estabelecimento. 

Os serviços que a Santa Casa de Misericor-
dia vem prestando, desde a sua fundação, 
justificam plenamente a pretençio que ella 
tem neste momento. 

A sua collocação em um ponto afastado do 
centro commercial, a sua construcção obede-
cenrto a todas as re~ras architectonicas e 
hygienicas exigidas para estabelecimentos 
hospitalares, com differentes pavilhões perfei-
tamente ventilados para enfermarias e tendo, 
annexos, um pavilhão para tuberculosos e ou-
tro para invtllidos, etc; com uma excellente 
sala de operações, na qual se acham obser-
vadas todas as exigencias dos serviços a que 
a mesma se destina; com um a1·senii l cirur-
gico de primeira ordem; com uma excellente 
pharmacia provida de todos os medicamen-
tos regulllmentares; tudo isso tem concorri-
do para tornar a Santa Casa de Bello Hori-
zonte verdadeit·amente digna de nota. 

Accrescem ainda, sr. Presidente, para o 
bom renome do estabelecimento, a adminis-
tração intellígente e esforç.,da do o.:oronel 
Emygdio Germano, que desde a sua fupdação 
vem com todo o empenho se esforçando em 
prol do desenvolvimento da Santa Casa. e a 
sabia e dediç,ada direcção do serviço clinico, 
confiada ao di~tincto e abaisado medico, dr. 
H1:1go Werneck, que tem ·consagrado a 
esse e~tabelecimento toda sua abnegação e 
os seus mel h ores e~forços. 

Releva notar que no desempenho desses 
humanitario:< serviços o seu director clinico 
tem sido ~empre auxiliado pelos medicos da 
Capital que nenhuma remuneração percebem, 
pelo que são dignos dos mais justos elogios. 

E' poiS, sr. Presidente, a Santa Casa desta 
Capital, incontestavelmente, um instituto mo-
delar, no genet·o um dos melhores do Brazil; 
e isso mesmo tem sido attestado por todos 
os competentes que o têm examinado, como 
ainda ha pouco o professor Miguel Couto que 
o reputou um dos primeiros estabelecimentos 
hospitalares d'entre quantos tem visitado. 

Dadas todas essas circumstancias, é natural 
que a Santa Casa de Bel lo Horizonte seja pro- , 
curada, como ·tem. sido, por todos· aquelles 
que predsam tratar de sua saude. 

E' o que tem, effectivamente, acontecido, 
com uma progressão extraordinaria, podemos 
dizer mesmo, descommunal. : 

Assim é.que em 1909 fóram alli recebidos 
967 doentes; em·1910, 12K9; em 19!1, 1618; em 
i912, 2.322. . . --*#*-- ' O numero de rPceilas aviadas. e di.slribuidns 

DISCURSO.PRONUNCLADO NA SESSÃO DE !i gratuilameutc nes~es 4 a'lnos foi de 4. 74t7, 
DE AGOSTO DE 1913. em 1909; 12.218, em 1910; 20.292, em 19H e 

REPRESENTAÇÃO DA M NTA CASA DE MlSER!CORDTA 27 ·170• em i912· 
DA CAPITAL Como vê a Camara, o movimento hospita-

lar cresce extraordinariamentt: de anno para 
o sr •• José Alves (2.8 secr.etario):-Sr. anno, não só devido a. facilidade de commu-

Prcsid~nte, communico· a v. ex o. que a cvm- micações que BeiJo Horizonte vai tendo com 
mis&ào nome;1da para representar .a Cam:na ·os demais pontds dô Estado, como tambem á 
do!> srs. Deputados nas homenap;ens funebres jús_ta fama de que aCL)J.rdmente gosa a s.a~ta . 
prestadas á memoria dn desembar~ador José Cn~a,' em consequen.cta d~ sua bóa admm.Is-
Antonio Saraiva·, cump~m o seu dever. j tr~ç.ão ~ da sab~a dtrecçaq do seu serviço 

Aprovei lo a opportnmdade paf'a pa.:~a~ . âs cJtméo. . . . 
mãos de V! exc- uma •·r~ presentação dmg1da A média dtarta ~e ~oentes. em tra_tame_nto 
ao Congresso pelo provedor da Santa·Casa de nesses 4 annos •·etendos fot a segumte, em-

c A.-49 ' ' 



1'909, 58 enfermo!\; em HHO: 85; ·~m · f.9ti; 
f.26;·'em t'912, t95 ; . 1 • • 

Com a médiA dJaria de i26' do'entes a des-
pe!!a foi de 6ã:Ot"i$733, ém t9H; e em i912, 
com · a média dia ria de 195 · dóent'<:s, á de -
pesa foi de 9~:2'318863. • · ' !I 

O custo med10 da manulen~ão de um leito 
foi de t.41ã réis. 

Pelos dados fornecidos pela representa~ãn, 
verific:~-se que, na mesma propo-rçâo, a mé" 
dia dia ria de~ te anno será dP. ' t30 docntPs e 
a· manutenção delles custará • ao hospital 
H~:789821JO. 

Para fílzér face á eltsa despesa o hMpitnl 
terh a sua rfceila orçada em 104:5005000, o 
que quer dizer que o exercício fiuanceiro 
do conrnt0 anno ~e encerrará com um dé-
ficit de u :2898~50. 

Em ~914 q augmento de erifermbs será, 
naturalmente, ffilliS elevado ~it) cta e esse dé-
ficit Htlingilá :1 CeJCa de 30;0008000. 

tinada á colonlsação; deixamos, porém, de· 
. faz el-o porque fômos-informados pela digna e 
illustrada Commissão de Orçamento que vae 
ser pela mesma, apresentada· uma emenda 
J\e!'-se sentidt). • 

Não é demais dizel-o, Sr. Presidente, que 
é urna necessidade palpit<mte promover por 

1todos os meios uma intensa ' colonisaçã.o PS-
trangeira para dentro do Estado. (apoiados) 

Nessa ·ma teria eu sou daquf-lles que susten-
tam que :-ómente a colonisação subvenci0n:t-
da da resultados efficaze~; sómente a coloni-
sáção subvenciot~ada podi!I'á vir· tir~r a lavou-
ra, na zdna que repres1:1 nto. das (Jifticuldades 
dP- braços, ainda agora augmenlodll'S pela se-
ducção que a lavour-a paulista exerce nos ope-
rarios, prbmettendo-llws salarios Plevados-
com os qLH•e~ . nós, que moramos em pontos 
p-~ais afastados dos n1o>rcados onde se Vf'! nde o 
café, não podemos absolutamente concorrer. 

r • Q Sn. CAsTELLO Bn.AriCO: -Apoiado. E' pois, manifesto,o desequihbrio que se 
nota en tre a receila e a despe~a do hospital. O Sr. VALooMmo MÂGALHÃE~:-A!\sim, Sr. 

'A üst1 disso, f'Cpdo, como é de se suppõr, Presiden t··, é ju~to que os lavradores de ca-
sempre cresrPnte o' num ero d'e doentes que fé, concorrendo com uma ~omma bastante 
procu,.~m o estabi>lecimento, a inla prr>védo- ele\·ada p~rd o orç~n1enr.o do Estado, recebam 
ri'a, por meu intermedio, vem ~o licitar db lambem do mesn10 Estado auxil10s indirectos -
C~m~re!'so o au~mcnto da .f:.ubvenção que óra c penhum mai;; impOI'lant e, nenhum mais 
rrcebe a Santa Ca&a (-le Caridade, mas um n~cessario e mais i.!lil do que este de est.imu-
augmento quo e:,teja na proporção das , sults lar a colonisa~ão e~trangeira em nosso paiz . . 
de!>pesas urgentes e inevit~'vei~ ' ' 1 O SJt. IGNACIO l'tluRTA:-Apoiad,o. 

Considerados O!'. benefieios daquella pia _ 
instituição; considerados os excellentes ser·vi- O SR. VALDOMJRO MAGALUAEs:-Com estas 
ços que ella presta á pobresa e a todos os ' poucas palavras, venho, em . nome da zona 
enfermos que a procuram. ·eu estou certo, que ~epresento, agradecer á 1llu!trada Com-
sr . p r·Psidente, que 0 Con<~Í'e!>so Mineiro dará. m1ssao de Orçamento ter se le~brado de au-
provimento ao pt>dirl o corrcretisado na justa gmentar a verba orçamenlana para que o 
representa~ão que. tenho a honra dP. pas!'-ar npsso Estado proc_ure estmmla_r, quanto p~s
ás mãos de v. exc. (M'ILito bem! Muito bem~ ) s1vel, a oolomsaç~o estrangerra 'NO senlldo-· 

•• 
DISCURSOS PRON[JNClADOS NA SESSÃO 

DE U DE AGOSTO DE f.9f3 

de desenvolver e rncrementar a noo;sa la\·ou-
ra. (Muito bem; muito bem! ) 

--•=ll=•--
APRESENTAÇÃO DO PROJECTO N. f.24, DI~'PONDO · 

(2• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. i06- ORÇAMENTO) ~OBRE G PROVIMENTO DE C'ARGOS NAS ~ECRETA
RiAS DE ESTADO. O Sar. Valde•iro Magalh•esa- (·) 

Sr. Presidenle, venho submetter á consider·a-
ção da Casa a seguinle emenda (lê) 

A Camara Municipal de Monte Santo fez 
doaQãO ao Estado de um prrdio para o Grupo 
Escolar, de sorte que o edificio que anterior-
mente servi • para o tnsino naquella cidade 
ficou inteiramcnle d~>saprovP.itado. 

Necessitando <Jgor·a a Camara Municip ·l 
desse predio, eu vt>nho plPilear perante o 
Congres!'O a cessão gr·atuita do mesmo ptlr· 
parte do E~tado. 

Devo dizer que o predio de que se trata é 
de insignificante valor. 

Deixo de expender maiores considerações a 
favor da emenda por·4ue Pila f\ dessas qu~ se 
justificam pela simples leitura. 

Aproveilo o ensejo de estar na tribuna pa-
ra, como r·epresP.nlllrtle <\e uma zona de in-
renc;a cultura da lavnura do café, dizer· á Ca-
mara 4ne Pra meu intuito e bem assim de 
outros illustres collegas residentes em zonas 
egualmente c;lfeeiras, , i!pr·esentarmos uma 
emenda ao orçamento, elevando a verba des-

(*) Sem: revisão do o:-ador. 

O sr. Valclomiro 1\Jagalhães:-Sr . . 
Presidente, solicitei a palavra par(! apresen-
tar á. consideração da Casa um prcjectfl que, 
depois de convenientemente estudado, poderá 
~i for julgado conveniente ao serviço publico, . 
ser convertido em lf'i. 
·Outra não é, a minha intenção, ao aprP.sen-

tal-o á CHmar .. : \'ÍSO facilitHr o ~P.'rviço publico · 
e dar ensejo a que sejam premiados aquelles 
que lrahalham, e, por mooestia e timidez se · 
esquivam a exame:. e concursos. 

Sr. Pre~identc, como v. rxc . . s:.be, para o · 
prrPnchimenlo dos cvrgos nas diversas se-
cretaria!\ do Estado, é exi~ido o concur,;o, 
como se pode verificar pela lei n. 6 de i 6 de · 
outubro de i891. 

O concurso é exi~ido Fómente para a no-
meat,:ão de 11manueu8e e para pron10ção llúS · 
Jogares de officiaes, Fendo di!l-pen~ado no :.r-
ces~o 11 chefe de sec~ãn. 

A exigencia do co111:UJ'!'O para a oomrnt,:ão-
de amauuen,:e !'-e juslitica; por elle se avalia 
da capacidade do individuo, que !'e p.ropó~ 
entrar numa secretaria, onde não é couheci- -
do e som~>nte 1•or· 11•eio d.., um exame, de uma 
pro\'a-, pode drwo!\trar a sua cempetencia. -
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Mas depois que o funccionario faz parte da indispensavel o concurso, para que a nome-
secretaria como amanuense, não mais se faz ação seja feita na pessoa do mais competente, 
preciso o cancurso para a sua promoção. Pa- porf!uanto tem de se attender tambem eis quali-
ra o accesso ao cargo de chefe de secção elle âades moraes do individuo. 
não é exigido. E' perfeitamente dispensa- Nestas condições, venho apresentar á Casa 
Yel uma nova prova, a quem ao entrar para um projecto, iuslituindo o coRcurso exclusi-
a escretaria Já se submetteu á um con- vamente para os cargos de amanuenses, de-
curso. vendo os demais serem preenchidos medi-

Depoill, elle acarreta não pequenos emkla- ante promoção, attendendo-se ao mereci-
raças a administração que, para cumprir a mento e antiguidade de funccionario. 
exigencia legal, vê-se forçada muitas vezes a Sr. Presidente, quando se dá uma vaga 
protelar o preenchimento dos cargos va~os, nos Jogares de promoção, um funccionario 
com g~:ave damno para o serviço pubhco. inferior é designado para occupar o cargo, 

Alem disso, com a nomeação de examina- ficando por muito tempo no exercício das 
dores, faz-se não pequena despe1.a com um funcções do emprego que substitMe. 
c~mcurso. Ora, si isto é certo, parece claro que, com· 

E, como se diga St'. Presidente, que o con- a permanencia no exercício do ..:argéo, por 
cmso c o melhor meio para se conhecer da um delerminadfl espaço de tempo, fica Q fun-
competencia e da dedicação ao trabalho de ccionario plenamente habilitado para ser 
um funccionario, pois, nelle, quasi sempre se promovido no Jogar, que já exercP. em suus-
verifica o successo dos mais loquazes, dos tituição, onde adquiriu pratica e fez os estu-
que tém mais facundia no dizer, em prejuízo dos necessario,: para desempenhai-o cabal-
muit!ls ,·ezes de um funccioilario competente, mente. 
assiduo e dedicad4l ao trabalbo, que por timi- Para que, pois, a exigencia de um novo 
dez e modestia foge a essa nova provação ou concurso? 
nella não consegue revelar o seu valôr. De accordo com informação, ·para mim 

E, assim o merito de um homem não é digna de toda a consideração, de um alto 
reconhecido; o direito que um funccionario func~ionario, sei que ·~concursos para pro-
adquire de ser promolido, muitas vezes moçoes nem_ sempre dao bom resultado e 
comprovado pelos seus ~uperiores bierar- a~arretaiD: nao pequenos embaraços ao ser-
chicos, não pode se realisar por falta de VIÇO pubhco. . . . _ 
uma formalidade legal. I Apresento. p01s, o pro)ecto á consideraça(} 

Depois, o preenchimento do cargo pode ser d~ C~ma~a e prome~to de, em sua v discos-
feito, sem que recaia no primeiro classifi- sao, JUSlifical-9 ma1c; amplamente. 
cado, o que mestra não ser absolutamente. (Muito bem; muito IJeml ) 
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Do sr. Secretario das Finanças : 
-Enviando a mensagem do sr. Presidente do Estado, acompanhad11 da proposta de Orça-

mento, ...•......•••.. .. ..• .....•...•.•.•.• , • .• ··········•·.··· .....•. . •.•.... . •....•. 62 
-Devo! vendo um requerimento de Pedro de Xlcantara Ferreu a.. • • • . .. .. .. . . • • . • . . . • .. . . . 310 
-Devolvendo um requerimento de JoAo Baptista Scarpa... .... .. . .•.• ...... . .... . ...... . .. 3.1,8 
-Enviando um .oftic1o do collector de. S. Jos.é dos .Botelhos ..................... . ..... . .. ; • 378-

Do sr. Secretario da AgricdturtU 
-Devolvendo os papeis referentes ao parecer n. 96, do a·nno passado ................ .. 
-Devolvendo QS papeis referentes ao parecer n. 88, do mesmo anno ........ .... .. . ..... . 
-Devolv~Qd.O ,Qs pa~j!js , r~t~r,4!nf~s a_o pare_ç.~r n. ,10\1, 4,o • .mesmo ,811o,o ............... . . 
-Enviando um officJO do ~JDIS ro da Agricultura . ...... ... ..... ......... : ............ .. 
-Devolvendo um requerimento de .... ntonio Andrade Ribeiro de Almeida ..• • . . . ..••.••• 
-Dev~lvendo um requ~rirnento da Empresa •,i\g~,~,~~os ,d3 t:axarnbú• .......... ....... ..... . . 
-Enviando um requenmento do dr. Pedro Paes·Céme . .... .................... . ... .... . 
-Devolvendo um requerimente de d. Clotilde de Rezende Jaguaribe ...... .. . . ...... ; .. .. 
-Devolvendo um requerimento do dr. Julio de .Mou1•a ...... . .. . ..... . .................... . 
-Devolve_ndo 1)\D requeJ'i.mer.to do 'tjudante .tl<lêal da feira do Sitie:>•: •.• ; • . •••..• ~ ...•.• ·• 
-Remetrendo um requ<~rlmento do engenheiro .Angelo Baeta e outr·o ................... . . 
~Devolvendo um requerimento do engeaheiro Joaquim Catrarnby .................. ~· ·· .. 

Do Ministro da . V i~ão : 

54 
54 
54 
54 
62 

22-t 
232 
268 
2,68 

~ 
352 

-Sobre linha telegraphica de Porto Novo do Cunha a Ponte. Nova ......... ... ,... . . • . . .. 56 
-Sobre prolongamento dos trilhos da Conwanhia M9gyana.... .. .. ... • • . • . . . • . • • . ... •• 56 
-Sobre o ramal ferreo de Uber11ba a Ar•agua·-y. . . . • • . .. . • • . • . • . . .. .. •.• . .. • .. . . . . • • • . .. 56 

De diversos : 
Do presidente da qa,mara ~~n!ç,ip~l-da Vill,.l ~io José Pedro, c.o,mmun!c.audo a ins~o.lla-

ção do respectivo muorc1p10... • • . • . • • • .. . • . • • .. .. • .. . • . .. . • . • .. . .. • . .. .. ...... 
D.o. presidente ~a Camara M~~:niciJ?al d,o Se~ro, llnviando copi.a da. mo,.Ao dirigi~a aó Con-

gresso Nac10nal contra o pri>Jecto de d1v.orc10 ....••••••...•• · ......... ... .. .... ...... . 
Do presidente da Camara Municipal :d,o Pará enviàrido úm q;uadro d.emonstràtiyo da' 

II!IPortancia!l recebidas e -de~endi~s,s por etreito do contracto. d" e11,1pre~timo con'tra-
hldo com o gqy!)rno. 1,..... ....... • • • • • • • .. • . .. .. • • • • . ............ .... 1 ......... . Do vice-pre~idente :c:! a C&mara Muni'cipal .de !-!ouso Alto,' sob're recurso eleitoral ... :~ .. ;. 

• b,o presidente · da Camara-do Turvo, enviando ,uma. representação .sobre 4ivisas •••••. . 1 • 1 • 
' tio pres~dente da {}amara·MuQ,icipal, de Sa~t'Anjla dos Ferros, sobre a re~t.,uraç~o dá res-

pecttv& comarca .••• .• ••••••.• . .••• . ••••• .•..•.•••..••••••.•••••......•.••. ·r·~T·• 
,Do presideftte ·da· Camara ~unic!,Pa~ de Lil.vj'a~, sobre trans~erencia da sN.e 'cta llta.tní,Y(I-

. traçAo judiclaria do ·districto dó Rosar1ó ...•. • ; ...... . ...... .. : • . . ........ ;• .. ,'.,'.' •.• 
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62 
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69 

, 69 

78-

78-
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Da mesma Camara •obre l'ellue91'0 ckJ imposto· de .. ~portaçto- da utaoteiga,·. 1 . ru, ·"·.W•fo"·, 
Dtl' I.• Secretf.rio da Galllar~ dos Deputados do Estado de S. Paulo, comlllUJlieando a· 

eleiçAo 4& respect4va; Meaa ............... • -•••• 4~··•·•··<···••••·•'·•'·•" ... · ..• ~. ···•··•~·•· 
DM1 família Tej)(.eira da C~sta agradecendo . as manifestaÇões .de 1•esar pelo íallecimento 

do seu sauf,loso cbefe ............ . .............. .1 •• ;.·. • .... .. ~ .... ~ •• ~ .. ··'••••..,_ .. ,, ............ l. .... J •••• 

Do desembargador Edmundo' Lirlt~ eommtiniealldo ter sido eleito pretndente do Tribunal 
da Rel,ç4o e. Jazen4o putrM , participações. ...... . . • • • • • • • • • • • • ••••• •••.• ·• •' J• .... 

Do· mesmo .11r. agradecendo as homenagells prestadas á memoria do desembugador sa~ 

'De d~·:t~~~· r~m'po; ê. s'~i;&· ~-.;usftihó~: ·;~~-ciê~~~do' ~·i bO;I;é~~·~·· j;h!~i~~; . r''üt~: 
moria do dr. Campos Salles •. · ~··••••'· . .......................... ••• ;:.-.' •. •••••••••• · •. 

Dl Camara.da VIl la Conquista, sobre. di\'isall,·..... . . . •• .••.•. ... .. • . .... ... • ..... · .... 
Do• I.• Secretario. da .Assembléa Legislath•a do E~tado do R1o, communicando a sua ias· 

tallaça.o. "... . . . ........ , ••.• .•••••...•••.••. .••••... . •.• ,· ........... ·.·• ,; .••. .•.. .• , ••. 
Da. Camara Municipal de Monte Alegre, 11obre limites.• ........ ·~· · ...... .,· . • .• • · .......... •'·. 
llo secretatio da f.ama.'ra Mnnicipal de Villa·No"'' de Rezende, enviando uma indieilçlo' 

da mesma Camara. . .. ..... ~ . . . .. • .. .. .. .... ... .. .. .. ......... • •· .. , ............. · , 
Do sr. desembargador Edmundo Lins, commonicandó ter sido eleito p'J'(ISidénte do Tribo-

. na I E~pecial. ... . .. • . • • . .. .. .. . . . . .. • • •• .. . .. .. . ••• .. ................ . · .. • • • .. .. . 
Da commis~o imcumbida de rcali1ar a , soleruni<lade •ta reposição da imll~m de N S. 

Jesus Chfisto na sala do Jury, convidando a Camara &'se l'eprésentar.·.. . • . • • •.••• 
Da Camara 1\bmicipal de Sabará enviando uma rep~entação dos mo1·adol'e~ do ar-

raial dl!. Lapa .... ............. .......... .. ........ .. .. ... . ........ ... ... · ...... . 
Do d!rector do grupo escol !Ir de A~aguary, st>bre a etrectividode dóS professares in te-
. rtno:,.... . . . ..• : ...• . ..... ·'·•"· . . ... . . . .......... · . . . . . . . . . . . . .• • ••• .•. ' • . . • .... • . .... . .· •. 

Da Camara Ml,micipal do A.ntonío Dias pedindb elevação <!,essa vilhL• a te1•mo judiciario 
Da Camara. Municip,al de ViJla Gomes, ~obre a popula.;ão do respectivo municipto.· . .- •• , 
Da dire~tDJ i~ do ·Centro i\Iineiro• enviando copia· de' uma représeiitação dii'lgida ao sr. 

Pres1dente do Estado . ............................... · .. · ... ·, ............... · •• .-. ·~ ..... . 

RecuTSos eleitonres · 

Piumhy •• • '"~' .•. , •.•••..•.•• : . •• • , ••.•.•••..••...•••.•••• • ••• ' •••..• . ..•• ' .• • ••... ·•· .•••• 
A~aguary, (paginas) 56 e . ............ . ................................................. . 
QuanhAE's, ., • . . . . . • • • • • • . • • . . .• .. . . • • • • . • . • . ..•••••.••• , •· ..•••••.••••••. · .. . .. ~ .· ••. •••• 
Montes Claros .............. .. ........ . . .. .. ........ • ....... .......... . · ...... • ... .. · .. , : .. . 
~Uo Horizorlte ... .. ....................... . .......... . .. ... ......................... . 
Pouso Alto •••••• •. ••. ••• ..• .•• •.•••• ·····•·'··· ••• .• ' ..•.••.•.••••••.•.•••.•• · •.••••• 

Repl'esentaç~t>s e· rtquerimentos ' ! 

Dó ajudante do fiscal da feira do Sitio pedindo augmento de vencimento!! •• . •.••• . ••••• · .. · 
Dt> engenheiro Oscar d'á' Cunha• Correia, pedtntlo isenç.'\o dé impostos •••••.• .••.••..••• 
De JoA.o Agripino de Agutr. interpondo reeurso de graça.· ... ... • ....... • :.·.: • .• ......... 
De Theophilo de Godoy, sobe reconhecimento de vereádoreRdeAraguary .... : ... ...... .. 
De Christino Domingos da Silva, solicitando licença~· ......... . ............... ·.; ...... '. 
Da !'amara Municipal de Christina, sobre restauração da respectln Colnarca .. . ... ; .... ·• 
De José de Assis, solicitantlo licençli ......... ... ............... , ...... · .................... . 
De Antonelli Bherin~, solitando licença ...... ,............... . .. .......... .. ............ . 
DEi Ildeíonso José Te1xeira, pedindo que seja levada' a s'eu credito a quantil\ 13:166$262 
De Gustavo Augusto Pereira Pinto, solicitando licença ........... .................... . 
De Alberto .Alvares Fernandes Vieira, petlindo ía.vores para fazendas de aelecçA.o de ani· 

maes •.••• ••••.•••••••.••••••.••.•••••• , . •.••.•. •.•• ••••.••• .•••••••• .•.•• ••••••• •••• 
De Sebastião José Romeiro impetrando re.;urso de graça ...... , ........................ .. 
Dojuiz municipal do Rio Branco, pe<1indo licença..... . . .. . .. .. .. • • . . . ..... .. ... .-..... . 

_. Da irmA. super1orado Asylo de N. S. de Nazareth, em Quelu1., solicitando auxilio , .... . . 
Da Camara Muni~ipal de Vi lia l:lrasilia, pedindo a crcao;ào de um termo judiciario na· 

quelle mumc1p10 .......................... . · . ........... ........ . . .. . ,. ..... . 
Do Directorio Politico de Villt. Brasil ia, fazendo identico pedido ................... .. 
Das professora.s do grupo e~colar de Diamantina, pedindo augmento de vencin'lentos, ... . 
Do dir~ctor da Escola. 4e. Apr en~ize~ ArtitlcPs de Minas Gera~~',. pedindo subvenção .. · •• : 
De habitante!' do mun1c1p1o de V11la t•araoabyba, pobre estat1strca ........... . · . ........ . 
Dn Camara i\lunicidal de Vi lia P~ranahyba, sobre estatística . • . • , . . ...• •••• , .. , .·,. . • 
Dos fuoccionar1os do fôro do te1•mo de Bambuhy, sobre o pagamento de custal' •.••• 
Dé avaliadores do juizo das comarcas de Carangola, Rio Br·anco e Piranga, sobre vita-

taliciedade doa ré11pectivos car~~.... • .... .. .. .. . .... .. . . • • .. • .. .. • . • • . .. .. . . 
De Fr·ancisco Cecilio Coutinho, pedi!Jdo licen~a ........... .. . , ... . .............. , 
De Francisco Al\'eS do CoutCJ, pedindo licença........ .. . .' .. .... .................. · ........ . 
De Simplicio Luiz da Cunha, pedin ~ o gratitlcaçA.o ............. . ... . .................... . 
De Carui llo Augu~to de And1 adc, solicitando 1iccr1ÇO ..... · ......... .: ......... .• , ...... . 
l>o' collector e do escri\'ào de Tiradentes, pedindo niedidas que m~lhorem as respecti\·as 

condições ....... .. ... . ..... ........... . .. : .• . ; ................................ · ... -.. 
Do' monsenhor Domingos Pinheiro, pedindo auxilio para o A~ylo da. Piedade ....... . . ~ .. · 
De Arthur Tiburcio Ribeiro, pedindo subven?do pa1·a: o orphanato de Sant'Ann'a. ... ... . .. 
Da Camara Monioipal d~ AbJ•e Campo, p~dindo a .rest~uraçãO da respectiva Comarca ... . 
De Arthur Gustavo Rodr·1sues Valle, solicitando hcença. ......... · ....................... . 
Da directorla da Liga contra a. Tuberculose, em Helio Hdrizonte, solicitando auxilio .1 .. • 

.. 

78 

88' 

li&' 

147 
147 
I9l: 
I9:Jt 

2lt 
211 

232' 

238 

3\18 

5G\ 
62 
56 
6~ 62' 
70 

M' M; 
5JIT 
56' 
56 
6!' 
62f 
62 
62 
62' 

().t 
70' 
70 
70 

70 
70 
71 
72 
73 
75 
75' 

77 
7fl 
18 
78 
iO 

80 
82 
82 
83 
86 
gg 



IV 

De JoAo Baptista Scarpa, pedindo que seja modificada a tabella de impostos sobre ex-
portaçA.o de macleiru... . • •..•.•....•..... ~ . •.......................•.........• . ..•.... 

Da Camara Municipal da Villa Rio Case& pedindo a elevaçAo dessa villa á categoria de 
Comarca .. .•••.••••.••.•.•.•• . .••• . ••• •••···· •••••••. .••.•••. .••.••.•.•••..••••• .•.••.• . 

De d. Maria Antonia Alves de Vilhena, solicitando licença . •••••• , .••• ,,,, ........... . 
De Joaé Teixeira Oodinho Sobrinho e outros, sobre transferenciado districto de S. JoAo 

Baptista d<~ Gloria . . . • • • • . . . • • • • . • . • • . • . . • • . . . • . . • . • ...•...•..• . • , • . • . . . . .•.•...• 
De Sergio Oonti)o, pedindo releva~o de alcance .. oo ................... . .. oo ••••• • • • ••••• 

Da Camara Mumcipal do Turvo. pedindo restauração da respectiva comarca . .. .. . ..... , . 
Da municipalidade de Juiz de Fóra, enviando CPrtidAo... .. .. . . .. .. oo .. ... ... , .......... .. 

Da Camara Municipal de Piumhy pedindo a mudança desse nome ........ . ..... 0000 ..... . 

Do Conselho deliberativo de Poços de Caldas, sobre c reação de comarca . ......... . . ... .. 
De funcclonarlos publlcos da Capital, solicitando eleva.;Ao de vencimentos . .•••••• . ••• . . 
Do dlrectorio da Liga Op'!rarla .M~neira, so.lícitando auxilio .. ....................... , ... . 
De Manoel Raymundo · Diaa Siml.'Il, pedmdo licença .. oo.oo ............... .. .. . ..... . 

Do Coronel Thimotheo Ribeiro de Freitas, contra restricção do art . 97 do dec. n. 1,636 
de 7 de outubro de 1903 .. ............ . ...... .. .... . . ....... ... .......... oo .A,. ...... . 

Da C~mara Municipal da Villa Paroopeba pedindo elevaçAo dessa. villa. a termo judi-
ciarto. . .. . . ...• , • . • . . . . . . • . • • • . • . • .... . .••...•.•. .• . ..• . •• . o.. . . . . . . . . . . . • • • . . • • • . .• • 

Sobre divisas entre a Villa da Conquista e o districto de S, Francisco da. Ponte Alta ... , 
i)e d. Francisca Villa. Nova, pedindo licença. ........ , .. . . . .. ............... . , • . •. , .. . . . , •• 
Do e~crivão do cr.ime da coma.rM de S. Paulo do Muria.hé, pedindo melhoria. de ven-

cimentos ••.•••.. . ••. • o •••••• ••• •••• • •••• •••••••• • • , • • ••• • •••••••••••• o • ••••••• • •••• 

De habitantes do districto de S . Fra.ncisco da Ponte Alta, sobre estatisti~a. . ......... . .. . . 
Do presidente do Instituto Historico e Oeographico do Estado, pedindo subvenç •O •••• ,, 
De JUÍZP.s de direito, juizés municipa.es. promotores de justiça e delegados de policia, so-

bre augmento de vencimentos. oo ... . ...... , • • • • •• • • ••••• • • : , .. ................... .. 

De Angelo Hermida Villar, pedindo isenção de impostos ... ......... ........ . ............. . 
De Eugenio de Frei tu Malt11, pedindo revogação de I oi. .................. ............. .. .. 
De Ananias José Ribeiro, pedmdo licença . .. .... .. . , ..... ......... . , . .... .......... . ... . . 
De habitantes do município de Abbadia de Bom Successo, pedindo elevação desse muni-

cípio a termo judiciario., •• .. . .. • .. • •• .• .. • • . .. • • . • .. .. • • . .. • .. • • . .. . . .. . . .. . . . ..... . . 
Da directoria do c Centro Literario Paraense», pedindo auxilio .......... .. ....... .. ... .. 
Do povo do município de S. José dos Botelhos, pedindo elevação desse município a. lermo; 

da. Ca.ma.ra Municipal da. Vi lia de Jacutinga. fazendo identico pedido; e da. mesma mu· 
nicipalidade, sobre reparos de e~tradas ......... ..... oo.. • .. .. . ................... .. 

Do pi·ovedor da Santa Casa da. Capital, pedindo elevação de auxilio ... . .. .. .. . ......... .. 
Da Camara. Municipal de Cabo Verde, pedindo restauração de comarca e creação do Jogar 

de delegado de policia. . ................. . ... .. ................ . ...... . , ... , . ... .. . . , ... 
Da. imprensa. e de diversas associa.ções beneficentes da Capital, solicitando auxilio • .. .. . .• 
De Fra.ncisco Peixoto de Mello La.na e outros, pedindo auxilio .......... . .... .,R . ..... . . 
Do Directorio politico de Villa. Nova de Resende, pedindo elevação dessa villa a termo 

judiciario., •• . .• .• • o • • • • • • • • • •••••••••• ~ •• •••• ••••••••••• • • • •• o ••• • • • ••••• • • •• • o •••••••• 

Da. t;amara. ~umcipal de Jacuhy, pedindo restauração da respectiva coma.r·ca. •. .. •• .. .•. , • 
Da Directoria da •Associação Amante da Instrucção e trabalho, pedindo verba. . . • . • .. 
Do escrivão da collectoria de Cabo Verde, pedindo licença .... 00 ......... . .............. . 

Da C amara Municipal de S. João Baptisto, pedindo restauração da respectiva comarca.., 
Da Camara Municipal de Ouarará peiiindo elevação desse município a termo judlciario .. , 
Da. Compan,hia Mo~ryana, sobre !'e versão do ramal de Ouaxupé •• . , . • .... • • .. • • . ... ...... . 
Da mesma. Companhia. pedindo restituição de imposto •••••••.••.•• . ... .. ...•••• .•.. . ..• 
De d. Clotilde de Resen<le Jaguaribe, pedindo a.uxilio.. . ........... . ... . ... • .. • ...... 
Do dr. Carlos Carneiro Monterro de Sa1les, sobre Caixa Beneficente dos Funccion1rios do 

Estado . ..... ....... ................ . .. . .............. .. . . ........ ... ........... .. ... . 
De fazendeiros e criadores do município de Sa.llnas, sobre imposto municipal. oo ...... .. . 

De Julio Dias de Castro, sobre estatística. . .. . .... . .... ... ... . .. .......... ... . . ..... . ... . 
Da Camara Municipal de Caethé, solicitando verba.. .. . . • .. .. .. .. •. .. .. . . • .. .. . . . .. . .. , 
De Joaf!uiru Pedro Lessa. e outros, sobre Caixa Beneficente dos Funcciona.rios Publicos. 
De habitantes da •Fazenda Velha•, sobre estatística .............. .. ....... ............ . 
De alui? nos da Escola de Pharmacia de Ouro Preto, contra nriigos do Regulamento Sani-

tario. • • • • • . •. .• • • • . • • • • .•••• o .• ••••• o ...•. , ..... ... ......... . ... o.... .. . . o.. • . • . . o. o. 
De Lafayette Roquette, pedindo licença ...... oo, ...... , .......... oo .... . . . . ... . .. , • , • ••••••• 

De Ultime Courbassier, pedindo previlegio . ...... ..... .. ..... . ....... . ... . , .. .. ......... . 
Do escrivAo de paz de Santa. Barba.ra, pedindo licenç3. ......... , .. ............ , ........ 00 

De Pio de Miranda, pedindo perdão de penn ..... .. ............................ .. , ...... . 
De Aristides de Assis Coimbra, J:.edindo privrlejlio .... . . , ........ ... .......... ......... .. 
Da Camara do Rio José Pedro, pedindo elevaçAo dessa. villa á categoria de cidade e co-

marca.. ••••••••• o ••• •• •••••• •• o •••• o • • o •• ••••••••• •••• • • , •••••••••••••••••••••• •• • o •••••• 

Dos professores das cadeiras isolad&ll de "Vista Alegre .. , pedindo augmento de venci-
mentos •••.. . .... o .••. · .... ..... ... .. o •• .•• •.•• . • , ....•••.•.••.•. o... . •••••••• .•• .•.•• 

De todas as classes do município de Monte Alegre, pedindo o restabelecimento da respe-
ctiva comarca ............ ....... . ... o •••• ••• •••••••••••••• • •••••••••• , ••• •• •• • ••• • o ••••••••• 

Das Camaras Municipaes de Oliveira. e Itapecerica, sobre divisas ... .. . , ............ ... .. 
Da. Camara Municipal de Ita.pecerica. sobre estatística, .... , ............................ . 
De Hermenegildo Alves Ferreira, pedindo alivio de multa .... ..... . . . ...... oo .......... . 

De Joaquim Azevedo. sobre installaçAo de um Banco ............. , ........... .. ..... . . 
Dos professores do g1 upo escolar da Villa de P a.ssa Quatro, solicitando augmento de 

vencimentos . .. . • .. • • .. • . • , ........................ , . .. .. .. .. .. .. .. . ............ . 
Do directorio poli ti co de Pimenta, sobre divisas ........... , ......... ... .. oo ....... . ... . 

De funccionarios publicos aposento.dos, pedindo que lhes sejam extensivos os favores lia 
cCaixa. Beneficente dos Funccionarios Publicos . . .• , ............ .. .... , ...... . oo, ... oo, 

Da Camara. Municipal do Serro, solicitando auxilio .......... .......... ... , ............ .. 
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D" Anton!o Ferreira Maciel, p~indo pr:lvilegio! ........................................... . 
De Antonio José de Souza Mac1el. sohc1tando hoenQa ...................... ' .. ' ••••••.• ••• . 
De habitantes de Dôres de loaé Pedro, solicitando transferencia da 11éde desse cftstricto~ · 
De Antonio de Miranda Carneiro, pediftdo vantagens para o cargo que exerce ..... ,., ••• ·• 
De Jos~ Candido Nunes, pedindo perdlo d~ ~ena .......... ........................ , ... · .. .. 
De habitantes de Cambuquira, sobre estattstlca.... • . . :. .. .. • . • .. . • . .. • .. • .. ......... . 
Do Directorio político da Vllla do Rio Casca, pedindo seja esta elevada á categoria de 

comarca....... • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • .• •. . . . . . • . . . . . . .•.•..•• ••. 
De José Lucas dos Santos e outros, sobre estatistica . ..... .............. , .............. .. 
Do collector do município do Piranga, pedindo restil.ui~Ao ................. ..... ; ...... .. 
De vereadores da Camara Municipal do Rio d:~.s Velhas reclamando contra a falta de 

cumprimento de uma resoluçAo . ......... ... .. ................... ............. .. ..... . 
Do Directorio politico de Antonio Dias Abaixo, sobre elevação dessa vllla a termo judi-

ciari o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . .. 
Dos professores do grupo escolar «Manoel Fulgencio•, solicitando elevação de ven~i-

mento~ •. ....... .. ..... •. .•.............••...•...........•..........•..•..••.••.•.•....... 
De Eulalio Baptista do Assis, solicitando auxilio .................................... ; ••. 

Dos !erO::~~?{ne:n~~. ~~~~.~ •• ~~:~~~~. ~~~~~~~~ .• ~~~~. ~~-~~:·. ?~. ~l.f~.~~~~ ~-~~~~?o.~~~~~~~ 

. ' Tdegrammas ·~ 

Do sr. Elias Theotonio, sobre seu comparecimento .. ...... ................ ........ ... ... .. 
Do sr. F. Valladares sobre seu comparecimento ......................................... . 
Do sr. Ignacio Murta, sobre seu comparecimento 4 e .................................... . 
Do sr. He01·ique Portugal, sobre seu comparecimento .......... , .... .. . . ............. , .. 
Do sr. Alves de Lemos, sobre seu comparecimento . .••..•.....•.. ... .•.• . • ............. . 
Do sr Tava,res de Mello, sobre seu compar~cimentq ........ , ........................... .. 
Dos srs. Silva Forte~ e Senna Figueiredo, sobre o respectivo comparecimento ........... . 
Do sr. Abeilal'd, sobre seu comparecimento ..................... . ... ................ .. . 
Da Camara Muncipal de Ferros, Qedindo restaura~Ao da respectiva comarca ...••...•••. , 
Do vice-pr•esideote do Senado de Amazonas communicaqdo a installação do respectivo 

Congresso ........... .................... ... ... ........... ............................ .. 
Dos srs. Spyer e Modestino Gonçalves, sobre o respectivo comparecimento ..... .... .... .. 
Do Partido Republicano de Conquista. sobre divisas e applaudindo a moção de apoio á 

candidatura do dr. Wenceslau Braz •...•....•••.•..•..........•••...••.••••• ••.. , ...•.• 

Indicaçt5es 
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N. 15, de 1912-Indicando que se represente ao Congresso Nacional no sentido de ser ,. 
equiparado o imposto de expediente cobrado' do material importado para os serviços 
de saneamento feitos por conta dos municípios ao do destinado á lavoura, pags. 97, 
101 e. . . • . . . . . . . . . . . . .•.........•.•.... · .••••..• , •...........•.••... . ..... , . . . . . . . • . . . • • . . 1()9 

N. 16, de 1912--Indicando que se represente ao Governo Federal Robre a conveniencia da 
constf'UcCAo de uma linha telegraphica entre Porto Novo do Cunha e S. Dómingo.i do 
Prata e do prolongamento do ramal ferreo de Sabará até Saude, passando por S. Mi-
guel do Piracicaba e S. José da Lagôa, pag!l 100. 1ro e........................ ... . 109 

N. 17-Inllicando que se represente ao Governo Federal no sentido de serem construídas 
duas linhas telegraphicas: uma, de Arassuaby a Tremedal e outra de S. Miguel de 
Jequitinhonha a Fortaleza, pags. 300 e........ .. .. • ... .. .. • . .. .. . .. .. • .. . .. .. . .......... 313 

N. 18-Indicando que se represente ao governo da Unia.o sobre a necessidade do prolon-
gamento da linha telegraphica de Monte Santo á cidade de Passos.................... 395 

Moções 

N. 2-De solidariedarte com a Com missão Executiva do Partido Republicano Mineiro e 
com o exmo. sr. Presidente do Estado................................... .. .. ......... 55 

N. 3-De apoio á candidatura Wenceslau-Urbano Santos .... ~................ .......... 19:-l 

N. 
N,, 

N, 

N. 

Pareceres 

Da C~Jtt~mi81tlo de Constituição, Legislação e Justiça : 
114-Reconhecendo deputado pela 2.• circumscripção eleitoral o sr. Christiano Roças 
f~~~n:c~~h~~~~ci~-d~p-~t~~"s'·p~i~ ·4::. ~i;~~~~~;ipÇã~· ~i~it~~·~i ~~-~~a: "ê~ici~l;~· j~~io; 
e Franklin de Castro1 pags. 4 e .••. , . ................ ... ... , ......... .... ...... .... .. 
116 -Reconhecendo aeputado pela 5, • circu'Oscripça.o eleitoral o sr, Paulo Pinheiro 
pags. 4 e •• .............................. . .... ............ ................. .............. 
122-0pinando pelo archivameoto de uma petição d!l Antonio. Gonçalves Couto., .••.• 



... 
J+. 123-0pinan.do .J?elo arcl!Í\'aJl!ento de uma petiçAo do eserivAo de pa, da sédo do termo 

'" de Alviilbpolill . •..••.• . .............•.. 1 •• •·•t•••'l'!·•··· ... ~······•·'···~··· .• t •••••• ~ . 
~ . .. 124-0ptf!,_ndo, .f.e~o uçhlvam!Jptb d~ ~•.t•N.POSLa a(»'esentada pelo , ju~ ·der drreito 
"'.da comarca de S. fPlfiO;N~omuceno •• P,ags 7~ e,~,.·~~··•,••••r··· , ...... 1·•···••··•·•· 

N.'125-Pedlilllo" ~úe Bt'11a remettida â Coúunissào de Ca!Ur&l Mnnicípaes 1un1a reclama-
·• t:A.o de Joflo Amac'ek, pa.frk:. 79'e: .•. · .... . •.•.•..••...•••• ~ .......................... . 

N: 126-Ide~i\J'i.àdo um req!Jeri~nto ·di! Saiu~ i~ no José' Homeír9, Rag: sté ...... ; ....... . 
N;, 1.27-lndefer·indo um rcquor1ménto de Jo~o Aggl"lpino dé Aguiar, pag. 84 e ......... , • . 
N.; U8:-0Pi.nà~d<i pelo archiyaníento . dé uma repr·esentaçAÓ do escriVAO' do jndioiàl e no-
' w da comarca de Ollve1ra, pags, 84 e •••• , .......................... · ................ . 

N:' I29-Ind,áleziqdô um .uquerime{ató dó 8SCl'IVAq do tern~o de F~rros, Pª-g~. 8-1 e ..... . 
N. 130-0pmando no sentidr, de ser ouvida a Secretaria do In1ertor sobre uma. r·epresen-

taçAo do's funcéio.ba~ios do foro dp' termo da cldaqe de nambuhy. pag~ . 134. 8J e ..... · •. 
N. 140--0pinando que ~eja indeferida uma reclan1açAo do d1stribmdor e partidor da co-

marca do S J~O. Nepomuceno. P.&IJtL 94, 1(.)1 e., .... ., .. 1 , ....................... .... . 
N. 141--0pil_lan.<Í~ p~lo .ar~biyamento de uma representa~;Ao ao 1.• escrivão do judicial e no· 

, tas e do partufor de Bael!en1iy, pags. 94', JOL e ... ~ ....... <• .......... , .. , •• ., .......... . 
N. 142-0~Dan(\o pe"IQ>&rlflilvamellto das repre~eótações dos distribuidores e partidores 

') das comarcas de Uberaba, Tres Corações (termo) e outros, pag~. 94l 101 e .......... . 
N. 151-R{'querendo o archivamlmto de pe·ças pr'otoc'ollàdas, pags. 1!7; J24 o ..... , •.• 
N • :;~~~~~~oi r7el~. a:~~.i~~~~~to• ~~. u~~~ .r.~~~~~~~t~c;-~~ -~~ • ~~:.r.i :·.~~ -~~. ~~z. ~~. -~~~~ 
N. 154-l)pinando pelo archivamento de papeiS! proto·collado~, pags 121 e ...... . ........ . 
N. 159- Opinando no sentido de se negar provimento a um recurso interposto por cida-

dãos qne se dizem contribuintes e eleitores do município de l\Ionte Santo, pags. 12!>, 
144 e ......................................... . .................... ... ......... . , •• 

:'1. 161-0pinando pelo arcbivamento de uma represe'ntaç.ào de 1ente's do Gymnt~sib Mihei~ 
ro, pag.o. 137 e ................................. ~ ................... ...... .. ' .... . .. ·. 

M. I~ d!)~ir~~r~~ ::r· a{4gh~:~~~~~- ~~- :'.~.a-.~~~i~;.~~ · ~o .. t~·n·e~~~-.':.~~~~~~. ~-~~~-~~e-~ .~!~.e.i: 
N•, ~S:~~f~~·:.~~ .~~ .~ ~:~.~i.~a~~~t~. ?-.~ .. ~~-~ :~.p~~~~~~~Çil~. ~-~-~~~e-~~~.?~ .. ~r~:~.s .. ~~~-H~ 
N. 166-0pin&ndo p~o archivamento de 11mll petit;Ao dd' escrivllO ]:lrhlattvb do crime, de 

S. Paulo <lo Muriahé, pags. 149 e.. • ••• .' .......................................... . 
N. 175-0pltlándo pelo archiv'amento de utna• repr'esenta~ão de habitantes do nwnicipio 

de Salinas, pags. 224 o. ... .. . .. .. . .. ... . • .. .. . .. .. . .• • . ...................... . . .. 
N~ 11l8 Opinando pelo a.rcbivamento de nma petição de Jos~ Candido Nunes, pags. 31:1 e.' 

Da Commwdo de Or.çamtmlo e Contas : 

lli. 148-Rt'querendo archivamunto de uma petiçAo de Cal"los Nogueira de Salles, pags. 
1()8, 120, e................ . . . . . . . .... ... , .. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

N. 149-Requerendo inforrna<;ões ao gowt"no re1atiYamente á u111a petição da Em preza de 
Aguas de ('axambu' pags. 1!)8, 1:'0 e ... . , ............................ , ....... .. 

N. 158-0pinando Pelo ar·chlvamento de peÇI\S protocollad~s. pags. 117 e ................ . 
N. 167-Requer·éndo inforn1atões' sob're uma pétlçilo do Jollo Buptista Sca1•pa, pa!fS. 152 e. 
N 174-0pioando quo seja ouvida a Seerelarta das Finanças sobre uma representação do 

collectot· e eserlvao da Cotrectoria de Tiradentes, pags. 219, 2:r7 e ................. .. . 
N. 178-0pinando pelo indeferimento de 11nHL ]Jetit;-tlo da En1presa'dll Aguas d!l Caxll.lnbu', 

pags. 2".1S e . • . •• . .. ••• • . • .. • .. • . . . .. • .. .. .. .. .•.•••. , ........ · • .. • ........ • .... 
N. 1tH-Re9.uerendo que se r•emettartt ao governo as petições· do engenlieit o Ostlar da' 

Cu r: h a Correia e outrO~, pag~. 299, 305 e... . • . • . .. ... • . . . .. . . . .. • . .. . • . • . • . . • . . •. 
N . 1~2- Opinando que sejl\ remeti ido ad Secretário da Agricultura um requel"imento da 

Companhia,. !lfogyana. de JoJlllrad•l'l de Fer·ro e Nan~gaçAo. pags, 299 e ................. . 
N. 18H-Op;nandb qlle sej11. remettido ao Seoretarlo das Financ;as um requerimento da 

Companhia Mo11yana, pags. 2911 e .......... , .. . ....... . ........ .. ........... · .••. , .. .. 
N. 197-0pinando qne seja remettida á secretaria das Finanças uma represcntat;àb de 

commet·ciantes de Uberaba, pags. 339 e •.•.•.• · ....... , ..... , ............. . ... , • •..•.••• 

Da Commissáo de Re]Jr·esentações e Pttições : 
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N. 1:12-i\la~dnndo archivar dh·ersas peças protocolladas, pags. 89, 95 e ......•.••• , . .• • ~8 
N, 133-0'pinando pelo archivamento de um requP.rimento de d. Ftancisca Prisca de 

Assi~, pa~. 89 e ..•..•...•.........•.•••......••.•••.•••••• ,. • . •. . . . ...... ... . . • •. . 98 
lli. 131-Pedindo informat;õe~ ao govérno ~obr·e os requerimentos de An\onelli Bllerjng e 

Franci~co Cecilio Coulinho, pag~. 89,95 é , ... , . . ..... ,........ ..... . ..... .• ...... .. 98 
N. 135 -Pedindo ibformll.~õeS sobre um I'equerinlcntu de lldefooso José Teixeu·a, pags. 92, 

101 P....... ........ ................. ................... ... .... ......... ...... ..... 109 
N. 136 -Sob;·c uma r·epresenl aç<\o das professor·as c iT.!ctivas do Grupo Escolar de Dia-

mantina, pags. !).!, 101 e • ... . . .. .. .. .. . .. • .. . ... .. ... .... . .. • .. . .. . • .. . ... .. 109 
N. 141-0riinando pelo ar·chivamento de um'\ petição de d. Izabel de l'aula Lana, 

p11gs. 100 e .. . • .. .. • .. .. .. • • • .•. ·....... • . . . .. • . • ... . • .. . .. . .. . . • • • • . • • • .. .. •. • 110 
lli. l:~i~:.~~1~~a~n.d~oÓe~o .. a~~hi~~n~~~~~ ·.~o. ~~.m~. -~c~::ào • ~~ .d. -~~~~~i.na ~.~~~t~-~e. ~1.•~ 110 
N. 146 -Opirl~ndo pelo archiv11mento de uYna t1e1it;Ao de Francisco de Assis Soarl's dé Ma-

galhle>t, paf'r~. IOOe .. ....... ..... .. . . . . . • .. • . •. . ................ .. · ...... ... IH) 
N. 1·17-0pinando pelo arthivamenfo de uma petil'ào de ~rariano CostR, pags 100 e .•. , . .. no 
N'. 150-Requerende que seja ouvijo o governo 'sobre uma petição de Sergio MClntiJo, 

JlAgo;. 11!8, 120 e . •. : ........ ..... ... :._ .. ......................... . ... ·... ..... 130 
N. 155-Hequt'rendo q11.e ~ejll (TUVido·o llon·roo com relaçAo á uma petiÇAO' de Julio da 

Silva Mattos, 11ag:1 . 122 e ........... , .................. • ...... ·• :. ... .• ... .. . .. .. .. 129 



·vri 

N~ ~~?r~~n~~-~~~~. :~~~:~~~~.~~~~ .~~ -~~~ -~~~~~~~. ~~. d:. J~o:~~~:?~~;~~~i~~~r.d~ .:~e.:~!?;~: 
N, 162-0pinando pelo archivameuto 'de-peças 'p'rotoct!lladas, · pags. '138' e. •. • • • . • . . • • • , 
N. 163-0pinando pelo archi.vament~ de petições do ten.e~te-~or~nel, OlylDJil,iO J~sé ~J.W,~ll\& 

e do major Delfino Ferl'eJra d~< S1ll·a., pago~ 138 e.... . • ... .. ..................... . 
N. 169-Requerendo informações sobre uma p~tição de Pedro Alc~nt~ra Ferr~ira"pago~. 

153e •.•..• · •.• ····~" . . • '.· •.••..• ••..••. ~ ..••.• . •. : ......... ~ .••• ~ •..•••••.... .•••.• ~···~·· 
N. 170-0pin~o, pelo ~ChÍJa,sento de '1,1ma J)etiçAo '4! ' dlNctQría 'cl& Çqr,poraçAo · Wusi· 

cal •Unilo 1 •'de :.\faio•, do Piranga, pags. 16!, !23, 217 e . . ........................ ~. 
N. 1 71-Requerendo que l!eja ouvido o go\)erno a re!lpeito de uma petiçAo de Bernardo 

Lopes de Figueiredo, pags. 187 e •..•....•..•.•... .. •• •••· •. , ............................... . 
N. 172-Requerenrlo que seja ouvindo o governo a respeito de uma petição de d. Clotilde 

de Rezep~,..J~uaJ·ibe, paga. l87 e ....... ................................ · ........... . 
N. 176-Q~oa.,D,do,pe)o a~omv4mento ~e Ulll& petiçãolde .~dolp.ho,José Passos, pag~. 225 e. 
,N. 184-0PJ~ando que se remetta ao goYE:rDo lUD.requernuento deLalayette Roquette Pran-

co, pags . me .... o ••••• o ••••••••••••• •••••• o ••• o ...... .. ............... .. ...... ...... .. . 

N. 186-Soljcitando informações com relação a. um requérim11nto de Hetmenegildo Al'ves 
ll'errei~;11-, R~~ • . 305, ,311 e... .. .. _. ............. ~· · · .................. ..... . .... ~ ... . 

N. 187-Requerendo que se remetta &'l governo uma petição d, dr, Carlo>~ l'rates, 
pa.gs. 311 e ....... · ........ . ........ . . ,. ........ , . .. • ................ .. ....... , ......... . 

N. 190-Indeferinrlo um requerimento do cavilào Paulo Ferreir~ da Cunha, pa.~s. ;lJ8 e .. 
N. 191-Indeferiudo um requerimen~o de :Sernl\l'dO Lo~s de,flgueiredo, pags. 31S e •.•.. 
N. 192-Requerendo que ~e1a ouvido o governo a respeito de uma. petição d e Manoel Ro-

mão de Jesus, pags. 8l8, 327 e . . ... , ........... ..... .......... ...... . .............. .. 
N, 193-Requerendo que seja. ouvido o gove~no tiobre uma petição de Lino Gomes Alves, 
N. /t~~R:~:r~~do'q~~-~~.i~ ·~~~id'~ ·~.g~~~~~·; 's~·b,~e· ;;~~ ·p~iiç'à~ '<i~' ct'.''ó~~i~úi~· · Â·l~·e·s 

de Carvalho, pa.gs. 327 c ........... .. ..... . . . ... ..... · ............................. . 

Da Com111issao de Camaras Municipaes : 

N. 1L7-Requerendo que ~e la devolvido a Camara .\1unicipal do Turvo uma representaçlo 
dos habitantes do districto d e S. Vicente· Fllrrér, 'pag~. 73, '76 e •.• ~ .................. .. 

N. 118 -~equerendo o archiva.mento de .urua ré.P,_res~nta~~o !l.os, h_abitaotes do di;ltt•icto de 
Alegr1a, pags. '74. 76 e . . .... . ........ · .......... ................. ..................... .. 
119-R.equerendo o archiva.mento de uma. représenta.~ão tle 'Vitgilio Ferreira Mendes e 
outro, pags 74, 76e . .......... .............. ... : .... .. ..... . . ....... , ... . ........ .. 
120-l:teqoerendo que sejam· requisitadas dá. MtiMcipa.Udade 'tlc Juiz de. ll\ha informa-
ções "respeito das divisas· do 'distrlcto de Maria.no'Procopio, pag~. 74, 76 e . .... .... . 

N. 131 - Opinando no !leuti_d~ de ser devolvida .á Carara MuDicipal de ,Monte Alegre , u
1
ma 

repre~ent"çno ~obt·e dtnMs, pngs. 86 e ..... .. . ................................. .. 
N.; 143-Requerendo que seja archivada uma. r~presentnçAo de João Ha.ma.cek, pags. 99, 

103 e........... . ............. ........ ... ...... ..... .... ... . ................ · ............ . 
N. 177-üpinando pelo archivamento de uma representaçÃo ao presidente· da Óama.ra Mu-

nicipa de Santo Antonio do M•mtc, pags. l?33 e ................................... .. 
N. ISO-Solicitando informações com rela1;âo ás divisas entre os municipio:t de Olive~ra. e 

Itapecerica, pags. 295 e ........ ..... ........................ ... , ... . 

N . . 
_N. 

DaCommissão de Ap~icultw·a e lnàusf~ius : 
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N. 121-Indeferindo um requerimento de Antonio Andrade Ribeiro de Almeida, pags. 
77,80e .•...••.••...•..••• ,... .. .......... ................. ........................ .86 

N. 160--Solic:tando informaçoes ao governo com relaça.o a um requerimento de Julio de 
:Moura, pags. 1a7 e..................................... ... .............. ............. . . • .. 146 

Da Commissdo de Obras l'ubticas e V1açdo : 

N. 113, de 1912-Enviando ao governo requerimento• de José Gonçalves Val'entim e outros, 
no sentido de lhrs ser concedido privilegio pa1 a a construc,çao de linha de bondes e 
telephonica entre Uberabinha e Cachoeira Dourada; e de Qzorio Liberal solicitando 
cgual fav~~ para. uma linha de bondes entre Eloy Mendes e P-ouso Alegre, pags, 69 e. 

N. 111, de 19t2-0pJDando pel&. appronçao da 1nd1cnçao n. 15 . ............... ...... . 
N. 112, de 1912-0pinando pela approvaçao da Ibdicnçao n . 16 ......... ........... .. . 
. N, 137-0pinando no sentido de não ser concedido um privilegio requerido pelos directo-

res da eompanhia de V1açao do ~ui de Mina~<,· pag~.'93, 101 e.' ............... .. . .. .. 
N. 10~t;~~~a~~o ~~~fof~~~~~~~.~~~. ~.e.~~. ~~~~~~~.~~.~t.~ .~~.-~~:~~.i~ .. ~-o·~~~~ •• r~.~~~- ~ 
N. 139-0pmando pelo indeferimento de uma petic;ao de Firmato Nogueira e oulro, pags. 

93, 101 e .............................................................................. .. 
N, 1:>7-0pinando pelo archivame.nto .de uma petiçao do dr. Carlos P'ereira de. sà Fortes, 

pags. 1!2 e . .. •................. . ......... . .......•....... ........ ... .• . . ..........••. 
N. 158 Opl'nando ' pt!1a remessa; ·ao H r. Sécretario da Agricultura, de uma. representação 

de habitantes d.o districto de. Sant'Anna. de Fechado~. muoicipio de Conceição do 
Serro, pap. l'!'l', I,a.,'i e ..... ..... ........ ........ .. . .. .. ... ............... . .............. . 

N. 173-0pioando pelo indeferimento de uma petição de Urbano Candido de Mello e 
Sousa, t-ags. 1%, i37 e......... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ......... .. · ..... , ............. . 

N. 185 Opmando pela appravaça.o· tla lndlcaça.o· n. 17, pags. 004 e., ..... : .• ~ ........... . 1'1· 189-~"etllll'rendo que seja" onvida.· a S'eCretatia da- Agr1<!ulturà a. respeito tle uma pefiçAo 
de rtrJstldes Coimbra, pags. 317 e ... ;; .. ~.: ... ; ...... : •................................ 

109 

109 

109 

l41 

146 

246 
310 

318 



VI} I 

N. 195-Requeren~o ,infot·mações a respeito de uma petiçllo, de Ultime Courbassier, paga. 
338 e •••.••.••.••.. •••• •••••.••..••••••........•...........•..•..•.......•....•.. . ••• .. 

N. 198-0pinando·pela approvaçll.o da: Indicação n. 18 .... : .... , ;, .••.•• : .... ........... . .. : _ 

Da C~miss4o de Instrucçtfo _'Publica :. , . , 

N. 196-Soltcitando infor~ações ao gov~rno com relfL<;_ão ª y_m r~qullrimento !lo . director 
do cCul'so.de PharmaCJ& e Odontologia do Oyronasi9 Le.OJ?Oidmense•, pag3, 338 e ...•.. 

N. ~~Õ~~~:~~oJi~I~i;!~~-i·~-~~~e-~~~ -~~ -~~~ _r,e~~e~~~~~?~~ ~-~· -~~~~-~ -~~~~~.t~.~~- ~-~~e.:~~~~ 
Da Commissdo Mf4Jta, de Rtrcur.tot Elêito1·aes : · 

N. 168- Negando provimento aos recursos interpostos por Alcredó Ferreira da Silva e 
outros, do reconhecimento de poderes da Camara Municipal de Araguaryo' pags, 152, 
223, 225. 249 e ................... , ............................................. , ........ . 

N. 179- Disppndo sobre recursos interpostos por Americo Pellegrine e outros, contra o 
acto da Camara Municipal de Pouso Alto, de 18 de fevereiro do corrente anno, pags. 

, 239, 297 ~J e. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . ..•.•. 

,I 

Projectos da Camara 

(De 1913) 

N. 95- (Fixando a Força Publica do Estado para o fLLturo exercício de 191(. (Propo-
sição n, 150). 

Apresentação. . . . . . . . .• . . • . • • • • • ............................................. · ..... · ....... : 
Primeira discussão, pags. '75 e ................... , ...................................... . 
Segunda discussão, pags. 159, 226, 243, 245 e· ............................................. . 
Terceira discussão, pags. 287 e ................................... . .. ...................... . 
Redacção final........ . • . .. • • • .. ...... : ........... _. ..... _. . ..... _. .... _. ...................... .. 
Emendas do Senad:>, pags. 327, 332, 356 e ... · ............................................. . 
Redacção final, pags, 379 e ............................................................... .. 

N. 96- (Dispondo sobre t_erras de dominio particular). 

AIIres~ntaç~o .................... .. _. .... : . ......... ~ ................ : . .............. , ... . . . 
p I'Imeira diSCUSSãO, pags. 95 e, ............... ;,,.. , . . • .. . ... , ........... . , .......... , . 

N. 97- (Auctorizando o governo a conceder ticença ao dr. Joaquim Bárbosa de Castro, 
juiz municipal do Rio Branco). 

Apresentação.... . . . .• .. • • . .. .. • .. . • . .. .... .. .. .. • . .. . . . . . . .. • . . .. • .. • . .. . .. .. .. • .......... .. 
Primeira discussão ..................................................................... . 
Segunda discussão, pags. 102, 120 e ........................... •, ........ ............... , .. .. 

N. 98- (A.uctorizando o governo a conceder licença a diversos · funccionarios de jus-
tiça). . . 

PAGINAS 

li 

/ 

':M 
395 
·.· 

a32 
396 

I . 

272 

3Q1 

I' 
/ 

64 
86 

276 
301 
301 
376 
395 

'8o 
98 

. , 
89 
98 

130 

Apresentação, . . ........................................................ , .... , . . . . .. . .. ..... 89 
Primeira discussão... ......... ... . . . .... . ... . . . . . .. .. •.• . . ... .. ....... ... • . . . . • .• .. • ... • • 98 
Segunda discussllo, pags. 103, 120 e ........................................ . ............ , 180 

N. 99- (Elevando á categoria de Cidade as actuacs villas'de Guaranesia, Itaúna, Campos 
Geracs, "'· · ~os de Caldas, Caxambú e Aguas Virtuosas). 

Apresentacào ........................................................ , .............. ; • . .. • 91 
P1·imeira discu~sào . . .. • . • . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. • . . .. . . • .. • .. .. .. . .. . .. .. • 98 
Segunda discussão, pags. 121 e ........... .... . .............................. ~ ...... , .... 13\l 

:r:<. 100 - (Determinando o imposto que deve recahir sobr·e os títulos de nomeação pa:·a o 
cargo de avaliador do juizo). · · 

Apresentaçito ......................... : .. :::............................. ................... 96 
Primeira di~cussào, pags. 103 e................ . • .• .. .. .. .. • ........ . .... ... .. ..... • . ... 10\l 
Segunda discussão ........................... '· ..................................... ~·····. 121 

.N, 101 - !Determinando o maximo do emolumento de que trata a lettra- C - do art. 139, 
· da lei n·. 105, de julho de 18\l4). (Propos(çáo n. 1'40). · 

Apresentação.; .....•..••.. : ..•........ . ; .. ••. . ..............•. ~ .... : •..•....•.... : .• . • . . .. 96 
Primei1•a. discussão, pags. 103 e ................ ~ ..... . ......... ............. ............... 109 
Segunda drscussAo, pags. 121 e ................... _. . ...... : .. ····•· .. ": .~·~........... .. . ..... 141 

, 



. . ·Xl-·-
i I 

Emenda d" Senado, P&frl• 349 e .•.. . . •• , • • • . . . . • . • • . • . • . • • . . . • • . . • • • . • .• • . • • • • •. • •• . • .••• 
Redaeçlo ftoal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . •..••••••..•.•• 

. . ... 
. 'N. 121 - (Perdoando-ao ex-collector de Lavras, .José Antoaio . Dias Ministerio, o resto da 

pena que lhe foi imposta poi' sentença do juiz de. dir-eito daqueUa com&l'C&). · (Jiropo-
liçtfo n. 152) : 

Apreaentaçlo .. .. .... ••..• ... . , ............. . ... ..........•.•.••......•......•. , . . • . • . • • . • . 
1.• diseussJ.o ..... , .... _., .. ................... .... ....... . . .................... '· ••.•••••••.••...••• 
2.• • paga. 25() e ..........•...•......... . ...• . .. ... ....•.... . .. . •.•.•...•........... 
.a.• • . - pags. iJ()3 e .• .. , ............ ... ... . ...... .._,_ .. ...... .......... • .............. • ..... ·•••• ••. • 
Redacçl.o final .................... .... .... ..... ...... ................ ........ . .. .. . ..... . .. 
Emenda do Senado, pags. 331 e .......... , .. • .. • .. . . . .. . .. . • .. • .. • .. . .. . .. • . • .. • • . .. .. .. • • 
RedacçAo final ......... . .. ... ........... .............. . .. ... . ............................ .. 

N. 122 - (A,Jlprovando as contas do.exorcicio de 1912) : 

PAGINAS 

359 
360 

169 
!1!6 
001 
~ 
309 
356 
360 

Apresentação .•••••••.•••• , ..... , ................... , .............. , • .. • ... .. . . .. • . • .. .. .. . 170 
1. • discussão . .... .. .. .. .. • .. .... , . . .. • .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . • . • . . .. . ... • . . • . .. . • .. .. • .. • . • . 226 
2.• • pags. 226 e ........ . :... .. ... ..... . ..................... ..... ..... ......... • 244 
;i_• • , pags. 250 e ................ . .......................................... ~....... 296 
Redacção final, pag~. 298 e .... , .. • . .. .. . .. . .. • . .. . .. • .. . . .. .. . .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. ~ 

N, 123 - (Dispondo sobre registro de diplomas na Directoria de Hygieue do Estado) : 
Apresentação . ...... ........ . .. . ............. ... ... .. .. . .. . ......... ..... •. . ...... ...... .... lg'I 
1. • discussão.. .. .. .. .. ..... , ........ , .. . .. .. . .. . , .. .. . .. • • .. . .. . .. • • . .. .. . .. • .. • .. .. .. 21!6 
2.• · p~s . 250 e ................. ,......... . .. . . .. .. . .. . • . •. .. .... . .. .. . .. . .. . . . .. 297 
3.• " pags. 299, 305 e ........ ...... , .............................. ,..... ..... .. .. , .. ~ 
Redacção final............... ... .. . .. ... . .... .. ....... .. ... ... .. ... ... .... ........ ...... 313 

N, 124 - (Regulando o provim eu to dos cargos creados na organização das secretarias) : 

Apresentação ...... ,, .. ......... , . .. , ... ....... ,. .. . . .. . . . .. ... . . ... . . • . . . . .. . • . .. .. ...... .. 
1.• discuRsão, pags. 2:~1 e ........ ....... ........... . ....... ........... ........... ...... .. 
.2.• • pa.gs . . 3CX>, !3()9 e, . ........•..•. . .....• . . ••. .. . .•...•... .•.•. . • . ••••. . .•.....• 
3 .. • • pag1. 322, 328 e ................... ,... . ................ .. .. .. .. .. .. • .. • . • 
RedacçA.o final.. . . . • . • . •..••. : . . . • . .• . • . . . . • • . . . . . . . ••..... , . . . . • . . • . . • . . • . . . . . • • ... . .... . 

N, 125 - (Auctorizando o governo a emprestar á Companhia Norte de :\finas a -quantia de 
mil contos de ri' i~, em &.polices da dtvida publica do Estado) : 

(Resultante da emenda n. 66, destacada do porjecto de o1·çamento) : 

.196 
213 
320 
332 
337 

3.• dilcussão, pags, 219. 2.'~ e ..... , ........ , .......... . .................... ........... • 276 
Redact; ão ti na!, pags, 295 e ........... . , . ...... ; •. , ................... ...................... • 3IXl 

N, 126 - (Regulando o processo de acção de despejo), SubstitutitJO do de n. 102: 

Apresentação .. ,, ............ ............ ... .... ... .. ........... ............... ..... ... . ,.... 164 
2 • discussão, pags. 220, 226,237 e.............................. ......... .. ..... .. . ....... , 243 
3.• 11 • . pags. 270 e.............. ...... .............. .................. ....... . .. .. ... 301 
Redac~ãofinal ..................................... . ........ ,.................... ........... 301 

N. 127 - (Auctorizando o governo a conceder, a quem melhores vantagens offerecer, sub-
venção por seis annos para fundaçao de fazendas-modelo de criação e selecçAo de 
animaes): 

Apresentação . .......... .. .... ... : ... . ............................ ... ..................... , 241 
1. • discussão. • .. .. • .. . . .. .. .. .. ............................. .......... , ............... , • .. 297 

N. 128 - (Dispondo sobre a época em que deYem se: votados os orçamentos municipaes): 

Apresenta~ão..... .. .. . . .. . . . .. . . . .. .. ... . .. .. .... .. . . . . . .. . . .. . • .. • . .. . • •. • .. • .. • .. • .. .. 242 
1. • discussão................................ . ......... ........... ..... • . . • .. • .. .. • .. .. .. .. • 296 
2.• pags 313 e . .... .... ... ............. ............ , . . • .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. . .. . .. 318 
3.• " pags. 332,360 e ......... .................. ;... ....... ...................... .... 376 

N. 129 - (Dispondo sobre o pagamento dos mappas das custas em processos crimes) : 

A presen taç'a.õ .. .. • ............... ; .. . . . .. . .. . ......... ~ ... : .. .' ....... , .. . • .. .. .. . , ... , . • . 272 
1. • discus~Ao . . . • , , . . . . •. . . . .. . , ••.. , .......... . , . . .•••. , ... . ... , ..•. . ..• , . . . . . . . . . • . . . .. 297 
2.' • pag~. 298, 305 e................ .............. .................................. 309 
3.• · • pags. 310 e........ .. ........... .......... ...... .... . ............... .. .. ... .. . 315 
RedacçAo ~n!\1· · .. ········.··•···.·····.···· ............... , ...... ,, •. , .. ,.. . ........ . . ............. 315 

N. 130 - _(D~ndo no~"a denominação 4 cilf,ade de Piumhy e ã outras localidades do Estado : 
ApresentaÇão·. : . .. . ;, :.· •... ::: .. : .. :;.: . .". · . .. : : .. :: .. : . : · .... ." ... .'. :: •.• ,........ . ........ ... 296 



4JI 
PAGINAS 

N. 131 - (Auctorizando o governo a conceder licença a Antonio José de Sousa :Maciel, 2.• 
tabeltiAo do wmo de Patos) : • r ,. I ' 

~ 

Apresentaç&o.. .• . .• • . • .. . • . .• . . . . . . . . • . . • . . • . . . . •• . . . . . . • . . • . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . • . . .. . . . . . . 310 
1.• discuuao ........ ................................... "•• '· .. .... , .•...... ··· .. : ••..•....•. .. · 3lT 
2.• • •• • • • •• •••• ••••• •• ... . • • • •••• •• • • . • • • . • • .• • • • • • •• . . •• •• • • • • . • • • • • . • . ••.• •. . • . . . . . ~ 

N. 132 - (Auctorizando o governo a conceder licença aJudá Ribeiro da Luz) : ., 
ApresentaçAo •••••• ,,,, •••••• ·•.• • • • . • . • • • . • • ... • • ... • • .• .. • . .. • .. . • .. .. .• . • • .. .. .. • • •• . . .. .. 311 
N. 133- (Creando uma!eira de gado na estação D. Euzebia, no município de Cataguar.cs): 
Apresentação ...................... ~........................................ ........... .... 31S 

N. 134- (Alterando dispositivos do dec. n. 2.011, de 21 de abril de 1907, e contendo outras 
providencias)· • 

A presentaçlo........ ......... . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . • . . • • • 340 

N. 135 - (Permittindo o ensino religioso nos estabelecimentos de ensino primario do 
Estado): 

Apresentação • ...•••... .. .•.•.••....•....... .. . .. , ..••••..• . .... , .........••.............•.. 

N. 136 - (Auctorizando o governo a mandar admittir a registro, na Directoria de Hygiene 
do Estado, os diplomas de pharmaceutico e cirurgião dentista, conferidos pelo Gymna-
sio Leopoldinense) : 

365 
I 

Apresentação............................................................................... 3~4 

De annos anteriores 

N. 121, de 1910- (Instituindo o registro facultativo de a!limaes cavallares e muares). 

2.• discussAo, pags. 128 e .............. ,, ... , .............. ,................... ...... ......... 151 

N, 129, de 1910- (Creando districtos de paz e mudando as denominações de diversas 
localidades do Estado). 

2.• discussão, pags. 74, 77 e,., ..... , ..................................................... , 8& 

N .~14, de 1911- (Regulando o pagamento de custas aos collectores e escrivães nos in-
vent~rios judiciaes e administrativos), 

2. ·~discussão .. ....•. ...... ......•.•..............••.......•. .... •. . .. . ......... ..... . . .•. .. 

N. 49, de 1911- (Auctorizando o governo a pagar aos lentes do Gymnasio Mineiro as 
gratificações que lhes não foram pagas pelo desdobramento das respectivas ca-
deiras). . 

2.• discussão, pags. 94, 101... ... • • • • . ... .. .. .. ...... • .. . ... • ... • •• .. ... ..... . ...... .• .. .. . .. 109· 

N. 55, de 1911 - IDispendo sobre o regimen legal das estradas de ferro do Estado). (Pro-
posição n . 127). 

Emenda do Senado, pags, 329 e.... .... . . • .• .• .... •• . . .. • . ..... .... ... .. . • ... .. . .. .. . . • • • . 357 
Redacção tlnal, ..... ...... , . ... , ....... , . • • . .• , ............. , ....... ... . . . . ....... . , • . . • .. • 357 

N. 70, de 1912- (Dando ao juiz municipal competencia para a revisão e organização das 
liRtas especiaes dos eleitores domiciliados nos districtos do termo de suajunsdicçào e 
contendo outras providencias), 

2. • discussão, pags. 84 e, .............................. , . .. .. .. . . . .. .. .. . • . .. . • . . . . . . .. . .. 86 
3, • " pags. 94, 101 e,..................... . . . • . .. • • .. . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. 109 

N. 77, de 1912 -(Estabelecendo as divisas dos districtos de Mariano Procopio e Bemftca, 
do município de Juiz de Fóra). 

2.• discussão, pags, 125, 143 e ... .......... ......................... . .. . . .... .... . . ...... , • 116 

N. 84, de 1912- (Revogando o art. 107 da Constituição do Estado, sobre concessão de 
loterias). 

1,• discussão, pags. 74 e ........................ . . . ,...................................... . 86 
2, • • pags. 164 e.............................................. . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. 219 
3. • • pags. 224 e... .. .. .. .. • . .. .. • .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. . • .. .. • .. • • .. .. .. .. • .. • 243 
RedacçAo final, pags. 270 e .. ...... . .. ..... .... . ........ , .. ..... ... ... . . .• .... . .• ... 296 
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Terceira dls.«;.qsslo, . pa~1 1.45 e ..................... ~ .. , .• , .... ,, ..... , •• , .. ···~ .• , •• ~· · ... . 
Redacção tlnal, pags. 164 e . ......................................... . ... . ........... .. .. . 
Emendas do Senado, paga, 331 e............................. • • • .. . ......... . .......... .. 

N, 102- (Regulando o processo de acção de de<Jpejo): 
1o.. • • • .. 
A~es~ntaç~o .. ... , ... .._ .... ... ....... . . . ... , ~ ..... ..... ..... ,, .......... . .•.. , , ..................... . 
.Pr·unerra d1scus~llo, P!lgs. 1Q3 e ......... . , .. , .......... .............. . . . ......... , .... ... . 
Segunda discussão, pags. 164. e ........ .... ................ ..... ....... .. ... . ...... . ... ... . 

N. 103- (Auctorizando o governo a pagar uma gratifi~açtio ~~nsal a Simplicio Luiz da 
Cunha, vigia do ponto fiscal de Santa Luzia do Carangola). 

PAGINAS 
.,'1 

1~ 
187 
396 

f.i 
.117 
109 
219 

Apresentaçjlp,"., ...................................... . .. , . . .. . • • • • • . • • . • • • • • • • . •• • . . • • • • lQO 
Primeira discussão •.• ....•. • . • , ....................................... ,......... . ...... . ... 110 . . . . . 
N. 104 - (Dispondo sobre promoções dos officiaes da Brigada Policial): 

Apresentação......... . ... . • .. . • • • . . • • . • • . . .. .. .. • • .. • • . . • • . .. • • ..• . . • . . . . . • • . . . • .. . . • . • • .. . 108 
Primeira discus~Ao, pags. 124. e..... ......... • . .. .. . .. • • ..... .. .. . .. • . .. • • . • .. . .. .. • .. 1® 
Segunda discussão, pags. 138, 143 e ................................ , •.• ...... . . . • .. .. 14.6 
Terceira discussão, pags. 14.8 e............ .... ... .... ....... .. .. .. .. • .. .... .. • . .. . . ... • ... 154 
Redacçào final........ . . ......... ......... .... . .. .............. ...... . . .• .. ... .. .......... 156 

N. 105 - (Creando o serviço de saúde na Brigada. Policial): 

ApJ:"esentaÇ.ãO..... . ..... . ., . .. .. . . . • . . . .. . . . .. .. .. . .. . • . .. • . . • .. , .. • •• . • . . . ... . ... .. . .. 109 
Pnmetra dtscus~ão, pags. 124 e .. ........... . ...... . . • . .. . .... . .. • • .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. 130 
~egunda discus~ão, pags. )~, 1-13 e.... . .. • . .. .. . .. . ... .. . .. .. • .. . .. .. . • .. .. • . .. .. .. .. 146 
Terceira discussao, pags. 14.8 e. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . • .. ... .. .. . ... .. .. ... 154 
Redacçào final....... ...... . . . .. .. • . . . • .. .. . . . .... . ..... .. . . .• . . ... .. ..... . . . .. .. .... . .. . 156 

N. 106 - (Or~.ando a rece itll e fixando a despesa do Estado par..1 o futut•o exercício de 
1\114). ( f'I'Oposição n. 144:. 

Apresentação... . • • . . . . . . . . • . . . . . • • . . • • . . . . . • . . . . . • . . • . . • • • . . . . . . . • . • . . . • . .•.•..••••••••. 
Primeira discussão .......... . ..................... . .............. .... ...... . . ... ...... . 
Segunda discus~!lo , pngs. 152 e ......................................................... . 
'Terceira discussão, pag~. 211, 251 e ............................................... . ..... . 
Redacça.o final, pags. 287 e ... ... . . . .. ......... .. .......................................... . 
Emendas do Senado, pags. 3~3, 34.0, 352 e .................................................. . 
Redacções finaes, pags. 383, 33~1 , 391, 393 e .............................................. . 

N. 107 - (Auctorizando o governo a. entrar em accordo com o da União para regula-
mentação do serviço de registro e archivo de marcas de animaes): 

Apresentaç~>o .... ... . .............. ...... .. ... ............... . . ... . . ............ ........ .. .. 
!Jrimeira discus~~\o ......• ..... ..•....•..•.... .••...•.•..•.•••..... . •• . ....•.•...•.. ... ..• 
Segunda discus~ão, pags . 169, 237 e ..................................................... . 
Terceira dt scussào, pags. 272 e ..................................................... . .... .. 
Redacçào final, pags. 304, 805 e .. ............ .... ..... ............... · .................... . 

N. 108- (Concedendo favores á'l cooperativas ou caixas de credito rural que se funda-
rem no Estado). (Proposição n. 146) : 

Ap_res~ntação ... . .. . .. . ................. ....... . . ...... .... .... .. . ... .. .. .... . ... · · ..... .. 
Prtmeo1ra dt~cussão ....... .. . ........ .. ............ ......... ·· · ........ • .......... .. •• · .. 
Segunda discussão, pags. 158 e.. ... . .............. . . . . .. .. .. ... ....... • . . ........... . . 
Terceira discussão, pags. 225, 237 e .. . . .... ..... ... .. ..... ..... ......... . ....... .. .... . 
RedacçAo final, pags. 295 e ...... . .......... .. ................ . . .. ...... ................ . 
Emendas do :senado, pags. 34.9 e. ... • .. • • .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .... .. . •. 
N. 109- (Dand•) a denominação de •Paraisopolis• á cidade, município e districto de S. J osé 

do Paraíso): 
Apresentação.. . • .................................................................... ..... .. 
P•·imei ra discussão .. . .......... .......... . .. ... ........... . ... .. ... ..... ...... .... .. . 
Segunda discussAo, pag!<. 152 e ....... ..... ................ .. ....................... . 
Terceira di~cussão, pags . 195 eo ...... .. . .... ........................................ ... .. 
Redacçào final , pags. :!4.9 e ............................... .. ................... ... .... .. .. . 

N. 110- (Aucrorizando o governo a abonar a José Joaquim da Fonseca, ex-collector de 
Ponte Nova, a quantia de 1:7135750, de estampilhas que lhe foram roubadas): 

111 
130 
197 
272 
300 
37;, 
395 

119 
14.l 
221 
243 
300 
376 

120 
130 
187 
233 
272 

Ap.re~~mtac:~Cl ............................ . .................... ; ... .. .. .. . . ....... . .... . . . . 122 
PnmCJra dt scussilo. .... . .. . ........ ... ... ..... . .. . .. .. . ... . .. .• . .... .. . ..... • . •• . ........ 141 
Segunda di scussão.. . ...... . ... .. ........ . ....... . . .. .. .. . . .. . • . . .. . . .. .. . .. • • • . .. .. . .. . . .. 3fl4 

N. 1ll - ( AuqtoJ•i,z:~,ndo o abonQ da quantia de 2:8\J7S662 ao ex-collector de Entre Rios, 
Francisco B~rnardes de Moura). 

Apresentação ....... .. . ~ . .. .. ...... . ... . ................ .' ... ... ............ . .......... .. •• 122 
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-cuac~a cU~e:Ge~Ao .... ......................... , ............. W0 ........ ·············~····~.......... m · 
N. 112- (Diapondo-.oltre o provimento ddaiüvo de cadeiras primarias pelos actuae~~ pro-

leuores interinos;: 

4PNMDtaclo • • ••• •. • • •••• • •••• • • • • • • • . • • • • • • • •.••.•••.•••.•• . ••••..•.. •• •••••.•.••••••• 
Pi'lmelra dlleueelo, ........................ ~~ •••••• •. • ......................................... ~· •..• 
lleàaDd& cli.aaallo, p.... IM, IM, 222 e •• • . • • • • • . • • • • . • • . • • . • .• • • • . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • . 
·'f•'Fcelra dS.011111o, PAIII• 239 e. • • • • • • • • •• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • • . .••.••••••• 
Reclacç&o 4aal, ,...~ M e...... . . • • • • • • . • . • • ...•.•••.••.•.••...• .•••••......•••.•...•.•..• 
N. 113-(Abrindo creditos snpplementares): 

Apreaeataclo .... ., • •• • • • • • • •••••••••••.••• ••• •• •••••••••.•• o ••••••••••••• • •••••••• • ••••••••••• 

pt.lmeira cltlc~ ..• ... • • • • • • • • • • • • . . . • • . • • . • • • • • • . • • • • • • . . . . . • . . • . . . . . . • •• ~ ••....•.•••••••.• 
~nda discusdo, pap. 152 e..... .. .... • • .. .. • .. •• • • .. .. • . . • .. .• • • • .................... . 
Terceira discnssa.o, paga. 169 e .................. ....... .............................. , .. . 
Reclacç&o final, paga. 249 e •••••••••••. .•••••••••••••.• •••••••• .. • . •••. ••. •••.•••••••..••••• 

N. 114- (Concedendo licença ao dr. Jo~uim Barbosa de Castro, juiz municipal do ter-
mo do Rio Branoo, e a outros funcc1onarios). ifroposiça.o n. 139), (Refunde 01 de 
"'· Vl ~ 9B): 

Terceira diacuealo, paga. 138 e ............. ... ............................. , . ........... .. 
Rec:lacç&o final, paga. 1~ e. • . • •. • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . •••..••••••••••• 
Emenda do Senado, pags. 327 e ........................................................... . 
Redacçlo lnal •••••••••.••••••••••.•...•••••••• .•••.••••.••••. : . .•.••••...••.•••.• .• . o ••• • •• 

N. 115 - (Auctorizando o goTerno a conceder licença a Manoel Raymundo Dias Simim, 
escrivl.o de paz do diet.ricto de Dôres do José Pedro) (Propo~tlo n. 142): 
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Apresentaçlo. . . . • •.• • • • . • . • • • . • • • • • . • . . • • • . ••• . • . • • . • • . • . . . • . . . • . • . . • . • . • . • . • . . . • • . • . • • • • 188 
1.• disc1J.Ss&o.. ••••• ••• •• • . • •• •• . •••• •. • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • •• ••• • • • . • • . • •• •• • 14.6 
2. • p&fits. 15() e................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
8. • • pags. 168 e . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • •. • . • • • • • • • • • • . . . • . • 226 
B.edacçlo 1lnal, p~. 249 ....................... . .............................. ••••••••••••• 272 Bmeuda do Senãdo, pap. 338 e. ................................................... . . .. . . . . ~9 

N. 116 - (Mandando contar tempo, para effeito de suas reformas, a diversos inferiores da 
Brigada Policial): 

Apresentaçlo •••••••••••••• •••••• o.................. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . .. 142 
1. • discusslo... • • • • • • . • • . ••••• .•••••••••• . ••• .• • • • • • • . • • • • • • . •• •• • • • • •• • . . • • • • • • • ••• • • • • • • • • 1;,1 
2. • paga. 15-1 e .•.•.•••••• ••.•• o........... . . . . . ..... •.......... .. . . . . . . . . . . .. . 187 
3.• pags. 196 e.............................. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . .. 226 

N. 117 (Estabelecendo as divisas doa districtos de Mariano Procopio e Beinftca, do mu· c lll.icipio de Juiz de Fóra), Substitutivo ao de n. 77, de 1912: 

-A.presentaç.Ao. . • ............ .. ..................... o ••••••••• • •••••••••••••••••• o •••••••••••• 

2. • discussa.o, pags. 146, 149 e.. .......................... . . . ............................ . 
3... • r.&gll· 1~ .•••.••• . .••••••••••••.••••••.• . .••••••••••••••••••.•••••.••••..••••• 
RedaççAo fi na , pags. 3()4, iJ(X) e. . • • • . . • •••••••.•.•••••.••.•••••• . ••••••••••••••••••••••••••• 

N, 118 - (Auctorizando o poder executivo a conceder reforma, com todos os vencimentos 
e no posto de anspeçada, ao soldado Belchior de Sou1a e Silva): 

. 12:) 
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296 
009 

Apresent:Lçlo • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •• • •• . • • • • •• • . • • • . • . • • • • • • • • •• • • •• . • • • 15() 
1. • discussAo ••.•••• o •••..••.••••.....•..•.......••. o.. . . • . • • ............. o........ ... . •• . . . 166 
2.• p&g'S. 100 e .. . •••..•••••••• ,~ •• . • , . ••. . •• 0 • •••••••••••••••••• • ·••·••o•••·······. 226 
3.• • pags. 239 e ••.•. . .••.•• •• ..•••.•• . . . ..• . o •.•••• ~... . .... •• • • • • • • • • • • • • • •• . o.. 296. 
RedacçAo final ••••.•.•••••.• o ••..•....•.•..•... o . • • • . • . . . . o •...•.... .. . o ....•.• o...... • • 296 

N. 119 - (Considerando como reversa.o á Brigada Policial o acto ~uo nomeou tenente do 
2.o batalhAo da mesma Brigada o cidadão Antonio Carlos t;arnelro Viriato Gatão 
Junior): 

Apresentaça.o.,...... •••• .... ••• ........... ... . .. . . • . •• • • .... .. .. ... . . • ... ••• .. . ...... .... . . . 153 
} .• diSCUS8Ao. • • • •• ••• • • • • •. • •• • ·•• • • • • • •. •. •• • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • •. • • •• •••• • • • • • • • ··... 222 

N. 120 - (Auctol'izando o governo a conceder licença a d. Francisca Villa Nova, profes-
. sora em S. Miguel do Vdrissimo, municipio de Uberaba), (Proposiçd~t n. 154): 

Apresentaçto .••••••••••••••••• •• • •••••••••••••• :. • • • .. • • • • • . • • •• • • • • • • • • • • • • ••• . • • • • • • • • .. • • 16S 
1.• discusgA.o •••• . •••• ••••••••••• • ·•••••••··· •••• ••••................. •• •• ••. ••••• ••••. •• • •• • 226 
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~-• • pags. 00( e.................. . . . . . . . •. . • . . . . . . •. . . . •• •. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . !t()9 
~edacç&o final. • • • • • • • • • • • • . . . • • • . • • • • • • • • •• • • • • • . • • • • • • . . •. • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • • 009 
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, . 1 , Emílio Jardim: PAGINAI 

;:-Enviando á . Mes!l Uf!i requ~r!mento. do ~ir~c~.r. do Gy.f!lnas~o L~?poldinense., ...... , • ; • 194 
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~Enviando â Mesa uma representaç!o dos membros da Camara Municipal de Villa do 
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1117-mlano Costa: 

-Enviando á Mesa uma represontai;Ao dos habitantes do districto de Féchadós ....... . . . 
-Knv1ando á Mesa umà representaçAo dos habitantes do districto de Passa Bem ......... . 
-Contagem de tempo a Inferiores da Brigada Policial ................................... .. 

Franklin de Castro : 

312 

106 
148 
187 

-Elevação de diversas Villas do Estado á categor,ia de cidade............................ 139 
-Enviando á Mesa uma representação da Santa Casa de Caridade de Araxá, ....... . ...... 151 

.F. Schumann: 

-Voto de pesar pelo fallecimento do Monsenhor Antonio Ca.rloR Evencio da Silveira . ..• 
-Enviando á Mesa uma representação do coronel Arthur Tiburcio Ribeiro ........ . ...... . 
-Enviando á Mesa uma representação de João Baptista Scarpa . ........................ .. 
-Mudança de denominação da cidade, municipio e districto de S. José do Paraíso . ...... . 
-Enviando á Mesa uma representação do soldado Belchior de Souza" Silva •••••. .• •••••• 
-Enviando á Mesa uma representação da directol"ia do cCiub Litterario e Recreativo 

Itajubensc• ................................ ........................................... . 
-Enviando á Mesa uma r tlpresentação da Camara Municipal de Villa Braz .• · .......... .. 
- En viando a Mesa uma represantação da Camara Municipal de Nepomuceno ........... . 
-Enviando á Mesa un.a reprosentdção da Camar~t Municipal de Perdões e out.ra do dire· 

c.torio político da mesma Villa........... . ,. • • • .. .. . .... . ................ .... ... .. 
-Enviando Ã Mesa uma repre~entaçào de Lino Gomes da Silva, soldado do 1.0 Bata-

lhão ....... . . . .. ... .. ........... ...... ... .. ........... .. . ... .. ............. . ........ .. . . 

Gat·ibaldi Mello: 

78 
82 
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119 
121 

125 
133 
145-

238 

309 

-Enviando á Mesa uma petição do tenente-coronel José da Silva Carmo............... 133 
-Orçam enio do Estado............. . ..... ... ................ . ............................. 272 
-Enviando á. Mesa uma representação de varios negociant~s de Uberaba. •• • . . • . • . . . . .. 312 

Ignacio Mut·ta: 

-Enviando á Mesa uma representação da mesa administrativa da Sociedade de S. Vicente 
de Paula. da Villa de Capellinha ....... ...... . .................... . · ......... . ..... . 

- Elevação de diversas vi lias do Estado á categoria de cidade, . .••....•... . .••• . ..•....•• 
...,-Enviando á Mesa uma representação da Camara Municiva1 de Capellinha ............ . 
-Enviando á Mesa um tefegr·amma da Camara Municipal de S. José do Jequitinhonha. 
-C reação de uma feira de gado na estação de Urucú, da. E. de F. Bahia e Minas •••• . ..• 
- Enviando á Mesa uma representação do p• esidente do Conselho particular das Confe-

rencias do S. Vicente de Paula, da ciáade do Peçanha ........... .. ... . ..... ... ..... . 
-Apresentando a indicacão n. 17, sobre a construcÇào de linhas telegraphicas .... . .... . . 
-Enviando á Mesa uma representação dos habitantes do di stricto do Sucuriú e outra da 

Camara Municipal de Villa Brasília .................................................. . 
-Prolongamento da linha. telegraphica de Monte Santo á cidade de Passos .... . . .... . .. 

João Antonio: 

137 
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145 
155 

298 
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395 

-Concessão de licenças..................................................................... 120 

João Lisbôa: 
-Voto de pezar pelo fallecimento do dr. Adalberto Ferraz........ . .. .. ... ... .•.•.•..•• .• 58 
-Orçamento do Estado-1ll-20'i-273-355. .• . • . . .• .... .. . . . ... . ••• .. . •.. • . .. . . ... .. . • .... 364 
-Enviand~ á Mesa urrt requerimento de J_osé Antonio Dias Ministerio.... .... . . • . ........ 148 
-Empresttmo á Companhu~ Norte de Mmas-234........... ............. .... .. . .. .. . • .. 284 

José Alves: 
-Elevação da actual Villa Nova de Lima á categoria de cidade. .. .. . . . . .. .. • .. . .. . .. .. .. 140. 
- Orçamento do Estado....... . .. . . • .. .. .. .. . . . • .. • • . . • . • . • . .. . . .. • . • .. • . . . . • .. .. . . .. .. 209 
-Representação da Santa Casa de Misericordia da Capital............ . . . .. ..• .. ... .. . . • . 407 

Modestino Gonçalves: 

-Voto de pezar pelo fallecimento do Commendador Teixeira da Costa . . . ..... .. ....... .. 
-Promoções dos officiaes da Brigada Policial........ . .. .... . • . • . . • . .. • . • .. . . .. • . • .. . . • 
-C reação do serviço de saúde na Brigada PoliciaL.. . .. • .. • • • . .. ....... . ... .... ........ . 
-Elevação de diversas villas do Estado á categoria do cidade ............... , . . . . ... .. . 
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~tl'orça Publica-m-356.:. ~ ..• ! .• . ! .. . ...... ; .'!.1 .. 4 \ 1 11 I • 1 ............................. ~ ......• 
Moreira. do. Rocha.: . 

-Voto de pezar pelo fallecimento dos drs. José Jacintho de Azevedo iiàeta e Cartos 
. A~gusto de. Oliveira ~igueir~do. , •• ''l."'"''· ....................................... . 

-Apolo á candidatura do i:lr. Wence~Iáu ur~z ..... , ........... . ........ ; • ~ ............. . 
~Apresent4nlio o projecto n. 134, referenle a dlversas fórmas de processo .••.•••.•••••• 

Nelson de Senna. : · 
- Votos de pezar pelo fallecimento do padre Francisco de Salles Peixoto e do coronel 

José Bento Nogueira ................................ ... ............... ........... .. . 
- En,·i.ando á Mesa uma represl)ntação do mon~enbo~ p~nningos Pinheiro e outra da As· 

soc1aç8:o :Hen.eftcente .Typograph1ca (,la Ctplt!ll de ~m,a~ ............................. . 
- Elevação de d1versas v11las do Estado á cat~gor1 1t de wt~de ...... .. .:. .. ·• .. ............ . 
- Enviando á ~esa uma representaçãO do Corlselho Deliberativo de Poços de Caldas •• . ••• 
- Fallecimento do desembargador José AntoniJ Saraiva ............ ... ...... . . .... . . .. .. .. 
- Provimento de cadeiras primarias, pags. 188 e .......... ................. ............. . 
- Orçamento do E stado, pags. 259 e ... ... ........... . .. ................ .. .... .... . ...... . 
- Enviando á Mesa uma representaçA.> da •Assistencia aos Desvalidos•. da cidade de Ja· 

nuaria .. , ..... . .... . ................... . .......... . ............................... ..... .. 
- Enviando á Mesa um tel egramma da Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericor· 

dia do Serro •• .. .•••...•.•..........•.•..•••••..•• . .••..•• . ...• . ....•.. ...• .. .. . .. .. ••.• 

Odilon de Andrade : 
- Moção de solidariedade com a Commissão Executiva do Partido Republicano Mineiro 

e com o exmo. sr. Presidente do Estado ................... ........................ .. .. 
- Acçào de des pejo, pags, 221 e ....... . .............. . .. . ..... ..... . . ..... . .... ........ . 
-Concessão de loterias ..... .... .. .. .... ......... ... ......... ............ .. ............ .. 

Olympio Teixei1·a : 
- Apresentando o projecto n . 96, que dispõe sobre terras do domínio particular .... .... . 
- Acção de despejo .............. . .......... ... ..... ....... .. ...................... . ..... .. . 
- Enviando á Mesa uma representação de juizes de direito, juizes municipaes, promo-

tores de justiça e delegados de policia, sobre augmento de vencimentos . .• .. ... . . .. ••• 
Paulo Pinheiro : 

- 01·çamen to do Estado ......... . . ...... ....... ........ .. . .. . ...... .. ............... .. ... .. 

Pedro Luiz : 
- l!Jlevação de diversas vi lias do Estado á categoria de cidade . .. . ............ . ....... .... . 

Raul de Fm·ia : 
- Voto de peza r pelo fa.llecimento c.lo desembargador Antonio Luiz Ferreira Tinõco .... . . 
- mevaç.io de diversas vi lias do Estado à categoria de c i lade ........................ .. .. . 
- Emprestimo á Companhia Norte de !llinas .............................. ............... . 

Raul Soares : 
- Fa lleciment.o do dr. Campos Salles ........ ........................................ . ..... . 
- Enviando á Mesa uma representação dos professores do grupo escolar de Leopoldina . 
- Moção de apoio á candidatura \Venceslau-Urbano Santos . . .. .. ....... . ......... ...... . 
- ProcPsso de prestação de contas .......................... .... : ....... ... . ............ . 
- BmprP.stimo á Companhia Norte de Mina~, pags . 236 e ... . ................................ . 
- Voto de p ezar pelo fallecimento do coronel João Marcellino Teixei~a ....... . .. . ... . . .. 
- Or\;amento do Estado (decla~·ação de voto) ........ ..... . .. . ....... .. ..... . .... .. . .... . 

Senna Firpteit·edo : 
- Enviundo a .\tesa uma representação da ~anta Ca~a de l\lisericordia da cidade de Pi-

r·anga e um officio da Camara Municipal de 1\lanhuassú ............................. . 
Caixas r·uraes, pa~s . 117 e ..................... . ... . . .. .... ... ............ ....... .. .. .. 
Provimento de caaeiras primarias .. .. ..... ........................... ... .......... . . ... . 

- Abel·ltu·a de credito .. ................ ........ ....... ..... . ................... ... .. ... . 
- Orçamento do Estado, pags. 197, 202, 255, 343, 356 e. . ..... . .. .. • . • .. .. .. • . • .. . .. • • . 
- Enviando á l\lesa um requerime~tto de Francisco Matheus Vidal ..... .. ... ..... ... . ... . 
- Feiras de gado, ns. 244 c .. , .. . . .......... ..... ..................... ........ . .......... .. 

Silva lJ'ortes : 
- Fo rça Publica ... ..... . . ............ .. .. .. ...................... . .................. . . .. 
- Ot·çatnento do Estado, pags. 350 e .... ...... .. .. ................ · .. . .... ... .. . ............. . 

Tava1·es de •'fcllo : 
- Expli cação pessoal. . ........... ... .. . ....................... . ........................... .. 

l'aldumiro de Magalhães: 
- Decla"a<;âo d'e voto a favor do par·ecer n. 159 ....... .... ...... .. . .. ......... . .. . . ..... .. 
- Enviando á Mesa uma representação da Camara Municipal de Vi lia Gomes ........ .. . .. 
- Pr·oYintento dos cargos nas Secretarias do Estado, pags. ~~20 e . . . .. . .. ......... . . ..... .. 
- Rerre~entação dos fun ccionarios publicas da Capital do Estado, solicitando augmento de 

Yencimentos ................ , . . .. ....... . .... ....... ............................ .. 
- Or~arnen to do Estado ................................................................. .. 

V ieil'a Mal'q u.cs : 
- Orçamento do Estado . ....................... ....... .................................... . 
- Ort;amentos municipaes. pags. 319 e .. .. ... . ... , ... ..... ........ .. ................. ..... .. 
- Crea~ào de uma ~egunda vara de juiz de direito na Capital do ll:stado ................ . 

Xavier Rolim : 
- Feira de gaclo no municlpio do CurYcllo ...... .. ..... . ........ .. ..................... .. 
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N. 93, de 1912 - (Auctoriu.ndo o governo a contractar ~óm a Bm.Preaa Bruileira de !faye:-
. gaç&o 011 co.m outra. q11~ melborea YAAfApna otf11J:41Ctlr.o ettMiiiJIGillae-., .. ,. ... l(lãa 

regular de vapore11 entre oa partoa do. R.to.de .Jaoeiro.e Car•Y.Uas). 

1.• disc11111a •••••••• ••• • •• ••• • • ......... •••• •• ••••• • ·••• ··-· • ····••••••• •••• •• ••• "' 2,• » e• e •• ••••• • •• • • eet • te tt eee, tet e, • • te e e te ••••e••••••e-.ee ••••••t•t ti •• I 

N . 9-i, de 19l!.- (l>lapondo sobrA legjtimaçt.o. dA ter~:as). 

1.• dt!tCUIIIo, paga, 76 e •• . ,, •••. ••••••••••• ••••••••' ....•.. 

Projectos do Senado 

N. 102, de 1898- (Revogando o art. 104 4a ConatituiçAo do Bstado). 

3.• discusslo, pags. 127, 143 e . , ... . •.•• .. •. •• • . .•.• •• ••• . •••• •••••••• •• •••• ••• • .•• ••• . • • • • 146o 

N, 134, de 1900- IComprehendendo nas dispoaJções do • 1.1 do art. 22, da le1· •· 318, de 
setembro "de 1901, 011 l entes da Escola de Pharmacia de Ouro Preto. cu as cad'eiraa 
foram supprimidas). 

2.• discussl.o, paga. 129, 143 e •••••.•••••.• .••••••••••.••••••.•••••••••••••• ••••••••••••• 

N. 167, de 1910- (Regulando os recursos civeia de appellaç&o ou de aggravo). 

2.• discussA.o, pags. ~. 101, 168 e· •••••••..•.••••.••••..•.•.•••••• • •••••••••••• . ...••••.. 

N. 4, de 1912- (Auct 'rizando o governo a contractar a conatrucç&o de uma estrada de 
ferro que, partindo da estaç&o de Pirapora, ou de outro ponto mais conveniente da 
E. F. Central do Brasil, vá terminar na cidade de Paracatu). 

1. • discusslo. • • • • • • • • • . • . • • • • •• • • • • • • . • . • • ·•• . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • .. • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 86-
•·· • · paga. 88 e·~ ••. :~·····~ ~ ·····~·· .·~···~········.· :·~··················........... 98 
N :;, de 1912- (Concedendo diversos favores ás associações fundadas na Capital do Esta-

ao para a construcça.o de casas para operarios). 

1. a discusaa.o, paga. 95 e................................. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . 98-

N. 6, de 19~ -{Concedeudo diversoa favores á companhia que se orpnizar para a cona-
trucç&o de Yillas operarias na Capital do Batadoj: 

1, • discuss&o, paga. Z •..... • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • . • • . •.• • . . • • • • • • . . . • •. • . • ..•••.•.•••. 

N. 7, de 1913- (Creando uma caiu especial para a construcç&o de estradu de rodagem) 

Recebimento reJa Camara........ . • ••• . • • • • • • • • • • •.•.•• • . .•• •• ; • . • • • • • • . •. • • • • • • •• • . • ••• • • 329 
1. • discuaa&o.. • • • • • • • • • • • • .• • • . • . • • . • • •• • • • • • • • •• • . • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •• • • ~ 

N. 8, de 1918- (Creando uma 2. • vara de juiz de direito na Capital do Estado e contendo 
outras providencia.a): · 

Recebimento pela Camara.,. •• . • •. • • • • . • . . • • • • . • • • . • • • • • • • • .• • • • . . • . • • • • . • . • .• • .. • • • • • • • . •• • 31'} 
1. • discuas&o ••••••••••.•••••.••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••. .••••••••••••• ••••••• . , • ; • • :J58. 

ResoluçGes do Senado 

N., 47 - ; Deei&NDdo aaJla a eleiç&o de juizes de pu realizada no dletricto de 8. lo&o do 
Barr~ Alto, m .. ieipio de AlfeDU)i 

:a.ceblmeato pela CamaMt....... •• • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • . • • • • • • • • • S06 
Dl;cuaa&o 11Dica. '" ••••••••• , ••••••••••••••••• ·•••••• • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • SI. f 



·x{v _ 

"' I /J)'.:_ ''H!l N. •s- (Approvando o acto da Camara Mún'ícipal de Alfenas annullando a e.' 
.,. zada no ilistricto de S. Joio do Bar1 anco Alto, e na qual foi votado para v e .., re-
• ' correo\~ Octa:vfo 'Ribeiro· dâ Silva): · · · · · · · · · · · · · 

: ~ . v. .. .. 
Recebimento pela Camara... •• • .. .. .. ; . . ... . ....... : ........................... . .. . JI ob ,CP . :1 
J)i8CUIIIO U~Í~&., , , • , • , •.• , ••• ::: , , ..••. , •• : . ~ .•• , . .. , .•••.• : •. . • : . : , • : : : ~ .•• . , • • • . , - , c-·Ae~u:>e iú • , I . ~ lt. '9- (Déelal:'ando b&o tómar conbecímento 'do recursó interposto por Maximian ·. · • •. r: 
·. tins Pereira· do àeto da junta apuradora de expediçao de diplomas de juiz de p · ~ 
~ cidad~s - Fraacisoo Antunes de Souza e Alberto Correia a e S•mza, por nA<' ter si1' · ~:>Jibll}l 

instruido com os documentos exigidos por lei): 
lJ 

Recebimento pela Camara ............. .. ............................. , .................... . 11 
Discussao unica .............. ~ ....... . .. . ................ ........ ...... , • .. . • . • . .. • • . • • .. r 

'N. 50- (Reconhecendo vereador eleito pelo distrioto ·do Travessão, munieipio ode 011a-• 
·. · nh&es, o ckladAo Salathiel Augusto· Nunes Cot>lhoj: • · • · • • 

:m 
314 

Recebimento pela Cama r a... • .. . .. • . • .. • . . .. . . • • • .. .. .. • • .. • .. .. .. • .. .. .. . • . . • .. .. .. .• .. • :m 
Discussão umca.. .. . • . . • • . • . . . . • . . .. . • • . . .. • • .. • • . .. . • . • .. .. . . . . . . • .. . • • . .. .. • . • • • • .. • 315 

N. 51- (Negando provimento ao recurso inteq>osto por S3'mphronio Soares Diniz da de-
cis!lo da Camara Municipal de Santa Quitt•r1a que reconheceu vereador geral o cidadào 
José Alvaro da Silva) : 

Recebimento pela Camara............ ................... . . • . • • .. .• • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • • • 308 
Discussão u.nica.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .. . . . . . • . • . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 

~. 52- (Reconhecendo vereador especial do districto dos Araujos, município de Piumhy, . 
o cidadlo Joaquim Mariano da t;osta) : · :J 

Recebimento pela Camara ..... ...................................... . . .. . . ... . ........... ' • 31Í! 

Resumo 

Resumo dos trabalhos da Camara... . ......... . . . . .. . .. .. .. . . . . . . • . . .. .. • . • .. .. .. .. • . . . .. .. 398 

Sessões 

Sessões preparatorias, pags. 8, 4 c....... ........ ...... ........... . .... .. ............. ..... 5 
Sessão de installaçao do Congresso...... ..................... .. .... ... . . .. • • • .. . .. . • 6 
Ses~llo de -encerramento do Congresso.................... . .............. • .... .. .. .... .. •. 46ô 

Oradores 
.h:gemiro de Resenàe Costa : 

-Orçamento do Estado................. .. .. ................. . .. . ........ ................. 201 
- Enviando á Mesa uma representação da Camara Municipal de Vil la Platina, outra da 

Camara Municipal da Vil la João Pinheiro e outra do professorado do grupo escolar de 
Campo, B,el)o . . ....... .... ........ . . ................. . .... . ............ ... ,.... .. ..... .. . . ... . l!32 
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- Voto de p esa;· pelo fa!lec im ento dos dt·s. Aonton io Jacob da Pai.x.ão e Marcellino 
Toste~ .... • .• : . . . . .•••••.• .. • • .•. .•. . , •..•.. ! ....••• • : . ..•. • , • • . • . • • •••• 1 •• •••• •• •••• •• 

-Acçào de desp eJO ... . . .. ....... .... ..................................................... .. 
-Emprestimo á Cvmpanhia Norte de Minas .............. . ..................... ..... ..... . 
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