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CO • RESS€> MINEIRO 

A 
DA 

&AlARA DOS. DEPUI!itl6.S ., 

-~ .......... 

ACTA DA i.• SES·Ã·l PR.IWA RATOR.U. DA 1 Abt'~se a so!slo. 
CAMA&!. 003 D&PUT.\.003 P.-\ ' A SE · Lida a aot th -ntecedcnto e nlo buen• 
PÃO 8XTR.A DlNARIA. D) CONGRSS~O do q·tem sobro elia r~ ·;a ob orv.Jçõ~s IIm~. a 
.MlNBl O, AOS 9 D& MARÇO DE 1909. meu a sob· o a mo •a para ser ter a'pprova. 

~ PRBHDBNClA DO fR. PIUD 1 L ' PBS 

Ao meiO clla, !ei~ a cbamad• . acham li& 
presentes os u-e: Prado Lope11, Amoric:o 
t..opee, Argemiro do Kesende, J11y1Do Gomes; 
Adolpko Vianne, R.anl do Farta, J sé Alves, 
Nelton de Senna e Atron9o Poona Jnnior, 
lal~ndo os mala senhores. 

Abre·ee a se!slo. 

Na (Ó ~illl do art. 22 do regilllOO~ OCOQ 
pa a o deira da presid~cia o sr. Prado L'J· 
pes e \S de 1.· o 2. · S:cretario respectiva 
mente os srs. Amorico Lopes e Argemiro 
de R.eeende soppleotea de eeOl'etarios. 

0 lR. I.' SBCRBTAlllO d&. 000~ do 80· 
.gato~ 

BJtP.BDIBNT.S 

Teltwamma 
DJ sr. lgnaolo Morta, do 7 do corrente, 

pr6cedente do Diamantina, communicando 
achar se de viagem, prompto para os tra.ba· 
lhos. -Ioteirad•. 

Nada mala havendo qa.e t ratar o sr. Pro· 
sidento convida oa ara. deputados pl'esentes 
para nova seeslo preparatoria, amanhl, á 
ôora regimental e lovantll·se a setslo. 

ACTA. DA. 2.• BBSiÃO PR.EPARATORH DA 
CAMAR.A DOS DEPUTADOS, AO~ 10 DE 
MARÇO D3 1909. 

PRB •JOB!'fCIA DO SR. P'RADG LOPB3 

Ao •aio dia, (lli~a a oh 'latada, ao'bam se 
cprefeatPs os '~'"· Prado Lopes, A•ot~r cO' 
Lope, Argemi :o de Rea~nd , Nolaon deSen· 
oa, R..ot Paria, Jayme G~meP, A.<ta lpho Va 
anna., Jos6 Alves e At(~nsa Pe:l!l J unior, 
1altan~o os domais tonboree . 

da. nppot·tooumPnte. 
Nh h espcdient l obra a moea. 
Na1d. mais havendo a tratar, o sr. presi-

dent'3 oonv1da us are. deputado" presentes 
para nova sossil.o prapat·., to ria. amaobil., t. 
hora regimouta l, e levao'a a so~elQ. 

ACT A D \. 3.• SESSÃO PR.EP ·'R\. TORIA. DA 
CA.MAR.A DOS DEr UfADOS, AOS 11 DE MAR.· 
ÇJ 0'8 1909. 

Pall&IDJINCU o> sa. PRADG LoPBI 
Ao meio dia, !c~lta a chamada, acham-ae 

pre1 entes os era. Prado Lopes, Zoroastre de. 
Alvarenga, Amorico LopeP, 1rgemlro de Re· 
1ende, Nelson de Senna, R:tol de Faria, Jáyae' 
GOIIUlS, Adolpho Vianna, Jo'é Alves, A1roDJO 
Penna. Junior, Javeoal Ponna, Ignaolo Mor-
ta, campos do Amaral, Ednardo do Amaral, 
Sohamann, lolo Lisboa e Alves de Lemot, 
faltando os mais senhores. 

Abre-se a seaslo. 
E' lida a acta da anteceden~ coja appN· 

vaQAo fica adiada por !111ta ele namoro legal, 
0 ~ R. 1.0 SBCRBTARI> dá. conta do aegcún~ 

BIPBDIBNTB 
Twgrammas 

Do sr. Senna: FigoeiredOj p.roceelen&e de 
RarbaMoa, daolaran to acbar se proatpto para 
a inat . llaçlo elo ~Jngresso no dia de1 f. 
~nlldo. 

O l sr. Joio Antooin. dat• do do 10, proce 
d oo~ da Ci6111\all Fed'era i.l cmmiiJinoieaa.fo 
a ch 1r : o pt~oropto para o• trabalbos 

OJ sr. Relto:- tfd . >Oaa, proc doate do Ca· 
ts gnazes. de h.: n tem Ja t 10, c:ommnni ando 
acu ' r Fo d~ v1agem promp to pa" os tr•b\· 
lh : s. 



.. 
Do ar. m,ua, de bontem dthdo. prooe · 

denw de 8. P•ulo, diJiendo aegoir pelo no-
etoroo. 

Do ar. Vallada1'81, de boje datado, proce· 
den~ de Juts de Fóra, commuoioaodo t~e1otr 
para essa capital ao raplclo.-A c.mar• d~ 
IDtelrada. 

Olflclo 
Do ar. 1: SeoreUrlo do Senado. communt-

oando ~r-se veriftoallo nomero lega.l de ~e· 
nadorea presrn~s para tn~tallac;io do Con 
11'81Bo amanhL-A C•mara fto• tnwlrada. 

Achando se •obre a mesa o diptom . do de· 
potado conferido ao ar. Antooi .. L lo Mon· 
teiro t1e Mou· a, Jelii junta apuralior• d1t. 5.,. 
clrcllmflorip~:lo eleiioral do E•tado, o sr. 

' ProsidentA ma&nda q e Reja o me~tmo reme~· 
tido • eommi,:slo d Consti toiçlo, Le~i la&· 
glo e JustH;a. 

O sa Pas IDBNTB diz q a e olo t:e tendo v e 1 
riftea 10 numero 1 gal de se;,nht>re ~ depotados-
preaenies para icstall!i~lo do Coogre~oso 
amaobl. conforme o decreto de convo JliÇAo 
expedi to p lo ex mo. sr. Presidente do E~ ta-
do, manda qoe nesse Fenüdo se façam a1 
oommuni<~&çõet~ ao Senado o ao g ve -no, ouo · 
vidandt> os s ohores dc;mbdo:> para nov* 
acesA • p :-c para.toria amuo hl , á hora r r gimen · 
tal e 

Levdnta ·so a sessão. 

ACT.\. DA 4.'" SE3Sl PREPAR.\TORI \ DA 
C.\M • RI\ DOS DEPUTADOS, AO i 12 uE MAR· 
ÇO DE 1909. 

PRBHOBNCI.\ DO SR. PRADO LOPBS 
Ao m o\o dia, feita a chamada, a cham-se 

presentes os Penhore P rado Lnpea. z.,roas 
tro de A1var o~ll, Amerioo L p ·11. Argemiro 
ele R·•zen:ff'. N 1 oo de ~ ~>noa, l;(aul do Fa ria. 
Jayme G me , A.dolph ·vhmna. José Alve"• 
Aftonso Poooa J~nlor, Juveoal P<>oo , Igoacio 
.Mnrh. Campos do Amllral, Edoardu do Ama-
ral, Sohoaann, J·1lo Lisboa, AI ve 14 de La 
mos, VaJla;f~t rae, H >itor de Soo~a Ma,.tios 
da S1lva, Tavares de Mello, Galdioo Rios. 
Sty1lta, Senna Pigqeiredo e Stl v eira B ·um, 
faltando os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Ltda a aota da antecedente e nlo havendo 

qnem sobre ella fllça observacõ• a, é a mea· 
ma dada por approvada e bem assim das 
doas p rimeirss aessõos qoe ae achavam sob:-e 
a mesa pendentes de •otao&o. · 
~lo ha expedient~ sobre a moas. 
O sa. Au.ERico LoPB~ oommnoica que o 

ar. Joio Velloso chegará hoje á noiw prom· 
pto para os trabalhoP. 

O sa. BBITOR DB Souu. commooica egoal 
mente qc e o ar. Agostinho Pereira. por mo 
tho de mol atia em pessoa de aoa f~tmili"' 
faltará t.s primeiras sessões.-A Camara aloa 
inteirada. 

o &R. PRBSlOBNTB lliz que verlftcando-aa no· 
mero legal de senhorea deputados maneta& 
que dioso se dê conhacimeo~ ao govarao " 
all Senado P'ra o ftm de ser designado dia& 
o hora par~& ins\a1 raçllo do Cong esso e au 
pende a aesaio, aguardando eommunicaçlo 
àqnell& Casa. 

A uma hora da 'arde, reaberta a aeallo 
o ar. l. · &w e&al"io. pela or11em, ob~ndo -:ar-
g · noi•, 16 nm ot1bto do ar. I.· Seoreario do 
Seado oommun•oando ter o ar. Preald.,nte 
do &ot ee•o de .. tgoado o dia de amanbl, a 
uma boN da tarde, para a referida aotean· 
dade, deTendo os sPohores c!epou.loa e se· 
ntdores oomparocerem oom anceoedenoia a 
h o r.- maroa4• para se pro o lder ao sorteio 
da oommis lo de que trata o a rt. 7. • elo Reli• 
mo[jt . C mmum e 

Levanb so a aeaalo. 

AC'I'~ DA SESSAO 80LBMN8 DE IN~t·ALL\· 
Ç.n.O PARA A SRgSAO BXTR.Ao&DJN .RIA. 
D,l C0'4GRIBSO LEGISL \TJVO DO B~TAUO 
DE MINAS GBRAE:J, A·•S 1' DB .M.\RÇO 
o~ 1909 

PRIUDBNCIA DO SB.. PRAD3 LOPBI 
{Pn&Wentt da C4aar4) 

Ao meio dia, feita a obamada. aobam te 
preseotaa os era : Pradll Lopes, Z:>roaalt>o de 
Alvarenga, Gomes Freire, Amerioo Lopel'; 
Arg mieo de ttt>zendl', N. hon de Senna, Raol 
do PMria. Jaymo Gomes. Adolpho Vianna, José 
Alves, Atr •n11o Peona Junior, JUTenal Penna, 
li(oaoto ,,·crt J, C.mpos d.:> Amal'&l, Bdoardo 
do Amaral. Sohumamn, Joio Lisboa, Ahea 
de L"mci!, Hei~r de Sout a. Vlilladarea, llar-
'ioa da 81lva., Jol.o V •lloao, Senna Fhruelre · 
do, Tavares de MeUt·. G .. l ttlno Rloa. S•IYdN 
Brum. Bdprdo lia Cu 1ha, Blaa ,orte.o, An~o
nto Uar\tns, Nooea Coelho, José Gonça!Tet, 
F4'rretra Alves. Pedro MaU•, L--.tn-ttt Lo· 
pea, Mello Fr•n .o. Camlllo d.s Britto, R•bel· 
ro de onv.,t ra, Nono .... no, \IIJmplo MoU· 
rio, Antonio C~&t'Joa, Joalno de 8 iUo, Go· 
par L 1pes. Pariotea, J lo Ao \enio, Antero 
D11trtt, ueltlm .. orelrft Simelo lll7lla o A&· 
pti .. ta de Mt>llo. 

Abre•@e a seado. 
o FB.. PR.BSioBNTK diz qoe na fórma do art 

7. • do R .. g•mt'oto oommum -.ae ae proceder 
ao sorceto dll oommiado qoe tem de reoelter 
o ar. dr. Seorehrio do totP.rior. 

Paara a referida commhdo elo sorteados 
oe &l"il , senado Ferreira Alves e depu\ados 
Sohumann e Nelson de Senn11. 
So~tpende - se a aeado até qce aeja anon· 

otada • obegada do ar. dr. Seorétario de Ba-
lado, portattor da Menaagem presldeooial. 

A uma hora da '-t>de. wn i o anunciado 
a obel~&da do r. dr. &~evam Leite de !.bg&· 
lniea Plnco, é reaberu. a aelllo e o ar. pre-
alctente convida a oommlaalo a oomprlr o 
s~n dever. 

Introduzido no reoioto oom aa tormallda· 
dei rejr•meataos aqoello ar. dr. S oretarto, 
tom" elle a •sen~o t dtreita do ar. Preaiden· 
~ e sendo-lhe dda • palaTra, procede a 
leitora da s t>gointe 

.M ~NSA.GBM 

Senhores .Membros do Congreaso Leglala· 
üvo dO 8atado de Mln: s Geraea. 

Reonados eiC\'aordioariamente em Ti:riode 
do decre~ qU·) vos conv.>oou para ~marde1 
conhecimento do vot, do povo mineiro na 
eaoolba do suc.:egaor do eminente republioa· 
no e gran~e braaileir.>, dr. Joio Pinbeiro da 



Siha, compro o dever de V.l : 6i1er como I men•gena da minha respeitou considera~ 
tomei ooota do governo do Bttado e com·' çlo. · 
811'-odt desempe11bar a el~vada foncçlo con· 
ati&noional. Palacio ela Prestdennia elo &!tauir• de !lúaaa 

Longe enava do meu panumento. ao aer Gera8t<. • ~ Bello Buril n~. I~ tte ma_r~.:~do 
di&Unguido pelo vo&o beae•olo doG clettor a 11108. -JIUio Bu.,.o Brafldãh.- vice Prot~clente 
•o aen Batad.o para ..J cargo de vice Pr ai· do &t.ald.o. 
•enk a id6a Cle qne mt•men&o •iria em qoe ltind'i a lehnra, rettra·ae o .ar. Seereb.• io 
a iovea\idura ae 'radu1laae 9m rea•id .. cte com u :n~amu for~alida •éa coa qoe fai 
oabendo-ae a honra ele Jbe ttirJgir oa tle!! · r r.oebi4o. 
&tnoe. Km aegaida, o llr. Preaidrnte, 11 ndo •e do 

A molea&ia alou. porém, ql o •'nba dea· pll, no qo é acompanhado por "•lua 's ptn 
irnln.,o, ponoo a pot.co, a prdoiuFa fo.Jtiaten· .. enles, d.dolarr. em a.lta vo1 : •1!:11_. ioa\1.1· 
oia do PreaJdente ao E..tado. rllt ·so prog.-es· htdo o Coo1 ea ·o Mineiro con-voraeo ut~. 
ahameote qgranu~o f'm et' lltO(lneaoia do MdiDarbmeow•. 
clMloado l•bor com 4ue eUe e edregoa á N& 16r..o• do reaimento. é lid" poeta t·m 
iDpnu obra de n ·~o t · ueoao du fo~"ÇJ~e diacuuAo., sendo appron'- • pre~en~ ac\-, 
eoonolaioaa •o B•tad J e rem. d laçAo de aeo m~an1aaoío o ar. P Mdente que se!• Uln&· 
.,..ftllao a,_lmevaúvc. bi.a nma.oopla anthea••oa .ta Meo~agem dm 

Vendo cleaou de i o moi &o qoo ba vta a lie ser re:ae&1ldll • • Senad". 
t.ser na ad•iolelrao&o de U'D Etudo. quo O lt'. Preeideo\0 deolara qne o Cong1'81M 
ubla-parte matiÍ• da Naçlo - m• tteu bom reun•r .. e á do oia 15 {•eg,nda-r ira>, u;-ol!o 
broe' empreü, eem medir •• suu ooo1 ght a ord•·m nu dia, eleiçlo da u~.~mm · alo iornm· 
phylloae. , bilia da •pnra~lo da eletolo dé Preaideote 

N1o era, entre~~. obra de um bomtm, do Bl&.d.o. 
maa d.e praoôa~~, .. sarefa tmprebencbda, e o Le-vanta se a &eB81o. 
ardor ;.a,rio\lco do ioesqnecaveJ mineiro o 
eupnon, lenndo a alo Mr em oonsa a p re 
oariedade de ana aan1e, qne devera melhor 1. • SESSÃO EXTlUORDII!URIA. AOS 15 DB 
ter sido poupada em beoetlcio dll P••' ia. MARÇO DE 1909 
Allom~o o go-verno perante G Trabuo~ol 

da Relaçlo no oia 27 lte ootubro d.o anoo 
pro~u•o pas•do, tnai ti com o dr. Ahno 1 
Thom 1 de Carv•lbo Bn' , que fõra o colla· 
boraclor dedicado e operoso elo Preaideote 
ezüocto, para que oon·innaaso a preatar-me 
o meamo relennce aoxtho. 

:Mutsvo1 pondero& a e de ordem particular 
o lmpacUram de correeponcter ao mt u appell , 
e convidei eo"o, reepeotinmente, p•ra di 
rlpt-em aa aeoreS&ria.a do Interior e daaa Fi· 
nan~\1 os dra. Ba&evlo LeiM de libgalblt>a 
Pln&o e Juacelino Blt boaa, mantendo 'octoa 
01 ontroa auxiliare&. 

Teolfo posteriorme te o Chefe de Policia, •r. Fnanoi oo de A ela Baroe•toa Corrêa, paa· 
s11do a e&eroer aua aodvidade ea outra l'B· 
pbera da admiotatraçl , oomee para @Ubaü 
tnil-o o dr. Uriaa de Mello BotPlho. 

De-vo 0 1 nsigoar aqot o moa agradGolmento 
~los relevantes aerviç ' li, totclli o( cnte e de-
dlcada collaltot'l>çlo que a o g ... v rno êm 
presta&odo n&o só ea. e dlu inot auxihaaes 
oo111o os demuis fuocciona r loa poblicc.a du 
Batado. 

Rm ob dleoci" ao di po,iti vo • on tituoio 
ntl. convoquei o el eitorado do K t ;, do para 
eacolber o Pr aldeote que dev f'. ~ompletar o 
qoatri~n ui~ aoado-m ! grato aro r mar qoe a 
elei:;lo r«'alflada a 10 do janPiro deste aooo 
couen livre, som qoe nenbUmü. ~rnormali 
dade vieasae verturbH a aer~nidade do 
piei~. 

ltee agora veriftoar qnem foi o cscolbido 
4as ornas e eu terei o maximo pruer em 
respeitando a vossa proolamaçlo - que é da 
vontade do Povo Minoiro - lhe eotrc?gar o 
IOTeroo do Bst,do. 

Aooeitae, ~r ... memb 1 oa d., Congresso Le-
gislatho do Ba&ado da .MiDaa Gc raee, as bo· 

PRDJDBNCJA DO 8R. G NÇALVBB CRAVB!I. 

SUMM \RIO: Chamada.-Expedi· nt . -Mani· 
c~s'- .. Õ· 8 de pesar pelo flllJI:!, imento do 
ltr. Jol' Pinheiro :-Dittcorsoa do ar. t>rul· 
d· ntA e tios ara. Gome~ FLeiro, Pcelro Mate 
ta e Pralfo Lr pee. 

Ao meio diM. feita a che. TT a da, a" hliiii·Sé 
oreaentea oa ara Gonç~o lvea Cbave .. , ZllroU• 
tro de Alvarenga, Pedro Dcummooct, Campoa 
do Amu•a~l. J , yme Gome , St y ita. Salveira 
8rnm, Rocha L»g6a. ToeqoevsUe. Ao&oolo 
MarLI na, Nelson ele Seno&, Pr do Lope., Jc· 
aloo de Brhto, Pedro Md'' , F rrPir" Alvr.; 
Heitor de Sou a, Juven~~ol P.·now, T~&vare"' ele 
Mello, José Gonçalves, Marti ,. d ~& Silvai 
Frawoisoo Paoliello, Joio v. Jlo c>, P rideP, 
E.tgardo da Cuobe, Alvc s de Lemott. Ba.-t.iata 
de Ml'llo, B as For t s, Levindo L••pe•, me· 
rico LopeP, Rdoardo do Amaral, J i., P .. J fi· 
rio, Pedro L bornc. Argemiro de K4' eode, 
Adulpho Vianna, Rihoiro de t l li v eira Gom~ a 
11'• eira, J lo Liato õa, Affonso Penoa Junior, 
Raol ele Faria, Gas par Lopes. Delplllm Me· 
rotrJ. Oiympio Mou rlo. Aoter:l Dut.ra, Dto· 
nío c ~rlo I Edmundo Bl um, Seoa. Fi -udrfdo, 
Camillo de BrUto, .J •• Ao rança, Joio Antoni,., 
Jgob cio Murta, Nnno Me lo. Gatdrno Rios, 
Mello rranoo, Sobomaon,· Wal11omiro M· ga. 
lbAee, uibaldi do Mello. Nun• s Coelho o 
José Alves, !~&ltando os mah aeaborea. 

Abre-ae a aeallo. 
O ER J.· BECRET.~Rro lia conta do argo lot~: 

Bl P&DIBND 
Telegramma 

O., sr. Si VIl. P rtea c mmunicando nlo 
pod<Jr comparecer h primeiras 1es•õea por 
motivo de molee\ia em peeaoa de na !ami· 
lia. 0 C .. ngr CBSO fi ca inteirado. . 



COMilUNICAÇÃO 

• 
eombe de honrar a aoa •'•oria a1é qoe 
aobre a vld& elo lodador iotemerato, iC. 
democrata& sincor<', do Me:~tre lncomp .. ra vél, 
&J t.oa a loz liereJJo& o blato: ia. 

8 Ga jllaiU e aJ1nitlca~ivu bomt'nagena 
tribo'UdaP, em todoa t'S cantos da Republi· 
oa. á na •emoria, é j ttdo qu" iamb&m t& 

MA.NIFESTAÇÕB~ DB PElAR PBL'l FALLBCDIEMTI) IIPOoie O Coo,..euo logiai».ÜYO, que, peJa 
DO BIMO, SR. DR. JOÃO PlNHBffiO DA ptimt>ira vez. ae MODe ctepois da 81la D Ol'le• 

0 tB.. AROJDIIaO DB '&BiDD. traz 10 tO· 
bheeimento elo Congrea"o e ftea e1te etnal 
mente iotelralo qoe o ar. A1 iatok-hs D.W.. 
confome ~legramma t'ndado, partiu ·bnje 
de carangol& prrmpio P'ra oa trabalqot>. 

8JLvA. · e qoo com olle coJiabor~>O na obra ext·t.or· 
. dioaria, ti.o 'Vasta, ctg B!:U 1ovcrno e de so .. 

a er. Pre.ldeate a- Senlmres. - NO politiça. 
inioto doe noaaos·trabalhoa, seJa·me oa•o re· B.e.m as merece •qneUe, ooj \ vida se u 
lembrar cem ioftndas saudades -o uome do aigoaloo, em iodaa .as rh,ae~. por aoioa .111· 
preaklen~ estlncto -dr. Jcio Pinheiro da ecesl'•oa de devoaDtell\o ao r~i me-n. para. 
Biln. · a "ic.toria •o q.u I vinba empenhando del· 

Os laços·de e,trPiUan.fllde qoo ncs pren de a moetdllle o melhor do soas eneqia.s. a 
dlam, -a oo11111tonbio •e i<l6a1 e a aolicta.ric- tenacidade do seu e&fo; ço e ea. a f6 lo.. bala· 
dade JOlitioa, qoe ba ·longo tempo tn.reU · vel DOI CfCl.tiCIOI da Repablioa, qoo o aron1a· 
Dbame~s. &lo razõ;-e legtlimas para me fuor ram ao r( speito c á u.dwiraçto de s~ua com. 
sentir e deplorar a fUI ~ntorw. ~IDporanc'ls. 

A soa i!peJida, porém, oo•o bomf m pobli· &ttadiat• de acrto m1 ior, em soa polleroaa 
co, eleva-se acima dos fOMiscnt JS ' n4lhi · orgaoizaçlo mental parece que ed- 'íam f:OID· 
doaes e st aftgora uma desgraoat pobllca. • ..~· · f< d 1 ~ 

E' como patriota qae elle tasia vibrar a pre res .. raor"maraaa oroBI qae 0 mpio ao se revelavam sobre os maia va~iadoa aa Dm• 
alma nacional, j6. como oma Jealidade, Já ptoa. desde altaa qoeatõ(a economiaaa at6 de. 
co=1~ 8°8m~::~~r,::9!· aeo governo de ~ode· talhes de wobnioa indoatrlal, sobre que er.am 

•r por vezee pedidos o seo conselho e cltre· 
rosa iniciativa, de idéaa novas qae lhe ao ~lt; tio soa grande ·obra inacaba41, brosoa· 
goravam uma transrormaçio social : o Bra· mente interrompida »ela morte, ahl doam 
sU o encarava como o Messias ·daa id&u TO · 01 1randea lineamento• 1eraea qoe V&çaa 
pnblicanas. como em om lomionao dia.gramma, •• 

Relembraodo o seo nome como gloria de oma Unha desconünoa qoe se lhe veja, 81&e 
Minas e da Repobllc:a, dirijo á soa ~emoria programma admlravelde governo, &abJamen· 
aimplea o breves palavras perante ° Con te planeado 1ob 01 aapecwe oonnantes e IDa&· 
greno Mineiro e estoo certo de que ,eu as par a veia da ordem, em ooneiliaçio com u 
alo as vouas pro.prias idéaa sobre D grande esiRenoiu do noato pro1reaso. ( lltdtõ bem!) 
morto. ( Jlulto bem! muito bem!') E' OJBa série de soloçõea pratioae e orgen-

0 er. Gomes Freire <•~•ento geral tea que aoo.dem ao enonoitldo do probl• 
de atten~ão) :-Sr. Presidonw, o mo\lvo e~tra· ma, 'JIOr olle entrevisto detde longes tempoe, 
ordioario qae ora reone o Con,reeao, ainda para coja aoloçlo havia já combin .. o oa 
so prende a emocionante acontecimenb qoe, primeiros elementos, Ja syatomatizaçlo do 
meus atrh, trazia voltadas para a nossa ensino pnblioo, na divolraçlo do aprendi· 
desventorada terra a• attençGe•, as sympa· zado da agricoltora, na inditolçlo do ore· 
thias geraes. diw agricola, na oreaçlo das cooperati· 

Por entre testemunhos de indisivel ~esar, vas, doa armazene de deposito, nos melbo-
de profanda consternaçlo, desappnec1a do rea melot de transpom, em todos as provi· 
nosso ooovlvlo 0 grande bnslletro que, em denotas por elle tomadas e a\'ttioe.nies ao 
dado momento, chegára a condensar em tor prob ~ema ec~>nomico brasileiro, qoe; elle con· 
no do f!(lll nome as aspirações, 08 idéaes, ct>itua.va nao ser uma dusas kléo1 politica& 
as ellperanças de toda a Republioa: tilo !.>rte pa81ageiral, wto.to fogo de artiftcw, para 
se afftrtr ára 098 praliou da admioi trtç!o lt~rglr e pas1ar "tloz, na precarie_claiU da• 
é da politica a indlvidoaHude rara e trium- cw~a1 ficticia•. 
phadora do Jo!o Pinheiro. Corresp nde, elle o alfi .. mava, d .roluçao 

A ~oua perda, por isso, teve a . r~percoFslo àe necceaaldad~U afftictifJa&, á anela de pro-
dolorosa d ama oatastrcpbe naéional {apoia· 1 gres1o, tend_o 11do po1lo para str r~olmcto, 
do&), porque de ha muito que seo nome jl pela& prop1· os cond(Çõt1 actuae8 da t>&da na· 
reprPseotava a syatheee dos mala aleva!lta clonol. 
doB idéaos do liberdade e de progreMo em Sra essa a aoa poli.iea dt: sde muitos an-
noFsa tHra. ~. naquelles primeiru horas nns, porque ainda em 1889, qaaodo a Re· 
de anoiPdadê, de suprema aogoatia que publica Fo deaentr.obltva da re'9olnçlo 
precederam ao seu deFapp ·recimento, parace triumphantt", Já po r iniciativA soa. quando-
QUe com olle so ntingoia o gc:1io de uma aecretarlo desse cotro morto inesqoecido-o 
Patria, o derrsdeiro appello de om povo. gener .. l Ce~:ario ~ vim-e ram crcadaa no Es· 

M•s. já agora nlo é só a poe~oja da sao tado as rC't artiçõ \ls de estaüstioa o, n.a ve-
dade qoe nos transporia até onde elle r~· Ih' C.pital. uma oxpoaiçlo de prodnctoa mi· 
poosa, no pequenino "emiterio da cidade que neiroa, agricolaa e lndostriau. de feicAo a 81· 
eJJe amou e qoe elegeo para o seo retiro, ti!Bular aa energias inoipienteE do ~rabalho 
sob as bAoçloa do povo e oa a1Jectos delica· e da iniciativa particular, em no&sa terra. 
doa de entes queridos que Ih'\ velam o VieraDt, tfepola, c s dias da má fortuna po-
somno derradeiro, tenlo o dever que no1 in· litiea; ete•na contenda do& homen1 e doi 



~~. cõtJa ''*" dlal dl 11adori4 t til re 
wata, • qual Aa lot/IW p4ra toja tU ~· 
caçõu e lodo• o• irt(orluft{DI. 

B.' a hia&orla do hODiem. ar. P. ealV:.te· 
e eo tqoi me àteDilo, cteTl'Dio de paa· 
aagem recor4ar qoe n818e retfr<1 do Ca~té 
nolkl á aeJD4We aa uempb raJ o a coheren· 
oi..,. de lealdado politica, llftloa L-d'O no voe a :. 
peotos deua gruio nâd.de moral q 11~ 
tlle O f i, DI aocei\a .;lo~ da pru~cripQio llll 
poria pelos acont.ecln • .~a,otJ4la é11aoa e digo a· 
.. 8D~ 1'8C8btd1, YID '".CriiDtn~ Õ '"• IC ID OIÜO, 
aem proted r. (1111ito b .. m). 

B ••ftl,'tr. Preltde~.i •, da 1tf'qll0na ci4Jldo 
•o aerilo, io~lr a•o-t! nha<to par. o traha 
Ih'> le liOI inclat,rilt, li)D!le d • complttições 
~esaoaot. iodUfet'ent;\ l lacna doa parttdoP, 
o cordç4ol,Mp'>, '41 mãt>a callo•u. dalfi (oi 
elle dbamaél , lea aneoa ••u br•e 'P ra Ylr 
tomnttar no' ·1eio do Oungre .• ~o Agrtactl't, 
lndot t ilil ,. Commeroi. l, reool to n rat. Oap~· 
~1. Am 1903, o problem• económioo. 

Blh traçwYa detV rte, 'aio~' aMD u r ..!s 
-,onasbllictdu do W()'foerno, om programm1 
politioo, e, maia do Qll&-i11o,l»ara 01 cteattnot! 
naci naea, o r otf)\l'Oq ·loj\ a J ut\ o pode ·p'r· 
derde via~ :t -o 4' nu~a& emancip'JÇI) eco· 
no'lllioe. 

Nelle 1e duram deale logo tojaCJ &R vis· 
tae como o precaraor ele o~a nova éLa, 
de 1llll 1onbo meadanioo. 

Surgia, eotln, a t:tla C'l'ltfidlltura á Pre 
aldeAoia do Bstado; e~pontaneamento, por oi · 
ma elo marolbo de lnterelaea j)articlarioa, n J 
meto de gerãea applaosoa, e o aeo nome, 
indicado para a sopre ma in veetldnra de nos· 
aa terra, maia do q.11e aó um pl'nbor de coa 
corclla entre oa Mineiros, toc_oo om l'Obate 
de esperanoas em toda a alma..-epobJfcana 
de Mioaa Oeraea. (Apoíalfo.t ; muito um) 

Maia do qae oma aiiDplea coneolta b or-
naa. 808 eleiolo tol oma nrdldeira aoolama · 
olo ; e o 100 governo inloloo·:se por entra 
h!)1annas e promesu1 que 8e tratloziram em 
retormu ateia, prodclenoias admioietrat\Tn 
de elevado alcance e cooselboa eoonomlooa, 
qoe ro ::cberam doado logo a c:>nsagraçlo de 
todo o pala. 

O nemplo do edmioistra4or r~z pro olyt'>B. 
eou nome pror11nd a iotlltraçõel em to doa os 
oi r o alo:~ da a ctivittada na oiooal; e. MioaP, 
como essa Atbooas qa o Pc1riolea clizla- a es· 
cola de toda a Gracie, Mi oas ontroo a ser 
a norma da oot ~as ad!Dioiatr~ çõea Npobli a-
naa r; gionaea. 

Bnt etaoto, inoeaunte, omnimoda, absor · 
vente. a su' ~ctiúddo se de dobro~.va a bro 
to4cl 01 d AJUU" en1'n da aclein' straçlo, 
de~de o at~t1 go de dantrina na Imprensa ot!1 
cial até t. dirooç&o pe~aoal do eoain l) agrloo · 
1•. aü que a morte, qne já Ih 1 t-.zla a ronda. 
ntraagoloo·lbe, adoal. na gargant&. aa olti 
i.D'I~B pala v ·n qoe foraftl o offerhrjo de soa 
•ida pela proaperldad~ da ie ·ra e(tremes· 
olda: MIR.U t UK POVO Q'GB 8Jl LEVANTA (lfuito 
btm.) 

Blle foi porllfo,ar. Preaidea1e, o reorga-
nia&llor elas no8a&a toro'il eoonomioaa. oa-
beudc-~.ha a Bloria de ter poato em eqot-
olo o problema, aliás eotreviato pelo aeu 
mastro antecessor, o benemerito mineiro, 

dr.F&nol; eo S•lle._o probl.:maqoe j\ aa.m· 
paoba clesdo muito ~ cogita .Ao dl a h( aRDa 
de governo, lrreadeqivr t, ínadlavd . 

O politioo, esse f..i e-m JoiG Pi hoiro o bc-
IIJ88l do fé e de conne\ õ ~8 ~ince . 88 . 
8a~ijo daa CU 1.1188 il'rOftJ n lU, C lllO I lle 

dlata mwgotllumoate de sua o:riga m pl~t éa. 
.ntlrado n • vhta -pelo:t >60U8 o .. mioh H eat· e: -
toa, uparrilDOl, dll vtv u •htentõfi,ado com 
a so: td 11 • p l YO, do qJl m (., i • e co!) re om 
1rand:1 amigo e a -.o t> m rorviJ halm~n
~ e. Ievant"do á~ culmina .ota ao po43T • 
liUDt.i•Jte d11ll irrral ·tivelmente ~t Urabido 
para o mcü dolll', como• a creanca que itrs-

.tincUvamente <:procura o 1eio materno. 
N11. i upro01a c ~mbat ote. oudo lbe r.s~ 

~rl'&m 10 grand, ta1uut1 • sulo a do in :Po 
:,rilbo, D:l.· t ib.ana P"pnLr, onlio r-l le •tioba 
acmpre o dom colei\ r da t>mpoJg. r a blma 
do eua ouvtnlcs. JlBR a8scmb léttt \l t l •tio a. 
nelle se fbavam aemprr, c m,1 quo , ut r< h •· 
d_at por um lm!ln 'P do t·. si ~11i m ·, \od~os u 
-y pat~i. • e o oi voa i o o d ·adc !Cig 1 em om 
cil'cql• torto de a1re·çoa l o~ e admirador' s. 

Lembr m -oos Ol di~s o'O Jlovi~~ren 1 n. o 
vale.uto jornal da propag.:i n ia m ujo • dito· 
ri~oa o imprimiu d l) \' Ot u UJrh • i ooCI1l · 
(Uodhtl do El'U gralndo espírito, qoa n O Dlt 
ve.ha olJafe d• l acootJdenoila, um pnobado 
rte moçop, aponas ~ahallos da a ~t d omhP, 
a ·ft uia o o torno do M s t.rt>, q e · ll .J j\ o 
era, o guiciro dil 1 gilo o ov~t, 1 Ih JS ll tc11 
no aol, OID tUas oerraclu, para lho po iT a 'di· 
recç&o da j rnaiLl g ' ric.sa. 

E eue (IJl entlo ll propr'a V(IZ d om par· 
tido quo s:1 1 l ~ou para f ll ll ~ r ao Paiz, 'm 
aome dos g ~an dea intero.;ses da P., trili, P, 
aoa olhos da mocidade, a eooarn Ao Ccl8ci· 
narlora da id6.1 republicana na tt'rra.li vre de 
Minas 03rae3; a alma, o m .is v, I oro o oam-
pe!o da propaganda. (Mu i to bem !) 

Proclamado o reglmcn r: lld to' . no m d o de 
dissonoões o de savença~, o modia1or da p t z, 
prégando a toleranci~ o a c ,n ili t~ olo, e seu 
e.; forço r i J,waot!l r ace iros contra o iooendi 
da diacordia e das luctas i ate tinas, que se 
alaE. trava atl loog~'. 

btranslgeote, nas concilian tc- t' ra a soa 
divisa; P, Si a b t ndaie e O desartifiuio, O aes. · 
prezo oblo pelas grand.eza!l, a fi o t ioaçAo na 
amitade, a piedade dra oto t1 ioro •tomo 
al b ~ io, o ompe b 1 só de a ~ r j -t r J iam 
a trama intima do sen cara<'t or, oA.o é mo· 
ooa certo qae em poo os d <? ju.dç ~ o d di · 
rJi t rJ cllo e r a illfleii vd. sabend a: p ro com· 
por á feiçlo do sua vao tltd O ftr mll o domi· 
na dur.t a coosoiencia d meio <. m quo devia 
aKir. 

Agora, m"rto, ar. Pro ,:de o te. p ' ooe cad 1 
vr z maia eshr viv~odo entro nós. o r~si · 
d odo aos deatiaof da n l"Na t err8 . anlm.ando 
o oouo esforço, OJí~ra ' io1 ephemer o• de roa 
grandezt 1 pua bem llervil a. 

P . .uece·no• e. ae boróe. em qae a poC>t.ia gre· 
ga encarnou o supremo beroísmr- , 1 ppariçlo 
sobrebam•na da viotorla, o qoe, já mal feri· 
d.o. morto, era pelos eus leva'l5l do em aeo 
carro de gnerr•, para decidi r da sorte ~os 
combate,, pon.So em clebandacl.a as boll~B 
inimigas. 

Morto, oonaola·noa qtH o a~u r xolD pl11 ba 
de fecundar, atr11.vés doa tempos, novoJ 
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é proveitosos O~'lllmettimentoa e111 benetl desviada moUaa veaee doe aeoa nobres ftna, 
cio d• terra de Miou Gerao&; aa lio~õee no Joao Pinbetro manteve, na alh adD\\nl. era· 
soa vida pataarf.o do geraç&o em l"r•olo çll), o coito lntransJgonte da polido& bt'oO· 
como um apo"$olado de fé dl'moo d•ca," a dua e fdounda. 
soa memort• aerl um fort vtnoulo de uc•Ao C••ictanclo dos ioteroaaea permauentea da 
e aoh·'IU .. dll l1e p~or• nós que Jbn oramo" atr .. t- a• o~edade, vatando da oaoPa publioL 1eu 
o a !lo·, e \lU , or•8 tempos da bôa o da má l'"aplnto 88 elevava u reaiGea aereou da 
foriuoa puliS•c .. , o ~ttftrmsmu11 EompJe, o jot\i~; deapta·a~ por ('OIDpleto .,_, quaeaqoer 
oldadto i ao. rrtlp~• 'el o de a. o :r a \a tio coro, e . S•meotoe partlltariot~. hber&a va-a@ 1116 das 
o aoJ!RO querldltil''lll", o Ye"re inou . para · · oolpse veoiaea ela prdereooia por eno ou 
vel, I.Muiro bem.; muálu bea !) · p r aquel•e. ~ explicava \lo nobree e tio 

Sr Pre .. i ••oo~. a.lem de ootrae homana · rarca eent•montoedl&ttn to:- c~eobo d~oa O&· 
ffen~ QU" h8j11 m de ser presa 1aa á 81lll me- m11ctaa popnl•I'H, luotei 8 H jfri com 08 fê· 
moria. requeiro a. "· esc. que, se 'rao~oro I q• eooe; eei a Por se delles e o qoloblo que 
vam, n .. a10b •1e b je, 09 t • e.: boa tlnaeto da! lbes c .. be oa partílba do 1overno. O frooto da 
ultim• mPos :gem por t>lld dirrgid• ao C<.n· p• latcaagem é a byperiropbia tta vajda•e das 
gruso; uh.iwu d1spodções dd seu te&'&· pa•llÕt'll e do odio .•• co111 um aoorOioimo do 
meoto polttino, hn• ioOS& Fy:;\he~e que I C8U li tf •mODlo para 0 pOVO.. 
me oe~t-s g andP& id•aea bumanos de jG·tiç11, s .. u cor•oao b o •o•ie•im", tot .reaaaollo·ee 
de buodade. 110 hot-rd•de o d~t progretso, po· ))('la aors.e du mul,tdõu, leY .. va seu p •de 
los qua.ee elle tev·~ Bl'mpro Ulll cuho fervo roao e•pira\u la 111a1a fundu COii11k6elo pa·. aa 
rotto, um 11ra.nd~ amor run·tam('nYI, eioourn, oonbeoer u oau,..,. doa o011oe m.lea e f& 
e que 11onb•• ve•· oonverli1os em roa.lita.de, mui. a ao dobolll os. 
em nossa P.tria : P'o1 818im, ar Pre,fdeo~a. que aaa dl"dloa 

cAbrtr o cohts que illllrninem a mtt- lligcn· çAo lf'm Jiroi~e8 ao povo ~oei o .. que ello 
oi~ d -11 or ança~; ensinar 0 trab~tlbo 108 amou \Boto quantu a propraa famua .. ,le-.on·o 
adolto11; guiaar e ao nselbar, nas duvida~. a 8 a •hv1aar 011 terra a mAo oarinboaa e be• 
produotor eti; cuid .. r du questões matcri11e8, f11zoja, em cujo aeio feo11odo os tllhoa. enooo · 
sam o abaortooo da parte espiritUal 0 mo· 'rem- conforto. lodependeoola, fe 1oilade, 
ral; ter u culto siocero da liberdade; tor p z e amor. Bc..tlo. encetao. com oora~rem e 
nar a paz gar•otitta; a jusli-;a amada; p». com fé. eaea cruzada aaoroaanta da volta á 
ternal o exereicio da auotoridade; c •; ncil a- t ·rra &"mando os Jegiooarioa com •• ar· 
don a pohtic11; -é, eeoboroa representant 8 maR iartisp .. nsaveia para o trlumpho do ~ra· 
de Minas Oo r a"s. , porarios epbemeros que b~t lbo nos ~empos-modernos. 
som 11 do serviço permanente da Patria,-é Coovt•ncrdo que da rotina da escravldlo 
termos trabolhado p.lo grandi so idéal , e proo t- de ooua rutna eoonomiot, e veado as 
pubhcan '• n .. t rrl:\ mmetra, que, p rímei r·a, lo•:nmot •va!l, symbolo do pr grosso em ~da 
o SOfJboo, por eiJ,. deu "Vidas e o tem executa ~.a • te . .. tra vessarem aqnl oampoa et'terillu.· 
do, ne~tee 18 aonos de rf'gimen sem retro I rt ·" por um trabalho odioso e repul-lvo, pro-
lrtdttcõ " e sem p·~>cipital õea. ' cu r~tva .... bstltuil o pelos prooe&sos da lavoU· 

B' a realiz•çAo do lemma que se inscreve ra racio~àl. 
no paavt lbilo b l stleu·o, pela perfeita oonci· . Olil vwt s funeatiaslmoa da noetta formaçlo 
liacAo d~t cOr<fem e Pro5tre11so» odal, elle proooravt6 corrigir por um oon· 

E co ncluindo. ar. Presidente, com todas ioo ·to .te medidas que, parsioclo daa OtiO~las 
a immen-a aaud!llte que a emoçlo de s lDftltrando na sociedade, traoflrorma-
noncia, nAo pod.- rei dr- lle mesmo dizer me riam as terra mineira numa oolos•al ofllolna 
lbor d n qoe ttstas o • lavr~ts quo sAosuas, em de tr~ bltlbo, onde domtoarl .. , triumpbante, 
referencla_ a o11tro morto querido : MO& fi.-''' a suave o energioa, bon to! & e torie. 

cl<..-r·tt v Jota 1 0 o • vasmo. d;goa da torra mi · ( Ap••tal.fo•). 
nelra, q11e o honrou muito e tambem d ve lofolhmente, sr. Prallidente, e.tto homem 
COD\ 1.! ·u l(rt~nllt•, "ntre os tllbos quo ma 1 s a r11 1 o . s~o c ~dista que encarnou a alma na· 
amaram.» oion" I DI4P soas incoerciveis aspir·cõee. 0888 

(Mr.mo bem ! Yulto bem! o orador é tnu. úo r oh ti ~" Ulnstre, que m .ta& oo~dar ii· s dea-
feliczt•·d•l e abracarto por grande fium er o de ttoos tfa patria, pelo. mono oartobo com que 
congre&&istas pre.~ente.r). " 1., '' am o, foi colbtd.o pela mio in.piedosa 

. da n orte. quanlfo ioictava sua obra genial. 
O s r. Presidente, ao~c rpretando o S\)oti· (Muitu bem!} 

ment d Co o~tre .• F o, dr(ere o requerimento · 
que se c 1otém na ultima parte do discurso .~ nt rbacto P.l)r t-amaoha fatahda~P, o ea · 
do sr. Gum Freire. p~rlto Re deavnra e .oh~l•· 11r. PrNnd~ntO: a 

aor <1itar q11e o saorJtlcto dê JCIILo Ptt.hetro 
U Sr. Pedro .11atta (movime~to geral (oi preci~o pa•·a qne a terra bra&ilt:ira 80 

de att~nçãu, : -Sr. Presidente, a aocAo beno libert•• d11s tristezas que a opprimem. 
tlca. o•t ·• • rl.tto b ri~t, sem precedentes na bis Habitante~ de am vasto territorio poeeoin· 
torta p Jitica do paiz eror·oida por Joio Pi do 1111 coodiQõos natorPeM para gozllr da in· 
nbeiro na t Wl • apida Pht&agem pelo ~roverno oomparavel t alioidade que a ~ grioo•tu •·açlo 
ao oxpltc Pt lo f~s cto de l <? r a sua obra rece rantuoa.l fio solo propHciona ao" povos da in · 
bido o cu nho~ iodclevel da alnceddade e do (tole r o ooss•, eotrromos poehivamente po-
amvr. brt>za e miserla. 

Slibeodtl que r- n\re povos de tormaçlo col·1 Nto ttabendo tra\ar a terra como ella ro· 
leclivi tiA a .. cçào goveruamontal é tudo. e chsma para prodi~allzar seo11 dona benetlooa, 
nndo, Cl m suprema ~rist('za, a obra politiea o t b balbo entre nóJ 6 captiveiro do.ro e mea-



• 
qnfn'" de qae to4oa fogem oom horror. B 
Dll•a f~ga deiumoa ,ara Vt.e 01 campos 
••ereta. qoetmadoa pelo .OI abrasador, in· 
~~~. desolados e núa, poreJando ainda o 
opprobri11 d• e1orandlo, qae tornoa m~\11 
a Ulrra brasileira. 

-Kaldlu, liat. tr. Pretl4ente, pela mona 
trnoaa inlqoldade qoe a f.;a vat.alllada·"l• 
rao• geaeroaa e boa qoe argamassou essa 
oirilll&glo ooUao,hiasa, 1raneformada hojf: 
no ~diiO de DaQB t. raoa doa oppreasorrlll 

lbl, ea qoaro c:-er, ar. Pre11iclente, qoe 
eaa wrra maldih pJrque emb .beu clolor •a · 
..anM o loo1o martyrtu do11 cdptivoa, abrio 
dO·te na encoaS. da aérra do vaeté, para ro 
caber 01 deapojoa daqo ,ue lJUG fo\ a anti tbo 
11 de tocla a oppre~·lf) e a syotbosu de tudo 
qae a alea lloman• " .t;1h1J de b \JD1 resglltou o 
leo crime triaecula~. o. auarttando oariob . 
taaenM o corpo do grande o •re;ro, se 'r n 
stormoo na T•aaA BBMOITA, de uo e brot.t· 
rio messea opolenhs p:ara n 1trir &8 popu · 
l•oõet far~a e feliZf' ... 

·Poi talve1, poritlao. 11r. ~realdent", qno, oolll 
~ previa&o dos lllublinlldoe, ao fatiar pela 
ulctiJI.a va1 em publico, oas vesperaa do tre· 
mendo aacrift.,io em qne a S J & vida lumi · 
nota e s~tnti fui d&tla em h , lo ~:austo 6. cau ·a 
p11bltc1, Jol'l Pjobeiro anl rmou aquella Een· 
~nça que 11 a eyn'h !&e da au~ ~nergia, da 
.. ua ooragam lndomlta, da sua fé t anemU· 
gda ás geraoõea preeJeates o lu futuras : -
dlioaa é ulll povo que a e le '~wn t ; viva Mi· 
nu Geraoa ! •· ( Mutlo bem ! lluito bem ! 
O orador • ~"am~uste felicita-to e abraça:lo 
~~lo8 mu colltgtu.) 

O • r. Prado Lopee (movimento de at-
~):- E~!Do. ar. Presid nte do Con· 
aroaso, nobres srs. aenaliorea, sra. depu~· 
dOl' • 

E ·tranbo á tribuna parlamentar- {)osad~ a 
misalo sobre oa mQPs hombros, qual 11. de 
trad01lr, perante o eminen ~o Congresso Mi · 
neiro, o aenumento que domina a Camara 
elos ara. Deputados- eu me sinto natural· 
mente embaraçado, e tanto mai~ oxperimen· 
~ eaao embaraço, tanto mata me sinto um 
vencido, quaQdo tenh J do•nto do mim a 
grandeza do aaaompto, a maaedado do moti · 
vo que me arrasta neste momento a preoc• 
oopar a vossa benevola at1ençlo; ta :1to 
maia se eleva ainda a minha rasponsabilidade 
qnanclo já ou"Yiatea a palavra brilbaote de 
clola eminentes enadores, sobre ~o elevado 
11aumpto. 

Melte momento, ara., ea nlo vonho abei · 
rar-me de um tumulo; - eu venho approxi 
mar-me do aacrario qoe encerra as rei q•lias 
B&Dtaa de em doe grandes lmmortaoa da mi· 
nha Pa~la; eu nlo venho, f&crllegamente, 
levantar a lousa qua enoeru enas t·eiiquiaa 
~o sagradas : eu venho, sim, are. congreaais· 
1&11, dob .·ar um' das palrinae brHbantes da 
htnoria da 'POiitioa o da admlolstnaçBo do 
Batado de Mlnu, qne já eaorevon o aen DO· 
ae glorioso no mariyloglo brasll ~iro por 
-.nha martyrea aacrldoadoa aos alevantados 
ld6aes da Patria. 

J6. nm martyr na looh peh11 l~éaa revolu· 
caonni~a, e s•ne T•raclen'--8; ellat. quia ain,Ja 
um marsyr nas luctas doR gr.ottea idéa81 
paolftuoa e teYe J I.O Pi beiro. A obra dOI• 
te minotro glorioso é, ara., uma d t!&Ba & .rraan· 
d .. a ob · ·~t immori•ea. (Ap iado• gerau. 
lluilo bem ! ) 

Dez &·IDOS de ostracismo, e aquelle eapi· 
rito volt-' calmo o serenaament.u pua Clári· 
gir, calmo e 11erenamont6 t~ambem, oe deati· 
nos do E,tado. 

Quem o oonhocau de pe·to, como eu, quem 
lhe lloompanbo.l os m·,vimontos politio01, 
quem seo\iu a &Uj, vont •de eonrg1ca em cli-
r tgi e o 1 al~us· llestincs .Jo Mina~ , S:ltle per· 
rdt'fmeot 1 qne nquella gr•n tu crg . nbaçlo 
tt p ttr i t 1 quer1a ~ ha ! m•·uia pru· .. a Ju\)ta 

o tr~> b lho, m!!.s do tr~tD~& I ho focnndo, clll 
rn 'J o pacutco, sem 's emo~&,e:t estereitt dos 
oartid·,s; queria a ' luJt•, maas a Jucta pela 
i 1d stri~ e a lucta pelo pro)lrcSB l' . 

A -::1o u a agri.:ntturl\, onnobr ceu aL arran· 
can1o lbe das mlos a nu!iaa e a fo ice, que 
e =-am oi iustromentos vi11 com quo o e ttoravo 
oatr'on cavira o nosso ólo, p ra lornaal o 
re uodanto, 6:Jtregaod ..> o a acç!o booeftca 
d maobio>J , a machina que-á 11eme ba nQa 
de Ceras qae apparooia cüroad~& de Myrthos 
nas rastaa dos ca 1 pos romaanoa, em aua 
mago tad 1 de densa, f:azeud com qo <J a \er· 
ra se tornasse mata e maai recuud . -a ma· 
chiaa, are., deusa dll indu td mode.·oa. aur· 
gi u arrastai& pch mão poJ, rosa do .r ~.~ào Pl· 
nbeirCl , c . vand J o beoodci odo a'. , ra, ler· 
oando·a oxuberanto cto vidn, de modo que 
mai~ tarde os nossos poste ro.• dirl q ue nós 
(0 0108 Um'i é}oca do bomeo QUI:! oom"r heD· 
d mos onde esbvam o f turo é a gr•ndt: &a 
da Patria. (Muito bem !) 

A soa g 1 ando face ham~tn .• o s .u gr11nde 
es ,.~irno ele generallzaçlo, a I!U& ttr~tntlea& de 
pbilosopbo que sabe arn~tr a hum ni tade, 
abran~eodo lodo o campo o ode o Uui verao 
se desdobrl, maoite3 a·se, N • s . • clara. e oid· 
dem ente, eLD toda sua gr~aod z '• n .- m11ge~· 
tosa t rmioaolo de au~ u' dma mf'n -a.gem 
dirigida ao Congrea11o Le~r•,. fattavo do Rstlldo, 
nes1e m~tgniftco ~reoho (LA): 

cTem se procurado melburar a sorte doa 
agMcultoroa actuaes e r ce~~er pPl imml· 
grao&o e para a colonizaçlo oonP t rlibalha· 
dores, C•·l ·oc&ndo Cl& em n Pt:a<J terra~ cteaer· 
ta9 e dandc·lbea, a esses pnbree do.ocoideow, 
sob o céu do no v o mundo. um trecho de 
~rra e um te3to, com as (•sper .. noas da foto· 
roque, no velho contlnentr , oto Ines podilim 
sorrir.• 

Comprebecslo clat"& da g ande neoealidl· 
dcJ humana nlo só do ouUavllr o noeao aólo, 
maa de emprestar áquellc14 quo F trrem a1e1D 
los m!lree.lá no velho continente, a exube· 
r•noi• da nossa terra, pediod.o·lh 8 c:>m troca 
apenas um ponco de amur por ell<& e o traba· 
I co fecundante q•1e remunera • hospedagem 
que lhes damoP. 

A instrn ~çlo pn blioa, aenhorea! ••• 

lllloat, ara. conçeaaiataa, parece exigente 
demala,porque ella quor que o seu nome sej!' 
eecripto na hLtorla da Repobllc" com aaon· 
ftcto doa aens maia lllua,res til b JB ; e lia q oil 

Qae oomprehoosAo vidente ti ha el lo das 
necessidades qoe presidem o · altos destinos 
da Patrla. 

Todos "fÓ J sabeia, senhore~, que f.,l ellr, 
que foi o eeu governo o reorganiudor ela 
in 'ruoolo pnbllca, tt>ndo ao se11lado aquello 



tO-

mooo quo so isolon bem pooooa momento. 
depoil de soa mo~ e li-ea aen bollmen-
to-: oJdvandoa terra. cho:a, como nóe,uem 
momento, aa aandadea do ~nente volto qne 
foi o aen ori• n'-dor o o reu ml' atrt>. 

Abi est! o cln~tituCo Fttnd•meae&l•, valen· 
te b•t"arte q•te ha do traC"stormar ne.ce&aa: 
rlamente num e ' ptrito pr.tic:o o enrl:o tio 
pre~ho d .. s pr<.d:~•óes t-tl a de qse os nossos 
tHboa po~sam 1 manbl eot ~ ntu•, co ,, \la& lOJa 
e 681 enid<de, 11 agruras e dimooldades da 
vida. · 

Era um político philosopho. 
Como aquellas duas ftg11raa, srs , quo Ee 

p !'.:>joctom em noFFa htatoJ'hi ropl.bl :cana. 
disputando o cam•o de pbiloa pbi~& p litlot: 
Ht!ojllmtn Coutant, o grML de d •lUt ioauio elas 
-o~cohu.o, ( rmando I& muci &de qud devia OOD· 
sti1u1r o futuro da Repubtaca; Jul o de C.E· 
tilhos. 1> 0 1 ganiz dor do RiJ Gcande do SL.J, 
o furmador d.qucllo Estad" e o ~ou p.tcitlca 
dúr ooergico, do modo quo h •jo podem as 
campio .s do ~. 1 cantar, na prosperidade, DlL 
oaormes VdOt&lleDA lldqu radas p ·la vo~otade 
fure dllq uoue emi OOltJ patriob,canto:~ b11.o 
Cúlico.• ao p. z e d . amor ; Julo PAohoiro. tam· 
bem,tra luzindo nos OU i ma. t(o)sto~, \ l'edU· 
ziat1o nal'l • Uli~ menS!IIlPni!, n cs d& a or ien· 
h\A.o ph .tosoptl co-polittCIA, tio ncc c? ssa· ia 
acs povub para p1dcrom u'ender as IHl.a via 
tas nc c11m o gor~t.l da coDcrp Ao veroadeiia 
o re• l os i te a s quo ~A. o o.- p~ z ' S de s~l v ar 
u nações. 

O seu cs ;.> il'it.l comples 1 ab Jrdou t -,dua o~ 
p roblema~ no poq Gen} tir..~ otoi" do do:a an· 
nos do go vt: r no. 

O so u am or ao trabalh: devor. u l lle o or· 
gaoismo • 11fraquecido, e aqudle brilhante 
v u l ~o d~ bi to r i~& patri•, quo ha de per.tnrar 
pero :. n ·, gcneralitando • o om todo:t os pon-
to d-.> Bra~il. como Ottaditt-' qu r. i, ~apaa 
cto com pro !l odor os grandes pr oblemaa da 
Republtca da Patrb, to111bou osb1osto Delo 
t abalh ·, mas pelo trabalho !ecoado. (AluUo 
b~m!) 

Q mdo ag gerações violionraa apparece· 
retA no sc ~nario Dao1onaJ a colher o tructo 
do e~r.,rço de gigante daquelle eapirho im 
mortal, accorrerl.o prra11urosaa a testeiiiU· 
nhar, por tollaa aa maneirae, a saa gratldlo 
a es e novo martyr d• fé, a eaae aartyr da-
luct' p lo progresso do Estado de Minas e 
a o: se martyr dM Republica. 

Como testell!uobo da g ·atidlo publica, em 
t Jdas as nosua praças ao erguerA.o mono· 
men :os immo1tal.aaodo aq•ulhl figura athle 
tica e wa~gestosa , represPntando a a descer ae 
escadarias do P.11.c\o, qao tevo a t licida· 
de de t or o nome cl grendo e nobre idéal 
pelo qaal e le SP ~rprc ~o bateu d~sdo moço. 

Dosceodo aq ·11llas r sot&U!!, repito, magea· 
tosa a &ull llgur . br. lnante o ~ ~~ u olhar, a 
sua phr ionomia duminlldor:~ , como si rôra a 
imagem do pr pbet~ do S:n Y dizendo: alh 
e ~ ta ll \e rra prome,tid» ! a 'xclama.r, cheio 
da fé o do am" r p r Y naP, c h ra vidente no seu 
f,•tu ·o e S lh graodeu cM•nas é um povo que 
~ e lev~~;nl&•. ( 1/u•lo ttm . ) 

tsr. Pre ' ido t, como ll mensg 1m à roemo· 
r i!l do gr·aondioso v~;l·o QU tl foi Joio t'J nbeiro, 
r·rquei ro q e se levu t" a prnt>nto .. eu lo, 
tCUfm"U nbM ndo usi!D o nosso rct:peito e 

a noua admino&o pela IDeiiiOlU u ead· 
oenh modo. (..lltÃIO ka 1 Jfilile beàltJ O or• 
dor l'ctllor~arMr~U ~ ' almta· 
ca!lo ptlo& ~ colltgM). 

Q \&- PRBUDBNB, int:rpretaodo:. OI Hntl• 
mentes do Congresso, soap ·nd.e>a ~ d.:· 
pote de c:k.clarar que a or dela elo clia.âeu ll· 
obA é a 11eama qtl9 haYia lido da1a pua 
h~e: • 

Bleitlo th· e1 mmlulo looOIDbida tLI a,.u. 
raçlo da eJeiçlo· rra•iad11 a 10 de janeh o 
para o cargo 11 Prutdooltl do lbtado. 

2.• ~E3SÃO S.XTR ~OROINARI~ AO~ 16 l>B 
IUI\ÇJ 08 )!) 9 

Pa.z&IDt'NCIA. DJ sa. Fa .. DJ LaPas 
SUMKARIO:- Chamada.- Acta.- Expediente.-

EleiçAo de Commistlo 

Ao mdo d ia, fc:ih a cbamada, acham so 
pr~a . ntes os s r11. Prid\1 LoJtea, AM.burB r-
narcles, Pedro Drommond. Uum a Freira, ..., •• 
eba L-.pa, l~w.cio Murh. Ferreira ... hca, 
Joio Aotontu.. .&d.çlpbo Vt&llu , .luUo d• Mvt· 
ta, o:ympio Mourlo, Scbwn• on, IGAo Fratn· 
oa. I) J elr~ B UID, Americo Lootea. Kaul tltl 
l'ari.. Joio Lisboa, Zor\.! aa~ru de Aha.reoga, 
layme Gomu, Joaino de B. iLto, Biaa Fori•H, 
Antonio MartlnP, st,uta, Gallpar Lopes, Md· 
lo Pr.nco, J• iJ Velloso, M .rtins d• Silva, 
Joié Gonouvts, ~elson de Soona. L'lYin' 
Lopel!, Antboc() D.ltra, Rt1Diundo Blum. IJ&m· 
pt s do Amaral. Pedra .Mll\i», 8enoa Flguc;i .. 
redo, Ri beiro do O li velra. CamilJo.-de· BdUo, . 
Anton 'o C•rlol', l'.:oioardo do Amaral, Edgar· 
dl) da Conba, Joio Pl)rpblíto, Pedro L•borntt, 
Arl.totelea Dotra, Deltlm .Moreir~r; Ahe.; ele 
Lemos, l'ranoiroo Paoliello, Galdino Rlot, 
Jo é Alves, Nuno Mello, Juvena1 Penas, B&· 
ptlsh do Mello, Gsr ibaldi do M ... llo, Nonee 
Coelbo, Perlo1ea, Vall~&d&'i es, Waldomiro ele 
Magalbiea, Tocqueville1 Argemiro de Rezen· 
de e Tavares de Mello, flllt•ndo ooiB can1a 
partialpaü os srp; Silva Fortes e Agostinho 
Pereira e aem eUa os mala senhores. 

· Abre-3o a ae111o. 
Lida a aota ela antecedente e nlo haven . 

do quem sobre ella taoa obaernções, é a met· 
ma ela da por approvada. 

EXPBDlDTB 

Sobra a mc·ea nlo ha materla de expe· 
dlenlf'. 

Clmnmunicação 
0 SR. MELL'I F"RANOJ, obtenio a pala-vra, 

'ra1 ao conhecimento do Congresso qae o 
ar. Cornelio de Mello, Jor aobar·&e aoaent& 
do pab, d'aba de comparecer la senõca.-
Iottnrado. 
Com•inão apuradora da tZ.tÇão de Prtd· 

'""te do K&tacto 
O ~R. Tassxos:cTB dir qoe, na fórma do 

art. 97 da Cons\ituu;lo, c :-mbinado com o nc. 
21 do Rt-gimooto com!r•u:u, vae-ae proced.er 
á eleiç&o da commis: ã incumbida de apn· 
rar a • leiçA.o a que f. e p· ocedeu em lO de ja· 
nel.ro do coreo\e annC>, p3ra o cargo de Pre. 
tideoto do E jtado, n~ vaga abílrta oom o r~.r. 



1eclmea1o do ar. b. Joio PlalMliN!a Sll'Va. ~ B' aaaim '411le .a u~e•• DOr• de Baia~ 
Bata oomml..ao Oóllpor •·t. de ae~e mem- 11 «oaba .. a b"&ar ao kmale"1» .ooronel LIA.· 

bros, 88n4o 3 senadores e 4 .teputadoP. 'I•ItGo C.ae&an .te 8ooaa <e Bil• q~ae, co$ 
· Prooaclen4o ~ ' ebmada, reeélHna u 56 deputado, desdo o ~empo do lm~, P&ll· 
oaiolas, .numero correspondente aos s~:on·l ~u sempre o seu prooectimen~ pelálft~ 
gresslsta~ presentsa r o recltíto o, 'le ~-- 1 decidida <"orreoçio e peb en to mprl· 
lu •PllNdu, dlo o aegotnae roaoltjadq: Sen· ! !Moto ~e \o toa os nae devere. (opG4Acku). 
na Pigoetredo o Silveira Brum, 4'1 v.o~a a Com e advenh da R.epabUca, tollos n-óa 
oada a•; OoUlm M n·tiN e Nelson !Cle.8enna, mw. aqnt li& •toa4o dthl) 4o norte de 
40 votoe a rada .um , Pedro lil&ita, ~ ~te»; ~• e oonttntao n• 81D4a gloriou eDOM&· 
PaêJiello. 36 vot a; J aé Gonoai~ca,S3 ç-o.io~, da dt" sde o Imperi '• ' JIIGtJaan4o pelo& a'* 
Bias Por~~ &oba L1goa, Ãmer.tc:o ; topes e i atorES es do ~eu E bdo e do Paiz. 
.Antonio M r*loa. i wto1 a cada o 1l; MlU 1 Como depotad• • Ooogr esau Co.ostltointe 
.aio Carl s o.AiltbtiiO Dotra, 1 vo'CI a cada QD".I Mineiro e, mais tarde. como deputado Cede· 

O ar. Presidente ptocJama me111br 11 t'a! ttt.l ~ ecs a :-~viçoa etttto ll'elis"raeoa de 
'OommbsA.o o sete 8f'~ho~ llll*ill v41tad a o; fórm11 a constituit•eiJl ' uma p~gioa bonre~.a 
• dia .manda caoe IM'jHD remcttidos tod 8 ltR I para 8PU8 filtl08 (muito hem ! ) 
actas e mai11 dooumeoto r - t •.r, nt• s t rere , l qoàr . "'& t.btoor.o r&pN'ttJlUate 4o 
riJa eleiç&o. • pt vo mindro (,ão apolaau gerae1) ••• 

1tiaclo maia banndo quo 4ratar_. levanta aa Vt"IBB: Muito cU~110~ 
a 8l'I!Ü. G ta lo'NI.cn MUB.TA .... e como aen4o, 

L a Cllll&, • aa'n ~om,aulreire li~» sa••oto 
3.~ SES3ÃO BXTR \O&~tiN A RIA, AOS ll OS OTfl) n a~ga A ea blh Pftvillcial, àe· 

MARÇO os 1009 'te o inicio ft Stl& carrelil!& politica, eos· 

PRB lDSNCU. Dl ER PRADO f..oPBS 

UYMARIO:-Cbamadn-.>..cta -Ex~ ienft)-Votl) 
de pezar-Ordem· do dta 

~o meio dia, feita a obama .e, aebam 
presente& ú& sr11. Prado L ·PfP, Artbur Ber· 
narde~, GaPpar Lopes. i:velra Rrum, Jo!o 
Lhboa, Toeqotrtille, Martins da ilva, .C.m 
pos do AlllvaJ, Dc!llim Moreir 1, 1 lita, !l > 
roastro de Alvarent•. Alvu de Lem:o3, Pe-
rlolee, &aoardo do .Amara), -ole Fr n ca, 
Shommano, Joveual Penna, Ta vare. 4e el 
lo, J . aiao •e Brito, Amedoo Lope11, Jayme 
Gomes, Nuno Mello, Bdgardo da Cunha. Lo 
vindo o;;elJ, Jce6 Gonçalves, Jolo Vtllos 
R.aol e fl'aria, Ferreira Alvet, Jo6é A I v e J, 
lgnaclo Morta, Pedro Laborne, Pedro y,u, 
Aristotoles Dutr1, f(oaea Coelbo, AdolpbQ, 
Vianna, Joio Antonio, Jcio Porpbirio, Julie 
da Motta, Galclioo RloJ, Senna Figueiredo, 
Ar«tHBiro de RezMl te. Nelson ile Secna, Pao· 
lietlo e Abeltar4, lta do com causa ])ar -
tioipada o8 srs. Coroellio de Mello, Silva 
Fortes a Agostinho Porei~ a f", s m ella, os 
.maia .aenb.ores. 

prlb, nele mcm nto,o doloN80 àe~rde dr, 
'ntG: pretudo, eu tou _,Na ol'"' oi o &ó 
os 1!P ~tllos doa liUaoe c!o Nort do &tt~4t , 
c.vt1lb r c de 4o o C ngr Sf o Mtil ~• r (apuic· 
dc.t), requerer 11. v ex c .• sr. Pro ideate, eon· 
Pulte aos roces illuf-trados c llt-ga si con· 
sentem queso io 1ta, na a-eta dol< LO~t.os tra· 
ba bcs de hoj , um vc.to de stncaropo ar· 
J.C~" grande p_l'cJa Jr.lt' qoo a ,_ à paafar 
o B:~tado de iras Geraes . 

'( 41uilo bem ! llu(CO ~m ! ) 
O tR. PRR~mun:: lnter prelando os "n 

Umontoa dO Cong·euo, delJ r.> o r qoeri en· 
todo ncb!'e deputa'lo . 

B' annooei!LIIa • aprasent-a(l&o de pareoe-
raa das co~missõts. 

Nl h' vt>ndo quem tomo a pala'9"1'11 e nua 
maia bav eodo quo tratar, o ar. pre tlen~e 
4l «na para a ordem do dia de at~~anhl 
o Eegoto~: Apre n~oio de parecerES claa 
oommi wes. 

Levanta se a sesslo. 

4.~ SB~S~O EXTRAORDINAR.U, AOS 18 DB 
MARÇO OS 9o9 

Atn~ ae • •-t81o. 
Não se achando presente o sr. 2. • 

rio, o sr. presidente convida para 
ease lo1ar ao &r. Gaspar LopeP. 

PRBHDBNCIA DO llR. PRABO L~ P&ll 
sebt'eta· SUMMARIO :-Cbamada.-Acta.- Expodiente..-
oc~par Voto de peaa.r. -Ordem do ala 

Lida a aota da ses Ao anteo dente e nitl 
avend > q em so re e lia faoa obaerv~ões, ~ 

a m ' sma da4& por appronda . 
BIPBDliNTB 

Sobre a M.: sa nill hi matori& de erpedl· 
entt. 

l'olo de puar 

O 1!11". Jgnaelo Mnrtft a - (momme"to 
de attmcão ) ~ - Sr. Preeideo'tl', com~> v. 
e1.c . e o CongrOl so sabem, • morte ve1'n ·r n 
Jactar o nono E ta do, o ea])eois lmento a 
aoa 'P&Tte norte, roubando a exis\onoia Pt-t· 
~iosisdma de um doe maill den dad06 bau 
l ludoree do ])rogresso de Minas e dos grta· 
dtosos "Prlncipioa da Ropublioa. 

A. C,- 2 

Aro meio &h, !oiil a chamada, aehtm se 
presentes oll Sl'l.: Prado LopeP, Ar~bor Ber· 
nard s, Ga~Jia" L'>PêS. Zoroa ·tro d Alvaren· 
ga, Too ~uevllle, Campos do A aral, KduaRlo 
do Ausaral, I~nacio Yurtl, Joio Aotrnio, AI· 
ves de Lem )IJ-, Jaymo Gom .,, Jov~nal Peaaa, 
Joio Porpblrio, P<dro L"~ borne, Antero DU· 
tra, Aristotclee Do~N, 'Affll P"ana J afor, 
AbeilQrd, Raul de F~ria, SobamMnn. St,ylita, 
Tava' u de Mello, Adolpbo V.aotâ, Pl~liello, 
Nelson de Seon», l>edro M .ua. JoFino cto 
Britto, D Jfl:n Mor: ira, S·lvolra Brum . .it>lo 
Li bôa, Ferreira AI veP, AlDeriou Li)p 11, lia r· 
tín1 lia Silva, Jbré GonQal teP, Rocha lJa~a. 
JuliO da Wot:a. ~~ glltnir o dê R1 nll~>, flaNi· 
no Rio , l lo V&llo o, Melt~> Praoco, Seo'Da 
FiltUf ir<:do. Nuno Mello, Olya.pi, M ~ ... , 
Edgardo da Cunb&., Jol" Ft'llo •, Jot4 AlvO& 



• 
e Joio Ban'Oao, flltando oa• oaosa parti· 
eipa•a oa en. CoruUo H lleiiOt Siln. Por• 
tli e Ag01Uollo Perelre, e,lelll ella, 01 mala 
IIÜONI. 

Abre u a 88111o. 
O ar. PÍ-ealdnte oon'ricla para 2. · Seoreta· 

rio o ar. G••par Lopes. 
Lida a aota da antecedente e Dlo lanen•o 

toem aobre ella taoa obaern06ea, 6 a 11188· 
- dua por appron.da. 

Sobre a meu Dlo ha mataria de expedi· 
enw. 

.._racrJJo d4 •içao ~ Pr~ do Bltado 
O l\a. D&LI'lll Yoa.nu. na qoaiUacle de 

preeidE-nte c:!• commlsdo inaumbida ela apo 
r•çlo da fleiç&o de Pre~Uente do R.-taclo, 
traa an oonbecimento do Congresso achllrem 
ee muito a tean~cloa os lrabalb da refo· 
rlda o mmlaalo, qoe reonir·•e à. logo depo1a 
à preaeote 18a,lo. adm de receb r oe rei&· 
torl~a paroiaea e, qae, provavelmente ama· 
nbl • o dPpoie, 181'& apreaenlado o parecer. 
-lnleirado. 

Yoto de puar 

O ar . .loão Lt&boa (mo.X.,•to df at· 
tlttçào); - Sr. Presidente, depo1a de encerrados 
01 trab~t lbos diLB aeesõea ordioariaa do Con· 
~rea~ o Mtneiro, n., anno dnd.o. den·ae, nessa 
C.pihL o falleoimento de um i r lustre ctdadlo 
qne rapreaentou o povo mineiro n• Assem 
bléa Cc;o •tsu n\e do Estado, o ar. coron .. l 
Eugenio Stmplioio de Sall<! B, que era om doa 
m!lis ditnos e illustres fllbos elo sul do Minas, 
dA cidade de haJubt.. 

B se prestimoso mi11eiro, além daqueUa 
al'a po iclo, oo111 que foi diattogotdo pelos 
aeus oo ostadoanoP, exerceu tambem, niJ só 
no magi t orio, oomo em outros depart~&men 
tos do E-t.do, varlos cargos do oomeaçl e 
de el içA o popular, que demandanm orite-
ri l, io~l31 hgencia o aotividade e que elle sou-
be sempre deaem penbat' com todo o patr1o· 
fumo e dedioaçlo. 

Assim &Pndo, sr. Pr~aidente, em nome doa 
representantes da 3. • ciroumsoripçlo na Ca· 
mara d a srs Deputados, da qual tr~.z parte 
a oi ade que foi berço do illus\re ftoad , 
'Yeoho r equorer a v . ex:> . se digne de man· 
dar in e 1r na aotu. um voto de s•nooro pe 
aar pelo seu passamento, esta11do oert • de 
que o a. sontim nto do v. ex o. a este meu 
re uerimento irá ao encontro da •oot-de de 
l o!io t o ilh.. t res men. bros dt: sto Congresso . 
( Mu ito btm ; muitu btm.) 

O ~ a. Pas ~ tO &NTB: - IntorpretantJo os 11enti 
men'<ls d~i C~&lla , detlro o requerimento d 
nobre deputado. 

Nada mil: ha vendo que t ratar, o sr. Pro 
aideoto dá. p~tra a ordem do dia do am~& • bA 
a a pre entaçAo d parecer da commi t< &l l 
eo o , r re~al.la de apurar a eleiçlo pre,·tdl3n• 
oial. 

S.• SB!SÃO BXTR'-ORDINA1UA, AOS 1J DB 
IIAKÇO DB lU08 

PlmlmDCU. DO IIL. PuDO LoP~ 

8IJJOü:IUO:- Chamada.-Acta .-Grdem do dia. 
Ao meio dia. feita a chamada. acbam-ae 

preaen&e os are . Prado Lopes. Artbur Ser· 
D&l'clf8, Pedro Drommond. 8tas 'P. rSea. Ao· 
temo Mt.rtio~t. Rooba L .. g6a, MarSina da Bll· 
va, Adlllpbo VJanna. Paol•ello, t:ê!.,veJra Brom, 
TocqoeVJIIe, J lo Porplllrto, PHro Lab rne, 
Rtbeiro de Oliv Ira. Olymplo Mourlo, Mello 
Franoo, Joio V~Jlo ~o. Campos do Amaral, 
Bdoardo do Amar~al. Pedro R11 .. a, Jol\é Alvea, 
lCapüeta de Mello, DelftiD More•ra, José Gon· 
çatvea. Perreinl Ahf's, .t. risto~Plea Dutra, 
AbeUard, Jayme Gomes, AntPro Dutra, Pe· 
oro MaUa, Alves d Lemos, Gariballll de 
Mello. Jgoacio Mu!i 9, Raul de F.rta, Xa· 
"it'r Rolim, H hor de So z-. •. Levindo L· pea, 
Joio AnCOnio, G apar Lc•pes, Amor O ~'~ -Lo-
pea, Joio Lisboa. N lson de Seno•. Atlonao 
Penca Jooior. Z .roastro de Alvareng• , 
Scbomann, Ualdino Rio~. Joio B•rco•o Pc-
rlclfB, 8tyliU, Juli·• da MoU \, Nuoo Mello, 
Senna Figueiredo, Tavares de Mello e Bd· 
gardo da Cuoha, t~&ltltndo com cao:;a parti· 
clpada os senhores Cornello de Mello, 8i1Ya 
Portes, ~gostioho Pereira e sem elJa os maia 
eenborea. · 

Abre se a aeaalo : 
Lida a ac•a da antecedonw e .Dio ha ven· 

do quem IICJbro ell• f. ça observaçõeS é ame&• 
ma dada por appr1 'llldl. 

Nlo havendo eapcdiente sobre t. mesa e. 
D~o tendo ainda a comllliaBio elaborado • 
eeo· pareoer com reh•çiD aa eleioõee reali· 
• •das em lO tte janeiro ultimo para preal· 
denle do ~a tado, o sr Presidente diz qoe a 
ordem do dill de amanbl será a apl'88enta· 
çlo do r ferido parece . 

Lennta ae a sesEio.' 

6 .• SESSÃO EXTR\ RDINARI A, AOS 20 DE 
M RÇ\J .DE 19tJ9 

PB.B81DBNCU. DO SR.. PRAD O LOPBS 

SUMMARIO :- Chamada.- Acta. - Parecer sobre 
a t>leiçllo de Presidente do Estado .-Ordem do 
dia 

Ao meio di , feita a cbaaada, aoham·so 
presentes os Rra. Prari o Lopes, Artbor Ber· 
nardee. Pedro Orummond, Gil par Lopes, Sil· 
veira Bru m. h ym Gomes, TocqoeviU • Bils 
Forte~ . R oba Lagoa, Artsco~eles Dutra, 
AmAnco L p ... ,., Ant nio Martins, Efaptieia de 
Mell<', Jo ino ae Britto, Ca OJ pos do Amaral 
Jol~ _Velloso. Pedro Ro a, Jo é Gollçdves: 
Mar t.Jns • a d va, Srbum ~A nn , Nelson de Seu· 
na. Jt lo L1 &bo11 . Ferreira Al ves. OJympio 
.Moorl • Atl' •Lso Peno~ Juoior, Pedro L 'li bor· 
IJe, X-. Vlt r Rulim. E·10ardo <lo Amaral Joio 
Porpbi ,.i••, E·laau do da Cu nha, Alves d~ Le· 
mo . Ri b iro de Olivei r11 , Le \indo Lopes, ~I· 
In Frao ·o. Galdioo Riop, c, millo de Br icto 
DJi dm Morei ra, lo f d~ Motta. J lo Barroso' 
Z 1 oa tro dP Alvarenga. Argemiro de Re~ 
ernde, Edm~ ndo Bl u!!J, Aotonto Carlos. NU· 
nes Coelho, Paoliello, .:\11\ero Du~ra, Valdo· 



miro de lllplble1, Nono Mello, Pedro Ma* 
ta. Seona PJaoeirectc>, l~naoio Mora, Juvenal 
Peooa.J( a6 Alvel, Tavarea de MO?IIO. Heitor 
de Soa a. Raol de P•rl•, AbeU•rtt, Jrlo Ao 
~nto e Joio Pranoa, t.l&aoclo aom c11o...,a r 
UoJpada 01 ara . Cornello de )(eUo, Siln For-
wa e Agoe&lnho Pereira, e eem tlh oa mais 
aellhorea. 

Abre-se a aesalo. 
Ucla" a aota da ant ccdenw e nlo bavor.rio 

•nem sobre ella faça . b3erv, OC}e&, ~ a mee 
ma dada por approuda . 

Nlo ba expediente obre a mua. 
Apreeentao&o de )*l'~erea d.... commb· 

IÕ81. 
Nlo ha espediento sobre a mt'ea. 

-
dlariaa afim de dar deaempenh l ~ l1Ja ..... -
Elo, havenllo, utca diaáO, at colbiclo ,ara aea 
pre~ldenw o ar. senador Delftm Jdoreha e 
p~ra t'ecre*-rlo o ar. depotado Neleon de 
Mona e deatgnado o bo . ilde dt>putadtl' qae 
ora voa fala . . 

Vous:- Yotto dlstinoto (~,.,-au). 
O aL 8Jnnr4 PloumBDo ••• pari', como re· 

Ja~r. lavl'tlr o reepeo*lvo part.oer. 
De poeee doa relatorioe paroiiP&, elaDor~ 

om rela,orio pral e aobroebl · • rf•&oltallo 
6oal doa trabalho" ao e:aame ct. oommtldo, 
qoe o aocütioo b.veodoofldo o meemo allt· 
goado por todofl oa aeoa me • br<J&. 

Voa paadar a ler ao Congree o o parerer 
da Commlaalo (11). 

Puaa·BB~ Sr. Freaidenk', eaundo o par coe r J' lm· 
·preaso, requeiro a v. 6JlC que o raoa dlatrf. 

4PR8SDTAQlO DW PAB.BCD DA COIUII8Sl.O bolr e, cumprida eaaa foi'DUllid~de rfgiiDeD· 
o ••· 8enaa .F18 nelredo: -Sr. Pre tal, aeJa o mr8mo dado -para a ~rde~ do dia 

1ideo1e, a commaaalo t-lc.·ha pelo Coogreaao I da proatma aeaflo. tJr-"J b8tll • *"to._.) 
para emtt\tr parecer sobre 88 eleiçõea rea O FL Pa••Jo••Ta: -0 rt qoorimea\o do DO· 
ltuclu a 10 de janeiro, reoo•u 8e rm aeatõea bre deputado 8et~ a*Wnclido. 

P' recer n. i 

Eleição de Presidente do Estado de Minas 
HEALIL'ADA A lO DE JANEIRO DO C~HRENTE ANNO 

A commiaalo eleita pelo Congreuo Le,Ulatho do Estado de Mloaa Gfraes para proee. 
der á aporatlo da eleíçlo re•lizada a 10 de janeiro do corrente anno para o cargo de Pre· 
sHeot.e do Hstado. na vaga aberta pela mone do raaodoao mineiro e lnt.emera~a repoltli· 
cano dr. J oio Pinheiro da SUva, euminoo minuoioaamen*'t, como lhe cumpria e era de aea 
1ever, todos oa documentos referen,os ao proce88o 1 i~ral, e, desempenhando se da mfa.. 
slo oom que foi hooracla, vem apresentar o roaolado ftnal dos 'rabathos a que chegoo. 

Apesar das manite&~ções de sen~imen~ já fdiU8 pelo Congresso Mineiro f. memoria 
do praotoa o morto, prestando lhe a homeoag~na a qoe wm incon~stavel direi~, seja 
permit\ido á c&mmlesl.o, antes de entrar na analyae do prooes o eleitoral, cooai10ár aqui 
o seu profundo e grande pesar pelo infaodo acon,eolmen~ de soa morte, ocorrida a 25 
de ootobro de 1908. 

&;se raoto enlootou toda a Republioa Brasileira qoe via desappareoer den're os vivoa 
um dos aeoe mais ardoroso e de~wmidoa propai&Ddiataa, um dos Eeus mate valoroaoa de· 
fenaoree. . 

Mbas, a cujos serviços eUe dedlcoo·ae em estremo, far lbe ~ devida juRtiça, lneornenn 
aeu nome aureolado nas paginas glorioa•a de sua hia~rla e na da Republtca, lpon\ando-o 
aos viodooroe como - cMo:lelo d patrtotia~o. abnegaçlo e dedioeçlo ao bem pnolic •· 

Em Joio Pinbeiro nlo 68 sabe o oue maja admirar:-si 8Da robu .. ~ f6 republioaiJaepa· 
rua de eeua principios ou ai a tenloidade do3 8608 eaforoos o a tlondaoça no fo*oro da 
Terra Yioeira e do Pais. 

Por qualqoer face que se encare a aoolo do tooanaavel patriota, quer no governo, quer 
fóra dell .. , nlo ba que negar: tudo r.a orer na eftloacia elos meios por elle emprega!J01 eo• 
o ftm de fcaaer proapera sol'terra e *ornar amada e querida a Repoblica. 

SE'j ~t m, p ie, neste momento, rendi1u ' mamona do aaod.'lao mor*o alnoer aa llcmena. 
gana, rE'giatraodo com pezar o doloroso aconteoimento, conalclerado - c uma cataatroplle 
naoloaau 



• DUu uiaa- pa.lurat de &i1ld11dee, man~ a commisalo a aoa r-a-o l&tilfa~lo ao 
"Ter qoe a politfca do dr. Jo!o Pinhfiro fte Modo .tignamente 11111ida co.' gov 1100 ckl 
Bs&acto ~lo esmo . sr. Jolío Bueno Brandlo, een w'DeoeHo , stpirlto emlnet!tlm&.,te ooaei· 
liador e bem, i•nenoi nado. 

Beso tl!na\re minett-r, cora patriotfsiiO' e detlilol,ao a Miou e t. &eatubliCJ,_ Tae impli· 
mlnd aoa D~gocioa poblioos uma orienatiQ pro.veitoea e ulma, tazetldo ama poliüca de 
IWfo O.oo• tiii!DJ!. 
. Búntfm •cQmN~ .., r:«Uldl&aJ a apor•çA1 \la clefçlo do Fubatituto do notlotQ 

mor to, !UQrla.daQ 'lll li ~rauaa. porquo re' iJl, a esootha doa miofirot em 1liD prtrlcio, q_11al o 
ez •· tr. d.r .. Weo.oealta Bru. Pa. eúa. aoaaet pl) ~todos oslltolos dicoo do aotrr1g•u po· 
palu. 

F~l'l a oom.,iE&Io em neo< nheoqr em •· uc . um espirilo trancamento rFpublloano· e 
.U.io~. upu de contU1uar a im2uldt nar. o progresso da 'J'erta Mineira e Jort.ltoer a 
).opu Mica, que nlo pr.eo~aa de ooira dearua.do quo a execuçl'> leal e franca do aeu regill!eo. 

A commi~o. P:lle tr. nd.1 a f.. n.o e~taa bQmena@ ODP, passa 6 anal'yse do pleito eleitoral 
tle que rabio e. exo. efe•tQ~ tenct.o &alio VIsta os doou!llont s que lbe foram eilvudc:s oa qu· ee 
conU&m de aotas ® apurliÇ,õea par.oiaes na a séd , e do tI gana muntctpiot cf01 EStado e de 
&Qt&ll do dl@t : tetos e sectõeR d'e dlPtrictos. . . 

C"rrou calp!o e_ em s,erMta u :ct;m em todo e; BaW o o, pleito de :o de Janeixo; Dão se 
oo.nhecem f.e.ctoe de pertqrh~Ao da o.rdtm 2ublics, tendo h•vido hmlla liberdade no pro· 
ct~. el,ei.tortl 

De f~t ~to, OfBC aocntooi"mento era prt-vt. to, da.da a iodt~le ord:eira e paojftoa do povo mi-
lltliTo, all•atfa i indtC~~çlo ane.iale d > oa.ncH.deto, ooja nputaçlo e preasagio tiDham·ae já tlr· 
mado na opiuilo publl a. 

O reaolt ldo ftnal do pleito demonstra te r bnido grande conourrttncill b ornn, podendo· 
se avaliar em mais de cem mil os eleitores que compareceram ao pleito. 

E' sabido qoe, é a rando o ootr pareoimE'nto de s eleitore!l lB U!'naa todas u vuea que as 
eletcões Elo dit~putadaP, qoando so cboeam lnterusea o qoando os pleitoa se reterem di· 
rect~meLto b Jocalidaces; au qaa-odo nao ha- diapQt», qoati sempre é ptqoena a concnr· 
renc1a pa1 sando, h ve&eP, tnd• ft'ere~tte em- moitae localidadoP, 

Por rase facto, nota a commi slo qoo o resulttdo final do" pleito foi BOJICrior i,prevlelo 
e 'os oot~tomcP, o qoe é de b m prcgoosUoo e de ottlmo e1reito, porqoe auignafa elle estar 
o povo tf'mando interesse pelo& negociei poitlfcol!. 

Realizada a eleição a lO de janeiro do corrente anno, de acoordo-oom a lei eleitoral e 
aeu rfgq,\UDl'nt~ 20 dias cJep.ofs daviam aer feitas nas Eédea dos IIUUlioipioe do Baiado aa &Jtl· 
~~. 1!1' ofaea 4os d~r iot•s. • cadf cürcQJaWIJll.ID mQQiclpaJ; tu&retanta, iua. do· Ee 
clH ~tm ar and« nlll.,ro ddJ• · . 

6 oe811Di&1ao- fó.for;&ID~lUNotaa.da!aputttõa parcllea. doa i3 aukilioaae· 
ffOintes, como so Tê ~os relatorios ,arolaes annezos : ooro Preto, Marianne, Piranga, Alto 
Rio Doce, Abre Campo, Ponte NoTa. Maohuauú, Cara.tJngt, Entre RioP, Qoeloz, Palmyra, Bar· 
bacene, 8. Joio d'Bl ·Rei, Tiradentes, Turvo. Lima Doatte e PrPdoa (17) oonro·me o relatorio 
da 1.• oiroomserlpo ;, Rio P11eto 8. Maneei. arangol,, Mar4e B!!Bf~D,I, Muriahé, Pomba, 
8. Joio Nepomaoi'DO e Viçoaat (8), oo•o sa ~ê • ., relat.do 4& 2.• olroUIIIaariD<lo; Pouso Ale· 
gr~. BeepFndy, Caxambú, Ayoruóca. Pedra Branca, Pooso Alto, I~jobi, Vargem Grande, 
S. Jofé do 'Partfzo, Jagoary, Santa Rita·da Bstrt'ma, Cambuhy, Aguaa \irtnosu, S. Gonçalo 
do Sapuraby, Tres Canções do Rio Verde, Cau:poa Gerae•, Varginbf, Cabo Verde, Carmo 
dd Rio Claro, C. Idas e Poços de €aldaa (22) da 3. • cfroom~eripçlo; Alteou, Aruá, Com Suo • 
cet&l", C'ampo BeiJo, Eetrella do Sol. Formtgt, Pructal, Goaraneaia, Jaooby, Monto Santo, OU· 
vefra Pas&oP, p,trooiDio. Piomby, Saorament<>, Maobado, 8&Dta Rib de Casalt, S. Sebutilo 
do Para fio, Uber;, ba e Villa Platina (21 ). da 4.• oircumaoripçlo; Perroa, Bomtlm, Abaeté, Caeté, 
Sabari. Paoto An~nio do Monto, Santa Bnban, Conoefçlo do Se11to, Doe es de Indayá, Se~ro, 
Santa Luta do Rio das Vefhn, Jtaúaa, ~te LtJgoaa, 8. Domingoa do Pfata, Carmo do Pàr· 
nahyba. PatoP, Curvell •, Parê.. Jtabira e PUIDgoy ( 20 ), da 5.• oircnmscrlpçlo; 
Diamantina. S, Joio Butiatl, ~rassoab,., Jancula e P~9anba (5), d• 6.• cironmsorlpçlo. 

Sendo 136 os mooiciph s do, &tadO' de MicaP, ve! iftoa te qoe de 42 deHes ri~ foram re· 
mettidaa aotaa da &lluraçlo pnelal de oada om1 qoer p1lra o Cocgreuo Lt'gialaU•o, qoer 
"R&raa 8Fcretaria do governo, oor.formo a in!ormaclc pPfstada ao illu~tre pre•idente da 
oommis•ln aporadorar, o q_oal r eqcit~itar& por orftclo aa.aotaa, por ventara, aUl exiatentea. 

Bs•a falta embaraçou afiam unto os tnb .lbn da. commtauo e teve ella cte faz.er a 
auortcl<', em grtnde no mero de monicipioa do Estado, pt las ictes dos dtatrfctos. e> ~ectçõea 

' à dJatrfotoa qoe·9ollde obt8'r'. o trabalho oomll'iulo, apezar· doa meios empN gad.: s, trio poode 1er completo, como 
Q.n seo dttf'jo e dever, via to olo- ter oonae•oido grande numero cte aotaa de l'&rioa muni· 

·· ofpfos,. e ff' ande Dumero de aotaa de t1tcçõe11 de clistridoa e u.ero o por alo lhe ter chega· 
do b rr los o ma Fó acta do mcnici; io de A lvitJopolia. 

Nnta a commlsslo pequenas trregolaridades em al~umaa aotA pareiaea dQ aJOr&CIO 
nu têiea tas moDfoiptos e be~n at•lm em ..... de cUetriot'a e aeoçaea de clüiridoP. 

b~raa ft'rtcolarilladeP,, rrém, nl'l' .. tHam- e nem 'ficiam o plehot mcarcqoello de timplet 
fo...,alidalles e detalheP. 

Debou de ser apor~4a a 1.• •eeçlo ele PCJç<•B de C.ldt~>, porq11o toDfta da. Mta terem 
oompareoido oitenta e t : ea eleitores e ao can 1tdato ro ~ am contados oi*eata. e qoairo 
YOtoB 
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S.OalmEn~ d.elsoQ ela aer aparada a 1.• atc~lo da oicllde de Itapeoel'ioa, ela 4.• cfrcom· 
rlfGio, por_ terem -.otado 3<:•5 oleUorel!, •~m as jostidcativaa da Jet. . ecarse ~ê do rrepe· 

oUn relatorto parcial. 
Â et mml&aio IIPGI'84ora à tlelçlo Dteaiclencbl ele. 1 de mar to i e 19( 6. 'm uu ltrilllm· 

te e laminoeo pareefr ele 26 u jQJho do 1t CEmo anuo, reolaaia..va do Cong e~o Lel,is~tl· 
"Yo uma prondenda qoe. ae tome fodltl)enaa.vtl para o bom jutgamrnio du ileitoa. lOj~i· 
tos 6. oonaideraçlo das commlasões 1poradoras. 

Diz' a a com mini• :-ta !ü &- du. remessa da aetJ a à"apuraçlo ger• I por parte de 
106 dos• 138 munfoiJti a dt Ba"ctr~. pare.ce á ClOa.lllilaltt- que eeté. a aoonse~bar uma medi· 
dlda lc>giEiath'a qpe • brtroe ae jun.'ea aporadNas mun~orpaes a cumprir n:a es Sg{'nolu 
ela lflt eleítonl q'lro lbo elo bDI o tas. 

Talvu a fa lta, que se torna maia aoetn~Ul da co prrsente ID<·mf o to. ~a qoe jé. roi 
ullenta4a em. pareceres 1nterlcr a, provell ha da ameLola de 011 a medida h.•f:s&ativa que 
"Yeua dar 11ma tct.('roretatlo aotbentfoa 6. dispo• çlo rontPa no art. 25'dà le o . Z04 do 
18 •e etvmbro •e 1~. que parec c tn re -;- o~a.clo o art. 172 da lei n. 20. de noTemho do 
1891, no t-oeente 6. aporaç&o cru rlei(ões do f~ atrfttu de pu e das serc;õea d<'B dh-trl~tos. 

O>re1alamento eleitortl, mandado obsernr pE'Io d }~" , n . 1.637, ele 8 de outubro de 
1903, cooaolidancto dl posições legi lati"as sobre ptto ~ea~o f'l itor .. J, dein bam claro e ma· 
Difuto q~ as aparaç_ões geraes no montclpfo de.-om ser ro:~ taa ele aoeordo oom o dh:po~to 
ae ~r~t . 2.' cfa lef n. 204. hto é. p· r ema coma:fs~lo composta dos trea jafzes de pu lia 
a6de 4o monfclpio, doa tras fmmedfatos e dot prnident~• das metas tleitorc~.ea do cl ~ s· 
tridcP. 

Nem to.ka têm, porém. entendido qoe a lef n. 204 tenha revr gado a de n. 20, r o to-
cantei apu,..o&o deel«!fções qoe nloaPjam llUnicipa!. e ea a dil'ergPucia eo no1a nos· 
m~ em pa,., cercs elo Coogrefs~ Legialativo do Estado, como cfent·e ootr(s o rfft> ren e á 
apura~Ao da el i.,. A, pzr.1 Pre. iJcdo e Vice Pre~iden e do E tado re.liz: da ~t 7 de março •e 1902. . · 

Pell&am e~tes qu& a comml~&lo que deva presidir á. apuraclo daa e1 Pic;õo3 para c~ r· 
goa eabdoaetl •ave eer comDOata do 1Gb ele direito oo 1 eo sobstita.to efJecti "o. dos tr.,~ 
Juizes de t az e doa trett immedlatc s do município. 16de da aporatlo. do1 pres'dentea du 
meau eleitora•• dos dla,riotoe, oon(.>J me o di p~sto no art. lU ffa lei o. 20, de 26 de LO· 
"Yta~ro de 1891. 

Para os qo~ asaim pensam, a apuraçlo du eleições estadoaea deTe·se t zor por comar-
ca•, t nlo por muniel,los e deve ser preliclida a c'la:miõf lo aparadora pelo juiz de di· 
ulto_ e do pelo jnfz de.. ptr. 

Talvez provenha dabi a falta notada de nlo terem sido remeUidas aetaa de apura· 
çlo lfral por parte do mais de tres quartos do!l munfoipi< s do Esbdo, donde se imiõO 
nma medida Jt>gielativa qoe evite doaa Interpretações sobre o caso.• 

Do esposto vê·fO qoe a Uloatre oommissio naquella h ca teve os mesmos embaraços 
qae a de a~or-. ~is que croe 138-monlcipios d~ BsbcloEó 93 remetteram aetas da apt rac;io 
municipal oo ftaeram a dita apuPI~. 

Ri bem quo o ~tal jt esteja algom tanto attcnoado, em taco do menor no~oro de mo· 
nlcipios que dei:nm l e man4ar acbs da JpGTa.• parcial. entretanto, 6 do bom conulbo 
e de f ffeito !!alot r qu o Congresso L"glelativo tome medidas qo" obrigoem u jontaa 
aperadoru monioipa s ao curopriment? das exigencla~ qua a I i eteitHil Jb(ls impõe, 
te.oando claro~ te .. to ela lei, qae tem dado I )gar a interp.rttaçõas diversa~, P' r• o qae 
te- deve ter em eooddersçlo. o topieo do 11a~eo r auima transcrlpto. 

Os preoeit<~s da lei eleitoral devom ser obsorvados á. risoa em to tos c a pl• itoP. par a 
o ftm de evitarcm·se iojostaa &l)reciações. ·e in.1'11D !adcs rMdos por patte d' s oandidatcP; 
meam .J l)or oe um rellimen politico fó se fortalece e inspira oonfhnça ao f OVO prla ob~er
vancia dos l)rPcei os legaoa o pelo rrs,t ito h leil!. 

O resultado "a aparaç!o genl de votoq para Presidente elo E tatf<-, Teriftea.to de· 
pois do e:nme atte:1to da acha du apuraçõ ·s pa,.oiacs r~ moni· ipirs e cfn aetas do 
diatrfc\os e sect;õ~s de dhtrictos aubme\tid& á conailferaclo e á aprecfa<l • I' e t drs o de 
otda um dcs membrfs da Commbflo, t: i o 11tH eorsta d oR ~U1dro11 ln ooJcs e qoe dc-
-~,.am t r sido Pleito Presidente do E tlldo de Mioa 11 Gerara. na 'f&~&. aber1a !IP I& 
•nrto do dr. Joio Ph bairo da Silva e, o~ra oomptehr o aotoal QU'tCriPonio do HK6 a 
1910, o n TO. sr. dr Wen:leelau ( B az P.: rcira OomeP, com 87.310, vdos contra 2 912 
dados a diverFoa oidadlos. 

A C".ommissl, l)l'ooaroo st'gnir todos os preceito~ reaolaratn\ares e Hgimen\ar s re-
fereotea ao trabalb 1 liA qaA foi Incumbida. e. ~ndo r:nmirrtdo tntfn.- r.s cfoo..nmetttoR re-
lativt~ll 10 prOCCR'O eleitoral, nlo 0001\ntroO violo afgOIB qae fnvalidarse. na f , rma l'a Joi, 
11 elelcõeA rtal ndn em qualquer doa dlstrictlP, coju act11tt d~>itoraes cbc>aaram a eeo 
oonbeclmeoto, lteiundo .to inolnir. a a eomma ger1d, algona votos dados em dls· 
'fotos oa aecçõie de di trloto•, co}'" aotla nlo se acb :m r< v.stidas das formalidades ...... 

Reclamaelo alguMa cb "goa a aeu oo :. becimeo\o oont·a· a validada do pt.ito ou lo 
qatlqoer elai~lo apurada, Mm cont"a as aparações realiza-tas naa Eétloe doa mocic'pfrs, 
qoe cumpriram torsa nltt~no1a da tef. 

AFslm. pol•. a Commt~ slo é de parecer que s~>jam app ovadas as eleitões rnlia•du a. 
li& dA janeiro do corrente ano", p!r: o cargo de Predfente elo !atado, na v~ gal be~~ ':~:a. 

., 
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morte do dr. Joio Pinheiro da Silv•, constante• dos qoadroa aonesot , e qoA Bf'ja reconbe· 
oido e p r11 olamado Pres idente do Estado d., Mioas 11eraes. o exmo. sr. dr. Weoct slau Bru 
Pereira Gomes para completar o qoa.tr ieon•o de 1906 a 1910. 

Sala tia ' Commissões du Coogres>o Mineiro, em a..,no Horizonte, 19 de março dt 
1909.-Ddftm Moreira, presidente--Nelson de Senna, seoretario.-Sénna Fagoeiredo, rela-
tor.-José GonoalveJ.-Pedro Matta.-Silveira Br&m.-P. Paoli6lo. 

Relatorio geral 
ADDex .. 

A' Comtnlsslo foram remet.~daa actaa da aporaclo geral dos sttgointes .moniclpioa, 
Oaro Pre~, Mariaona, PiraogL Alto Rio uoce, Abre C .. mpoll. Ponte No•a, llaDhoua6 
Cara~ing•. Entro R1os. QllPluz, P•lmyr., BaJb~to• na, S . Joio cf.EI llet, Tira.dentel!, Tu"o, 
Lima Duarte e Prado a~ ( 17) dll 1. • clr cnmsoripc;io. 

Rio Preto, s . .M!ioool, GaraDgola, Mll t· de He~ panba, Muriab6, Pomba, S. Joio Nepomo-
ceno e Vaç sa {8J da 2 • circumscJipçlo. 

Pouso Alegre, B•epon :t y, Cuamt ú, Ayorurca, Pell ra Branca, Pooso Alto, lbjoU., Var· 
gem Grande, S José do Puafzo, J11gllary. Sant.a R1ta da Extrema, C&mboby, AfJU•S VirtOO• 
sas, S. Gonçalo do Sapucaby, Trea Ct rM~õo .~ do Rio Verdtt, C" o poa Geraes. Vargiobt, Cabo 
Verde, Carmo do Rio Claro, Caldas e Poc;os dn Ca.ldas (2t) da 3.• circumaorip~lo. 

Alreoas, AraaA, Bom SncoeFa"• Campo 8f llo, S.1rella ao Sol, Formiga, Fructal, Goara· 
nesia, J.acuby. Monte Carmell", .M •nte Santo, Oli v• ir11, P~ ssos, Patr(loinlo, P•om by. ::;&cr a 
mento, Matt·bado. Santa Rha de Canis, S. St: ba&Uio do r araizo, Uberaba e Villa PlaUoa 
(21), da 4.• ci!'oumacriP.Çio . 

Ferros. Bomtho, b»ot~. C&eté, Sabari. Santo Antonio do Mon~ Santa Barbara, Coa-
ceiçlo do Serro, Doréa de lndayl, Berro. Sant.a l.naia do Rio daa Velhas, ltaú aa, Be\e La· 
goas, 8. Domingos do Prata. Cu mo do P•roabyb&, Patoa, Corvello, Par 6., lS~Lblra e Pi~•
goy, (20), da & • circomrcripclo. 

Diamantina, S. Joio Baotlata, AraaRoaby, Janoaria e Peoanha {5) da 6.• circomscriJt9lo. 
Foram tambom reme Ui f as á Commis .. a . aobs das eleioGes realizadas em grande DD· 

mero de di~ t r ictos e seo~ões de distriotas. oojaa aotaa de apuraçl() p•rcial cfo n•oniotpio 
nã() cheg11 ram ao conhecimento do C()ogrea o. excepto do lle Alvinopohs, oo qoal ignora 
a Comm1a·ão, ~> i se r ealiaou a eleiolo a 10 de janeiro, ~teto nlo lhe br cbepdo ia mloa uaa 
só acta procedente d'alli. 

O resultado da apnraçlo a que obegoo a Commia8J.n, tendo em vista aa actaa da apa· 
raçio feita nos mnoicipJos, ~ a segulnt.e, por circomaoripçlo eleitoral : 

1.• CIRCUXSCIUPÇÃO ELIUTORAL 

Para Presidente do Estado : 
'fO'I'o. 

Dr . \Venceslau Braz Pereira Gomes •.•• . ••. .• •• • , .. • • • . . . . • • • . • • • . • • • • . . .. .. .. . • . . . 14.568 
Diversos. . . . . . . . . • • . • . . • • • • • . . • . • . • • . • . . . • . • • . • • . . • • . . • • • • . • • . • .. . . . • • • • . • • . . . • • • . • . . -4()4 

Para Presidente : 
2. • CffiCUM8CRIPÇi O 

Dr . Wenceslau Braz Pereira Gomes . .. . . . . ... .. •• • •. . .... .. . . •• ...... . ... .. • ...... ... 7. 163 
Diveuos . . . . . .. . .... .. , ... .. ....... ....... .. , ... .. . . .... . .. . . .. . ... . . . , .. .. . . .... . , . 21l 

3. • IRCtJ~PÇlO 

Dr. \Venceslau BraY. Pereira Gomes.. .. .. .. . .. . . .. . .. • .. . . . .. .. .. .. ... ..... .. . .. . 14.694 
Diversos .. ... ... . . . . ...... , .. .. ..... , . . . . . . . .. . .. . . ... . . ... . . . , .. . . ... .... . . .. , . , . . . . . 15 

4. • CIRCtJNSl."lU PÇÃO 

Dr Wcnce lau Hraz Pereira Gomes . . . . . . .. . . . . ... . . . .. .. . . . .. . ......... .. .. . ..... , . . 11'> .58l 
Dr. W nceslau Braz 4 em separado. 
Diverso .... . .. ... , . . . . . . . . . . . ... .. • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 20! 

5. 0 CIRCUMSCIU~ÃO 

r. Wenceslau Braz Perei ra Gomes . . . .. .... . . ... .. ... .. . ... . . . . ...... . . . ... 11. 151 
1 ,·ersos . . ..... .. . . .•.. . •.• . " • • . . • . . . . • . . . • • . . . • • . . • . . . . • . • • • . . . . . . • • . . . . • . . . . . . • . . . . . 3()5 

6. • CIRC"u'MõCRIPÇÃO 

Dr . Wenceslau Braz ·Pereira Gomes . . •..• •. ,. . ... ... .... ... . . . ... .. . . .. . . . .. . ...... .. . 5.HIG 
Di,·er.:sos • •• • •... . • . . • .. ..•• ••••• •• . •.• ••.•.. .. •• . • . •. ••. • •••••• •• •• .• • .•.. • . . , . • • . . . • . . 713 



. ., 

Para Prelldente : • 
Dr. W encealau Braz Pereira GomM •.•••••••••••.••••. , •••••••••••••••••••••••••.•. 
f,!.~e;:nc;.b~ 8;ü · Pe~i~ 'óô~;.: · 4' ~~ • ~~~: · • • • • · · • • • • • • • • • • • • • · • · · • • • • • · · · • · 

88,417 
1.860 

d reeultadoda a~turaoto feUa pela Commi~~lo, tenlio em 'tis'- aa aot3s paroiaea de elei· 
9iet reall~tdu em di .. trlo~a e secções do dia1.rte~o s de 4.2 munioipios toi o Beroio~. por 
elroW1U1oriP91o elei~nl: · 

1. • CJRCUJOC&tPÇlO 

Do relatorioparcial nlo couta; o re.ultado:é o total j á contado. 

TOTOI 
Para Prealden te : 

Dr. W nceslau Braz Pereira .Gomee. .... • . • . • . . . . • • . . • . . . .... ... . • • . ... • • •• • . . ... ... .. . 8.361 
Di•era.os . . • • . • • • • • . . . . . . . • ... • . . • . .. • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • . • •• • . • • • . . • . . • • • • • 1M 

3, • CIBCUMSClUPÇÃO 

Dr. W encealau Braz Peroira1 Gomea .. . ... . .............. . ........ ... ............ . .. .. . 
Di'feraoa . . .... . ... .. .. .. .. . ... ........ . ................. . .... ........... . .... . 

-', • CIRCU1UCJUP9lo 

5.28 
23 

Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes..... . .............. . ...... . .... .. . . ............. 3.702 
Dl.-eraoa •... ; •.•••.••.•... . ..... . ... . ..•.•. . .••• · .. ...•• ..•••• ,....... . .. ............. 17 

5. • m U lllCJUPÇÃO 

Dr. Wancest" Braz Pereira Oomea .. . ... . . . . ... .. o... ................ ................ 1,569 
Diversos .•••.....••...•••.. . .•. .. . ... • ..• ••••• , •••.••••••••••••••• , . • . . . . • • • • . • • . • . •.. . 2()2 

• 6.• CIRCUMSCRIPÇÃO 

Dr. Wenceslau Braz Pereira Gome • . . . . . • • . . . .. • . . . • . . . . .. . .. .. .. . • .. .. • • . . . .. ... .. . • 5.005 
Diverso . . . . • . . . . . . . . ... . .. ... .. . ,. . . • . • • . • • . . • .. • . . . • • • . . • • • •.• • • . • . . • • • • . . . • • . • . • • • • • 700 

fte&Umo da votaeao nas 8 c'rcum.-crlp~õew e lettoraew, de aecordo 
eom u. o.pur ... eao feita em lace das actaw parclae de dlstrlctos e 
11ec JÕeíJ de dlstrlcto 1 

Para Presidente : 
Dr. W nceslau Braz Pereira Gome ....... . .• . •..• .. .•.••••.••....•• .. . •.•.• . . : • . . .•• 
Diverso •• • ..• . •. . ••••••. . . . .• .•• • .• ..•..• •.•. , • . •... • .• • . •• ••.. •• . •• . •.••.•.••.• . .•. 

18.923 
1.072 

Resultado total da apur~ção JlOr clrcumscrlpçao eleitoral 

1. ' R UMBCRIPÇÃO 

Dr. \Venceslau Braz Pereira Gomes . ........ ............. •· .... ··· . ... · · • . · ...... o ... .. 

Di v raos , . . ... . . . •. , ...... . .. . ...... . ... • .. ......•••.•..•....••.....•...• . .. . .. .. . ... . 

2,• ClR PÇÃO 

Dr . \Venc ·lau Braz Pereira Gomes . .... . ....... . . . . . ... .. ... ....... . . . . . . . ......... . 
Diversos .... .. . . ...... . ... . ........... . . . . · ·. · · . ·. · · · · · · . • · ·. o • •• •• • •• • • • • • • •• • • .... . 

3.• CIBCU PÇIO 

Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes .. .. ....... .. .. . .... · . ......... · . . •· · · ......... . 
OiYeNva . ••.. • .••.••• • •. ••• · • · • · · · • · · • • • · • • • ·•• • • • · • • · • • · • · • • • • • · • · • • • • • · • • · • • • • • • ••• 

votos 
14.568 

404 

10.624 
341 

19.980 
SI 



4. ~o 

Dr. 'Venceslau Braz Perei ra Gomes . ........... . ... , ................. · ... , ..... . . .. 
, . Diversos ....•.•.. . •.. ...•...•....•. . •.••.•••..••• . ... ~ .. ............................... . 

5.• me MSCRtPÇ\o 

O r. "\ ~n e:;lau Br.11. Pe r ira Gomes ..... .......... , .. .. .. ,, .. ... ....... ... , ... ·- .. . .• 
Diversos .. . . ... ... .. .. . . ... ... •. .. . . ·· . . . ··· •.. · .• ···· · · •· ·· · .• ·• ··• · .• •· . •. • • ... . · · 

6. • cmCUMS(;RIPÇÃO 

O r. W o3no!e3lau Braz Pereira Gom ~ s .. .. . ... . • . . . . .. ..••. • .••. . . ... . ......... . .. . 
Diversos . ....•.•. ... .. . .......•..•... • . .• ... ......•.•..•..•• . •.. . · ... .. ...... . ... . . .. . 

1!~.283 
219 

10 165 
L-428 

1\eenltud -• tot"l da1. apuraçao nt1.8 6 clreumwcrlp9Ões eleltoraes, 
t:JOIDIUatiO O VOtOS ltJUtradOf!J em fac~ dUS RCtMS pRreiaes d08 U3 
nturrlc'Jtlos, unde se procedeu á 1 • JlOr~~o parelnl RO!I '\'OtOII 
u.purado!!J em " 'JStt' .ta ... aeta de dlst .. lctos e l!leccõ · ~ de til trl .... 
•tOS de 112 DUIIlleiJltet!J 

Dr. \V enceslau Draz Pereira Go mes ... .... .............. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . 
Diver.;o3, .. . . . ...... . . .. .. .. , . . . . . ... .. .. ....... . ... . .. . . . . . .. . . . ~ ........ .. 

8i .840 votos 
2.932 votoa 

V1'. 'V nc ~t au Braz Pereira_ Gome~ 4 volos om separt.do . 

. , la da •mmis õcs d) on 1 r : s o Mi a •iro em 0.?11• R , riz o t e, 19 de marçJ de 190:> .. 
- D l!tm Mü r~< ira, p ·r sí1catP.- N Js a de SdOO'i , F<Ocr ehri'.- -'D'Oa ·P'i'gu ·t'eto, l'.•lator .. 
- J<sé Go c< I e s. - P~ro l\l&tte- S-I r ira -Bru!l' . -F. Paoliclo. 

ne nltlul•• ... er•al d~ naanrnç a o ela elel~mo realizada a tO de Janeiro 
do cor,eute nuno JUt.ra Presldt.-nte do B .. tado, de aceerdo C!ean. 
n uetns @Uhmcttldu'i ú UJtreclaçtt.o tio Coqre 80 LC8 .. 1at.t'V'O 

Obtiver.lm voto1 para Presidente do Estado: 

Dr . \V t! nccslau Braz P rei ra Gomes ... .. . .. . ... ... . . .... . .. .. . .. . .. . .. . .. ....... . .. . 
Dr. Chri:~pim J acqu Bla Fortes . ........................ .. .... ....... ....... , . . .. 
O r Joaqui m Candido da Costa ena ... ... .......... ... . . ............... . ... . , .. . 
Dr . ll enriqu A . d'O .iv ir& Oiniz....... . ............ . . .. .... .. .. .... ... .... . .. . .. 
Dr . Ma noel Thomaz do3 Carvalho Britto . .............. ,. ............. .. a . .. .... .. . ... . 
D:. Joaquim O min ues L it d e Cast ro . ..... .. .... ..... ... .. ....... .... . . ......... . 
O r. Francisco Antonio de a lie . . .. .•. .. . , . . . .. ... ............ ... ............... .. . 
Dr. Dt!l fim M. da Co3ta Ribeiro .......................................... , . . ..... . . 
Dr . Fernando Lobo Leite Pdreira.. . ... ............. . .. .. . ..... . .. ......... ... . .. .. . 
Dr. Antonio Felicio dos Santos •. , . ...... . . . .. . ........... .. ................ .. . . .. . , 
Dr. Kdmundo Pe rei ra Lins .......... . , ................ . .... .. .... , .. , • , •.• . ...••..•. 
Dr. Antonio Gonçalves Cha&vAs . .... .. ........... ~ .... . ........................... . 
Dr. H o.orato Alves .......••• , • .....•. .••. , ... .. . .... .. ...... .......................... . 

87. 340 
2 .807 

S3 
23 
15 
10 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 

Pharmaceutioo Bc ·nardino d S nna F gatirado, José Maria T. de Azevédo Junior, Lui& 
P.Js3anhl, dr. Alfredo P1ato eir.~.de Mello, p1dre Julio Ferreu•a. dr. Alvaro A. cl'Andra-
de B >t ~l ho. dr. Virgilio M rtins de Md lo Franro, dr. Anthero d' Anba4e Botelh(', mon· 
senhor Aogu to Jal to de Almeidtl, coron~l Giribaldi de Mello e 4r. Ameri.lo GJmes Rtbei· 
ro da Luz, um voto a oadll um. 

Sb la. das Com missões do Con ; r. s· o Mineiro, 19 de muQo de· 1909.- De1tlm Wo :elr,., 
prcsident .- N. l oa d SJont, •oor t&t'io.- 8enna.F;gQe1re o.- Jot6 G'Dt&t.-ett.- Pedro 
Matta.- Silveira Brum.- F. Pa~i: clo. 

Relato rio da 1.a e • N circumscnpçao 
Ex mi oanoio as ~ ctas· da Pie' elo p "ooedida no E~-t:tdo, a 10 d j to iro do corrente 

.a no o. ~~~r a co m p!<'mcuro dn q u~ tr1enr::io p~ r a qu fôra ele1to o 111u. tra braailei ro dr . .loA. l 
Pa nbeiro da 'i iVIf, vr riftcãmot. QUI' , na 1. " ct rcumscr·p '"·cuja llpn ·aclo nos CCi ubetuer 
o procoHo tl ito ra l correu reg ularmenw. r•o 'endo h~vido rr clamaçA.o ou protesto. ' 

A somma total d s v 1t011 , . r o bi to~ n Js muoio1pios fie Oaro 0 , c to. Barbacena, p.}. 
~yra. Li.~ a Duarte, Tu_rw•. S .• oAo d'EI·R .. i, Tiradentes, Pradoa. EQtN) Rioe. Queloa, Mi. 
r1a!lo1t, PJr::.ogll, .'\lto Rao DJce, Abr.J Campo, Ponte Nova, ManhU!JEI ú e Car•tinga, 6 a se. 
g . 1 Jte 
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PABÃ PRaiDDn DO BITA.Dô 

VIJIN 
ISI'. w~ B'ral P.-n. ~ .•...••. ·-········ '~""'· ······~ ... , ..... ,.-:.-.-.•• fi. 1.a.-a Dr. ÇhrtlpbD ="* Blu ~ ........ ,. .•• _. ........... (/., ......... ~ •••••••••• ~ ..... .. ~ 
Dr. Joaquim Do ea Leite de castro. • . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . • . • . . . . .. . . . . . • . • . . . • . . ' lO 
Dr. Joaquim Candido da Costa Sena ......... . ............................... : ...... . • 5 
Dr. Henrique Dtm ....... ....... ~······ . ••.•••. ...••.•••.••••••••••.•.••••••••••.••••••.• 5 
Dr. Aniomo FeUcto aoa Saatos ••••••••••••••.••..•• ,.,. • • • • • • • • • • • • • •••••• tr ~ • ..-•• ~• 3 
Dr. EdmUildO Pereira Ltna.... •• •. • • • •• • • •• •• . • .......... . ~. ..... •• • • • • • • • • • • • ••• • • ...... 2 

- JoUo rerretra. dr. JOI6 de Asnedo JnofOl', ~r. Lok Pélaanflà, u. S'ellll& Jl'fgnet. 
t"8CCo. I a oadà uar. . 

Nlo DOI foi pretétlte aoD afi'o••lo JítQD(crfpie~tU . . U'fioo .. 'fGtJ.......,. I. }.,• elr· 
-c~rlpc:lo eleimral elo Batado. 1 , 

BeiJo Hodlealé, 18 .. &aroo 4e lWl9.~Peci-. o 4Â .r.,., · . ..-...:.cto.. , • ' . , 
' · • · . . · I I 

Relatorio da 2.a circu~soripção ~leito~~ 
lllmn 4a aornziaio •e ve1~ 4& ~ o.q~ aae. P ~Úi'~ lo~ 

"floo9 o .....,. daa eieitõea ha..-~• aa. aepeta. alte.••at Dc'o ej,aüo aol .cto-~, Dd . 
lO .., jaDeiF J pi"'imo ,_ ..... ,_,. ~•ea~ tÍf ~'Fil-o :eGDJ o J11180taó oul 
-e~a pleiw ata..aba ldlaltoà e •lttrtJII. .., ••• e o o meG tnbdlo • .,.. retn 
11egntote: 1 COIDpõe 88 a aegouda olrouw11cripç&o de 17 muoioipios, ooo.(orme o quadro organ.zalo 
pela Seorelaria da Camara do• PrF. Dapoad~. 

Des,ea, a peDal 8, remet•eram &8 .actaa rias aporaçõe• parciaea, feitao, ·e accordo com 
;81el, na 16tfe ..._ reip~eU..,. moatcl,._. SI.D ellea 01 eegaime&:. 

Municipios W. lliaz Blaa Fo?.tea :otTeli!Qe 

• . 
ruo Preto .••••••••••••••••••••.•••••• ... 385 21 
S. Manoel ................................... 744 1 1 
~ola •• • ••••• •. .••••... •••• •••.• •• ••. . 1.511 11 
ILar de Elea~ ••••••••.•••••.••...•..• 1.1.22 
Kuriahé . . .......... .,, ..... ,, • ..... •.• • • ... • ••• 1.~ ~ Pomba ........................... . ...... ..... 
S. Jolio N epomuceno .•.... • .•.•• ••.• .•.. • 516 5 
Viçosa .. .••...•• •• •••• .•. •.•. •••• ••••.••. · •• 95i 103 

TO"tal ••••••••• • •.••• ' 'f .• 118 1 

0e •..u.a muieipios, em namero de no•e. a. aalu~r :.-Palma. Goarart, IUo BNn~ 
LGG;oNiu,· \Jii, S. Jot& • Al6ca PanbJba, Jak ele i'ón, Cataguuea e Rio NOTd,. dó 
rwaaeüen• ao1D • apuaoõaa. Jareiaea. 

Em via'a de b omiselo, recorri la aow das secções efeffonea 46 dia1riotoa e ettaon• 
.. eio. enua oe.papeila qoe ... foram eauegaea, aoAen\ioaa de meau eleftoraea reterenM a 
28 4ie.vío• u fiGaelt, apualaa. por lílU.Dicipfo, 41eram eate reauftl&do : 

unie1pioa w. Blaz :Bi.U Forles 

Palma ... . .... . .................. .. ..... . . . . 001 13 
(} u.r.:rará .••....••. •••• .... •• .• •.•• .•••... .• 181 

342 18 
110 
J2J 7 

Bio B·ranco ................................ •. 
Leopofdlna .••.•..••. .. ...••••.••.•...••. 
'Ubá ..... .. . ......................... .... ... . 

J(){) 11 ; 18 u 
-&. 10tle d'Ale• Pa:rahy"h.... ••• . ... • ; . • - ..................... , ... , ........ ,. 
Juh ae Fóra ......................... ··-· 
Rio NO'Y"O ••••••••.• • •••••••• ~- ••••••••• ••• 

-0 ~ 

Tatld .............. . 3.128 116 11 

A. C.- 3 



Bocontrei ainda mais uma authentica, na qnal nlo ae fez declaraçlo do districto e nem 
$lo pooco do mODlcipio, \)nde se t'tfeotooA a el~io&o a. qoe ae Fetere. Foi prelidenw deaaa 
meaa eleitoral o . cid&dio Julho Alvea Carreira e aeore&ario o oldadlo :t.reaaiaa do Nasci· 
mento. 

f 
o resuUado .cons~te da acta a · qae ~e refiro é o segninte : 

D.r. Wencee.lau Braz ••••••••••••••.••••••••••• ; ••••••••••••••••••.•••••••••••••.• ,... la:& Dr. Fer·nando Lobo..................................... ................................. 3 
E assim, pelos meios acima Indicado~ pude obter, como resultado das eleições ha 

vidat na segunda clroomsoripçlo eleitoral do Bsawo, o que se segue: 
Dr. Wenoealau Braz Pereira Gomea. .................. •. • • • • • • • • • •. . • • • • . • • . • . • • • . • • • . 10.~ 
Dr. Chrispim Jae ues Blaa Fortes ....•.... :............. . . . . . . • . . . . • .. .. . . . . . .. . . . . . . . 326 

Di versos. . • . . • • • . • • . . • • • . . . • • • • • • .. • . . • . . . • . . . . • . • • . • • . • • . . • • • . . . . • • • . • . . . . • • • . . . . . . . 15 

Entre os papeis, nlo encontrei authenüoas de mesas eleitoraes com relaçlo a 30 dia· 
triotos. São elles c...s seguintes: Campo Limpo, Conoeiçlo da Boa Vista, Piedade, Rio Pardo, 
Recreio e S. Joaquim, ele Leop.vldina; CatagUUbS, Porco :io Santo Antonio, Vista Alegre, Ca· 
taguarino e Sereno, de Cataguues· Itapiruasú, de Palma; cidade, de Rio Branco; S. José de 
Tocantins e Santo Antonio ·1aa Marian,as, de Ub6.; cidade, Rio Novo; Villa, Maripá, Forqni· 
lha e Santa Helena, de Gn~rará.; oldad~ ... Angostora, Pil'apetinga, Volta Grande e S. Luiz, 
de S. José de Além Parahyba; cidade, Paola Liriia, S. Francisco de Paola, Sarandy o Mathias 
Barbosa, de Juiz de Fóra. 

Sobre o merecimento do pleito de que se tr~· e ra!erente á ciroumsoripçlo cujo 
exame me coube, nada tenho a dizer. Nio enc~ntrei, quer nas actas de apurações par· 
oiaes, quer nas de secções eleitoraes de distriotos, protestos e contra protestos. Apenas 
notei pequenas irrogular·dades em nma ou ont!"a, as quaes não vici~m de modo algum o 
pleito, nos Jogares onde se derum. 

Em vista disto. 'Penso que as eleições havidas nos di1rerentes munioipios da segunda 
clrcumsoripção eleitoral e apuradas de accordo com este relatorio, .!levem ser julgadas 
boas e valiosas pela oommissão do veritl.caçio de poderes. 

Aello Horizonte, 18 do março de 1900.-Jo.fd Goncalve8. 

Relato rio da 3.a . . -circumscripçao 
Apuração da eleiçao para Pre idente do1"Estado 

A apuração da eleição de Presidente do Estado, realizada na 3.• circumscripção elei· 
toral de Mioas, a 10 de janeiro do corrente anno, a qual me foi confiada, foi teita por 
actas de apurações paroiaos d'algons monioipios que as remeUeram ao Congresso Legis-
lativo ou á Secretaria do Interior, sendo a de outros pelas actas de s6ctões de djatrlctos 
doa respectivos monlciplos. 

Dessa clrcum .cripção foram remettidas ao Prbsidente da Commissio e entregues para 
apuração actas de apurações parciaes dos segointes munioipios : Pouao Alegre, Bae· 
pendy, Caxambú, Ayuruoca, Pedra Branca, Pooso Alto, Itajob6., Vugem Grande, S. José 
do Paraizo, Jaguary, San~a Rita da Extrema, Bambohy, Aguas Virtuosas, S. Gonçalo do 
Sapocahy, Tros Corações do Rio Verde, Campos Geraes, Varg·nha, Cabo Verde, Carmo do 
R lo Claro, Caldas e Poços de Caldas. 

Além dess s, furam entregues para apuração actaR de secções de districtos dos segoin· 
tes muai<'iplo. : Dc. res de B a Esperança, Tres Pontas, Lavras. Campanha, Santa Rita do Sa-
pncahy, Ouro Fino, Passa Qaatro, ChriRtina, Jacutinga, Caracól e s ·Ivestre Ferraz. 

Do muni.:ipio tt e UN Fino só chegou ás mãoiJ do Presidente da Commisslio a acta da 
secção de Campo Mystico. faltando todaq a demais. 

Do xame geral das actas vê-se qnA não houve irz<eglllaridades grnves que perturbas-
110m a boa rde1.) e m•roha do 'Pie1t ; não foi pre.:ento á.e juntos apuradoras dos muni· 
cipios, u á me a~ de secções de di ' trictos protesto algum. 

AlgumaH ac ~ss, quer do apurações par.:iaes. quer de sccçõ s de di r 'ctos não otfereoem 
o ca racter de · uthoocidade, mas a soa não apuraçlo, por o se facto, não altera o resul· 
tado ttnal da oi içAo da 3.• circumscripção e, mesmo po que o resultado de grande numero 
de actas parda1'tl autbenticad11s, co o fe re com a a . oração das secções de districtos dos res 
pectivoa municípios. 



Noto que o costnme, aliás mau e prejudicial ao11 ln~rossea dos candidatos. de Dlo 
acompanhirem ta actu u copias das aow de installacõea da mesas o das uaiguatnl'ls doa 
eleitores. deve eer corrigido, porque, em pleüoa renhidos, pode cansar aerioa emba.rao<>a lu 
COIDIIÜB8ÕOB julgadoras. 
.· Deael de aparar ai.• aecQio de P~a de Caldas, porqae consa da acta qne ~ •elo 
ás mlos ~rem voado oitenta e tres meit\>res, e o resultado é de 84 votos ao eand.icla&o 
denota iBSo nlo ~r ha"Yido regularidade o o ter havido balburdia na eleiolo . 

PoBBo at1lrmar, em t:ace C:aa aoU!on\icas apuruas, que o pleHo ..:a a.• oiNumsoripoio 
correu regularmente·; portanto, a eJeiQio' .. m deve ser ja:lgada boa e Vlllicla, f.endo apura-
doa e coniadoa os ToiOa conferidos aos candidatos e reunidos á aomma geral da eleivlo em todo .C)' BRado. 

Veri4ca-ee no quadro annexo que em alguns dis'r·ictos deixou de haver eletçlo; oo ai 
houve nlo foram reme:tidas ao CoogruBBO ou 6. Sscretarla do In~rior, como compete i8 
meaaa. as reapeotins •cw. 

Nota-se que a conoorrerioia 6.~ ornas na referida oiroomsoripçlo !vi bem regular. 
Do mesmo qaaclro annexo vê-se que obtiveram votos para Proaidense du Bstado naquella 

clroomscriP91o, oa sognlntes cidadlos : 

Dr. 'Venceslau Braz Pereh'& Gomes .................... . ............ ....... ... .. ... . 
Dr. Chriap.tm Jaequea Bi&a Fo1'1ea •..•••.••.•.•.••.•.• ~ .. . ............................ . 
Dr. Fran.cilco Antonio de Salles. ... . ............. · ............... . . ..................... ; 
Dr. Dol.Jlm Moreira da ec.i.a Ribeiro ••••••..•••..••••••••••••••.••••••••••••••••••.• 
Dr. All'l'edo Pinto Vlell'& de Mello ..... . ............................................ . 
Dr. Alvaro A. d'Andrad.e Botelho .................................................. . 
Dr. Anthero d"Andrade Botelho .................................................... . 

Voto. 
19.980 

26 
• ··5 

4 
1 
1 
1 

BeiJo Horizonte, 17 de março de lg()9.-&fttl4 Pigwiredo., relator da 3. • ciroomsoripOio 
estadoal. . . 

Apora~o da elelpo )NU'a Presidente do~do, realizada a to de 
Janeiro do corrente anno na s.• elrcUID8Crl~ eleitoral do Bl-
tado. 

I.• 

MUNICIPIO DB POUSO ALBGRB 

(Diatriotoa de Pouso Alegre, Sim~' Anna ·elo Sapocaby, Carmo da Borda da Mátta, Nossa 
Senhora ela Bsijv~, ~·: José. do ·eongonhal e 8: Sebaatllo da BeDa víria.) (13 secoõea). 

Dr. Weneesláu Brú Pereira ·aomes·. : •................. : · .. ; ..... : . ... ••. . . . • . . . . • 1.849 Yotos 
Nota.: 

Nesse monlcipio~ pleito co.rren regalarmente, coao se vê das aotaa das secçõee do 
aunioipio. A 31 de janeiro foi feita a apnraolo parc1al na séde do monlcipio, n1o oo•· 
tando wr havido irregularidades, :estando a aota conferida e coneenada por tabellilo. ' 

2.0 

BABPBNDY 

( P, 2.• e 3.• secções da cidade; seoçlo unica de S. thomé das~Letlras e de S. Sebas· 
tilo da EnorozJlbada). 

Dr. Wenceslau Bra21 Pereira Gomes.. . ................................ .......... 704 Yot.os 
Dr. ChrupimJacqoes.Bias Fortes ................................ .... ,... ......... 7 ,,. 
Nota: 
Das acUB das secções do mG!lioipio nlo consta irregnlaridade. A 31 de janeiro fól fetta 

a aporaçlo do municiplo, ollja aota o1fereoe garantias para ae julgar da regularidade do 
pleito. 

3.• 

OAXA.MBU' 

(Seoo&o unica que tonoolonoo na Villa e onica da Soledade). 
Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes ............... .. .. .. ........... ............. . 493 votoa 

Nota: 
Na I.• secção da VUla votaram 204 eleitores da 2.•, ooja mesa nlo foi organiJada. Daa 

• aotae nlo consta ter navido irregularidades. J'd tei~ na aéde do munJoi~io a ~pnraQio 
parcial. · 



-
(I.· e 2." eeecõee à cidade; sae.QClel d 

Lh'n•enio e Serra ,) 

... 

Dr. W.e:nc.eUau B-ru P~a Gomes . ......... ·~ •. ••• , •. , ......... ...... . ............ . 
J._ :P.4D.W Viella de MellD .......... ••t-•• •••••• , ... # ••••••••• -. ................. ···~ · ••••• 

Mota: 

560 votoa 
1 • 

Dease ~OJúcjpio nJo a IJ)areceo a· •ota:® diatrJcto de Ooaplara. fazendo eoppor Dlo ter 
J~.aviJ!q etm~ao. 

Da ao~ de apuraçlo na aéde ao mmltolpio 1llcrconnam lrregula:ridaclel. .Foram N· 
mettidas .ao CoD&resao pooçu aotu daa aeDçôe,a elo monlcipio. 

5.• 

CHRISTINA 

(8eoçfto n~oa ~ cidade e !Ulloa de D. Vi.oo o). 

J)r. Wencealau Hra;,z Per-êiri Gomas ..................... . ........ ._ ••••••••••••••••• 490 votos 

Nota: 
Nlo houve apur&Qio na sécle do muulciplo; as autbentloas nlo foraaa contentas & 

eonoertada&JtOr bbelli14. maa lo ipadae peta Mesa.. A referilda irrecU.Iaridacle DA() 
prejudica o pLito_em seu resnltado final. 

SIL VBSTB.B FBRRAZ 

(I.• e 2.• secções da Villa.) 
Dr. Wenceslau Braz Pereill' Oomea., ••••••.•••• s ••••••••••••••••••••••••••••••• 

I>r. ~pLDl lacquee Bial Fortes.~······· · ····································· Dr. Francisco Antonio de Salles ................................... . ...... . . . ... . 
Dl'. ÁJ)iJ).ero Botelho ............................................................. . 

Nota: 

436 votos 
17 .. 

2 • 
1 • 

Falta o distrlDto de s. Lourenço, ooja anthentica não obegoo" 
A apuração deste mlUliciplo foi feita pelas autbenticas das secções do mtlDioiplo, pa• 

recendo não ter havido a aporao&o geral ao mnniclpio, 

7 •. 

S. SBBA..BTIÃO DA PBDR.A BRANCA. 

(1." e 2.· secções da Villa, secçlo de S. JoEé dos Alogrea e Maria da Pé). 

Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomea .......... -........ •• .• . .. • • • ........ •• ... • ••• 475 . votos 
Nota: 
A aota da aporaçl.o paroial nlo foi conferida e autbenticacla por U.belUlo; •as n 

parclaes das secções cllo conta da regularidade do pleito, nAo oonatando defeiwa que 
o tornem impreataveis e estio conferidas por tabellilo. 

8.· 

POlJIO ALTO 

1. • e 2.• secções da oidade, I.• e 2. • de san Anna do caph'ary; sec01o de José do 
Piou e do dir.tricto de Varglnha). 

Dr. 'Venceslau Braz Pereira Gomes ...... ... .......................... . ..... ,.... 1.232 votos 
Dr. Delpblm Moreira da Costa Ribeiro .... .. . . . ........................ ,,.... . . . 2 » 

Nota: 
As aotas deste mnniclplo, quer a da apnraolo parcial, qoer as dU 8809~08 do mnnl• 

•lpio estio de accordo com a lei, nAo conetando ter havido irregnlaridadell. 



-
9 •• 

PAaA. QUATRO 

(1.• o 2.• ~ .. ViDa). • 
D.r. Wceealan B-raa Pereira Goma~ ••••••••••••••••••• 1'1 .. .. . . . • . . . . .• .. . . • . . ... . 448 votos 

Nota: 
Aa ao~ eatlo repJ.area, o pleiW correu •- incidentes. 

10. 

(1.•, 2.• o 3.• secções da old&de, 1.• e 2.• de Sole4ade e unioa de. PiraDgllS8tí). 
Dr. Weneealau Bl'&l PeJ"elra Gome~.~ •.•.•••••• , ••••.•••••••• ,................. 1.028 votos 
Nota 

Aa aotas edlo de acoordo coa a lei; Dlo oonataa irregularidades no pleito. 

n. 
V A.RGBM GR.A.NDB 

(I.•, 2.• e 3.• recçõet cie VJlta). 
Dr. Wenceslau Braz Perell'a Gomes............................................. 446 votos 
Nota: 
Nlo oonata du aocu, que eaUo ragnluea, defel~ no plei$o. 

12. 

S • .JOSÉ DO P A.RAIZO 

1.•, 2.• 3.• soooõe• da cidade; 1.• e 2.• de S. Joio Baptista das Cachoeiras; secções de 
Ctapivary, de Conoeio&o dos OUros e de Santa Anna de Sapnoahy••irim). 

Dr. \Venceslau Braz Pereil'a Gomea.. .... .• . • .... .... ... . . . . • .... . . ... . . .. .. • • 1. 78 voto• 
Nota: 
A acta da apuraçlo puoial do mnnloipio nAo foi conrerida e aothentioada por tabel· 

lllo, mas conrdre com aa das secções do mnnloipio das quaes nlo constam lrregolariclades. 

13. 

OURO FIKO 

(BeoC}Io do Campo Myatiool. 
Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes............................................ 170 votos 
Not~: 
Faltam todas as demais aow das seoçõ~s do mnniop'o A a de apnr~çio plrolal. 
A unica aota qne appareoen é a de campo Miatico a qnal esti regular. 

14 

( l. •, 2. • e 3. • secções da v ma ) 
_,... nr. Wenceslau Braz Pereira Gomes ....•.••••.•...• ~ .. •• . . • ••• • . • •. • •. . • • • ••. • • • .572 votos 

N0ota: 
Pez·se a apuraçlo pelas actaa das secções de distrlctot qne se acham conrormes. 



À 
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15 

.IA.GUA.aY : 

( 1.", 2." e 3." secções da cidade e lleoçõea de S. Jos6 do Toledo) 
Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes.. •. . •.. • • • • . . ....... •• . • ..• ..... • • • . . .• • • . ••. MS votoa 

Nota: 
As aotaa estão regolares e nlo conaum irregnlartdades. 

16 

SANTA RITA DA BITRBM~ ( 3 secções) 
Dr. \Venceslau Bruz Pereira Gomes .............................................. . 418 votos 
Nota·: 
A aLcta nlo. !oi çonçer"'da,. mas qs actJls _parclaes das secções nlo consv.m .de irre· 

galaridades e o numero de vo$0.i conferia com a da parcial municipal. 

17 

CAMBUHY 

(1." e 2." secções da cidade; secções de Bom Jesus do Corrego e do Bom Retiro) 
D.r. Wenceslau Braz Pereira Gomes ................................. . . ...... .... . 538 votoa 

Nota: 
A ac~ está regalar e nlo constam das actas paroiaea das secções defeiws no plei$0. 

18 

SANTA. RITA DO SA.PUCAHY 

( 1. •, 2. • e 3." secções da cidade, doas de santa cathari.Da e de Bella Viam) 
Dr. \Venceslau Braz Pereira Gomes .............................................. • 666 votoa 
Nota : 
Das actas não constam ter havido irregularidades e nem apnração na réde do mn· 

nicipio. 
19 

' CAMPANHA 

( SecQão Ida cidade) 
Dr. 'Venceslau Braz Pereira Gomes ................•.......•....•...•.•....•.... 599 votos 
Nota: 

. D_a .. !lotas não constam irregalaridades. Não houve a apuração parnial na séde do mn-
moipao. 

20 

AGUAS VffiTUOSAS 

(Duas secções da Villa, a de W\mbary e a de ConceiQão do Rio Verde) 
Dr . \ cnceslau Braz Pereira GÇ~mes..... . . . . . . • .. . . . . . . . . . .. .. • .. • . • • . . . . . • . • ... • 352 votos 
Nota: 
Houve apuração parcial na séde do muoioipio · essa acta, como as das secçõês do mo• 

nicipio, stá regut11r. 
21 

S. GONÇALO DO 8.& PUCARY 

( 1.•, 2.•, 3.•, 4.• e f>.• secções da cidade, secção do Retiro, de Santa I'abel e de Volia Grande) 
Dr. \Yenceslau Braz Pereira Gomes................................. . . . . •.• . 1.090 votos 
Dr . Chrispim Jacques Bias1Fortes . ... . ... . . • . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . 1 voto 
~ota: 
Nesse mulliclpio houve apuração nll séde do mnnicipio; as acw estão regulares e 

não constam il"rogularidades . 



TRII8 COBAQÕBS DO; B.IO YBRDB 

( Qoatro seooõ.es da cidade e ama de camboqUira ) 
• .... • • ,. .. f• • 

Dr. Wenceslau Braz Pereira Gome .............................................. : 995 votos 
Moa: · · 
Das actas, qoer da aporatlo geral do mnniclpio, quer da das seeçGos dos di&trictos · 

u qoaes se acham regalares, nJI.o oonnam defeitos no plelw. 

23 

LA VRA8 DO FUNIL 

(1.• e 3.• secções da cidade; seccões de S. Jolo Nepomuceno, de Rosario, do Santo Antonio 
da Ponte Nova, do Conceição do Rio Grande, de Ribeirão Vermelho, do Carrancas, de 
lngahy, de Perdõt-s tt de Luminarias). 
Dr. Wenceslau Braz Pereira G,omes •.• .. .•.... ....... ... . ....•••.••.•.••.•.••. 
Dr. Delfim Moreira ..•.•.•.••.....•..•••......••...••.••..... . ..•..•••.... . .. • 
Dr. Alvaro A. de Andrade Botelho •.. .. . .• ...•.. ....• ••••.. . •.•..••. . •....... 
Dr. Francisco A. de alies •.•......•.•..••••..••••.•...•..•..•.....••••.... · .• 

Nota: 

1.237 vetos 
1 ,. 
1 " 3 ,. 

Das actu só !oram oonterid~s as de Rosario. t\e Santo Antonio da Ponte Nov~t, de S. 
João Mopomnceno, de Ribeirão V rmelho e de Carrancas, de sorte que, a rigor, em pleito 
disputados, as demais nlo deviam ser apurallas, 11188 como não lla prejnizG, são conta1os 
os voto" das actas sem •ntbenticidade; e não ho ve apuração parcial do municipio. 

24 

TRBS PONTAS 

(1.•, 2." e 3.• secções da cidade. taUando as dos di-: t i atos de Sant' Ana a da Vargem e de 
Nossa Senllora do Rosario de Martinho Campos) 

Dr. \Venceslau Braz P. Gomes ........................................... . .. 
Dr. Delfim Moreira ..•••.••...••...•.•.••••.•.•...••.•.••.....••..•.••.•..••.• 

No~: 

314 votos 
1 " 

Nlo constam das .actas qoaesquer irregularidades; não houve apnraoão parcial na 
séde. 

25 
CAMPOS GERA.B8 • (!.•, 2.", 3.• e 4." secções da Villa, secção do Campo do OnN, do Espírito Santo doa Co· 

queiros) 
Dr. WenceslaaBra1. P. Gomes ........................... .......... ~.. . .... ... . 333 votos 

Nota: 
Foi feita a aparação parcial e nlo constam das aotas irregalaridades. 

26 
VARGINRA. 

(l.", 2.•, 3." o 4.• sacoões da cidade; 1.•, 2.• e 3." do Pontal, faltando a do distrioto da Car· 
mo da Ce.choeira 

Dr. \Venceslau Braz Pereira Gomes. .. . • .. .. .. . . . .. .. . .. .. • .. . .. .. . . . .. .. ... .. 326 votos 
Nota: 
A acta da apuração parcial não foi conferida, mas o resultado confere com das aotas 

das secções do municipio, as qnas estão regulares e não conshm irregularidades no pleito. 

27 

CABO VBR.DE 

(Duas secções da cidade, uma de Botelhos e ama de Monte Bello) 

Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes. • • • • . .. • • • • . . . • • • • . • . . • . • . • . • • • . . . • . . . . . . 758 votos 
Nota: 

A aota da apuraoão parcial nllo foi conferida, mas o resoltado final confere com o 
eles secções que foram conferidas. 



28 

CARMO DO JUO ~ 

(J.•, 2." e 3.• secções da cidade e dt 'eonoeiçlo dá Apparecida.) 

Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes . ..••.•..•••••• . .• , ••.. 307 vo1oe . 
No·a: 
As a.otas estio regulares . 

29 

OORBS DA. BOA. BS"PKRA.NQA. 

( U .r.a da Cidllde, um~ do Coog-Jnh&t:, fdtaodo S. Fraooisoo d'.Agaa Pé e outru da Cidade). 
Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes .... .............. .............................. . 231 votos 
Nota: 
As actaa ut!o regulares. 

"30 

CALDAS 

(S~cc;ões da cidade, Santa Rita de Caldaa e do campestre) 
Dr. V. enceslau Braz Pereira Gomes. ......................... ................ ... . 772 votos 
Dr. Bi.a.R Fortes.. ....................................... . . . . ... ... . . . . . ..• . . . . . . . . . . 2 • 
Nota : 
A aota da apuração parcial Lão foi conferida, mas as das secções o foram. 

31 

POÇOS DB CALDAS 

(~.· seoçlo) 

Dr. 'Venceslau Braz Pereira Gomes ....... .. ......... .. . ...................... . 
Nota: 

84 vo1ce 

N" 1." seo.;Ao vohram, segundo consta da ao\& 83 eleitores e foram contidos ao oan. 
dlddo dr. W t3noaslau 81 votos, por isso deium ela ser aparados o' votos ela 1." seoolo 

Nlo ha trregula.ridades naa actas. 

32 

CARACOL 

(1.", 2." e 3." secçõ~s) 

Dr . " enceslau Braz Pereira Gomes ...•...••••.•.•..••.••..... ..•••...•.•••• , ...... 431 votos 
Nota: 
As aot;s das secções dos dhtrictos estio regula~es e conferidas, não tendo havido 

apuraçlo parcial. 

R 10110 da vota~o 

Dr . 'Vence lau Braz Pereira Gomes .................... ... .. .. . .. ...... ..... . . 19.980 votos 
Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes .................. ...... . .. .................. . 
Dr. Francisco A. de alies ... ..... ... ...................... . .......... .. . .... . . 

26 • 5 ,. 
Dr. Delfim Moreira da Co ta Ribeiro ..................................... . .. .. 4 • Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello . .. . ...... . ..... . ............ ... ......... .. 1 ,. 
Dr. Alvaro A. de Andrade Botelho . .. ....... .. ............. ... .... . ..... . ... . 1 ,. 
Dr. Anthero de Andrade Botelho ........................ , ................... .. 1 ,. 

Bt>llO Borizo_te, 17 de ma.r.;o de 1009.-Sen..a ~o, relaiol' da 3.• cllcnmsorlpçlo 
eleit:>ral· 



-., 

Relato rio da 4.a circumscripção eleitoral 
Blet9âo Preaidenclal 

04\lba·AO• a honra de ser. nesta commiesão, o relltor das elelçõaa prooadidas noa 
irinta muntoiplos da 4. • oircumscripção do Estado, a lO de janeiro do corrente anuo, para 
a eaoolba de Preddeote do Estado. 

I 

Do mlnncloao eatodo fei~ em ~- u a-dia e papeia. que vieram ao noaso oónbeCJl. 
meD\o, co2clu.imoJ ~ strto eth • ncac,lo dia&ribotâ em t5l secções eleitoraea dos 00 
tDUaloi.Pioa 4a .son.a do Tciaogu.lo, a parte do Oesto e Sudoesce 4o Esta"do, que ficam com· 
prehenCiidoe na .qur\a oiroomaoripQio eleitoral do Estado : , 

11 

Dr. \Venceslau Braz Pereira Gomes • .' ... . ........................................ .. 
Dr. Chri•pim Jaeques Biall Fortes ....... .... ... ..... . ....... . ......... ............ . 
Dr. Henrique Augusl(l de Oliveira Diniz ........ .. ... . ...... .... ............... .. 
Dr . Mant'!el Thomaz de Cal-falho BriUG •.•••• • ~......... . ... •. .. • ·~ ........ . ... . 
Coronel aribaldi Mello............. . ............... ·~........... . ................ . 
Dr. Americo Luz ..... ... . .. .. . . . ....... .. ... .. .. ... ........... .-~- •.•••.•••• , ...... ~ .. ... . 
Dr. Vir~lio M. de Mello ii'ranao ••••••• ·~ .......... ····~ ..... . ..... ........... . .... .. 

-~········ ······· ... .... .... ........ ...... ..... ~ ................... ········· 
Em b~ ......................... .. . .... . . ..... . ................. ··••·•· .••••••••• • 

Votos 

19.283 
1"19 
18 
lS 

1 
1 
1 
4 
2 

Como vedtlcamos do estudo da~ aotas, n•m em hdJa os lt2 disirl<nos, de que ae oom· 
põa a 4.• oircumsoripção, honva eleioão para presidente do Es~4o, a 10 de janeiro pro• 
:rimo ftndo. 

NaqueUes, em qne o pteito se reallzon, o prooe ao eleitoral correu, em regra, ele &o· 
cordo oom a lei, salvo as exoepções adeante apontadas. 

filo lroav prooi~ tela. nem reol &96es, de qae tragam notícla asactas. A,r ramos acw 
geraea e 'farelaet .-e 161 seoçõe1 eleltoraes, deixando 4e computar o resultado da 1.• se-
~çlo da cidade de Uapeoerioa, na qud votaram 305 eleltore@, sem &e jnstifioatlvas da lei. 
e contrariando abertamente as dlspodoõea imperativas do art. 47, paragrapbo nnico, d~ 
dec. n. 1.637, de s de ontob~ ele 190!J; ~o art. V!, da l · n. ~de 89.l e art. 28, 41& lei a 
371, de 1903 . 

.A. c.- 4 



Bis o qnadro da TotaçAo: 

( 

llunicipios Apur&Q!o Observações 

' ~· 

1 Alienas ... , •...•. Dr. Wenceslau Braz 
816 votos ...••...• Pela apuração geral do muni-

c! pio ....................... Nilo conaia o numero daa ae-

Dr. Biaa Fortes, 5 
votos ............ . 

! Araguary •... , •.• Dr W encealau Braz, 
901 votoa .......... Pelas actaa das 5 secções -4 

Dr. Bias Fortea, 7 da cidade e 1 de Sant'Ann& 
votoa.... •. . . • . . .• do Rio daa Velhu. 

S Araxá ...••..•..• Dr. Wenceslau Braz, 
1.093 votoa .•..•. Pela apuração geral daa 9 ae-

cçOes do município. 
• Bambuhy . .•.• .• . Dr. Wenceslau Braz, 

324 votos ...• . ..•• Pelas actaa e authenticas daa 

cçõea, cujas authenticaa ... 
biram ao conhecimento da 
Junta Apuradora. 

2 aecçOes da cidade ..• • .. • Nilo houve eleiçAo no didl'i-
cto de S. Roque. 

5 Bom Succeaao •. Dl'. Wenceslau Braz, 
7HS votos: ..•...•. Pela acta de apuração das 5 

secçOes do município. 
6 Campo Bello •.••. Dr. \Venceslau Braz, 

1.001 votos ...... . Pela apnração de 5 secções: do 
Dr. Bl&S Fortes, 3 municipio . 

votos •.•••.....••• 

7 EstrellR do ul . Dr, Wenceslan Braz, 
730 votoa ... . ..... Pela acta:de apuraçllor das 6 

secções do municipio. 
8 Formiga •• ... •. . • Dr. Wenceslau Braz, 

721 votos •... .•.•• Pela acta de puração das 9 c 
secçoes do município ....... Houve 4 votos em separado 

Dr. Bias Fortes, 134 para o dr. W. Braz. 

9 Fructal. ......... 

votos .••....•..•.. 

Dr. Wenceslau Brr.z, Pela acta de apu.raçllo da 4 
102 votos......... secções do município. 

Dr. Bias Fortes, 7 
votos •........•• . . 

10 G uaranesia ....• . Dr. Wenceslau Braz, 
395 votos ......... Pela acta de apuração das 5 

11 ltapecerica . ..... Dr. Wenceslau Braz, 
secções do município. 

61 votos ..... . . ·. Pelas unicas actas apuradas 
dos 2 distrlct.o de S. Se-
bastião do Curral e anto 
Ant.onio dos Campos ........ Deixámos de apurar a vota-

ção illegal da 1 . • secção d 
cidade. Dr. Bias Fortes, 2 

votos . .......•.• . • 

12 Jacuhy .....•..•• Dr. Wenceslau Braz, 
493 votos . .. •.. . .. Pela apural(llo das : 4 secções 

do munictpio . 
13 Monte Alegre .. .. Dr. Wenceslau Braz, 

620 votos ..• . . .... Pela apuração das actaa de 3 
secções sómente •. . .• •.. ••• • Nilo velu apura~o 

município. 
U Monte Carmello . Dr. Wenceslau Braz, 

779 votos .. . . .... . Pela apuração geral do muni-
cípio (6 secções). 

geral do 



Muieipioa A pu raça o 

15 Monte Santo ..... Dr. Weneealau B.raz, 
934 votos •..•. . ... Pela apuraçlo geral do muni-

clplo (5 secções). 
Dr. Ame:rico Luz, 1 

voto .•••...•... . .• 

16 Muzamblnbo •••• Dr. Wenceslau Braz, 
619 votos... • . . . . Pelas actaa de 3 seeçoea de 

Dorea de Guaxupe'. .... . . . • lo veiu apuraçlo geral M 

11 Oliveira ••. ... ••• Dr. Wencealau Braz, 
1.109 votos .. , . . . Pela acta da a~unçlo geral 

Dr. Blas Fortes 3 do municlpio (12 aecçôea). 
vot{)a .. . . . . ... . .•. 

18 Paracatu' . .. ..... Dr. ' ·l' ncealau Braz, 
- 207 ' .• toa . . •.. .... Pelas actas de 3 aeec;õea da ci-

municipio. 

Dr. Bia:! Fortes, 2 dade, faltando M doa demais 
votos.... .. ..... . distrkto do mnnicipio .... Nilo velu a apuração geral 

deste municiplo. 

Dr. Virgílio Mello 
Franco 1 voto. 

19 Passos .. . . .....• . Dr. Wenceslau Braz, 
650 votos . ........ Pela apnraçlo das 4 secçOes 

Dr. Manoel Thomaz 
de Carvalho Brit-
to, 3 votos ....••. 

da c1dade ..••..••....•...••. NilO houve elei~o no diat:ri 
cto de • Jose da Barra. 

20 Patrocinio .... .. . r. Wenceslau Braz, 
465 voto ..••..... Pela apuraçlo geral do muni-

cipio (6 secções). 
21 Piumhy .... . .... Dr. Wenceslau Braz, 

« O votos ..•...... Pela acta de apuraçlo geral do 
Em branco, 2 votos. municipio (7 secçoes) . 

22 Prata .•.••... . • . . Dr. Wenceslau Braz, _ 
409 voto . . . •.... PelllS actas vindas de 3 secções 

Coronel Oarib ldi de do munieipiQ. 
Mello, 5 votos ... 

23 eramento •..•. I>r. Wenceslau Braz, 
1.089 votos ....... Pela apuraçAo geral feita na 

24 Santof..ntonio do 

sede da comarca (8 secçOes) Nilo houve eleição em S. Joio 
Baptista da Serra da Canu-
tra. 

Machado.... ... .. Dr. Wence. lau Braz, 
871 votos . . ....... Pela apuraçllo geral do munl-

Dr. Carvalho Britto 
eipio (7 seeçDea). 

1 voto .......... . 
25 anta Rita de 

Caaala ............ Dr. \\ eneealau Braz, 
957 votos ..... .... . Pela apuraçAo geral do muni-

26 . ebaatiAo do 
cipio (7 seeçoes). 

Paraíso ....... . ... Dr. Wanceslau Bras, I 
774 votos . ... . ..• . Pela acta de aP.uração geral 

do municipio (6 secções). 
Dr. Carvalho Brit-

to, 2 votos ... ..•. 



l\funicipios Observaçõea 

~ Uberaba ......... Dr. Wenceslau Braz, 
656 votos •• & •••••• r ela. a~ta geral de apuraçllo 

de 9 aooçnea do munlcipio •• Nilo houve eleição em S. Ml~ 
guel do Verissimo. 

Dr. Henrique Dir..iz, 
18 votos . . ... . .. . . 

Dr. Carvalho Brit-
to, 9 votos •.•••.. 

Dr. Bias Fortes, 6 
votos ...... . ..... . 

.28 Uberabinha ••••. Dr. Wenceslau Braz, 

29 Villa Noya de 

117 votos ..... , ... PeJa apuraÇllo das 2 ec~s 
da e.1d&de. 

Rezende .... . ..... Dr. Wenc~slau Braz, 
384 votos ......... Pela apuração das 2 secçOes 

da villa ................... . Não houve elei<:Ao no distrl-
eto do Santa Maria . 

30 Villa Platin.a ..• • Dr, W enceslau Braz, Pela acta de apuraçao do mn-
181 votos......... nicipio (3 secçOes) . .... . .. .. 

Nilo houve eleição no diatrl· 
Dr. Bias Fortes, 10 cto de Ventania, 

votos. 

Tal é, resumidamente, mas com inteira fidelidade ao que rasam as aotas vindas ao 
nosso estudo-, o resaltad J geral da eleição p!lra Presidente do Estado, procedida a 10 
de janeiro de 1909~ na 4."' ciroumsorlpçll.o. 

Sala das oommissões, 18 de ma.rço de 1909.- O relator, Nel1on de Senna. 

Relatorio da 5.a . . -circumscripçao 

Apur1 ç io da eleição de tO tle janeiro do corrente aono pa•" 
Presidente do Estado de Mluas Geraes 

A quinta oircumscripo!o fleitoral do E tado, que me coube pe ra proceder á aponçll.o, 
compõe se de viote e quatro muaicipios. Destes. enviaram actas das aparavões parciaea 
'Vinte, o t:Ao os seguintes : 



:3t 

ri~ ti gG ~!J e~o.z 
i:!: .. - () .. 
. f§ • ai o 

I Ã~o Ã ..... "' 

• 

' 1. Ferros ... . ....... ..... ....................................• ....... .•..•........ 4!2 9 
2. Bomftm . ..••..•••••.•..•••.•.••.••••••••••.••.•••..•.•••..•••. . .•••.•••••... , •• 1.2!8 25 
3. Aba"eto' •••••••••.•..••.•••••.• . ..••••• . •..•....•.•.•••••••.•••••.•.•••••..• • • 633 

20! 85 
411 t Cab~~â·.: ...... : ·.:. ·.:: • .. : ::::::::::::.:: ::·::::::::::::::: :: ~ :::::.: :·.:::.: :::.::: 
112 1 
418 9 

6. ao to Antonio do Monto· ............................ . .................... . 
7. Santa Barbara ............................... -..... . ..... . ..... . ........... . 

~ 55 
~ 13 

1.'940 15 

8. Cone lçllo do Serro· ..................................................... . 
P. Dôrea 4o Iuda_y,, .... .__ .................. .. . ....... . .. . ... . ..... ~ . ....... . 

10. Serro ...... ...... . . . ............ . ... . ........ . ............................. . 
11. ~anta Luzia do Rio das Velhas ........................................... . 52 i 3 

39i 31 
i6l 12 

12. Itallnll . . . ................ . .... . ......... . ........ . ........................ . 
13. Sete La2oas,. . ...... . ............ ...... ............... ... . . . ..... ......... . . . 

161 
311 
491 1 

14. S. Domingos do Prata ... ...... ....... ...... ... ..... . ............ .. .... ... . 
15. Carmo do Patoahybu, ........ ... .. . ........................................ . 
16. Pllto. . . ....................... .. . ............... . ........... . ............ . 
17. Co~v&11o .......................... . .............. . ................. . ...... . 900 
18. Par& .... .. , ........ . ...... . ..... . .... .. .. ................ . ................ . 3 3 
18. ltabira .. ..................................................................... . 56& 2 
20. Pitaoguy. ..... . .. • . . ... . . • • .. . . . • . • . • . . .. • . . .• . • •• . . . • . • . • • ....... .. .... . 442 15 

11 .151 305 

Nlo enviaram 'actae daa aparações parciaea ClB mnnicipio3 aegnlntos : 
Bello Horizonte, Villa Nova de Lima, Santa Quitaria, S. Miguel de OoanhAee. 

A apura çAo destes monlcfploa fil-a á vista das a oba das secções 4istriotaeP, qoe de 
ram o Eogufute Teaoltado: 

• :::Dello Horizonte (1.•, 3. •, 4.•, 5.• 1l 6.• secções) ............................ ..... 338 

S. Miguel de Ouanblles : 

~dade (1.•, 2.• e 3.•) .. . . ............ ..... ................. ........ ............. . 
Patrocloio (1.• e2. ' ) ............. . ................... . .... . ........... . ............ · 
Dores de Ouanh!les tl.•e 2. •) .................................................. . 
Porto de Ouaohllea . ........... .... ...... ...... .... . .......................... . . . 
'l'ral'ess!lo (Ouanhnes) ..... ..... . . ......... ......... .. ... ... · ....................... . 
S. Joll.o Baptista dos Farias .......... .............. .............. .............. . 

Somma . ............... ........ . • ..... . .. ........ . ... .................... . 

Santa uiteria : 

"'Vil las.... .. .. . .......... : . . . ..... , • . .. • ·~ • · · · · · .. · .. · · · · .. · • · · · • .. · • ........ · CapeUa Nova do Betim ........ ..... ..... . ........ . ... .......... ... . .... . .. . .. . 

282 
1 

1~ 
2lu 
153 

\!5 

4 
195 

Somma.. .• . •• .. . .••.. . . .• . .. .. .... ... .. . . .. .. . . . . .. .... .. . .. . . . ........ 199l 

Villa Nova do Lima : 

V lUa (1. •, 2. • e 3.•) ............. . .......... . .................................. .. 

Total .•........... . •. ...• .....•. ... ............... ... ....•. . ... . ......... 

l:Sidl . 111r!OC A 
ARQUIVO PUBLICO M1NaiRO 

89 

1 569 

87 
8S 

115 

9 

9 

202 



I 

Do monicipio de Bello Horizonte ta ton á acu da 2.• aecçAo ; do de s. Mignel de 
Gaanhlea, f&ltaram as dos didrictos de No88& Senhora do Amparo daa Braonu, Nosu. 8&-
nhora do Gloria, do de S • nta Qui~ria as dos diatrictos de Conb.gem e Varsea de 
Panb.na ; do ele ViJla Nova de Lima. as eloa dldrlcios de Santo A.nionio elo IUo Acima e 
Piedade do Paraopeba. 

E' ePto o resultado total desta circum·cripçlo: 
Dr. \Yence lau Braz Pereira Gomes· ....• ... .•......••........••••..•......... 
ur. Chrispim Jacquea Bia.a Fortes .•.....•......•...•.••.•.•..•...•..•............ 
Bello Heruonte, 18 da marco de 100?.-StZvdra Brum. 

12.720 
507 

Relatorio da 6.a circumscripção 
Sr. Pcesid~.>nte da commiss~o mixta de apnraolo das e!Gi ções realizadu a 10 de ja· 

neiro do corrente aonr, parll Pre~idente do t.stado. 
Tendo sado por ó3 designado para. como membro d.a referida commiulo, proce~t'r á 

apuraçlo da:: efe1ções da sexta circumscripçlo estadulll venho desobrigar-me dea• mhalo, 
apresentando-vos o oresente relvtorio. A oircumsoripçlo que mo !oi distdbuida. compõe· 
se de quinze municipios (15); defl tes, apenas cinco (5) enviarem copiaa d111 aotaa de apu-
raçlo 'Parcial. e foram s seguintes: Uiamaunna (séde), Peçanh'l, Araasuahy, Jaouaria e S. 
Joio Bapti t!i. Ttve de recorrer, para a apuraçlo dos resultados dos dema1s, ás copias 
de actas de • ec~ Oas districtaes de cad111 um destes municipios, o que determinou certo re-
tardamento na apresenta c& o deste trabalho. 

Pelos document ,s que me vieram ás mlos e que, de\idamen$8 examinei, o resultado 
das eleições procedidas no dia 10 de janeiro deste anno para Presidente do Estado, toi o 
seguinte na sexta oircumsoripçlo estadoal : 

I .. I ! <IS .. :::1 
i%l • < 

6. • circumscripçllo ::I .s IS ... 
aS t:l ( $ o ;;; .. <D 11' ~ (I] .. IS Q 4) ... <> .!9 I> o ~ Q • Q aS .. <IS Q 

~ i$ o G o o o :I: ::11 -- -- .. 
1 Diamantina •... ... ... . .. ... •. .. 1.010 67 
2 grilo Mo~ol ...•................ 517 

~I 3 ,
8
. Jono Baptista .. .. . .. •. .•..•. 170 

4 . Francisco ......•••.........•• 432 
5 Arassuahy .........•......•.... 1.272 19 
6 Theophilo Ottoni. . . .• . .......• 1.360 30 
7 Januaria ........ . .... . ..•....... ~~ 
~ Pcçanha ... ...• . . .•. · .. . ... . .• . 1.320 2 1 
~~~~:.~ ~~. ~-r·e.U:~.d.~.": .": .":: : : 

1.027 4 1 
10 774 - 23 
11 Rio Pardo ...•............. . .. 46 - .f 
12 Bocayuva .... . . .... . .......... 214 31 . 
13 Mina ovas .... ........ . .... .. 25 540 - -· - 1 
14 Mont-e Claros .......•.......... 411 20 - 2 2 
15 Villa Brasilia .. .... . ..... . ..... 199 40 

I 10.165 1.390 28 2 2 1 

I 
Total - 11.588 voto . 

Nio so enc Jnk ram actas de eleição dos districtos de Nossa SE'nbora da Gloria, Pouso 
Alb o Curimataby, municipio de Dtamantina; S. 0Jmingos e Salto Grande, munaciplo de 
Aras ;ahy; campo Redoa~o, muni::ipio de illa Brasilü; Brejo das Almas, Coração de Jesus 
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9 sapé, do moniolpio ele Montes Claros; Agua Limpa, Piellade, Veredinha, Capelllnha e 
Agna Boa, monioipio de MiDaa Novaa; Serra Nova e S. Joio do Paraizo, do mllliioiplo do 
Rfo. Pardo; Olhoa d' Agna e Terra Branca, muniofpi-> de Booaynva; Brejo da Pauagem, La-
gee do Parecllo e Pb'apora, m1lD.loiplo de S. Pranolsoo; Brejo doa Marb'.ree, mllDioiplo ele 
de Boa Vida do Tremedal; Pauagem da Vereda, municipio de SaliDat; :f\ãcamblra, Conoei· 
çlo da BDrema. Riacho doe llaobadoa, Gorotnba, S. José do Gorotuba e Jatobá, mpmolpio 
de Grlo Mogol; Urocit e Haota Clat'& do 'kacnry. mnnloipio de Theophilo Ottoni. 

CUmpre-mtt obaervar qne peqnenae irregulPr· dades se me depar&nlm em algll!Dis elas 
aoa&, estando a maior parte dellas eeeoimadu de qoaesquer victos maanaveit~. 

A& t~tlbas de somenos valia que pude notar naquellas nllo. alo. porém. de ordem a 
eschlii·J"' da ~~tpuraçlo. Opino, portanto. para que atJ eleições reaUzad~ts na l'e:tta ciroum-
so~o em 10 de janeiro p. p. aejam jnlgadAls boas e vaJiosas, e, como ~aes, approndas 
pelo Con~reaao.-Sala das Commi11õea, 19 de março de 1909.-Frattcilco PaolieUo 

Resumo 

Pelo apuraçlo ~rcial de 6 monioiptoP, obtiveram vot'Ol' : 
Dr. Wenceslau Bras.............. ....... . . .... .. .............. ......................... 5.160 
Dr. Biaa Fortes .......... .... . u • ••••• • •• ·.. .. • • .. • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • 723 

Pela apuraçlo das actas de dietrictos : 
1Jr. Wence~lau Braz . ........ . ...... . .............. . ...... ... .......... ............... . 5.005 

667 Dr. Bi.J-<J Fortes ..... . ................... .. ....................... . ....... . ........ . . . 
Dr . Costa Sena .. ........... ............. ....... .. .. ........................ . .... .. . . 28 

2 
! 
l 

Dr. G. Chaves... .. ............ . .... . .. • .. . . . . . . . .. . . • . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . ........ . 
Dr . Honorato Al vet. . .. • . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . • . . .. . .. .. . • . .. . . . ..... ... . , ............ . 
Monaenhor Auguato Julio de A.lme~da .... . .......................... .. ........ .. . ..... . 

Resumo tlõ.al .••.•. . •...• .. .••.•. .. . ....•. •. •..•....•..•...•.•• •. . . .... . . ..•.••. •.. . 11.588 

F Paoliello. 

Nada rq•is havendo que \rata" o 8r. Preaidente dá. para ordem 4to dia 22 do cor· 
rente o 8eiZ11inte :-dtscll8slo nolca do pcrtcer n. I, relati•o a apuraçlo da elei :lo 
preeidenoiaJ. 
LeTan~·se a seaalo. 

7.· SESSÃO EXTRAORDlNARIA AOS 22 DE 
MARÇO DE 1909 

PBB8IDBNC1A DO 8R. PRADO LOPB9 

SUMMARIO; Chamada.!.Acta. - CommunicaçAo 

Di1ctw ão elo parecer n. 1 

A o meio dia. teiia a chamada, acbam se 
preseniee o8 srs. : Prado Lopes, Zoroastro 
de Alvarenga, Pedro Drummond, João Lle· 
boa, Martins da Silva, Antonio :Marlina, Sil· 
veira Brom, Baptista de Mello, Nanes Coe· 
lho, Joio Velloao, .Ranl de Paria. Fer reira 
Alves. Deltlm Moreira, Rooba Lagoa. Ribeiro 
de Oliveira, José Gonçalves, Javenal Penna, 
Heitor de Sousa, Campos do Amaral, Eduar-
do do Amaral, Affonso Penna Junior, Jayme 
Gomes, ~da Jonior, Tooqoeville. Btu 
Fortes, Senna Pigueiredo, Aristott-lea Dntra. 
Adolpho Viann•, Pedro Matta, NelPon de 
Senna, SoluuDan~ StyUu, •.merico Lopes, 
Levindo Lopes, lgnaoto Murb, Alves de Le · 
moa, Gaspar Lopes Pedro Laboroe. Olym-
pio Mourlo, Julio da Motta. Argemiro de 
Resende, Galdino Rios, Jot.o Porpbirlo, Joai · 
no de Brit~. Edgardo da Cnnba. Julo AD· 
tonio. Xavier Rolim, Camillo de Brito, José 
Alves, Nuno Mello, Pedro Rota, Periolet~. 
Antonio Carlos, Abeilard, Tava&rea de Mello, 
Joio Barroso, Waldomiro de Magalolel!, 
Agostinho Pereira., Antero Dotra. Paoliello, 
Joio Prança e Edmundo Riam, faltando com 

cansa participada os srs. Cornelio de Mel-
lo e Silva Fortes e sem elsa os mais se· 
nborea. 

'-bre-se a seaeio. 
Nio se achando present& o ar. Ar\hor 

Bernarde8, 1. • secretario, oooupa eaie Jopr 
o sr. Zoroastro de Alvarenga, 2. • eecreiario. 

Lida a aota da antecedente e nlo haven· 
do qnem sobre ella taça observações 6 a 
mesma d da por appronda. 

Nlo ha expediente aobre a meaa. 

Oo•m•ntc~ 

O SR. PRBBIDBNTB traz ao conhecimente do 
CongrefS-' que o ar. Gon-.:alves CbaveP. pre· 
siJente do ~.enadot ' pol' motivo de moleadJ, 
deixa de comparecer il. sesslo. 

DUCUI6ão do partcer n. 1 
E' annonciada a dirl•U&fão unioa do pare· 

ce · n . 1 que conclo"' pelo recoob~>ci1.nento 
e proolamatçto •lO ~xmo. ar. dr. Weoc08· 
lau Bru Pereir~t Gomes ~J atra~, no cargo de 
Ptesidente do Est.a.d , completar o quauien · 
n,., ·I! e 19<.6 a 1910. 

Dlttpen~a1a 11. leitora. df) ~a· Pé"" a rcque· 
rimenlO o ... ttr. Sduoa Figueire.Jo é o uo.esmo 
subm ~>ttido 6. oisc11118Ao, que tõ a encerra ~em 
dcba.• e, tt ~ ndo 'lle approvado . 

o t-R. FRB·IDKNTB, vond~0:~e d f\ pé no qoe 
é acompanhado pOL' t.u ltO:l os v• esente!>1 pro· 
clllma .l:'ret.idente do Estado o rxmo . ar. dr. 
Wt nceslou Braz Perrira Go mes e manda 



qne nane seoticto ee orrloie ao exmo. 87'. 
Julto Bueno Brandlo, prutdente do Estado 
em exerotcio e ao pret.t•ente proclama.,. 

l'lacta ma1a ll"nndo qne natar leYanla·ee 
a aeulo. -
1." seS3ÁO 8XTRAOROU'hRIA, AOS 21 DS 

MARÇO OS -1909. 

PBF. IDBNCIA DO ER. PàADO L?PJU 

MMARIO. -Chnmada.-Actas.-Expedienie.-
Apresentaçtto de pareeer.-Ence?ramento do 
Congresso. 
·Ao meio di• , reita a cbamada, acham •e 

prellt· u teR 8 sunllord•, F'r••1o Lopes. z.,roat.-
tro de AI Vllrengts, Ame i cu Lopes, Argemiro 
de Rt z2n do. Jcào Ve!toso, Senoa Fittueira.&o. 
Aristotelet:t Out •·», Abeihtrd. Juvenal Pcnna, 
Joio Barroso, Heitor de Souza, Agoatinbo 
Pe!'d!'l', Periclee. R•ul de Parb, Joio 
Lisbo11, bcbumano. Stylit!, Rduardo «!o 
Amaral, Alves de Lemc.a, Miraoda Ju 
nior, CampoR do Am-ral. Waldomiro de 
t.bg1dbàe . Galdino Rlos. Paoüello. T cque· 
ville. Atfon ;o PeoniL Junior, Jollé Ahes, Ju · 
lio du Multa, P"dro R.~sa, Adolpbo Vianna, 
XllViCr Rottm, Joio Fr•noa. Joio Porpbil'io, 
J ao Ant.o :~io, Pedro L b r oe, EJg,r.to da 
Cunba Net11oa dl' Senna, Jgaacio Mnrta e 
E lmun<:o Blum. t.J,aodq com causa par tioi· 
pad• o sr. Silv" F o rte41 e sem c lia os mais 
senhores. 

Abro ae a aenlo. 
Lida a acta da fes~Ao prepardorla reall 

z oda a 12 do corrento e nlo havendo quem 
sobre ella taça observ»ções é a mesma ap· 
provada e bem a~sim as das 11essões crdi· 
na rias de 4 5 e 9 de aetem 'bro do ano o 
proximo passadll, qac ao achavam sobro a 
mesa, pendeo\es de votoçio. 

o sa. l: sECRKTA.Rio c' á con'- do aeaointe 
BXPEDmNTB 

OfflciM 
Do ar. 1. • aecro~o io ~nado, do hoje 

datado, oommonioando ~r o ar. Preaideo•e 
daquellc. ca11a deaJgoado o dia do amanhA, 
a u;:na. hora da 'arde, para ter Jogar, o en· 
cerramentJ da eesslo edraordinaria do Con· 
gresso convoca1o especialmente para apu· 
rar a eleitA 1 de Presidente do E tado rea· 
Uuda a 10 de janeiro p ftndo.-lntetrada. 

Do sr. Presidente do Balado agradecendo 
a gentileza da oommuniollçlo de haver sid 
reconhecido e proclamado Presidente do 
Estado o exmo sr. dr. Wedeeslau Braz Pe· 
rei r a Gomes. 

Telegramma& 
o, exmo . sr. dr. PretiiEn\e da R.epubllea 

a gradecendo í' gu~olmente a commuoioaolo 
de ba 9er std\.1 proclam•do 1-'reatctente clu Es 
tado o PS:mo. sr. dr· Wancestau Pereira ao 
mea. loteirado. 
APRBSBNTÀÇÃ? OS PÀRICEIUB DA.S Ci)MllUSÕE9 

0 SR JOFB' ALVES, pela commfaliJ de COD · 
stituiçlo, Leicalatlo e Judio a lê e e o via á 
Mesa o seguinte 

Pa~tct,. tr. 144. 
A coamisd.o ele Coantitoiclo, Leghlaçio. 

e Joattça, a eojo edodo ·t>Ji submo~tt.ao o di-
ploma ele ieputa•o upecücso ao er ... j.,r 
AnloDio Leio Mooietro 41e Mou a, pela ju-
ta lfPoradora tia eleiçAo procedida em lO "e 
janetro deüe aano ,.ra preb nobimen de 
uma vaga lle üpuWo peJa 5. • oircuaaorip. 
çlo elenoraJ, uumhaan4o bdll& o~ doen· 
mentoa e papeia referente& .. eBSa elelgloy 
conk'a a q~al nlo houve neobGIDa c:ontett· 
ta<;l9 ou pt:~ é veridoll Ddv que e ff Jolh .-
mente r A o oaadtd•'o dtplom~&do o mah "O· 
bdo de quantos t~.~r•m sutfr~tglldO.i no r f fd· 
nt plcu.o, que oorreu com t ,Ja regol~ari 1a· 
dl'. e de p~treoer que 11e r eco .1 heç~ e pro· 
clame deputa to pela f> • cir~um .: r ip.;ão elel· 
lONI· O ar. IIIBjOI." AO \aDio &..ti,_ MOtHell'o de 
:.tour.. 

S:tla llatt oommiuõea, em 23 tte maTço de 
191.9.-Hdl\orde S.~un, prelineot .-Jv é AI· 
voe, rehtlc.r,-W~atclumtro M, g.tlllas-Amu · 
rico Lopea. 

A.' imprimir se para a futll1'i. ausio-
BnctrrameAto do Congreuo 

o fR. I'RB·IDENTB diz que, conforme o oC· 
tlotu d • Senado, Jidu p"r uccas•A.o do expedi-
entt!, rlcou designado o d"a do ~tmanbl par• 
a seulo de encerramento do C"agrea•o, 

peh) que CI)DVida oa ara. deputado~t para 
essa ""lemnldade o manda que neae atnd· 
do se u!dcle ao ar. Preliden'e do b~do. 

Em aeguida, na tórma do Regimeo,o, 6 
lida e a.pprovada a preaeale ao$a e ht'Y&Il• 
ta·Se a 1&588&0. 

ACTA D~ SE3SÃO SOLEMNE DE E~CERRA. 
MENTO DO CONGRE3SO, CO~VOCADO EX. ... 
TR..AOR.Dl~ARIAMEN"ru PAR.A A A.PU&A.· 
ÇÃO DA. JiLEIÇÃO DE PRE:;IDENTE D(). 
ESTADO. 

PllaiDBl'f0IA ' D0~8R. PBADO LOPJ!S 

A 1 hora da. w•e. f<!ita a chamada, aolwiP 
fe p reaenies oa ars. Prado Lopea, Amo· 
rico Lopu, Pedro Drommond, ll1lll88 Coelho. 
Mtollo Franco, Lnindo Lo-pea, .Antero Doira, 
Ribeiro de Oliveira, Ferrein Alvea, Peito 
Matta, Camillo de Bri~ Nono Mello, Joaino 
de Br1tto, Gllapar Lopes, Delfim Moreira, Ba· 
ptlata do Mello, Joio Velloao, ArJa~otelea 
D&nra, Bel~ r de Sonsa, Abeilard, Nelaon q 
Senna, Agostinho Perain, Penoles. Raol de 
F•ria, Joio U bô , Sebumano, Styhta, Belo· 
ardo elo Amaral, Alve& de Lemoe, Miranda 
Junior, Cawpos do Amaral, Jayme Gomee, 
V&l,omiro de Magalbles, Galdlno Rios, Ar-
gemiro de ReseUe, Paoliello, Tocqaeville. 
A<tlun&o Peoaa Junior, JO é Alves, Adolpü 
Vianna, Pt>dro Rosa, Julio da Motta, ~olo 
França, J, lo Porpbtrio, Joio Antonio, Peirca 
Laborn. , Bdg rdo da Cunha, lgoltoío Mnrla 
e RdiDundo 8lum, rahando com GllO&a parii· 
oip•d& os ara. Cornelio de Mellc. e au._, 
Fortes e sem ella os mais lfnhorea.. 

Abre·ae a ttenlo. 



Lida a acta da antecedente e nlo haven· 
do qnem sobre ella faça observações é a 
mesma dada por approvada. 

O sa. PB.BnDENT& diz que o ftm da pre~n 
te aeulo é o encerramento dos trabalhls do 
Congreaao con•oeado extraordinariamente 
para apurar as eleições roaltudas em 10 de 
janeiro do corrente • nno. par-a o cargo do 
Presidente do Eata1o, pelo que pondo-se de 

• 

pé, no que é acou. panhado por todos o a pre· 
feotes, declara ew alta voz: cealá tncf!rra· 
da a a~11ão ea:traord,,.aria do Oongrt&&o Jli · 
miro•. 

Em segnida na tórma do art. 14 do Regi-
menlo Commom, é lida e approvada a pre· 
sente ac~. 

Levanta -se a se~ s!o • 
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SESSÃO ORDINARIA 

• 



• 



CONGRESSO MINEIRO. 

Al'JNAES 
DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

ACT.AD .~ 1.• il:S~Ã, PRlP · [t , T RI P,R 
A 3.• SE3 ~ A .> ' I DINA!{IA fH 5." LEGH · 
L~TURA DA r AM \ RA OOS DEPUTAO J ·" 
CONGR~:SSO L EGlSL T}V J D ~:\T ;. DO .18 
MINAS GER iiE i, A )8 12 DE JU-'H O DE 
1900. -

PRE'ID:aNClA. Dl SR . P RADO L1 PE 

A' hora regimenhl, r ·i'a a <- bamada, 
aoham·se pr-esentes os srs. Pra1o L'>P"B, Amo 
rico Lo;>ea, a rgomlro de Ra onde, Jayme 
Gome•, Nelson de Senna, B itor de Sont~a. 
João França, A!Jonso Peno Junior, José AI · 
vos, Ado1pbo Vianna e ~!l U I de Faria, talt!ln· 
do cs demais senhores . 

Abre se n soasil J . 
o en . 1. • s t~RBTARto dá conta da sognio.t e 

BXPBDJENTE 

Telegramma• 

Do ar. Campos elo Aml ral. de 10 do cor : 

ACTA DA 2, • SE88ÀO PREPARAT.IRIA DA CA. • .A.• 
RA b 1> DEPt;TAD R A.O C NGRK av LKGI LATI· 
V<l 0 1 E •T4DO DIS MlNAI G&RAB A •. S 13 D. 
JU:JH UB 11109 . 

PR E OIDE NC IA U • f R. PRA.UO L OPES 

I Ao meio di !l, fo:llta a ch, m11da, ~ oh m·se 
presen te11 os Rrs . PrddO Lope , Amorioo Lo· 
~ 0 3 , hrg mir·o de Ro!ende, L'i hscn do Senna, 
J..ymo Uomes, Heitor ele ~ousa, Jo!o F ança, 
Affonso Penna Junior, José Alves, Adolpho 
V•annt, Raul do Faria, Ju•eal Penna e Sil· 
veira Brum, faltando os demais senhores. 

Abro·se a sessão: 
Lida a acta da antecedentê e, não h a vendo 

quem sobre ella raça observações, ftca a mea· 
ma sobro a mesa para ser opprovada qtlan• 
do houver numero. 

0 BR. I. • SECRETARIO dá oonU do lO• 
gninte 

SXPBDJENTB 

rente, ptocedente de c •. a Brllnca, commo- Dos sr 11. Jc!o Lisboa e Alvos de Lemos com· 
nicando aohsr -se de viagem rara O!ta. Capi blGnicando qoe obaw:arlo a eata Capi$&1 no 
tal prompto para os trab:li ho .-1 t trada . dia 15 para a in ~ talhçlo do Congresso. In· 

D.J sr. S<ioardo do Amar.ol de hoj e datlt.- I teirad~ 
do, prooedent'! de Pouso Alegro, neolar•ndo • 
que acbar·se·á pre.en~ á sessão d dia 15.-
lnt.eirada 

Nada mais havendo qU'! t ratar, o ar. Pre· 
s\dento convida os src1 . cte putaios p resen~s 
para nova eo s~:lo p rep JK"lltor la amanhã, á. 
hora regimen\al e 

L~vanta·se a sesslo. 

O/fiei o 

Do S!" . JoA Anto io trazendo ao c nlleoi 
ment~ da Camara q e faltarA AI primeiras 
sesaões por mo1ivo ~e molestia em pessoa 
de bOa família. Inteirada. 

Communicaç(lo 

o sa . NWL'ioN DI: BPN.A. oommuoiQa e a 
eamara tloa egu.almen~ JDtelra4a qae c; ar. 
PaoJiello nlo poderi oompar~oe Á8 primei· 
rae aeaaGes por moleetta em peeaoa de aaa. 
!Atmilla. 
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Nada maia havendo qne tratar o ar. Pre· 
ddeate connda oa 11'8 depotadoa presentes 
para oompuecerem amllll hl á hora regi· 
mental e 

Le-.anta.se a aealo. 

ACTA DA 3.• f:EP!õ:AO PRBPARATORIA DA 
C MARA DOS DEPUTADOS AO C.ONGRES-
S LE }.:)L ~ TlVO DO ESTADO DE b IL .A.S 
GE&aES, AOS 14 DE JU!"HO DB 1909. 

PRB IOBNCU DO 8JL PRADO L<'IP_, 

Ao moi: rll a, feita a chamada, aob ~aa:-sc 
presentes cs srs. Prado Lopes, Ameri o Lo-
pes, Arg miro de Resende, Jayme Guo:.os, 
Nd n dE' ~.: ODP a, Heitor de Sonsa, J ~o 
Fr~o nça. J t:é Alves, Adol pbo Vlan a, Raul 
ele Fari , Juvr nal Penna. Silveira Brnm, (d i-
tando com c11 11 participao a os ~<r a. J iio 
Antonio o eoliello e : tm d la os maio se· 
nborell. 

lJda a : ota da antecedente e nAo havendo 
qoem 8 bre pila raça baorva{'Õ fica a 
me ma sobr a Me a par ser approvada 
quando b uv r nu ecó. 

Abre- c.l • se~o ão . 
0 SR. }, 0 ECRl!.TAJUO á. conta do Se· 

gninte 
• E1PBDJENTE . 
Telegramma-8 

Do sr. S hum nn, de bontcm dabdo, pro· 
cedente ela Capital Federal, communicando 
chegar hoje a cata Capital.-Inteirada. 

Do ar. Zoroaatro de Alvarenp, de bojo 
'datado, proced nte de Perdões, dEclarando 
achar-se de vir gom, prompto para os tn.ba· 
lboa.-Intcirada. 

Dos srs. Styliw, Waldomiro de Magalbles, 
Miranda Junior e 1'ooqueville, de hoJe data-
do, procedente da Barra do Pirahy, com· 
momcando a harem-se de_ viagem, promptos 
para os trabalhos.-Inteirada. 

ao•muntcacõts 
0 SR. NELSON DB SBNNA. CODUrUnica e a 

camara fica inteirada que o ar. Garibald.i 
Mello EÓ poderá comparecer á sessão de 17 
do corrente. 

0 SR. HEITOR DE SoU~ A traz ao conheci· 
mento da Camara, e esta fica egoalmen'e 
lnttnrada, que o r Valladares aoba-se 
prompt-o pts ra os traballlos. 

Ot!lcio 
Do sr. 1. o sccr~ tario do S" nado de hoje 

datado, commonica o do nilo se ter veriJlcado 
nomero lepl de sen;. durea presentes para 
a iDatallaçio do Contr• esso amanbi, oonfor· 
me deteraina a Jei.-Ioteirada. 

O &R. PllaiDBNTB thz qoe nilo havendo 
nomero legal de srs. depoadoa presentes 
para a ina1allaçio do Congrefso, manda que 

dlaao se dê conhecimento ao senacto e ao go· 
"Yerno e COnTOCa nova 18111o prrparatoi.ia 
para amanhA. dando para a meama a EGo 
golnte • ORDB!l DO DIA 

D!aoualo DDica do parecer n. 144. de IG09, 
reconhecendo d• pubdo pela 5.• oircumaorlo 
pçlo eJsltoral do Eatado o ar. mlljor Anto· 
nio Leio Monteiro de :.t:oon. 

Levantl-68 a&e&!IO. 

ACTA fiA 4.• BESSAO PRBPARA.TORIA~ 
AOS 15 DB JUNHO DB 1909. 

PREBIDENCIA DO SR . PRADO LOPB!. 

Ao meio dia, feita s chamada, acham-se 
pre. eutes os srs. Prado LopeP, a merioo Lo-
J)OP, Argemiro de Resende, Jayme Gomes, 
N l~on de ·onna, Heitor de Sonsa, J lo Fran· 
r:~o. Jo, é Alves, Au. lpbo Viann , Raul de F&· 
ria, Juv ual Penna, Silveira Brnm, Tavares 
de Melk, Scbuma.nn, Stylita, Valdosiro de 
Magalhãe , Mir nda Junior, Tooqueville, 
Eduardo oo Amaral, Joio U sboa, Alves de 
Lemos, João Volloso, Xavier RoUm. Ckmpoa 
do Amaral, Edgardo da Conba, Senna F'fgoel· 
rodo e Mt~rSi3B da Silva, faltando oom caosa 
parti~;ipac a os 81'8: Joio Antonio, Paoliello 
e Garibal:ti de Mello e sem ella os mala se· 
nhores . 

Abre se a seasio • 
Lida a acta da antecedente e nlo havendo 

quem sobre ella raoa observações é a mea· 
ma dada por approvada e bem assiiD as doa 
dias 12 e 13. 

&xP\lDIBNTB 

Sobre a mesa nlio ha matéria do exp&· 
cliente. 

Discu81ão unica do parecer n. 144 

E' lido e posto em disoussilo o seguinte 
Parece!' n. 144; de 1909 

A commissl!o de . Constitol~o, Leaiala· 
çto e Justiça, a oojo eatodo !ol submeUido 
o dip'oma de deputado expedido ao er. ma· 
jor Antonio Leio Monteiro de Moura, pela 
jona apuradora da oleio&o procecllda .. em 10 
de janeiro deste anno para prtbencbimen-
\o do uma vsga de deputado pela 5.• clr• 
onmsoripçio eleitoral, • xamlnando todoa oa 
dooumentos e pspeis referentes a essa elei· 
çAo, contra a qual nio boove nenhoma 
consesao&o oo protesto, e veriftcando que 
e1rectlvamente r i o candidato diplomado o 
maia votado de qulllltos foram ao11ngados 
no referido pleito, que correo com toda 
regula.ridade, é de parecer que se reoonhe· 
ça o proclame dt!potado pela 5. • ol.reom· 
Pcripl)io eleitoral o ar. major Antonio Leio 
Monteiro de Moura. 

Sala das Commfssões, €m 23 de março de 
1909.- Heitor de SollZI, pruldtnte.- Jos6 



Alua; relator. - alclomlrO- Magalbies.-
.Americó Ldpea. 

Nlngum pHlndo a "'lavra encerra-se a 
iiacnulo, sendo appro-.a~ao o pareéer, pelo 
qne o 111'. Prealdenle proclama det'nUdo pela 
5.• clrcomacripçlo eleiwral do Babdo oasr. 
m11j"r Anwnio Leio Mon"'iro de .Moura. 

ACTA DA. SESSlO SOLF..MNE DB INST ALLI.· 
Çn.O DA 3. • SBSSAO ORDINARIA. DA 5. • LJ. 
OISLA. TURA , DO CONGRESSO DO BSTÁDO 
DE """AS GBIUBS, AOS 15 DE .JUNHO DK' 1909 . • -~~ 

-1 
PR.BelDBNCIÃ DO Slt , PRADO L '>PBS 

(Pruiderlte da Oamara) 
O SB.. Nm.!oN D& SBNNÁ, pela· ardem, fll· 

zen do nr achar se na ante-ula o d9pntado 1 cuja proclamaçlo acaba de ser Ct!ita, requer 1 
a nomeaçio de uma commissit.o para intro· 1 A' ama h )ra da i !l df féita H. chP.mada . 
dnzil·o no recinto. Slo nomeados para oe;sa 1 acham se p E'&entes os til &.: Padro Lopes, ~e· 
comm saio os 81'8. Nelson de Senna, Rliul de :ri:r ·Lopes., Prado Drommond. Gome" Fhi:re, 
Fa:r•a e JnveDal Penna. Ferre1ra AlveR. Antonb Carlos, L<lVind Lo· 

c m &s formalidades de estylo é introdu pos, MeUo Fr~tDoo, Pedro Matta, Cllmillo de· 
zi.do no recinto, presta oomp omis o regi Britto, Anto ·io .Mttrü.ns, Bias Fortes, Rocha 
mental e $ema asse oto o sr. m~Jj r An ~onio Lagoa, Ribei ro do Oliveira, Gaspar L»pes, 
Leio Mont iro de Moura. : Jympio .Mourlo, Argdmiro RePeod • J•ym~ 

' IN.STALLAÇÃO DO C :.tN~.RKS o J ~O F:ranç11. J sé Alves. A \r:I &JbO V18Bn&. I Gc.me , Nelson de enna, Heitor d.: Sou a, 

. Raol de Fa. ria, Jn enaJ P nna, Silve~l'a 
o S.R. PREaDBNTB diZ (\U·"' aoh~ndo sn pre- a .. n 'Tav ·r·l\,o de Mello, & b .. u ~lln ' Stylit.!!, 

sen s srs. deputados e m num &r o l ~gal P.ara ValdomÍl'u de hfagalblesJ Mirllnrla uoior, To· 
a Jnstal .acl..,_ do Congr so, mand a que dt so cqul'villt-, Bdo1:1r o do Anurrll l. Jol Li -boa,1 

se dê oooh \)Jmento li. g overno ao S nlldo. Alves do Lemos Joi o Vell o X· ~ vier Rohm 
So pendo se a sessão até que ·e r ceb · Cttmpo . rto n;~ral, Eligard. da. Conha, Sen~ 

commnnioaçAo daqoella Co s~~o c!e bavt!r no o Figueiredo e Ml\ •t ina S1lva, r ltanrto oom 
não presentes seu membr os om ou lle ro Je- causa participada u :~ sra. Joll , Ant.,oi , Pao· 
gal. ·o,m-wo li!? li•• e Oar ib l .h , , ~oUo se01 ; llae os 

,...,. mui~ Pr& . 
Reab ~r ta a sesslo, o r. 1. · Secretario, 

pelu ordom, o htendo u rgenoia, prooe e t\. 
!li t ora de um oflloto do r. 1. • S oll?lario 

do Senado, commun· oan do ter e ver;1 a do 
numero lcg J de senadores para a in 12.il ~ 
çAo do Congre11so e haver sido designa do o 
dia de hoje, á a 2 hora da tarde, p r"' I?S ~Il 
solemnidade, devendo os s.rs . Congressista 
reunirem-se uma ho ·a ntes da marcadll 
adm do se pr oceder ao sorteio da commis-
6!o qua tem de r eoe er o ar. Secr ta~io de 
E-stado inon.mbido de fazer a leitora da 
lfeDSagem pres·den.o • 
Fallecimeta to do co-nselheiro .Affonso Pe-nna 

O r. P~e lde~te di1 que os seus col · 
legas já. têm nou c a do t ll ciment-o do 
ex mo. sr . conselheiro Afronso Penna, occor 
rido hontem, na Capital Federal . 

A CatDl:l,l'a nlo pode ser indifror to a essa 
desol dora nottcia qne eohoou doloros mente 
em todo o Estado de Minas e no P iz in· 
teiro. 

Interi)retand , poi11, o senti de sons aol· 
legas, que aoredi , sor o de todo o povo 
mineiro, re olve suspender os trabalhos da 
Camara pelo espaço do 8 di"s e nomear a 
seguintes co-:Jmi sõos : um11, c ·mposta do, 
srs. Martins da Silva, Silveira. ru m, h a 
manc, Argcmico de Rezt nde, Jo é Alve e 
N' l an de Sonna para ir ao Rio de J om~~ 
repre -entar a mesma C&mar a nos t nertt.~ 
do saodo o b ·asileiro; outra, constituid aos 
srs . Heitor de Sonza, Joi o Lisboa, Jay me 
Gomes, V al io miro de M~galhles e Ju.venul 
Pc~noa par rapre~~ntar egua ment e e ta 
Corporação Legt 1 t 1v em toda as domon· 
atr&ções do pesar que tê n de e0r tributa-
ela ! memoria do illust e mort ., naquella 
Capital. 

Nada maia havendo qu :. tr tar 
Lennta se a sesf!llo. 

Abre·s a sess!o. 
O sr . PreFi ·ente diz que, na fó "m~ d art. 

i. · do Regim.,.n to !;um om, ae-s lii oc..,dor 
ao ~oortaio da cor mi ã qo, t m de ceb r 
o SL' . Seot•etarí· do E ,ta1 , incumb ido e 
lêr a m ns gem pr tsidencial . 

Para 11 ret rd~ commi .. são sAo sorteado 
o srs . s· oador An nio .arJoa e s srs. 
de utlldos 8chumann e HeiLor de Souali. 

Su pen Je ·se a s6sslo a té que s . ~ • aunun· 
ciada a chegada de ar. Secretario do In· 
terior. 

.Ã • 2 hor s da tarde, sendo annunoiada a 
oheg da de s. ex c ., o sr . Presidente reabre 
a sessão e convida a commissAo sorteada.& 
cumprir o sen dever . 

lntrodozido no recinto oom aa f.Jrmalida· 
des regimentaes o ex mo. s • dr. Est ;)vAo Lei· 
te de Magalhles Pinto,S cret rio do Interior 
toma elle ass nto na Mesa, á direita do er. 
Presidente e~ sendo-lhe dada a palavra, pro· 
cede á. leito ~~ das segnint s mens.agens. 

Senhores membros do Congresso do 
Es·adt> de Minas Geraes . 

Já estava impressa a Mensagem, que 
me cumpre apresentar-vos , quando, <;om 
o mais profundo pezar e a mais dolo-
rosa surpresa~ recebi do exmo. sr. mi· 
nistro do Interior a communicação do 
fallecimento, h ontem~ do nosso emi-
nente co-estadoano, conselheiro affonso 
Augusto Moreira Penna, que se achava 
exercendo com grande proveito para o 
Paiz o elevado cargo de Presidente da 
Repnblica. 

Levando ao vosso conhecimento a 
triste noticia,estou certo de que o luctu-



-
~issimo facto causarA aos srs. membros 
do Congresso a mesma intensa impres· 
s1o de dor que sentiu o Governo pela 
perda irreparavel que acaba de soffrer a 
Republica Brasileira. 

Ninguem mais do que o conselhdro 
Affonso Penna teve confiança nos altos 
destinos da nossa Patria, como nin-
guem por eUa trabalhou com tanta 
dedicaç111o, fé e amor. 

Em menos de um anno, srs. senado-
res e deputados, a noC!sa querida Terra 
recebeu dois golpes profundíssimos : 

Honteni, Jolio Pinheiro; hoje, Affonso 
Penna. 

Que Minas Geraes, unida na solidari-
edade da grande dor, seja bastante forte 
para &upportar a rudesa de golpes tão 
desapiedados, inspirando-se em os no-
bres exemplGS de elevaçAo moral e civi-
ca que elles nos ·legaram. 

Palacio da Presidencia do Estado de 
Minas Geraes, em Bello Horizonte. aos 
15 de junho de 1909.- Wenceslau Braz 
Pereira Gomes. 

g en'hons ~em\nos d.o JGongtes:;o S:es\:;\a\\~o 
Ao t_s\~ào. 

Desempenhando-me de obrigação pre-
scripta em nossa lei basica, venho dar-
vos conta succinta dos negocios do Es-
tado durante o anno decorrid e indi-
car alguns serviços que precisam de pro-
videncias legislativas. 

Antes, porém, de fazel-o cumpro o 
grato dever de congratular-me ~om o 
povo mineiro pela terceira reunião ordi-
naria do Congresso Legislativo, certo, 
como estou, de que a presente ses ão 
será tambem fecunda em beneficios para 
o nosso querido e glorioso Estado. 

Ao assumir o Governo de Minas a 3 
de abril deste anno, foi meu primeiro 
cuidado faze r um estudo rapido de sua 
situação economica e financeira, e bem 
assim o das reforma feitas em departa-
mentos da maior importancia, como o 
da agricultura e o rla in tr~cção. 

E com sinceridade devo confe sar-
TOS que. embora se me tenha afigurado 
ao espírito bastante melindrosa a situa-
ç~o financeira, entretanto, senti-me sa-
tisfeito, como mineiro e como brasilejro, 
deante dos resultados jâ conseguidos pela 
reforma dos nossos processos de ensino e 

de agricultura, cujas es lançadas e 
~.m feliz começo de execuçlo pelo sau-
dosissimo dr. João Pinheiro, tiveram 
proseguhnento no governo do eminenre 
!c~Presidente Bueno Bmndlio, cuja 

passagem pela esphera administrativa 
provocou sinceros e enthusiasticos ap-
plausos do povo mineiro. 

Pelos meus estudos anteriormente fei-
tos e, pela observação em dois mezes de 
governo. convenci-me de que, si conti-
nuarmos a executar o actual plano de 
reforma do trabalho e da instrucçlo, 
dando a esta um cunho ainda mais pra-
tico, teremos em época proxima talvez, 
alcançado a solução do grave problema 
economico, firmando-se consequentemen-
te em alicerce estavel e solido, a situa· 
ção financeira do Estado. 

A uberdade do solo de Minas Geraes, 
a riqueza do sub- ulo, a excellencia do 
clima e outras tantas condições de pro-
gresso da opulenta natureza mineira es-
tão a desafiar as nossas energias e ini-
ciativa e a exigir que saiamos do estado 
de penuria, tão deprimente para n6s, em 
que ha tanto tempo nos debatemos. 

O caminho está traçado- não retro-
ceder, não parar, não precipitar. 

Sitnaçiio economica 

Eis como se apresenta a situação eco-
nomica do anno findo. 

O valor da expdrlação que em 1907 
elevou-se a 151 mil contos, baixou em 
1908 a 136 mil e duzentos contos, ha-
vendo portauto, uma diffe rença para 
menos de 14 mil e oitocento contos. 

Só o café- que representa, a maior 
parcella da exportação do Estado, as-
signala uma diminuição de 17 mil 962 
contos no valor da exportação em con-
fronto com a exportação do anno pas-
sado . 

Houve, porém, compensação ém re-
hção a outros generos, principalmente 
cereaes, cujo v:::tlor de exportação produ-
ziu 3.100 conto a mais, contribuindo, 
d'e 1. arte. para que a difierença para 
menos acima notada baixasse a 14.800 
contos. 

Quer isto dizer que o desenvolvimen-
to economico do nosso Estado se vae 
operando lenta mas seguramente. A 
pouco e pouco a monocultura a que se 
entregavam os agricultores com graves 
prejuízo para a fortuna publica e parti· 



ar ·e todcs com razão con-
emnada, vae cedendo campo á poly-

cultura. 
Os seguintes dados confirmam plena-

mente a asserção que acabo de fazOT : 
O arroz, cuja exportação foi de 4.122 

toneladas em 1906, subiu a 8.549 tone-
ta(ias em 1907, ~ndo alcançado 9. 773 
toneladas em 1908. 

O valor official deste producto foi res-
pectivamente de 1. 748 contos, 2. 479 .e 
3.247 contos. 

O feij5o.. cuja exportaç!o em 1906 
foi de 4. 706 toneladas passou em 1997 
a S. 935 toneladas e attingiu em 1908 a 
10.566 toneladas, produzindo respectiva-
mente em valores officiaes 1. 241, 1. 602 
e 2 . 007 contos de réis. 

Em relaçio ao milho é o seguinte o 

A variedade dos productos de expor-
tação mineira e a alta que vae tendo os 
valores destes pr"ductos constituem in-
contestavelmente symptoma muito ani-
mador. 

Eleva-se já a 15 o numero dos gene-
ros que figuram na exportaç!o com va-
lor official superior a mil contos de réis 
poranno. 
Examinando-~e comparativé:.metrt.e a 

exporta-tão dos annos de 1907 e 1908 
chegamos aos seguintes re~ultados, em 
algarismos redondos : 

Oen ros de produ-
cção . . ... . .... . 

Generos munufe-
cturados .... . . .. 

Criação e produ-
cto corr latos. 

Industria e traeti· 

1907 1908 

19. i30:00Ó. 000 63.490: ()()() 

• 14:COOSOOO 

51.060: ()()() 

accrescimo observado nos tres a unos qne va • ••••••••• .••• ()()() 

vimos confrontando : a ex:portaç!o que 
em 1906 foi de 16.604 toneladas, pro-
duzinao o valor ofiicial de 1. 710 conto 

Total. .....•. 

de réi , em 1907 subiu a 22 .1 Oi tone-
ladas com o valor de 3. 094 cont s de 0 imposto de exportação em 1908 
Téi , e, em ] 9 8, alcançou 26. 21 tone- l produziram 7. 225:00 00 contra ..... 
ladas no valor de 3. 755 contos de réis ·js. 840~000 000 em 19 7. 

O toucinho passou _de 3.627 tonela- Na mens.a~em ~nte~or . e accenhtou 
das em 1907, a 4.22/ em 1908, nova- que a admtm traçao mtnetra encontrnn-
lor de 4.243 contos de réis e 4. 650 con- do o problema do café como objecto de 
tos respectivamente. contracto solemne entre tres Estados, 

A exportação de batatas ao contra- produzindo obrigações reciprocas e já 
rio do que observamos quanto ao outros em p a e de plena execução, submetteu-
productos, baixou em j908 a 5 . 277 to· se ás injuncções que a situação impu-
neladas .. contra 6~33 em 1907; em com- nha. 
pen ação, porém, o v.-\lor official aug- Desde logo affirmou-se que o produ-
mentou de 233 contos, pois que, a expor- cto da obre-taxa reverteria em provei-
tação que no atíno de 1907 produziu 748 to da lavoura .. promessa a que se vae ._ 
contos, no anno de 1908 alcançou 981 dando cumprimento. Effectivamente, ao-
contos de réis - o que se explica pela xiliando os pr ductores de café quando 
melhoria do preço em kilo-que de 120 reunidos em cooperati . s; dando ma-
réis naquelle anuo ~assou neste a ser de chinas de beneficiamen o sob a forma 
186 réis. de premias; e tabelecendo armazens de 

O manganez subiu de 214.500 tonela- depositas no portos de exportação e 
das a 243.600 no anno passado . de de tino ; creando creditas bancarias; 

O ouro apresenta um augme to de subvencionando no extrano-eiro agentes 
48 .230 grammas, sendo o valor offi- para a collocação de productos, o Go-
cial de exportação de 7. 894 contos em verno c tá fazen do voltar ao productor 
1908 contra 7. 793 conto em 1907. o accr cimo de imposto repre entado 

A exportação de ma.ieira que no pela obre-taxa . 
anno de 1907 foi de 8. 311 toneladas ele- O re ulta 0 já colhido mostram ela-
vou-se em 1908 a 10.118. ramente o acerto das medidas tomadas. 

Apresenta tambem consideravel aug- E os lavradore tendo bem comprehen-
mento a exportação de leite, manteiga, dido a di y o ições ;tdministrativas que 
ovos, aves domesticas, gado snino, muar 

1 

vi am amparar-lhe os interesses acu-
e lanigero, fumo, farinhas diversas, as- diram ao appello dos poderes publi-
sucar, rapaduras e fructas frescas. cos, organizando-se em assodaçõe~ agri-



colas constituidas por elementos de pri· As garan • assim 
meira. ordem. operativas represen~m adiaDtamen 

P6de-se affi.rmar hoje que 6. acepção dos premios a que ellas têm direito, quer 
de um ou outro, os principaes munici- apresentando ao mercado typos melho-
pios da zona da matta possuem coope- res 6le café, quer pr()Cl{l'al1do ccllocal-o 
rativas e no sul e oeste de Minas já em mlos de iatermediarios que se acham 
se vae· iniciando a organização de iden- mais proxim9s dos consumidores. 
ticas associações. Até fins de março Verificada qualquer das hypotheses, 
cerca de 18 municípios dos de maior pro- se lhes vão creditando os premios alcan-
ducçl!o pos uiam jà as suas cooperativas çados. 
perfeitamente organizadas. E' assim que a Cooperativa de Cata-

O movimento neste sentido é, pois guazes já tem em haver a importancia 
bastan , animadol· : 0 espírito de asso- de 1:526$800 para ser abatida dos ....•. 
ciação a e ncontrando acolhida entre 25:000$000 que o Governo lhe adiantou 
os lavra ore mineiros, cumprindo-me para a acquisição das machinas de rcbe· 

neficiar café. notar qu além das 18 cooperativas mu-
nicipaes _ unicas a ceitas pelo dec. n. Creditos identicos serão abertos ás 
2.1 o, ha ainda 19 districtaes que se Cooperativas de Ponte Nova .. Rio Branco 
acham confederadas áque1las . e .s. João Nepomuceno log.? que se .li-

. • qutdarem as vendas do cafe remettido 
O. num~ro de ass~crações augmenta- para a Europa. · 

se d1a a dia, graças a lealdade com q~e As transacções realizadas por estas as-
o Gov:rno. tem procurado dar cumpn- sociações não são ainda muito avulta-
n:ent~ a le1, e aos ?<>ns resu~tados. que das, porque só puderam ser iniciadas 
vao apre entando a,s transacçoes feitas. no fim da safra passada tendo aido, 

De facto, as coop~rativas que _primeiro como era natural, g sto 'algum tempo 
tomaram parte activa no movrmento e na organização das primeiras socieda-
souberam aproveitar-se das regalias con- des. Em todo o caso o resultado obti-
feridas p la lei, como as de Cataguazes , do constitue uma bella perspectiva e 
Rio Branco, Ponte Nova, S. Joa:o Ne- representa uma promessa de optimo fu-
pomuceno e Leopoldina, não só têm re- turo. 
cebi~o. adeantam~ntos necessarios á Venderam as Cooperativas 14.858 sa-
a~qutstçfio de a:achwas . de r~benefi - cca~ de café, sendo 5. 622 na Belgica, 
c1amento do .c~fe, como atnda tem en· 580 em Napoles e 8. 656 no Rio de 
contrad~ factltdade para . a o bten~ão de Janeiro. As contas ._de vendas apura-
~prestimos que se destinem ao tmpul- das referentes ao período de 16 de abril 

s~oname~to da boa marcha dos nego- de 19o8 a 4 de abril do corrente anno, 
, c1os soc1aes. quer para o café vendido no Rio, quer 

Os armazens existentes nas praças ex- para o vendido no extrangeiro, podem 
port doras do Rio e Santos, como nas im- assim ser devidamente cotejadas : 
portadoras de Antuerpia e Napoles, a As 8. 656 saccas vendidas no Rio de 
manutenção de agentes no paiz e fóra J aneiro foram collocadas no mercado por 
delle são providencias que de um lado agentes das Cooperativas (que cobram 
facilitam a organização e funccionamen- apenas 50 réis por arroba), Jtão fica:ram 
to das a sociações agric<'l.as e do outro sujeitas a carreto, uma vez que sairam 
contriba m para demonstrar nos cen- directamente dos armazens do Governo 
tros consumiQores a superioridade do ca- para as casas compradoras. As despe-
f ' brasileiro. sas foram, pois, reduzidas ao mínimo 

Ainda , no me mo proposito, têm-se possível. E se café alcançou o preço 
conferido auxílios para a manutenção de bruto de 205:771$372 ; pagou de :mpos-
ag .c t s da Cooperativas, na Europa, e tos e fretes 58:616$44 7, deixando o li-
ás Co perativas de L eopoldina e Rio quido de 147:1308660, que, dividido pe· 
Branco q uc se r uniram para uma ac- las 8.656 saccas produz 16$997 por sa-
ção conjuncta - e. certo, mais efficaz, cca, ou sejam 4$249 por arroba. 
concedeu- auxilio para que mante- As 5 . 622 saccas vendidas directamen-
nham casas e torração de café, na Bel- te no extrangeiro renderam 173:120$032, 
gica. tendo feito despesas no valor de ...... .. 



:11 do um resultado li-
quido de 115:943$199. Cada sacca fi-
cou assim vendida por 20$623 ou sejam 
5$155 por arroba. 

A differença. verificada na vendi di-
recta no extrangeiro foi de 8906 em ar-
roba sobre a venda feita pelos agentes 
das Cooperativas, o que revela não pe-
quena economia. E a differença para 
me o as espesas é hnto mais accen-
tuada quando se tem em vista as ven-
das effectnadas por casas commissarias, 
como passamos a ver : 

As 8.656 saccas de café vendidas 
por 205:771$372 deixariam de commis-
são ( 3 % ) 6:173$141, além do que se-
riam sobrecarregadas de despesas de 
carretosJ braçagem, etc., na importan-
cia de 5: 19as600, de modo que o lucro 
liquido seria ainda desfalcado de, ..... . 
11:366$741 e ficaria, portantoJ reduzido 
a 135:752$919 ou 1586 3 por sacca e .. . 
3$920 por arroba. Evidencia-se daqui 
uma differença de $329 em arroba con· 
tra as vendas feitas pelos agentes das 
cooperativa!l e de 1$235 contra as ven-
das directas no extrangeiro, relevando 
notar que os algarismos apurados não 
podem soffrer discussão, pois que não se 
baseiam simplesmente emcalculos e pre-
visões, mas são tirados de factos positivos 
e reaes. 

Prometteu~se ao !a rador uma remu• 
neração melhor ~,os seus esforços c·om 
a economia resnl!ante da despesa com 
intermediarias . 

A promessa foi além da expectativa. 
O resultado descri pto deixa bem claro 

que não houve s6mente reducção de des-
pesas, mas tambem vendas mais com-
pensadoras. 

As sabias p:evisões do pranteado e 
saudoso auctor do plano, foram pois, 
mathematicamente concretizadas em fa-
cto. 

Do expo~to resulta que o lavrador 
recebendo mais 4$940 por sacco de café, 
em virtude da venda directa, e pagando 
a sobre-taxa de 3 franco , recolhe ain-
da o lucro liquido de 3 050. 

A reversão da sobre-taxa se faz 
d'est'arte duplamente pelos premios e 
lucros obtidos. 

O desenvolvimento que tem tomado 
esse serviço, as medidas de caracter 
pratico postas em acção, as despesas 
exigidas e as providencias que devem 

ser ainda adoptadas para seu eito 
funccionamento estão circumstanciada-
mente descriptas no relato rio do dr. 
Secretario das Finanças. 

O governo de Minas foi convidado 
pelo da União para um accordo em que 
devem tambem toma parte os gover-
nos de S. Paulo e do Rio de Janeiro 
para a organização de um traba1ho sys-
thematizadf) de propag- nda do osso 
priucipal elemento de exportação. 

Na reunião para esse fim celebrada, 
do Rio, o governo de Minas se fez re-
presentar pelo illnstre deputado federal 
nr. Ribeiro Junqueira, cuja competen-
:>ia é de todos conhecida. 

Na alludida reunião o delegado de 
Minas pugnou pelo plano adoptado no 
nosso Estado e que tão _lisong iros re-
sultados vae produzindo . 

O assumpto está ainda em estudos. 
En ino pratico de a o-ri cnlt ura 

O ensino pratico de agricultura é 
ministrado nas fazenda~·mo elo, creadas 
pela lei n. 454 de 6 de setembro de 
1907 . 

Além das fazendas-mo elo d· <Ga m l-
lei. a:. , situada no município da Capi-
tal, «Fabrica» no do Serro, « etiro do 
Recreio:. no de Santa Barbara , e <Di-
nin no de Itapecerica 1 acham-se ins-
tallados campos de demonstração na ci-
dade de Ayuruoca e nas colonias cNova 
Baden» <Francisco Salles::. e dtamba-
curyl> . 

Todos estes estabelecimentos estão 
dotados das machinas agrícolas neces~.a
rias ao serviço e ao ensino pratico a que 
se destinam. 

Na fa1enda da «Gamelleira::. recebe-
ram instrucção agricti.a pratica durante 
o anno findo 50 apr ndizes, continuando 
a ser a mesma fazenda visitada por ele-
vado numero de agricultores que alli 
têm ido para conhecer as machinas e os 
processos agrícolas postos em pratica. 

De accordo com art 9. · ali1ua 3 . · da 
cit. lei, ·têm sido subvencionadas pelo 
Estado diversas fazendas para o ensino 
pratico de agricultura. 

.Eleva-se a 203 o numero de aprendi-
zes que no anno p. pas ado nellas rece-
beram ensinamentos. 

Recebem actualmente s 1bvenção do 
governo 11 estabelecimentos particula-
res, entre os quaes achase a escola-agrí-
cola de Lavras. São tambem subvencio-



elo Estado as escolas de • Bos-. Junqueira; Ce ~, DD Cd · o; 
co, o e estiveram no auno passado por I Se.rro do sr. Aristotelles de Oli•eir.a Bran-
conta do governo 15 aprend~es. dão; TeN'a Sa~~IIJ-, no do Pará, do ar. 

Chritiano Alves de MeUoi. La~lllfgWG.;, 
Fazenda Modelo no de Marianna, do sr. 1~colau de Car-

Existem actualmente no Estaâo ,5 fa-
zendas-modelo, custeadas pelo governo: 
Gamelleira no município daJCapital, &-
tiro de &ereto no de Santa Barbara:~ 
Fal nca, no do Serro, Diniz, no de ltü 
pecerica c Bnir1·o Alt >~ no da Campa-
nha . 

Esta ultima se acha ainda em perío-
do de installação e inicio de serriço. 

A fazenda-modelo da. Ayuruoca foi 
transformada em campo pratico de agri-
cultura. 

Sobe a 102 hectares a area total la-
vrada nas quatro primeiras, estando to-
das providas de machinas e instrumen-
tos agrados dos máis aperfeiçoados . 

Nestas fazendas ' têm-se cultivado ce-
reaes, batatas, canna de assucar, abaca-
xis, amendoim, algodão, forragens di-
versas e se vae iniciando, com probabili-
dade de resultadus compensadores a 
plantação do trigo. 

O custo medio da lavra de cada he-
ctare, inclusivé o deslocamento é de 
112$500, na Gamellez"ra; 104$892 na do 
Retiro do Recreio; 203$648 na da Fabri-
ca, e 69$831 na fazenda do Di1tiz. 

Annexo á fazenda da Gamelleira foi 
creado umWosto Zootechnico, onde exis-
tem reproductores bovinos, cavallares1 

caprinos e lanigeros. 

valho Sampaio; A.Mu~ no de S. JGAot 
d'El-Rei,,do sr. Procopio de Carvalho.. 

Nestas fazenda~ t=ulti:~otam-se prin.ci .. 
palmente cereaes, canna. de assucar e 
batatas inglesas. 

Possuem todas ellas os iastrume:ntoa 
agrarios de accordo com as insttucçõa 
de lt! de fevereiro de 19(}8. 

llacllin~&S agr~las 

A Directoria de Agricultura continua 
a manter um stoek de machinas e ia .. 
trumentO! agrarios comprados na Eu-
ropa, Estados Unidos, Rio e S. Paulo 
para fornecer pelo custo aos agriculto-
res. 

Durante o anno passado foram ad· 
quiridas 1. 7 43 machinas agrarias e 60 
instromentos destinados á viticultura, 
de onde se infere que já é consideravef 
a introducçl'o de taes apparelhos no Es-
tado. A alludida repartição deu tran-
sporte gratuito para 87 machinas a.d-: 
quiridas directamente pelos lavradores. 
No período de 1? de janeiro a 30 de 
abril deste anno a Directoria de Agri· 
cultura introduziu no Estado para diver-
sos agricultores 266 J:ftachinas agrariaa, 
perfazendo o total de 2. 009. 

Como se vê, é bastante animador o 
movimento que se vae operando em 

Fazendas subvencionadas I nossos rotineiros processos agrícolas. 

Em virtude do alinea 3~, art. 9.· da , Potos tabulares 
lei n. 454 de 6 setembro de 1907 são, I 
pelo Estado,subvencionadas, para o fim 1 Foram perfurados, 'la cidade de Sete 
de ministrar o ensino pratico de agri- Lagoas, 13 poços, estan1o_já em 8. dea-
cultura as seguintes fazendas: tes assentados os respecbvos mou:~hos 

D. Isabel, situada no municipio de de vento que têm 8 ~és de diametro, á 
Santa Quiteria, pertencente ao sr. José exc.epção de um que conta 10 pés. 
Jacintho Ah-es Ferreira; Ca1ttac-a/lo, no Dos poços perfurados abaJldonaram-
municipio de Prados, ao sr. Martinho se quatro, por não apresentarem agua 
Pereira de Azevedo; Urubu', no de San- á profundidade compatível com a força 
ta Luzia do Rio das Velhas, ao sr. Can- elevadora que podia fornecer o moinho 
dido da Fonseca Vianna; Ceres, no de de vento utilizado uo bombeamento. 
Lavras, dirigida pelo sr. B. H. Hunn.i- As profundidades variaram de w:iute 
cutt; S. Cypn·ano, no de S. Miguel de a trinta e quatro metro&, esta.belecen-
Guanhães, de propriedade do sr. Lin- do--se o.uivel d'agua nos poços utilizados 
dolpho Rodrigues. Coelho~· Lag1ado~ no de cinco a vinte metros da auperfieia 
de Sacramento, do sr. Gabriel Teixeira do terreao. 



Alé , ab u~ · Um na 
fa enda-modelo da Gamelleirà~ em ni· 
vel superior ao existente no pateo da 
mesma fazenda, poço este que se desti· 
nã aos serv'ços do clnstituto João<tl?i~ 
nheiro:.. 

cisco Antonio de Sanes,- Arth Cia 
Costa Guimar.ks_, ·J <lsé BaT~ellos de C.-
valho~ Daniel Serapião de Carvalho e 
d.o ar. Alipio YerreiA .4e Mello. 

Viae ser esta. a ·segunda .ex.posiç'lo 
agro-pecuaria,-que, deeonformidade com 

I a lei n. 454, de 6 de·seteaíbro ·de 19071 

Introdueçio de aoimae de 1rat.a se realiza no Estado, sendo-me grato as-
signalar ;aqsri os ·boas reaUliados prodtt-

T~m-se augmentado collSideravelmen• zidos pelo prhneiro certametl desta na-
te a importaçio de animaes de raça. tul'eaa · 

Attendendo ao pedido de creadores A vaccina anti-carbunculosa liquida 
de todas as zona do E tado. abriu o do cinstituto Oswaldo Cruz• antigo 
Governo, em jun o do anuo passado, «Manguinhos• contra a peste da mau-
uma inscripção de encommeOlias, que queira, está sendo comprada ao Gover-
se encerrou a 31 " agosto com o pe- no Federal na proporção de 200 mil 
dido de 1. 065 animaes , as;;im di crimi- dó es annuaes e cedida aos criadores 
nados: pela metade do custo, isto é, a $096 
Bovi,Doa .. . . . ......... ............ . . ... . ..... \IH a dóse. Suppre, ~sim, o Governo do 
Caprinos .. :............ .. .. .. .. . . .. .. . .. .. • 09 Estado a indnstria -pastonl com o duplo 
~eros. · • .. · .... · · .. · .. ·.... ..· .. · " .. .. 34 l do preventivo até aqui annualmente posto Cavalares . .. . .. .. . . .. . ...... .. . . . . .... .. 7 , . • _ , ., 
Sulnos .. .. .... .. .. . . .. . ... . .. . .... .. .. .. .. 2 a sua dtspostçao. Aos cna.dores Ja {o-
Oallloaeeos ... · · .. . .... •· · ........ · .. .. .. .. · • Y ram cedidas cerca de 20 mil dóses. 

Para compra destes animae foi ac·l 
ceita a propo~ta dos srs .. Hopki~ , Cau- Estati tica agro-pecual'ia 
ser & Hopkms, que se tncumbtram da 
escrupulosa e colha, acquisição e tran-
sporte do gado, mediante a commi são 
de 71/2 % sobre o algarjsmc global da 
factura. 

De accordo com os prazos estipula-
dos têm chegado successi vas levas, ten-
do a ultima de 649 bovinos indianos 
partido do Porto d Bombaim pelo va-
por Yola. 

Já chegaram 111 b~winos, 27 lanige-
ros, 49 caprinos e 9 gallinaceos. 

Em virtude de novos pedidos que tem 
recebido a Directoria de Agricultura 
para a introducção de animaes, abriu-
se outra inscripçilo-que se encerrou em 
31 de dezembro com avultado numero 
de encommendas, attingindo a 800 spe-
cimens. 

Expo Içiio agrícola e pecuaria 

A exposição agrícola e pecuaria, qne 
devia realizar-se a 15 de junho deste 
anno, foi adiada para "! de setembro 
prox.imo, por motivo de estar grassan-
do em quasi todo o Estado a febre 
aphtosa. 

Por decreto de 17 de abril, foi no-
meada a Commissão Central para diri-
gir os trabalhos desse certamen, com-
posta dos seguintes senhores: d.rs. Fian.-

A. C.- 2 

O:s tr .balhos da estatística agro-pe-
cuaria proseguem ainda l~n lamente, por 
fal ta de verba especial que occorra ás 
despesas com a collecta dos dados n.os 
municípios. Por identico motivo não 
foi possível executar o convenio firmado 
a 4 de abril de 1908 entre a Directo-
ria Geral de E tatistica e o Governo 
mineiro para tal emprehendimento eDl 
commum. 

Medição e demarcação de terras 
devolutas 

A execução do serviço concernente 
ás terra devolutas, obedeceu ás regras 
traçadas pelo regulamento promulgado 
pelo de c. n . 1. 351,, de 11 de janeiro de 
1900 e pelas leis us . 27, 17 3 e 2631 -de 
25 de junho de 1892, 4 de set~JUbro .de 
1896 e 21 de ~sto de 1899. 

A aréa total das terras medidas no 
anuo passado foi de 14'3 ,-()80. 884, sendo 
toda ella pa1'a venda directa. 

A renda proveniente desta area, cal-
cu,lada ao preço medi.o de 4$000 por he-
ctare, deY~rá ·~ttingir a 57:59~$353, r~
da que será ainda accrescida da impor-
tancia do sello ~os títulos e .dos procçs· 
sos de mediçio . 



4 importancia arreeàdada no anno 
passado, relativa á venda de terras re-
alizada nesse e nos annos anteriorP.s 
foi á.e 22:852$882 que, addicionada á 
de 13:3038700, proveniente de paga-
mento de lotes coloniaes, produz o to--
tal de 36:186$531. 

Industrla serleleola 

Continúa a desenvolver-se no Estado .. 
de modo bastante promissor, a indus-
tria sericicola. 

Com o intuito de facilitar a propagan-
da e desenvolvimento desta industria .. o 
Governo mantem na colonia cRodrigo 
Silva:., além de viveiros de amoreiras 
para a distribuição gratuita de mudas, 
uma fabrica de fiação e tecelagem de 
seda e faz acquisição de todo casulo 
que lhe é apresentado pelos sericiculto-
res do Estado. 

A' Exposição Nacional realizada no 
Rio de Janeiro, no anno proximo pas-
sado, concorreu a cclonia com differen-
tes productos da sua industria ao mes-
mo tempo que exhibiu as differentes 
phases por que passam os mesmos. 

E' assim que se viram a1li expostos: 
a amoreira plantada em grandes vazos, 
o bicho da seda em todos os períodos 
da na criação e desenvolvimento, ma-
chinas em miniatura fiando, torcendo e 
t ecendo a seda, e em vitrinas diversos 
artefactos. Bello foi o exito alcançado 
por esta secção do Pavilhão Mineiro. 

Junta Commercial 

Sob a presidencia do sr. co:onel Ma-
noel Gonçalve de Sousa Moreira, con-
tinua a funccionar regularmente a Junta 
Commercial. 

Procedeu-se a 6 de fevereiro á elei-
ção para o preenchimento de tres va-
gas de deputados, tendo sido reeleito o 
sr. Fructuoso Gomes Monteiro e elei-
tos os srs. Joaquim Severiano de Car .. 
valho e Porphirio Francisco Ferreira. 

Para preencher a vaga resultante do 
fallecimento do sr. Fructuoso Gomes 
Monteiro, foi eleito, a 25 de julho .. o sr. 
Laurindo F. de Assis. 

O total da renda arrecadada pela J un-
ta subiu á somma de 14:958$704, sen-
do, 7:755$124 para a União; 6:220$830 
para o Estado e 982$950 (emolumentos) 
para os membros da Junta. 

Durante o anno findo foram dados 
~?F secção technica da Directoria de 
Agricultura e publicadas no Minas Ge-
ra es 124 informações, que, addicionadas 
ás 14 7 prestadas pelo respectivo chefe 
technioo até 31 de março de 1908, per-
faz~m o total de 271. 

Taes informações versaram sobre ma-
chinas agrícolas. beneficiamento de di-
versos productos, adubos, modos de pre-
paro do s6lo, classificação botanica de 
plantas industriaes, fibras vegetaes, mo-
lestias de animaes e vegetaes e remedios 
contra ellas empregados, preços de ani-
maes de raça e meios de sua acqui!:ição, 
indicação de livros sobre culturas di-
versas e finalmente sobre assumptos va-
rios relacionados com as lindustrias agro-
pecuarias. 

Distr1 buição de sementes e vacclna 
anti-carbunculosa 

Notavel desenvolvimento se vae ve-
rificando na acquisição e distribuição de 
sementes e mudas, vaccina anti-carbun-
culosa e folhetos agrícolas e pastoris. 

De abril de 1908 a 7 de egual mez .. 
no corrente anno, foram distribuídos pelo 
Estado 8. 300 bacellos de uvas de mesa, 
103.3u0 de uvas de vinho, 7.389 litros 
de sementes de arroz, 5.549 de milho, 
20. 000 de capim gordura roxo e roxi-
nho, 8. 675 de jaraguá, 11.074 de algo-
dão .. 25 kilos de sementes de cebola, 
8. 911 litros de trigo, sementes de alfafa 
e outras, 102.450 d6ses de vaccina e 
1.272 folhetos. 

Limites de Minas com S. Paulo 

Tendo; fallecido o illustrado engenhei-
ro Augusto Cesar de Vasconcellos, de 
saudosa memoria,representante de Mi-
nas junto ~ Commissão Geographica e 
Geologica de S . Paulo.. ficou este ser-
viço paralyzadc por algum tempo. 

Ultimamente designou-se para conti-
nuai-o o competente e illustrado enge-
nheiro dr. Alvaro A. da Silveira que, 
ao iniciar o serviço, verificou a neces-
sidade de serem modificadas as instru-
cções existentes para se poder traçar a 
linha de limites do statu quo. 



P'ol, por 1850, proposto ao overno 
d,o-Eetado de S. Paulo, um novo accordo 
de cuja approvação pelo mesmo, está 
dependendo o proeeguimento desse tra-
balho. 

Imm.Jgraçio 

O Governo s6 concedeu passagem 
pata introducção de imm.igrantes chama 
dos por ·parentes já estabelecidos no .E;s-
tado. 

Monta a 800 o numero dos que en-
traram nestas condições e doa que vie-
ram por conta da União para as colo-
nias do Estado. 

Colonlzaçio 

Existem actualmente no Estado os 
dez seguintes nucleos coloniaes : 

Aulllo para a Colonizaçlo 

A Companh.ia Léopoldina entrou 
para os cofres co Estado com i'· qnatJ· 

tiz de dois mil contos para o desen• 
volvimento da colonização na zona da 
matta, conforme o que se estatuiu no 
ultimo contracto entre o Estado e aquel-
la Companhia. 

Já foram adquiridos 254 alqueires 
de tcnas por 74:600$, em Mar de Hes-
panba, e em Leopoldina 333 alqueires 
por 90:000J000 para fundação de nu-
cleos coloniaes. .. 

Foram tambem adquiridos, em Ouro 
Fino, para serem coloi1izados pelo Go-
verno da Uni!o, 810 alqueires de terras 
pela somma de 140:3008000. 

Obras Publicas 

Nova Badm, no districto de Aguas O movimento geral das obrc1s publicas 
Virtuosas ; .Francisco Saltes, no munici- durante o exercido de 1908, foi o se· 
pio de Pouso Alegre e ltaJuóá, no mu- guinte : 
nicipio de egua1 nome; Roárigo Silva, Auctorizaçoes .... •• . . . .• • .. •. •. • 1.608:997 416 

Ba b TT G -..J Despesas r aga.s no exercicio..... 1.457:679 412 
e~ . r acena ; Y arge.m ranae 1 no Auctorizações ue assam para 
distncto de Bello Honzonte; Alfonso o exercicio ~e 1&:.i ........ .. 151:31 004 
Pnma, Carlos Prates, Bias Fortes, Anu- , 
rico Wenteck e Adalóerto Fetraz na CadeiMS 
zona suburbana desta Capital. 

Loca.lizados nestes nucleos acham-se 
3. 613 indivíduos, assim distribuídos : 
Nova Baden. .... •. • ... •.• ....... . ... .. . • 321 
Franciaco Sallea .......... , .. . ...... , . • • • • 246 
ltajubá (nucleo em forma o).. . . .. ...... 176 
~o ilva................ . .... ... .. .. 1.397 
V~em Grande •• , ..... ,..... . . • • • • • • • • • 331 
AJfonao Penna............. . ............. 112 
CaYloa Pra tea ....... , • . • • • .. . . • . • • • • . • .. • 509 
Bia.a Fortes. .. . • • .. . .. • • . • . . .. . . .. . • .. • . 189 
A me rico Werneck.. . . . • • . . . • . .. • . . . . . . • . 266 
A.dalbert~ Ferraz.................. . ..... 66 

Total ••••..•..•••••..• •. •• . .. 3.613 

A producçlo destes nucleos elevou-se 
á somma de 517:677$140, assim discri-
minada: 
Nova Badon ...........• . . . ••.. . . : .• 
FJ'lUlciaco lles .... . ...... . ... . ... . 
R~drigo Sitva .... . .............. ... . 
Vargem Grande ................ . ... . 
Affonso Penes. ... . .................. . 
Carlos Pratea ............ . ... . .. ... . 
Bias Fortes .............. . .... . ..... .. 
A.merico Werneck ..•••..•.•. •. ••... 
Adalberto Ferraz .•.••..•••• . •.••.•• 

Total................... 517:677 140 

O valor das propriedades existentes 
nos referidos nucleos é de 1. 026:437$368, 
sendo a despesa feita pelo Estado com o 
custeio dos dez nucleos coloniaes citados, 
de <61:043$530. 

Elevou-se a 195:071$044 a impor-
tancia empregada nos serviços realiza-
dos em cadeias do Estado, durante o 
anno de 1908. 

Foram reconstruídas as de Christina, 
Araxá e Januaria, e está sendo ultima· 
da a construcção da.s de Caeté e Ubera-
binha. Sóbe a 55 o numero das cadeias 
que receberam obras de melhoramen· 
tos, concertos, reparos e serviços de 
installações sanitarias. 

Edificios pubUcos 

FoRos- Foi de 23:429$056 o qz~an
tmn despendido em 1908 com semços 
em edificios de foros. Ficaram con-
cluídas as obras de adaptaça:o dos pre-
dios destinados ao de S. Gonçalo de 
Sapucahy e Tres Corações, tendo-se des-
pendido com o primeiro 17:055$100 e 
com o segundo 10:084$100. 

Pontos ftscaes 

Com edificação, co:~certos e reparos 
de predios de pontos fiscaes do Es-
tado, gastaram-se 26:629$600~ ficando 



.. rminadas as obras de construcção dos 
de Porto Novo e Antonio Prado em 
que se despenderam 17:375 000, sendo 
15:890$000 com aqnelle e 1:485$000 
com este. 

Qoartels 

Rio Ma poo, em S. João ; do Rio Vér-
de, em Conceição; do Rio Carandahy, 
na Cachooira de Mosquito ; do. Rio Pa-
rahybuna, denominadas «Americana e 
Zaill ba:. e a do Rio do Pei e, denomi-
nada «José Rodrigues:.. Eleva-se a 38 
o numero das que receberc1m obras de 

I 

Nos . d rto d'ff concertos e teparos. servtços e conce s e 1 e-
rentes melhoramentos effectuados em 
quarteis policiaes empregou-se a quantia 
de 3:510&500. 

Predios de instrucçilo 

Foi · de 8:493$000 o dispendio rea-
lizado pela verba• - Obras Publicas 
- éom serviçDs de reparos em estabe-
lecimentos de ensino. 

Este serviço e~tá · directamente su-
bordinado á Secretaria do Interior que 
tem á sua disposição um engenhei~o 
do E tado, um conductor de obras, e 
verba especial no orçamento. 

Edi11 io publico da Capital 

A despesa effectuada com edificios 
publicas da Capital attingiu no exercido 
de 1908 a 295:646$07 4, ficando concluída 
a construc'Ylo do predio destinado á 
Directoria da Agricultura, Commercio, 
Terras e Colonização, que custou ao Es· 
tado 62:280$620 e o augmento da Se-
cretaria das Finanças effectuado por 
112:660$500. 

Pontes 

As obras executadas em pontes de 
caracter geral absorveram 447:615$110 
da verba - Obras Publicas-do exer-
cido de 1908. 

Foram construídas as pontes do rio 
S. Francisco, em Fortaleza, por ...... . 
2:444$500; do Ribeirão Cassú, por .... . 
862$600 ; do Rio·das Mortes em llbéos, 
por 8:059$200; do rio S. Jo!o, em San-
ta Rita de Cassia por 8:000 000; do 
Riacho do Bananal, em Fructal por 
2:531 00; do rio das Velhas, no Porto 
do Licinio, por 39:331 000 ; do rio Ex 
trt-mo, em Bagres, por 1:500$; do Rio 
Pardo, em Caldas, p01 6::000$000 ; e re-
construídas as do Rio Cervo, em La-
vns; do Rio Extremo, em Grão Mogol ; 
do Rio Pinheirinho, em Monte Santo ; 
de Rio Capivary, em ·Peuso Alto i· do 

Pontes metalllcas 

E' de 357:761$910 a somma das des-
pe a auctorizadas para .nontagem de 
pontes metallicas no Estado. 

Ficaram concluídas a do Rio das 
Velhas, em S. Miguel da Ponte Nova, 
municipio do Sacramento, e a do Rio 
Parahybuna, em Sobragy, município de 
Juiz de Fóra, custando a primeira ... . . 
44:172$2 O e a segunda 36:992$100. 

Estão ndo mon tada<J a do Rio Mu-
riahé, em Patrocinio. a do Rio Verde, 
eat Tres Corações ; a do Rio Grande, 
denominada Fu1lil, no município de La-
vras; a do Rio Verde, na estação de 
Pouso Alto, cujas despesas estão cal-
culadas em 276:597$610. 

E tradas de rodagem 

Attingiu a 210:480$000 a somma das 
despesa verificadas com as obras em 
estradas de rodagem durante o exerci-
cio de 1908, inclusi <é os auxilias de .•.• 
7:19 8700, de 6:5lJOS000 e 12:000$ con-
cedidos respectivamente á Companhia 
Cachoeira de Macacos e ás Camaras Mu-
nicipaes de Carangola e Serro, para a 
abertura das estradas de Sete .Lagoas 
á Cachoeira de Macacos, do districto de 
Tombos do Carangola e do municipio do 
Serro. 

Obra dher a 

Foram de pendidos 244:915$628 COPl 
obras diversas executadas em 1908. 

Viação ferrea 

A extensão de linhas ferreas e.m tra-
fego que era em 1907 de 4. 044ks.651 
subiu em 1908 a 4.216ks.766, por terem 
sido inaugurados durante o anno .... . . 
172ks.115, nas seguintes estradas: 

Ks. 
43.968- no prolongamento da. E . F. Central de> 

Brasil - da estaçllo d~ Contria & Las-
sance: 



6!!378-aa Estrada de Ferro Goyaz - rla estaçllo 
de Formiga a de Porto Real ; 

ss.ooo:-na Estrada de Ferro Victoria a Diama.nti-
na-da f'Staç!lo àe Resplendor a de La-
gel~ inauguraOO. em dezembro ; 

8.000-na Estrada de Ferro Oeste de :rstinas 
sendo 5 n~ 'rAmal de Pitangny e 3 no 
de llattoainboa. 

172.115 
Ácham..se em construcção os seguintes 

trecÍros : 
De LUJanee a Pfrapóra (E. F Cen, 

tral) ...••• ~- . .................... . 
De Caeté a Santa Bllrbara (E. F. Cen-

tral) .............. * .......... " "''". 
De. Bellol Boriwote a Albe~to Llaacaon. 

(Oeste) de 1\lir.aa. . ... . ... .. . . . .... . 
IJê. Oári'!lneaa a Bomjm-dim (Oeste de-

Minas}... . ...••....••.••••• - ·. r• •• 

Prolon .. amento da Estrada de Ferro 
Goyaz e praioogamento da E. F. 
Vfét~ , Oiamaotiua • . • . . • . 

Oarantia. de ju1ro · a Bstrad 
Ferro 

.Ks. 

84-.000 

56,000 

160.000 

130.000 

llunate o. anno de 1908 foram pagos 
á Companhia Sapucaby 4'J6:t14S65 re-
lativoS aos. juros do segu do semestre 
de 1907 ; 23&.370$908 á nova Com--
panhia Estrada de Ferro Juiz c!e FÓlia. 
ao Piau; rda.ti vos aos jur.os dos annos. de 
1906. e 1 . o~ .. 

Estas quantias sommadas. aos paga-· 
mentos iá feitos até 907 elevam a des-. 
pesa do Estado sob esta epigraphe a 
34.006:483$181, assim discriminados: 
Leopoldirur. . . . . . .. .. . .......•. 
Sapucahy ........... . . . '! . . ..... . 
Oeste de Minas . ..... . ...... .. . . 
Muumbinho ................... . 
Jollo Gomes a Piranga ........ . 
Juiz de Fóra ao Piau ......... .. 

TotaL.............. 34.006:4 
Desta quantia: deve deduzir-se a de 

140:438 885 (juros da ~strada de Ferro 
Muzambiullo) liquidados pela escriptu-
ra de encampação de . ta estrada. 

Emprestimos auctorizado 
64 de I 93 

pela lei n. 

A somma total dos emprestimos fe itos 
pelo Estado, nos termos da referida leí, 
ás estradas-Sapucahy, Muzambinho e 
Espirito Santo e Minas eleva-se a ... 
15.875:412$051, sendo : 
A' Sapucaby ...... . ........ ..... . 
A' Muu.mbinho ....... .. . ... . . .. 
Eapirito Santo e Mlnu ......... . 

Total................ 15.875:412 051 
Deste total já foram restituídos ..... . 

Z. 698:800$000 de descontos feitos nos 

juros gal'aDtídos á Companhia: Sápucahy, 
estando assim reduzido a 4 . 221:200$000. 
o emprestimo feita-~elo Estado á mesma 
Comi>anhia. 

Pela escriptura de encam_paç\o da .Es-
trada de FelT'J Mtlzambinho, em 24 de 
outubro de 1907, · ficou completamente 
liquidado o debito qne a mesma estrada 
tinha P.ara com o Estado, em virtude 
do emprestimo de- que já se· fêrlou• . 

Está tambem liquidado O' emprestimo 
feito á Espírito Sant e Minas, como se 
verifica de 3Cconfo lavrado a 9 de ja-
neiro de 1906, na Secretaria das Fi-
nanças. 

'nbT8D\'."IO kilometríea 

D v~r n de pesa 

Despendeu o E tado com a acquisiç!o 
e trafego das e tradas de ferro Bahia 
e Mina e João Gomes a Piranga . .... 
16.657:4329958, endo com a primeira 
16.350:627 788 e com a segunda ..... 
306.875$170. 

A Estrada de Ferro Muzambinho foi 
vendida ao governo. da União por es-
criptura de 5 de outubro pela somma 
de 12.000:0 O 000. 

Vendeu- e tambem á União pela quan-
tia de 3 mil conto o ramal de Sabará 
a ant' Anna do Ferros que está hoje 
encorporado á. Estrada de Ferro Central 
do Brasil. 

E. F. ~ apucaby 

ndo da au torização do art. 29 da 
lei n. 440, de 2 de outubro de 1906, 
expediu o governo o dec n. 2. 213, de 
2 de dezembro d 1908, em virtude do 
qual c 1 brou com a Companhia Viação 
Ferr a apucahy um accordo, em 31 de 
dezembro ultimo, pelo qual acceitou· a 
reforma e uni fi ca ão dos c011tract0e an-
teriore . E rtov coutractO' tem a par 
de modifica favera-veis a- ami>i.B as 
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partes, a vantagem de vir aclarar a 
situação algum tanto obscura que se 
formára desde alguns annos entre a 
Companhia e o Estado. 

Aguas mineraes 

A 18 de agosto foi assignada a re-
forma do contracto com a Empreza 
Thermal de Poços de Caldas, pela qual 
esta Companhia se comprometteu a in-
troduzir alli diversos melhoramentos. 

- Estão em estudo as propostas da 
Empreza de Caxambú, Lambary e Cam-
buquira, para reforma de seus contra-
ctos de arrendamento, celebrados a 22 de 
dezembro de 1904 e 20 de junho de 1906. 

Feiras de gado 
Durante o anno de 1908 foram ven-

didos 176. 124 bovinos nas seguintes 
feiras : 

De Tres Corações, 102.885, produzin-
do a somma de 14.191:521$000. 

De Bemfica, 36.311, produ.zindo ..... 
3.808:453$500. 

De Sitio, 26.928, produzindo ....••. 
3.136:694 999. 

Terrenos diamantinos 

Existem actualmente 415 lotes de ter-
renos diamantinos arrendados, represen-
tando uma area de 254. 492 hectares. 

Durante o anuo findo foram rescin-
didos contractos de arrendamentos de 27 
pequenos lotes, que representavam uma 
area de 210 hectares e produziam ..... 
625$472. 

Foram arrendados 51 lotes, dos quaes 
27 em hasta publica e 24, independen-
tes desta, por serem os requerentes oc-
cupantes do s6lo. 

Fizera.m-se 16 transferencias e quatro 
habilitações e se rectificaram os antigos 
contractos. 

Attingiu a 24:299$655 a renda pro-
veniente das taxas de arrendamento, 
multas, transferencias, prorogações, sei-
los de títulos, certidões, etc. 

Situaçlo financeira 
As previsões orçamentarias para 1907 

foram f itas na lei 440, de 2 de setem-
bro de 1906. 

A receit ordittaria foi calculada em 
16 . 436: 615$700, tendo sido arrecadados 

15.655:5~06, de onde se vê uma dif. 
ferença para menos de 781:089$794. 

Tal differença, provem, da menor ar-
recadação em diversos títulos, como os 
impo~~tos de exportaç: o, taxa de sello, 
novos e vellios direitos, transmissão cau-
sa morlis, im~osto territorial, de indus-
trias e profissões etc., que apresentaram 
uma differença de 1.599:055$235, para 
menos. 

Houve, porém, augmento de arreca-
dação nos impostos de transmissão inter 
vivos, passagens em estradas de ferro, 
cobrança da divida activa, taxas de ma-
triculas e na renda eventual de multas 
etc. , bem como nas reposições e restitui-
ções. 

O accrescimo verificado nesses diffe-
rentes títulos attingiu a 817:965$441, 
cumprindo-me notar qne s6 a cobrança 
da divila activa contribuiu com uma dif-
ferença de 375:938$487 para mais, pois, 
tendo sido calculada em 120:000$000, .. 
produz1u 495:938$487. 

A di:fferença para menos verificada na 
arrecadação ficou, pois, reduzida a .•.. 
781:089$794. 

A' receita orçamentaria de ........• 
15. 655:525$906 se devem addicionar di-
versas quantias de proveniencia extra-
orçamentaria a saber : 

a) Receita não1 contemplada no calculo da 
renda : 

I Producto da taxa de tres fr n-
cos por sacca de cafê.. . ..... 5 .159:397 Õl7 

11 Producto da venda da I.Strada 
de t1 rro abará Ferros..... 3.000:000 

IIl Auxill do Governo Federal á 
faz nda·modelo da Gamelleira 50:000 000 

V 10 % sobre a renda das feiras 
no termos dos contractos .•.• 

V R nda não classificada . . . •..• 
VI Cobrança indevidas ........• 
Vll Renda da Caixa Economica 

b) Renda de diversos depositas : 
I Liquido de d positos em dinhei-
. ro levado a re: eita nos termos 

do art . 2. 0 da lei orçamen-
taria ... .. .... ... .... .•. . .. . . . • 231:551 

li Depo ito de prompta entrena, 
como cauçOes de obras publi-
cas, mediçOes de terras etc .. 97:itô li 

335:2"i$559 
c) Empr stimos : 

I Do corre de orphàos e ausentes 179:72 111 
li Da Caixa Economica.. .. . . . ..• 1.204:(26$739 

d) Operações de crcditos: 
I Emissllo de 1.839 apollcea . •.. . 
li Prestação recebida da Estrada 

de Ferro apucahy por conta 
do emprestimo que lhe toi 
feito em 1893 ... .......... , .. 

1.384:152 711 

6 .590:07 ()()() 

830:(00$000 

7.420:470$000 



•> Konmento de tondoa : 
I Saldo recebido do exe.retelo de 

1906 •••••••••••••••••••••••••• 

Além disto foi feito ao exercido de 
1906 um supprimentõ de 2. 776:284$274. 

5i3;M4i046 
U Supprimento recebido do exer-

eteio de 1908 ••••••••.••••••••• 4.581:5<'~ Comparando-se a receita total constan-
te do balanço ou 38.190:729$521, com 

5•155:04* 78 a despesa total ou 34.489:321$5'!5, ve-
Total doa reeursoa tdo exerc_ieio 38,190:729$!>21 rifica-se a diiferença para mais ou o sal-

A (lespesa total de 1907, subiu a .. •• do de ;i.701:407${}46, que passou para o 
34.489:821$575, inclusivé quaesquer ope- exercido de 1008. 
raçôes realizadas. Os S?Jdos credo-res verificados attin-

A despesa propriamente orçamentaria gem a 3.997:703$501·. 
constante dos creditos da referida lei Deduzidos os saldos devedores de . 
n. 440, foi de 18.546:637$097 que, con- 296:295$555 , temos o saldo acima men-
frontada com a votada na importancia cionado. Mas, si confrontarmos a renda 
de 16.387:060$858, apresenta um exce - orçamentaria arrecadada 15.655:525$906 
so de 2.159:576$239, gastos a mais com com a despesa da mesma natureza ..... 
os diversos serviços publicos a cargo 18. 546:63i$097, encontramos a differen-
das duas Secretarias do Estado. As ça de 2 . 89 :111$191. 
verbas excedidas ultrapassaram os cre- Donde se infere evidentemente que as 
ditos votados em 2.510:109$84i, dos contribuições do orçamento não basta-
quaes , deduzindo-se economia fe itas ram para a despesa commum, mesmo 
em outras verbas no valor de . • . . . . . restricta esta aos limites da re~pectivas 
350:533$608 , fica o excesso de despe a dotaçõe . 
reduzido a 2.159:576$239 . Considerada a receita com o demais 

As despesas da Secretaria do Interior recursos ordinario comprehcndidos os 
orçadas em 8. 287:824$500 subiram a deposites e o saldo do exercido de 1906, 
9.053:i94$Q35, doude um exce o de e, incluídas as lmportancia provenien-
765:470$135. . I tP.s de operações de credito no total 

As da Secretaria das Finanças cal- de 25.309:8~9~312. e comparada ~om a 
culada em 8. 099:236$358 attingiram despesa, nella mclwndo-se o suppnmen-
a 9. 493:342 462, apresent.:ndo, portan- ~o feito ao exercici? de 1906 ~u sejam 
to, um augmento de 1.394:106 104. ->4. 489:321$575, verifica-se a differença 

As despesas extraordinarias elevaram-
se a 2. 210:420$1:)84, a que se addicio-
nando as diversas parcellas que no ba-
lanço do exerci cio se · nscrevem sob a 
rubrica-Opera{ões de credito-no total 
de 9. 080:274 231, temos para as despe-
~~s dessa natureza a cifra de- ......• 
12. 050:695$~. 15. 

As maiores parcellas de despesas não 
qualificadas na lei do Orçamento são as 

que se seguem : 
Consirucç!lo da estrada de ferro 

de abari a Ferros... .. .... 1.522:71 
Juros e CommissO s a Bancos . .. • 
Levantamento de depositos.. . . . . 
Remtulc;Oea do cofre do orpb!los 

de 9 . 089:492$263, para menos. 
Si, do exercício de que se trata descon-

tarmos o supprimento recebido do exer-
cício de 1908 e que foi de 4 .581:502$532, 
o saldo de 3. 701:407$946 transformar·se-
á num deftct."t de 880:094$586. 

E' este, em rigor, o verdadeiro resul-
tado da liquidaçã do exercido. 

A renda das contribuições orçamen-
tarias em 1907 c mparada com a de .. . 
1906, apresenta um augmento de . ... . 
1.181:831$115 correspondente a 8 ·f., 
mais ou menos. 

Este augmento verificou-se geralmente 
em todas as rubricas do orçamento, vin-
da de molde aqui observar que não hou-
ve em 1907 creação ou elevação de ta-
xas ou impostos. tendo sido, ~ contra-

e bens de ausente.- e caiu 
eeonomiea .....•......•.. . .... 

Acqiif~~e~~. ~~~~ .. ~~ .• ~~~~ 
Garantia de juros a Estradas de 

ferro ...................... .. 

1.105:705 089 rio, supprimido o imposto sobre subsí-
dios e vencimentos e a taxa de 300 réis 

irl3:4n 98 sobre metro cubico de lenha consumida 
1.598:753 173 nas estradas de ferro. 

Kncampaçllo da E. F. Muzambl-
nbo .......................... . 

Relgate de promisaorlas emitti-
das, como antecipaçlo de re-
ceita .. .................. ..... . 

O balanço detinitivo de 1908 será apre-
6.153:652$600 ás c sentado amaras por estes poucos 

dias, não devendo soffrer grandes alte-
l.S34:390$860 raç6eB os dados até agora apurados. 



São estes~ em resum~ os algarisraos : 
Receita ardinaria e ex.traord.ina-

ria - constante da lei n. .no, 
de 14 de setembro de 1907... 18.831:580$635 

Receita nllo contemplada no Ol'ça- • 
mento..... ... . • • . . . . . .• . .• . .. . 1.452:5!ll$219 

Emprestimo de Or[>bllos, deposi-
tas tde Calxa -Economica •.•..... 
peraçOes de credi1os . .. ..•.•. ... 

Movimento de fundo .. ......•.. .. 

1.497;~~ 
24 543:87.2$350 

4. 7~:2'J2$531 

Total dos recursos do .~i-
cio ...... .. ... .. .. ... .......... 50.829:~ 

D pesa puaa por conta das duas 
cretaria . ..... ..... .. . ...... . 

Despe~a nuo contemplada no-orça-
men1o ... .. .. .. . . ............ . 

Re lituiç:Jo de diversos depo~itos. 
Opera~ões de credito ............ . 
Movimento de fundo ..... .. ....•. 

r 
Total despendido ....... . ! : .. . 
aldo ..... ............. .• • .... . 

22 .492:4i-l~796 

1.210:190$188 
1.16';:i41 012 
1.~91:506S448 
".5 l:õ0185J2 

30 .'944:014$976 
19.885:310$023 

A lei n. 470 orçara a receita para o 
anno passado em 20. 783:865$700 e a 
arrecadaç:lo só alcançou - .... . ... . . . 
18.631:580$635 ou menos - ...•........ 
2.152:285$065. 

Para essa differença concorreram os 
impostos de exportação com mais de 
1.500:000$000 de diminuição, o deindus-
trias e profissões com 888 contos de me-
nos arrecadados, os de transmissão causa 
mortis, sello, territorial, - com a dimi-
nuição de mais de 100 contos em cada 
um. 

Ultrapassaram a previsão orçamenta-
ria os impostos de transmissão inter-vi-
vos~ novos e velhos direitos, cobrança de 
divida activa, renda eventual e reposi-
ções. 

Dentre os recursos extraordinarios 
que concorreram para avolumar .a re-
ceita sobresaem : 
PrestaÇ(!es feitas pela Companhia 

LeopoldiUA para colonisaçã . .. .. 1.250: ~000 
Juros e com missões de dinheiro de· 

positado em Bancos............ 57.94-l 629 
Prod ucto do emprestimo exter-

no do 5 mil franco . . . . . . . . . . 12.543:472$350 
Yenda da Estrada de Ferro Musam-

binho.......................... 1.1?.000:000$000 
aldo do ex rcicio anterior e ou-
tras peq ucn~ts parcellas........ 3. 701:407$946 

De te balanço resalta á evidencia que 
não é prospera a situação ~anceira do 
Estado : os recursos ordinarios de 1908 
foram inferiores aos de' 1907 em ...... . 
2.183 :342$948~ ao passo ,que a despesa 
ordinaria reaU zada em 1907, na impor-
tancia de 18 . 546:637$097 subiu em 
1908 a 22. 492:414$790, o que va.le di· 
zer que a um descrescimento de receita 

de mais de 10 °/0 • cor,r~poiJQeu .um ,au-
gmento d.e despesa su.penor 1 a 2l%-

Em face de . tal situaç&o, d.esnecessa-
.rio se. torna dizer que severo regime.J;l de 
ecodí)mias, reducção tanto quanto pos-
sível das despesas publicas se impõem 
ao governo par-a !lue possamos voltar 
.ao equilibrio orçamentario. 

Di vida pa88l""a 

Do emprestimo externo de ; 897 foram 
amortizadc.s 3 .187 títulos de ãOO rfr4Ul· 
cos, havendo actualment-e em circulação 
102.20-, conrespondentés a Sl. LOl.OOO. 

Com os juros e am~sação deste 
.emprcstimo foram despendidos:em 1968 
4 . 285. 988 francos ou em moeda .cor-
rente 2. 698:4~0$000. 

De 1897 até Fevereiro ultimo este ser-
viço tem custado ao Thesouro ••....• 
49.148.702 francos. 

Pelo contracto firmado em Pariz em 
1907 com os srs. J. l.oste & Comp. 
foi contraido outro emprestimo na im-
portancia de · '25 milbões de francos_, ,ju-
ros de 5% e typo 84, amortisavel·em 35 
annuidades a partir de Janeiro de l'.H3. 

Tendo-se estipulado no contracto a 
retenção dos fundos necessarios para oo 
primeiro e segundo coupons de 15 de 
março a 15 de setembro de 1908, e sen-
do abatidas as despesas feitas ~om o 
serviço do mesmo, <~tu o emprestimo 
o resultado liquido de 19.929:54.4,76 
ou em moeda corrente nacional ..•••. 
12.561;434$150, importancia esta que 
se reduz a 12.543:472$350, deduzidas 
as despesas internas relativas ao m..es-
mo emprestimo. 

No corrente exercício já se despell-
deram 401.322$000 com o pagame.nto do 
terceiro coupon . 

O emprestimo Morro Velho contrai-
do em 1.0 de agosto de 1901 extinguiu-
sP. em 12 de Junho do anno passado, 
estando arreca1ados e pagos todos os 
títulos da emissão. 

Com os juros desses titulos de agoa-
to de 1901 a junho de 1908 despendeu-
se a ouantia de. 224.991$304. 

Pequena foi a alteração que, para 
menos soffren a divida interna que mon-
ta hoje a 46.035:200$000. 

A substituição de apolices ao porif.· 
dor por nomillativas está quasi concluit 
da: em 31 de maio findo havia sómene· 



~~apolioes~e atauoontro r4e .re)B ~ -oitP; 113(~do~ 4ift9.,j~mjpe ~ a 
~ q~Jlto mil rej.s)~ P"rta.der. I J G~~m tULc!;i.tPJ~l~~ q'W wtJrl~ 
_ a ,titulos da <Ufida Tin~na t~m Jqjln .. ; d~lf r;~> a Uift· ~~ftt:i;~ 1 

tido sua cotação firme acima de 800$000, dcs r~~ujt~~ ifMttA ~\P~E;I"9 .i~i 
ntBoJ.sa do. R !o-~ 1 an~r9. • ,· 1 Ilo..'lS,o.tPiP.ire~Q: ;t;~p i~omt o d.JP~Jr; 

~ consw .ra.veJ,·o up.ovimentq de tran-~ de ~n~J113. · f~i~~ ~ :M er fJ dW?l 
s Cif~<Fia~ de.st,es -~itlJJp~ - 9 q,ye ,·R~9v b}iç~ . l•"~f ,, du , · , , f ~f ~h -, , 
é\_ 60U)ian~ ijUe. 1~0 publiCO mw~cem ~ . 'I I , ; ')I 'dte S ~ ~ '' f.tJ ,ti ! 
mesmos.. , . 1 r • ) . • n 1 '• ., ·• • 1 • J "• • J ~> r 

. E' .este, Etm. resumo, () ~al .4a di~ i- ,A' v_isni' de •. ~úso~ . . _·. ' a-mt;.~ itire?. 
<la 0 Eslildo · ' gulaTid _tles ~db e .~os" li6,. sert1ç_~, ~'~ 
~:;:~~.; • • • • • • • • · : • • • • '" • • • • • 1explotáção ~e lote dá _ f,e~~diu"ó JGov~P.J~ 
a) 10~ .2 2 obrlgaçOea , o 5 fran- no ~o dec. 11. 1. 4~ , áe' 1 11f2~e fe.veÇ~rO' 

-eoa do oipre tiíno rl 65 rui- I P~ssad~, llancld instrúc~.õés atk ''a ~1ct-11 lbOea - 5l.lOl O<O fr · ao,cam- J7.4g'7:2'72 l4.2 lizaç1\o . :ttas~me's~as e fflg, ulan,dó o m~dó 
u}b~. ~~ 1~b~Íg~Çõ- ~ ·:~;. ~o·i · 'rr . · \ de sell gem dos 'bithete.s. · 'I 

do ~presUmo u l! n; •·· • · ... so' 000r i Na.o '!e conformando ~s r~specti~ 25. .0()0 do franco. :•.15 ot.<;. . . " l - 1) 
concessionarios cotn o novo regime te-

TotaL .. . .. . ·.. .. ... .. · , .. . .. .. . : 2 l -t2 ,gal, viu-se o Governo na éontití~cri 
Além do debito de 1. 837:931$088, de d~ larar Ga.ducos os contractos~ ektin~ 

verificadoíem 1908, a Prefeitura de Bello guindo conseq,uentemen~e as loteriá,. ·tr. 
Horizonte recebeu mais 697:~00$000, A pratica dest~, acto, a que presuH .. 
de janeiro a maio deste anno; ao que ram acurad~ med~ta5N> e s~guro e~tu
juntando·se o. valor de 185 apolices for- . do, recebeu da opmdlo publtca os ~ai 
necidas pelo' Esta~o em março de 1901, calorosos applausos. · l 
ou sejam 3 8:000$000, .s6be o debito No relatorio •do sr. Secretario das Fi 
deste municipio ao E stado a. . .. . .... nan··ois encontram-st 'dados e infor 
2. 923:131$088. maçÕe; completas .a respeito. ) . 

Divi~as .mnoicipaes 

·, ·Iiôs mufiic~pios que contrahiram em-
prestimos com garantia do Estado, ape-
n~ os de Cara ola. e Além Parahy-
ba,fizeram as prestações d~idas. 

r-~ pQ.meira preoccupação do sr . Vi· 
çe-P.~esideni-e do E stado ao · assumir o 
~ov~no, foi att~nder aos a~t.igos recla-
mos da lavoura com a organização do 
serviço do Credi to Agdcola . 

Ct'edit J I\ fl'ricola 

-A 21 de nov mbro p. pa ado, foi ex-
pedido o d ereto approvando a ba e 
do contraoto q~ e o Estado realizou 
Gom o Banco de Cre ito R a1 para a in-
stitui ão da carteira agricola , contra-
elo este que se fi~mdu a 18 de dezem-
bro em condições que mereceram ap-
p).au os geraes das ela ses intere sa-
d'\s . 
' Dos 10 .D)il contos que: o Governo e 
a9mprom.~tteu ~ deposita'r ,no B nco já 
foram entregu.es 3 . 500:00050 o·. 
.}Çom éli 'qetitui~ã o~da 1Ç'!-r teic g;rico-

}J. para i o~fg~cim nto de . ap~taes ·a~s 
A. C. = 3 

• Interior 
dt 

~FÓ~A. D.. ~ECR&',tA,lUA.- ._?elo d.~ 
n . 2.492de 30 de ,m,arço 4e ~timq, f9 
realizad" refó.x_ma da Secre~a .docJn· 
terior, sendo m~Íhqr ~t n.di~s {as ~ 
cessidades;dos erviços )a sepr cargq. , / 

J USTIÇA DO ESTADO - Continuap1 
prestar releva}ltes s~rv!çps ~ j~ti o 
Egregio rip~a Jdfl R~la~o · PeWrf;Ott;q 
os hon.ça,dos juizes da pri.meirfL ins~ 
d a, mantendo as ,bel.las t(adições da.p:,.~ 
gistra ura de ~ssa terr.a. 

Com a mort~ dQ- 4esembargastor F~ 
cisco Julio da V ·ga, foi, a 24 de j" .. 
nho do annp pa ~ flo, 1nOPJ.C<\d.ô rR'- o 
Tribunal .o então ocy(ador ~ Gerâ.l; 4R 
E ta.do, collqç.adQ ,r,n ,p rimeiro ) o_gar nép. 
l,ista do j uize de . m ior in~.;ec~e~\t? 
organizada pelo T.r~ubpal '4 ~ela ~ 
Exerç~n o os lQ_gjlres· de Pre~ide~9 

e Víc -Pr i d~ c.~o ~8' eg1t> ,~i~~ 
continuam os SfS. deS;E;mbargadores Jo~p 
Braulio Moinhos de Vi~~n~ e ,Jo~ J~ 
quimr· e!{tlaqp Tq{fe~ . } ) I r 

ão , C} ,ac ua o ~DJ rc~ do Á1~ 
do. Co tQ excegção, ~ çlas ~t1 l#q P~ 
e T heoph ilo Ati oqj , achílW\ e; tq~as. PJi9;o 

• ~S. , ,., 1 ) •I c A 



Seja-me licito aqui referir e com pra-
zer o faço, á significativa e merecidis-
sima demonstração de apreço que, por 
iniciativa da Rlvista Forms1 e unanime 
adhesão do fôro de todo o Estado, foi 
feita ao preclaro Presidente do Tribu-
nal da Relaçao, desembargador João 
'Braulio Moinhos de Vühena, em 9 de 
janeiro d corrente anno, 50.0 anniver-
sario de sua entrada para a magistratu-
ra. A esta justa homenagem prestada 
ao venerando magistrado associou-se o 
Governo de Minas determinando qne, 
na Capital, fosse considerado c:omo dia 
festivo esse em que a nossa sociedade 
prestava excepcional culto As virtudes 
tambem excepcionaes e excelsas do ci-
dadão eminente que, em meio seculo de 

• • I , • • -extstencta, lhe prestara o ma1s aprecta-
vel dos serviç s -o de fazer respeitar a 
justiça entre seus concidadãos. 

MINISTERIO POBLICO -Exerce com bri-
lhantismo o cargo de Pro~urador Geral 
do E ta do o dr. Ra phael Almeida Ma-
galhãe , nomeado em C.. de julho de 
1908, na vaga deixada pelo desembar-
gador Arthur Ribeiro de Oliveira, que 
desempenhou o cargo com muita profi-
ciencia e elevado criterio. 

No Jogar de sub-Procurador, onde op-
timos serviços tem prestado, foi recen-
temente reconduzido o dr. Aureliano 
Moreira de Magalhães. 

Os promotores de justiça têm, em 
regra , abido desempenhar com dedica-
ção e in telligencia as funcções de seu 
cargo. 

CHEFE DE POLICIA -Em substitcição 
ao dr. Francisco de Assis Barcellos 
Corrêa, que se exonerou, foi nomeado 
o dr. Urias de Mello Botelho que , com 
muita competencia se vae desempenhan-
do das attribuições inherentes ao cargo 
de que se acha investido. 

GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO DE CRI)'Il-
NOSOS - Em execução ao art. 7? da 
lei n . 445, de 3 de outubro de 1906, 
foi t!Xpedido o dec . n. 2.473, de 20 de 
março do corrente anno, creando o ser-
vi'Jo de identificação dos criminosos, 
de accordo com a Policia do Di. tricto 
Federal e dos Estados que têm este ser-
viço organizado. 

PENITENCIARIA DE OURO PRETo -
Creação do eminente e saudoso dr. 
João Pinheiro, este estabelecimento 
está, sob a proficiente direcção do dr. 
Antonio Goulart Villela, prestando re-

aes serviços, melhorando a sorte moral 
e material dos detentos e diminuindo 
as despesas do Estado na sua manu-
te':1çlo. 

~ . 
Fornece todo o calçado para o con-

sumo da Brigada Policial e muita rou-
pa para os prezos das cadeias e alguma 
para os soldados. Na marcenaria se fa. 
bricam excellentes carteiras escolares. 

Annexa á Penitenciaria funcciona a 
escola primaria, onde se executa o pro-
gramma official do Estado. 

Acha-se em construcção, sob ideuti-
cos moldes, a prisão de Uberaba e espe-
ra o governo fundar successivamente 
outras congeneres, attendendo, paulati-
namente, as necessidades das varias 
zonas do vasto Estado de Minas Geraes. 

CADEIAs no EsTADO - No ultimo pe-
riodo governamental foram concluídas, 
concertadas e reparadas 53 cadeias, des-
pendeudo-se 195:071$044. 

São ainda muitas as reclamações de 
varios pontos do Estado sobre necessi-
dades de outras, de sorte que novos sa-
crifidos se impõem para poder atten-
del-as. 

Brigada Policial 

Espero poder expedir, dentro de pou· 
cos dias, o decreto que dá nova orga-
nização á Brigada Policial, a qual está 
quasi concluída. ~ 

Esta reorganisaçãoJ 4esde ha muito 
reclamada, tem sido objecto de estudos 
de meus antecessores, de sorte que não 
será uma inuovação precipitada. _Della 
provirão, estou certo, reaes beneficios á 
segurança publica. 

GUARDA CIVICA DA CAPITAL-Ao lado 
da policia militarizada, o governo pre-
tende crear uma guarda civicaJ na Ca-
pital, para que o policiamento se possa 
fa zer de modo a attender as exigencias 
de uma cidade civilizada. A este res-
peito tem o governo, em via de expe-
dição, :um regulamento organizado. 

Ordem publica 

E'-me grato assignalar que a. ordem 
puP.lica se tem mantido sem alteração, 
digna de nota justificando assim o r.euo-
me de povo ordeiro de que tradicional-
mente gosam os mineiros. 

AssiSTBNClA AOS DOBNTES POBUS -Por 
meio de auxilios a varios hospitaes de 



caridade, vae o Estado prestando assis-
tenda aos doentes pobres e assim col-
laborando com os particulares na pra-
tica deste dever de humanidade. 

AssiST&NOIÃ Ã. ALmtu.oos - Couti.núa 
a manter o governo um hospício em 
Barbacena. 

Embora modestamente montada, não 
' possuindo alguns dos aperfeiçoamen-

tos aconselhados pela sciencia medica e 
exigidos pela psychiatria moderoa em 
estabelecimentos desta natureza, a As-
sistencia a Alienados de Barbacena vae 
prestando assignalados serviços. S6 no 
anno passado estiveram alli recolhidos, 
tratados e medicados, 314 dementes; des-c 
tes, obtiveram alta, no decurso do anno 
48 ; falleceram, 38 passando para este 
anno 228. Este instituto,para que possa 
preencher os elevados e humanitarios 
fins a que se destina, exige umas tan-
tas providencias. sobrelevando a da an-
nexação de um Campo, onde os interna-
dos possam dedicar-se a exercícios de a 
gricultnra- hoje muito preconizados no 
tratamento de molestias mentaes. 

- A. despesa com a manutenção da 
Assistencia, durante o anno de 1908, foi 
de 112:482$625. 

Emvirtudedo dec. n . 2 .307, de 17de 
novembro do anno passado foi dado novo 
regulamento a esse instituto, tendo sído 
cteado o cargo de economo com as at-
tribuições que o art. 13 do dec. n. 
1. 770, de 29 de de!embro de 190i, dava 
ao snb-director. 

AssiTTENCIA AOS MÊNDIGos.- Depri-
mente para os nossos foros de povo 
civilizado é o espectaculo de se encon-
trarem grande numero de mendigos per-
ambulando pelas ruas, cobertos de an-
drajos, expondo suas miserias á compai-
xão publica. . 

Muitos não são mais do que explo-
radores da caridade, da qual não neces-
sitam, devendo ser emtregues á policia 
correccional. 

Outros, porém, são verdadeiros indi-
gentes que bem merecem a protecção do 
Governo, que tem em estudos, um pro-
jecto regulando·a assistencia que se lhes 
deve prestar. 

ASSI8T.ENCIA AOS MENoREs.- Creando 
o clnstituto João Pinheiro:. , destinado 
a recolher os menores desamparados, 
educal-os, tomando-os cidadãos uteis á 
Patria e á Sociedade, o benemerito vice-
Presidente Bueno Brand~o, em seu curto 

e fecundo periodo 'overnamental, ini-
ciou uma daa rUlalS bellas f6rmas de 
assistencia que o é, sem durida., a que 
o Estado se propõe prestar á infancia 
de~mparada. 

A utilissima instituição que tantos ap-
plausos tem provocado do Estado não 
s6, mas do Paiz inteiro tambem, collima 
resolver o importante problema do am-
paro e da ed:Jcação de seus a sistidos, 
desviando- os da estrada tortuosa do 
crime e os habilitando ao trabalho ho-
·nesto e á pratica do bem. 

Por outro lado, en:frenta por onde na-
turalmente deve enfrentar. o problema 
da transformação agrícola, incutindo no 
espírito da creanc;a os processos moder• 
nos e intelligentes do preparo e cultivo 
do s6lo. 

Muito mais facil é, incontestavelmente 
orientar as intelligencias em formação 
do que destruir ou modificar habitos in· 
veterados. 

O primeiro pavilhão inaugurado, a 
cargo da incançavel dedicação do sr. 
dr. Leon Renault, já demonstra, no cur-
to k:npo do seu funcdoname_nto, a gran-
de somma de beneficios que a instituiçlo 
deve produzir; e os pedidos de logares 
têm sido tantos que ao Governo se im-
põe a necessidade de proseguir, fundan-
do novos pavilhões e dando, dest'arte, 
maior expansão a este nobre e altruístico 
emprebendimento. . 

SAUDE PuBLICA.- Infelizmente não 
foi bom o estado sanitario de Minas no 
anno proximo findo. 

A epidemia da varíola, que, durante 
todo ess.! anno assolou a cidade do Rio 
de Janeiro,. fazendo avultado numero de 
victimas, irradiou-se P'\ra varios pontos 
do nosso Estado, tendo rompido com 
intensidade em diversos municípios, obri-
gando o Governo a tomar, de accordo 
com as municipalidades, promptas pro· 
videncias e a fazer despesas que excede-
ram em muito as previsões orçamenta-
nas. 

Graça a essas providencias o terrí-
vel mvrbus está hoje quasi extincto. 

A consignaçlo orçamentaria destina-
da aos soccorros publicos para 1908 foi 
apenas de 40 conto de réi , tendo o Go-
verno despendido a mais 227:655$8}0. 

Pelo dec. n. 2. 430, de 25 de feve-
reiro proximo findo, auctorizado pelo 
art. 4 ~ da lei n. 470, de 14 de setem. 
bro de 1907, foi aberto o respectivo cre. 



-, 1to ~upplementu- . pitta. occorrer a taes 
~· des·pesas. é· . 
~ Como medidà de defes& regular con-
' tra as incursões de epi<lémias é a bem 
do equilíbrio orçamentario, qtta!lto ao 
àervi~o· qe saúde publica, se faz mister 
órganizar I Sem •demora 1• 0 Serviço de h y• 
giene, no Estado, tendo já o Governo 
lfeito estudos desenvohridos sobre o im-
portante a8sumpto. 

A organização deste serviço, longe de 
ácarretar maiores déspesas, importará 
em economia para o Esb.do. · 

INSTRUCÇXO PRIMARIA.- E' est~ na~ 
' dembcracias ·bem oi'ieiítadas '<> as§ü6. ... 
pto que mais' deve preoecupa-r os' 1d'if!i 

· gentes , pois, ·si 'toda a govefnaçao, e'tn 
ultilt:Ja anàlys~, ba de provir do povo, 
é claro que deve elle estar preparado 
para externar suas-necessidades e fisca-
lizar a gestã'O de -~ '"11egocios. 

'"Esta preoecupa~ão tão accentuada na 
grande Republica Norte-Americana, tem 
se verificado nas diversas administra-
ç~es do nosso Estctdo. 

Coube, entretanto, ao Governo do 
inesqnecivel Dr. Jo!o Pinheiro, auxilia-
do pela dedicaçãd do seu operoso Secre-
tario, Dr. CCJrvalho Briltd, a remodela-
ção completa e a instituição de proces-
sos inteiramente novos para o ensino. 

A creação do Grupo E colares nos 
centros mai populo os, realizando , pela 
div i ão do . t rabalho o melhor aprovei-
tamento do esforço · dos prof.essores; a 
systhematisação intelligente do pro-
gramma de en ino ; a organisaç!c do 
horario com o tempo rigoro amente de-
limitado a cada disciplina ; os cuidados 
relativos á hygiene das e colas e á ef-
f ectiva frequencia; a fiscalização te-
chnica e os e timulo ao bons profes-
sores, taes são as medida po tas em 
pratica pela reforma de que e trata. 

O interesse com que o povo vae 
acompanhando o de envolvimento da sua 
in truqão, o augm('nto e'. t raordinario 
da matricula. e da fr qu en ia , a bri-
lhante xpo iç;:-to c la r , levada a P.f-
feito pelo illu tre Vic -P r id nte Bue-
no Brandão, c nfirmam de modo per -
emptorio, a efficacia d'a medidas aci-
ma mencionada . 

In trneção tn·ofi ~ ionaJ e agrjcola 
Não b·a.:- ta, porém, que á creança 

~e dê sómente ~ il1struoção pri maria gra-
1uita . 

Destinando-se alJ trab~lhb 'de í àara.-
Inhã,• a creança de hoje deve ta-iãbem 
receber na escola a instl'UCção techtii~a 
qu~ a tornará apprrn-lhada dos mo~t
ttós ~eios p.·ua a 1utla pela eiXistc cia. 

Na agricultura como na industda 
manuíactureira, prosperam os mais és-
for93dos, mais intelligentes ·e melhor 
preparado ; e, demais, diante d<:. inten-
sidade da vida hodierna ; dos meies fi-
ceis de communicac;ão, diante do afa11 
com que todos os povos se batem pela 
sua expan ão economica, faz-se mister 
que cada qual se acautele para não s~r 
hpplantado. O programma decreta:do 
pelo Dr. João Pinheiro consigna tam-
bem o ensino profissional e agric la. 

Em alguns grupos escolares já( se 
iniciou o en ino• profissional, estando, 
da mesma s rte, ini ciado o ensino agrí-
cola em pequena <'~ ala no ~ ? gttipo 
escolar de .1 Ca it. I , nas escolas do 
Calafate e ardo , e, por iniciativa dos 
seus directores, no grupos de Lavrds, 
Pitanguy, S. João Evangelista e Pedro 
Leopoldo. 

~ncrementar e systhematisar estes 
estudos, dar-lhes expansão e qesenv~l
vel-os de modo a assegurarem ao . alú-
mno, sabido a e colas officiaes doEs-
tado, a p sibilidade de se entregar 'im-
media ta men te a o trabalho nobilitante, 
proficuo e intelligente, é dever impe-
rioso da administracfio . 

EN 1 'O NoRMAL.- E' intuitivo que 
todo o p roblema da instrucção primaria 
depende da boa organização do . ensino 
normal para a conveniente formação do 
professorado . 

O governo do dr. João Pinheiro as-
sim entendendoJ eofr ntou a solu&ão des-
te prob ema creando a Escola Normal 
de ta C:1pital e c· t::~bel cendo evera fis-
cal ização junto ás escolas pa rticulare 
equiparadas . 

Preci o é que 
grarnma ffi cial da .olas uormaes, de 
m do a om r) r b nd r toda a disci-
pli n, e.·i illa · no cu r o das e cola pr-I-
marias, ac ntuadame.nte a in trucçlo 
1 udimentar c pratica d agriculturã , 
ne tas mini trada. 

CURSO F . DAMENTAL DB lNSTRUOÇÃO 
ECU NDARIA.-Este tabelecÍniento ini-

ciado pelo dr . J oão Pinheiro, como com-
plement á obra da remode-1aça:o do eb-
sino e meio de preparar ·a mocidáde 
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: para. os problemas:praticos da vida mo- · 
.. dema, vae realizando o seu programma. 

A seu primitivo plano àddicionou o 
g:overno alguns cursos eminentemente 
praticas. sohr~levando· o da formaçã do 
professorado masculino, especialmente 
destinado á regencia dàs escolas ruraes , 
onde, 'a par do ensino primaria commnm, 
se for..neça a instruc~o , agricola em . ' cam.po prahcor pelos modernos processos 

·· de cultura. O ensino assim mini trado 
em taes escolas, exercerá forçosamen-
te benefica influencia sobre toda a cir-
cumscripção em cu_j{> meio se encontrar 
o predio escolar. 

A direcção do estabelecimento está 
confiada ao dr. Nel on Baptista que a 
vae desempenhando com inteUigencia, 
dedicação e criterio. 

GYMNASIO MtNElRO.- Nas duas se-
... c5ô~s de Barbacena e de ta Capital con-

hnua a funccionar e te e tabelecimento 
official de ensino secun ario com vran-
de dedicação por parte de eu corp~ do-
cente. 

O programrua e methodo de ensino 
abi guido reclamam modificaçõe 
exigidas pela p dagogia mod rna ; taes 
alterações, porém, capam á competen-
cia do E tado. 

Alguns melhoramentos podem, ntre-
ta::to, r introduzido cu por au tori-
zação do Poder Legi lati,·o ou por a t 
da admini tra ~o . 

In tituto · polit chnic 

P ara preparar moços que de tinem 
sua actividade á indu tria, ob molde 
intelligente e científicos, fundaram o 
Reverendos Padres que dirigem a Aca-
demia do Commercio de Juiz de Fóra, 
um cur o politt:chnico que, a e julgar 
por eu programma e in tallação , repre-
sentará. relevante papel na reconstru-
cção do en ino mineiro. 

P en a o Governo que os pod res pu-
blico devem pr tar apoio a t com-
mcttimento do c f rço e iniciativa par-
ticulare . 

Com o me mo elevado propo ito re-
tende o « Club Floriano Peixoto:.. de -
ta Capital, fundar identica instituição. 

EscoLA DE PHARMACI - Sob profici-

F ACULDADR LIVRB DE DIR'I!ITO - Pro-
vectamente dirigido pelo abalisado juris-
consulto dr. Antonio GonçalV"es Chaves, 
e com a preciosa cooperação do seu H-
lustrado corpo docente, funccioua com 
regularidade e frequencia, mantendo as 
suas honrosas tradicções, este .cstabe~ e
cimento de easino superior. 

Archivo Publico 

Continúa a prestar bons serviços ao 
E tado este instituto que se acha sob a 
competente direcç:to do illustre homem 
de lettras sr. dr. Antonio Augusto de 
Lima. 

Irnpren a Offieial 

Acha-se funccionando com regulari-
dade a Imprema Officiai sob a dedicada 
direcção do sr. dr. Gabriel de Oliveira 

untos. 
Pretende o Governo introduzir algu· 

mas modificações nesta repartição pu-
blica do Estado, para o que já tem da-
dos ufficientes. 

Pr fcitnr a da Capital 

A' fre nte da administração de ta Cap!-
tal c tá o competente engenheiro dr. 
Benjamin Franklin Silviano Brandão-
que- e tem mo trado solicito no des-

mpenho das funcções de seu cargo. 
A renda orçada para o exercício de 

19 8 foi de 6_94:000$00.0, tendo a arre-
cadação effectuada attiuaido á quanfa 
de 760:71 6~ 1 , com um exces o, p r-
auto, obre a -previsão orçamentaria 

de 66 :7 18$6 1. 
Ape ar de ta diff rença para mais, 

verificada na arrecadação, foram entre· 
tanto wsufficintes o recursos da P re-
feitura para o custeio de serviços exi -
tente e para a depesas com melhora-
mento de caracter urgente. E sendo 
assim o E tado não poderia deixar d 
ir ao en antro da ua adm ini tração, 
pr tando-lhe auxilio pecuniarios, uma 
vez que e trata da Capitàl do nos o 
Estado, cidade ainda em formação e 
por cujo desenvolvimento todos os mi-
neiros devem ter o maior interesse. 

ente direcção e servida de pessoal docen- Apo ntadoria 
te trabalhador e preparado, e ta Casa de 
ensino vae prestando as igualado ervi- E' impre cindivel a creação das apo-
ços ao Estado. \ sen tadoria s . Está pendente da delibera· 



çlo do Congresso o projecto da insti-
tuição desta providencia- que, a meu 
ver, não póde ser mais retardada. Nilo 
é justo que o Estado deixe em completo 
desamparo aquelles que encaneceram e 
se invalidaram no serviço publico. 

Eleições 

Sob o regimen eleitoral em vigor pro-
cederam~se no dia 1? de janeiro deste 
anno as eleições para Presidente do Es-
tado e para um deputado pela 5~ cir-
cumscripção eleitoral, nas vagas aber-
tas pelo prematuro fallecimento do pran-
teado mineiro dr. João Pinheiro da Sil-
va e pela recuncia do sr. coronel Sebas-
tião de Lima. 

A 30 do referido mez realizaram-se 
as eleições para a renovação da Camara 
Federal e para um senador da Repu-
blica. Estas, como aquellas, correram 
na melhor ordem possível, tendo sido 
plenamente assegurado aos eleitores o 
exercido do direito do voto. 

Exposição Nacional 

Brilhante foi o exito alcançado pelo 
Pavilhão Mineiro no gr~nde certamen 
realizado na Capital da Republica, no 
anno proximo findo para commemorar 
o notavel acontecimento historico da 
abertura dos portos do Brasil ao commer-
cio mundial. 

Os productos alli expostos, attestaram, 
á evidencia, o. adiantatttento de impor-
tantes ramos de industria, bem como os 
grandes recursos naturaes do nosso Es-
tado. Mui tos foram os expositores que 
obtiveram significativos premios. 

O total das despesas realizadas mon-
tou a 829:274~266. 

Tendo sido de 330:000$000 a verba 
destinada ás despesas com o serviço da 
exposição, necessario se toma, pois, a 
abertura de um credito de 499:274$266 
para fazer face á !luellas despesas. 

-São dignos de elogios, como da gra-
tidão dos Mineiros todos quantos contri-
buíram pára o realce do nosso Estado 
no memoravel certamen nacional. 

Relaçõe com os Estados 

Slo felizmente cordiaes as relações 
existentes entre o . nosso e os demais 
Estados da Federação. 

Manter sempre na melhor harmonia 
possível MiDas Geraea com os di.fferentes 
Estados da Republica tem sido preoc-
cupaçlo coutante doa meus predeces-
Sfrea e é um dos meus maiorea deside-
ratos. 

Num paiz vasto como é o nosso deve 
ser empenho maximo dos governos das 
respectivas circumscripções, entreter re-
lações da maior oordialida de para que 
de mais e mais se fortaleça o vinculo na-
cional que a todos deve indestructi-
velmente prender a bem da integridade 
da Pat.ria commum.. 

Conelusio 

Concluindo a exposiçlo dos factos 
referentes aos negocias. publicas no de-
curso do anno passado, cumpro o grato 
dever de consignar aqui aos dicnos Se-

cretarias de Estado os meus agradeci-
mentos pela preciosa e dedicada collabo-
ração com que têm auxiliado ao gover-
no, agradecimentos que torno extensivos 
a todos os auxiliares da publica admi-
nistração . Dos relatorios dos Secretarias 
de Estadc constam as informações de 
que carecerdes para bem ajuizardes da 
marcha dos differentes ramos do serviço 
publico . . 

O Presidente do~Eatado, 

WBl\CEBLÃU BRAZ PEREIRA GoMEs 
I! 

Finda á leiturt, retira-se o Bt'. Secre· 
tario com as mesmas formalldadea com que 
foi recebido. 

Em Fegulda, o sr. Prcsldente, pondo se de 
1 é , no que é acompanhado por 'odos cs prcs· 
eotea, declara em alta Vl l: cEstl ins&allada a 
3.• Eessilo da 5.• legislatura do C ngresao 
Min, i l'O. 

s. f·xo. manda que e extnia oma copia 
da Men agem para ser remettida ao SClnado, 
e, interpretando os EOD1.imeD$CB do Contrres· 
e o. d termina ainda que, em nome desw, se 
telegra he á esm~. família do aau4oso con· • 
selbeiro Affonso Penns, apresentando lhe pe· 
zames pelo terrivel golpe por que acaba de 
paEaatr. 

Nada m~o i s havendo que t ratar, é Dll fó rma 
do r egimcn,o, l d11 o & pprovad~& a p 7ese ute 
acta. 

Levantu·se a a·· si ão. 
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1.• BBSiAO OR.DINARIA. AOS .25 DB JUNHO 
DB lg()g 

PllBUDDOU. DO IB.. Pa.t.DO l.oPBJ 
o 

SUMKARIO : Acta.- Expediente.- Eletçlo da 
Meu..-DJscun.ü do Ir, Prado Lopea.-Ordem •o dia aegutnte. 

Ao melo dia, feita a c:blmada. acham-se 
preaentee 08 are. : Prado Lope11, Zoroaetro 
de Alvarenge, Ataerloo L,pea. Silveira B um, 
Styll&a, Bftgardo da Canbe, TooqnevlUe, Ga 
ribaldl de Mello, Heitor de So011, Campos 
do Amar .. l, Biaardo do Amaral, Nelson do 
Seno», Aheoa de LepioP, Jayme Gomefl, Vai 
domiro de Ma1db181, Juveoal Penoa, J~lo 
Fraoça, Raol de Paria, Pedro Rosu. Joio 
Vabôa,J.:alio da MoUa, Aristobltts Dutra, Ar· 
gemlr tt R·•tcnde, José Alves M'>nCt>l ro 
de Mourat . r .. ltaodo com cansa paniotpa t· 
01 an: .: l1.1ao Anto io, X'\vier Rolim o Pao 
liello rn olla mala sc:- oho•és. 

Abr.' a se~slo. 
Ll!Ja 14 act.~ da 4.• seR Ao pre;> rat · ria rca 

lizada a 15 o o re t. te e, nlo baveodo quem 
aob re o lia tcsç ~ c. b orvações é a mesma d 11 d 
po1· approva 

R . 1·" KORRTARI• dfl • nta do 8 guio 
te 

BXPBDI.alCT~ 

Telegramma 

Do ~ , •• Silv~ Portes, de 22 do co r rente 
procedente de Joio Ayres, commooicin o 
a.obar ao doenta doado o dia 14 - Inteirada. 

Offtclo 

Do ar. tenente Cbriatiano AI ves Pinto, 2.0 

sec etario da Sociedade Mineira ele Agrioul 
tara, em nome do er. prr,etdente da mesma 
Sociedade, convidando a Camara a aaaiatir ~ 
aeaslo extraordinarla ~oe ae realizará do-
mingo, 27 do corrente, •o melo dia, no edi· 
tlcio do Congreaso.-Intefrada. 

Commtmicagõe• 

O sa. AMBRIO > L"'PBS commuoica e a Ca· 
msra ftca inteirada que o ar. Jolo Barroso 
faHarfa ·a primefras aeesões por mo ti v o joato. 

O R. JAYMB Go~n traz a.., conhociment 
da Camara, e tloa e ta egualmeote inteira Ja 
quo o ar. Gdd10o Rios Dio t~oudo Rinda com · 
parecer á sessões -por motivo de molestia 
grave om peéeoa do soa fdmilla. 

Elei9 ·o de pre&ldettte 
Na fó rroa do regimento é annuDo·a la a 

eleição de p re ~idente da Cama • a. 
P~r ll use tl ttt tio recebidos 25 c doias, DO· 

mero oorre poniente 1108 srfl. d&Du,ados pro· 
sentes, e, aeod tlla t~ apu ~lidiiE , dlo o ae· 
golnte resultado : 

Prado Lopes, 23 votoa; Campoa do A•a 
ral, 1 voto, tendo havido uma cedola em 
branco. 

O ar. presidento convida o ar. vioe-preti· 
den\8 a aaeomir a prelideooia, visto tragr. 
ae de elei,.;lo de aua peiB~'&. 

o aa. SJLvmu Bau11, uaomindo a /.rMl· 
~enoia, ,roolama retltlto pretldente a Ca· 
1111ra o ar. Prado LoprP, a q\lem convida a 
retomar a e na oaadein. 

O ar. Prado Lopea de novo assome a pre· 
aldencla. 

B~ de olce-prutdettte 
Bm segntda recel:rm FO 25 cetfu!aa p•:a a 

eleiçlo de vice presift\)ute. l'codo reeleit•• o 
s·. Silveira Brom, por 24 v .. ,. , tendo obtido 
um voto o sr Seumt figu •·•r• d•·. E' proftl• 
m do vi e-pro idento cht ú I!IIU M o H. Sil-
vein Hrllm. 

Eulção ele 1.: secretario 
P ra r. oi ·h lo do I. · se cretaric> , F!o r.>ce· 

bidas 25 ceduh&~, q•ll', apurada.-. oi Au o ~o 
goioto r eaul\ado: Z roa tro de AI vareog11, 
2 v tu• o A crico Ll) p• a l v.: to. 

E' orocl -mado 1.· &ecretario da "mat•u o 
sr. Z•>rOMstro A h arenga . 

Eleição de 2. · &ecretarw 
P ra a eleiolo .de 2 ... sr o·ret~:&lio, sAo r~ce

b ! d ~ s 25 redolas e, ~or do ·-~tas ~l)ur F. dlo 
o ec~u·nie resultado : 1 orlco L·l;. 8 Ã!4 vo· 
t rgemiro • o R entld nm vot . E' pro· 
clamado 2.· s <:cretario o r An.crico Lo· 
pea. 

C. mparêoG o sr. Adolpbo Viaooa . 
Eltição de mppler.t(& de IBcrttaJ·io 

E' aaqunciada a elt!i \llo d.l supplcotfl cio 
eocretarlos, eeado par a c: s8 tlm rccebidt~a 26 
cedo!Jls, numero corre:~pon ·Jeoto &thl st'P. de · 
pnti doa pre~entea no recinto 

Apuradas aa referld~as ocdulaa, dlo o 89· 
guinte reaol\ado: Argemiro de Resende, 25 
votos; Edg&rdo da Conba. 23 votos; Vai do· 
miro de Migalblea e Gariblldi de Mello, om 
voto a cada om. Slo proclamados aopplen-
iea de aeoretarios oa are. Argeml ro de Ro· 
aende e Bcl@ard~ da CoDba. 

.Agradecímen to 
o sr. Prado Lopes c - Em nome doe 

meus ccllegaa do Meea e em meu proprio, 
agradeço os ara. epu·a I s a proYa de t>o· 
nevoleocia que acabam d Dtl R tl i peo ar o 
que signitlca, de U!ll 1 do, o carinho com 
que nos dist1o1oem ne t u p?~t o de l levadaa 
resp nsabi!idadc, em q e no co l oc11ram, o, 
do utro lido. t l stf munh a o. r tez o o, ao ~ 
menos, o maotfe~; to d •~ r j 1 que t .mos lido 
~;empre do dar cump rimPoto so Regimento 
Jotl! roo dee.a Ctt~a. qu d.}termwa q u1ea u 
relações mutoaa o:. tro Dós o vó., qoando, 
nc ste recinto, se trat a lt) •·om 1 o r enidade o 
~ Jt eicvaçlo de vi tu tt. s gr a r. des interea 
sea do E -tado rle Minas . 

&t.o bow ~org uro do Ut', mt.is nms Tet, 
no pro ta reis o voas valioso IJKlio, a vo•u 
e1evuda 0 1 i nta(lo o a vo111a lndh.ootlvel 
oomp('wncla. Batamos . oonftadoa em qnP, 
m•ia uma u. OlR II JUd .. reia a Jevar ao aea 
termo ti. grande miadlo, cola approval'lo 
geral do Eatado que t~ m aa ~iabtc rout•n · 
temen\e voltadu para este recinto, onde ee 
diaontem ca aeoa maia vitaea iotoruaor. 



Aco~Hae, poi11, o tesÇanho do DO.BBO 
mai,.t-in Ho a1ra1ecimen\o. 

( Jfurlo bem ! Mv1to 1 em !) 
su P•l d , ~: o a sesslo por e& minotoa. 
Reab .nta , ar. Prt sidl·nte ve 1tlra ter m 

so 'C' t lra•l o t.l6u os s rs . d1' pll lid 1 , p c lo que, 
nA ba v r lf f, num r para • OP oc ·d rá -1 i 
çà, das c mm Hõos prrmanolitel' de qu 
trata o art. 47 o r l(itr•ooto. ded. ra quo 
st'rá. is ~ o bj .oto tta ordem d'o día roguiote, 
na ró r ma du citado artigo. 

Levanta- ·e a ses t lo. 

2.• SE'SA'1 ORDINARI.\.' ~OS 1'6 DE JUNRO 
og 1909 

PRE~lDBNCIA DO SR. PRADO L( PES 

S M:'.lARlO : Acta.- Expediente.- Elelç11o das 
commissOos permanentes.- Ordem do cija 28 

A ' m i'O dia ~ i ta a ob m da, acham 1 o 
prFs nte s HS. p, ado L"' Pef, Zor attro do 
~lvHensza Amotioo Lo&OP, H·Jitor de Sous , 
.Joi•) V lloso, Jc·A Lisboa. Alves de Lem , 
Oaribaldi d Mellr, Juv nal Peno&, Tocquo 
'\'illO, Etlgardo da Cu nha, ·eyme OomeP, C~s m · 
pos c:; o Amanl, ~doardo do Amaral, S!lvei ra 
Brum, Aris t teles Dutra, Joio França, Juli.J 
da Motta, Antooio Monr•, Nolsm de SenDII, 
Waldomiro de Msgi lhà P, José Alves, tyh· 
ta, Raul de Faria, Argemiro do Resende e 
Pedro Rc·sa, f•ltaodo oom eauaa partioipacb. 
os uP. Jvlo Atltoni<', Plloliello, Xavh~r Ro· 
Jim, Stlva Fortee, Joio Barroso e Galdino 
Rios. o sem ella, os mala senhores. 

Abr -so a Eeatlo. 
Li da a a cta da antececlente·e nlo baven o 

quem R<·bre fi a faça observaçõ~a, 6 a moa 
ma dada por approvada. o sa. 1. o FECR.B.TARIO dá conta do seguinte 

EXP8DIBNTB 

Officio 

D sr. Arthor BernardéF, rt'nu aoibndo o 
mandato do deputado ao Congre11so Mineiro 
pe la 2.a circomscripçAo el ei toral, vi.to ter 
sido leito dcpot d ao C ngr S ' O Nac iona l 
1: agr!l de ondo aos s us collega a attençilo 
quo !Prrp c lhA dispeo ar m .-A Cam 1 
rt ' 11 int <' i ' IH1a, mandando o r. Pro -idcn o 
quo frt i to govc no p~;.ra s devld 
O O!' . 

R presen ta~ào 

Da 11mara Mun'cl; al do C n ·oiçAo do 
re pr ostaod c ntr o ped i·to f' ito 
ai' ons habita 'l t cs d istr1·t d N . . ti o 
Pot•t c Gua o ã s, do des mb am <' n o d 
roruido distrioto . - A' commisslo re ~ po 
ctiva. 

Communica-;ão 

o fn. HElT .. DE S u~A communio o a Ca· 
m ya rtca intei rada que o sr. Vslhd : r s 
tem f~tltado áa f CS Õ03 por wo!ivo impa· 
rioso. 

•• 
BLI~Ão 1 DAs O:)tiJilUÕJI PDiu.NUTa · I • 

Eleição da cvmmi81ãl) ds r(,,.&lllUIÇã ... , Legú . 
latão e Jtll~a r-< 

$ 
Pa a a commituio de C-eo-'ltiluioa~, ~~~~ ; 

1. ~'ào o ' u 1iça '.!Ao r~outiid• a · fl& -ceditlll!l 
ttue te odr) •puradMB doll o serGio' I ru-uf-
tado : Heitor de Socaa, 18 v tott; Rduardo do 
Amar~ I 16, voto•; Jolo Ba11r oso e Vd.tomlro T 

lto M·aalble•. 1& votoa a oda um; Jo-6 ,AI · 
'~~~t'P, 13 votos o AIOerico Lopes. 1. Slo ~,,. -. 
cJ .maadoll mr mb ·os fla rororilia oommtu&o . 
01 cinco sr11. mais v~tacto•. 

Hle{fão da commlssão de Orçametato e Cortt'JI 

Em ~oguida sAo r<opbida.a 26 ~ed4l s ptra -
a el ~içAo da o mmts•lo d;: Oroameoto e con · 
t. 8 O ~on:i o 118 DIP8ID88 ~purada.a dlo O re 
sulk•lll l:l('gointe: AfJuoso Peona Jnntor, 18 
vot fi Jol" Lisboa, lO votos; Seona Fiauel· 
redo o Valladar o~, 15 votos ll c da um e Pe· 
dro R· Zll, 14 votos. Sio proolemado mem· 
bro~< di commieslo oa cinco are. que obti· 
veram votos. 

Bleiçã•J da _"' comml•são àe Força Publica 

SA.o recebidas para a commiaslo de fPoroa 
Publica 26 cedolaa que, aporaltae, proltu&ea 
o teguin'o resolt11do: Slbomano, 19 v~.~to&; 
Pedro L<1borne. 17 votGs e Jayme Gomea, 
16 v toa. Slo proclamados membros da com· 
mia elo o a &res ara. 'fotadoa. 

Bl~ão àa. cot'Juni.lsio de Petl9õ11 

Para a eloitio dA commiaelo de Repre· 
aeotaçõeP, Requerimentos e Petições rece· 
bem se 26 cedobs que, depois ele aporaclla, 
dlo o segatnte resqrtado: Silva Forte~, 18 
votof; Joio França e Jgnaofo Morta, 16 TO• 
tos a cada um; S~liu, 15 Totoe, Martiaa 
da Silva, 13 vot?a e José Alves I voto. 8lo 
proclao.ados membros d- oommiaslo oe etn· · 
co srs. quo obtiveram vo1oa. 

Eleif ào àa commissào àe C'amaras Mun~ · 

paes e Negocias Inter utadoae& 

.São recebi 26 oedol s ,ara a oleiolo 
da c mmi eA .te Cllm t ras Municipaes e Ne· 

coi os lnter-e;:tadoaes o depois do apUTa· 
d s m " 11 bt •m se Q eeguioto esul 
In o: P~s h I lo, 19 vot , ; Oaribaldi d MeUo 
o Ah · d Lo os 16 vot .. s cada um e 
E u~ordo d Am 111 1, I voto . S!o prc> clama · 
d m m bros d n r ·ti l ll cottimis~ A os t.res 
r . quo o bti o ra m rotsiil voto . 

Ele& üo da commiss1 de .Agd uUura e In· 
_ du triQ.f 

Pa a a oomm 1 si o de Agrioultu•a o Indu , 
tr1a r c c: b m t026 c ;::dol QU('I, &endo apo · 

r ~& 11P, dAo o sogd & rc ultado : Juveoal 
... n os, 21 vot . ; c rl l(ar lo da Cuo ba, 17 VO• 
tot- Oa Jdio o Ri.s, 16 votns . Slo proclama· 
dos mcmbr s d t4 co..nmit~sào os trea sr • maia 
v'otadrs. 



Bltivão cia comml.!s ~ o de ObFM PubUcat e 
VIação 

Recebem,ae 26. oednlae para . a eleição da 
commi alo de Obras Pubhcu e Viàção, een· 
do as mesmas. .apOl'&d.aa. dlo o t~ g\),intfl re · 
soltado: TocqUj'ville "2l votos; A iolpbt!. Vlan· 
na, . .16 vaio& ce ,oã.r .Pro fi do. 15~ votos • .São 
proclamados membros • cJasaa·,oommislio· os 1 
tres ara. votados •. 
Elei9ão da cotamit&ão de Inttrucção PubUca 

Sio _recebidas pana a eJei.çlat1 da .:commis· 
alo de Jnatrocclo Pu~ liea e ,Civillaaçio. de 
lndios 26 cedul11& qu l pnoduem o Belllinte 
reso.ltado de.poia .ct"' a pu• adaf: . ~elaon ~de 
Senna• e X&viel! Roltm 1 vo\oa a rad.a • um; 
JoAo •Nelloso r18 votar, Raul de Paria 15 :Yo· 
tos;. AgOJitinbo Pere• ' ~ ! l vGtoa. e Aris\o11elea 
Dotra 1 voto .• Slo .pr clomad<l• membN~s da 
commi&slo os oinc >~•· abores ma•s ~ ou.cioa. 

Eleição da commisdto de Sa '1e Publica 

Recebam·ae .:6 cedulall "ara l:i eloiçlló da 
comm•sslo de Sande Pobhca P. sendo as 
mesmas aporad ..a t1lo o · ~:~t> guinte r s ultado: 
Ta•ares de Mello 19 vot s; Ara toteles •.Out.ra 
17 votos e Joio Antonio 16 votos. Sln p ro · 
clamactoa estes aeuhores membros o" r l·fe 
ri da com missão. 

~ção da commiuão de Redacção 

Finalmente é annonoiada a eleição . d• 
commuslo do Redacçlo das Leis p~ra o qoe 
alo recebidas 26 cedulaa, que produzem o 
seguinte reaultado depoia de apU&UtdMS: Hei· 
tor de Sonsa 19 voiol, Argemiro de Resen 
de 17 vo~a e Perioles 16 vot.ot. Slô' procla· 
madoa ·membros lia commisalo os tres se· 
oborea que obtiuram;votoa.. 

Nada maia bavenclo a tra,ar, o sr. Presi· 
den\0 ·deaigna r.p&a dia 28' do correnY a 
seguia te 

ORDEM\ DO i.'lU. 

PRIMBIRA P ARTB 

Até oma hora da. tarde : 
Leitura e approvaçl.o da aata. 
Elpedien,e. 

Até dnas horas da tardo : 
Aprasontaplo de pareeeres daa commis · 

sões. 
J.preeentac;lo de projeo,os, requerimenloa. 

indtoa, ões, interpellaoõet~ ou meoões. 
Disco sào de requerimentos,índicaoões, in· 

terpell11.ções e maçõ s . 
Approvaçlo de redacc;ões tlnaos . 

SBOUNDA PARTB 

Até 4 horas da tarde·: 
Votaçlodo pareoel"n . l43, 'd t 8 opinao· 

do que aeja rema,ticto MO governo para a'· 
teucter como achar do juattça,<O requeramen 
to .do padre Vicente De Canto Pinto, vigario 
da !regue~ia de Nosh Sonho a dP.s Do rt~s do 
Turvo, pedindd' Tei n--ação ··do pagamenco cto 
imposto territorial e .multa. a par11r. de 1901, 
pela !alta de.1nscnipçlo da r .. ~enda.dtnomi· 
nada •Plrlh.eirDa... 

A. C.- -4 

Votaçlo em terceira disooaalo do p~ 
o~ n. 40, da 1908, creando rtelru. de ltda 
noa municlpioa de B&albllhJ e .Jrructah. 

Votaçlo em terceira disaoaalo do projeoto 
n. 51, de 1908, auc\otizando o go~e~o a 
mandar tP~U jorqlS ao collec\or esta.cloal 
de .Boa ,- Vis\& do Tremedal ; · 

V o~taçlo em teJiceira. diaaus•Ao do .p çojeo~ 
n 59, de. 1008, mwl•ndQ,a ctenomiuot,o. •• 
di.venaa. dist.ri~tos , de pas.; .; 

Votaçlo. em aegnncla diaOU8BI.o ,do proJ"" 
cto n 158,,dà Senádo~ ~ootorizaado...o gov.err 
no a ,conllelier. hoença., a .dtveraoa ae.:venuaa.· 
rios de jqatiça . .. 

LsY&nta·ae a 1B8Bsl& 

Governo Municipal tle'.Cobcelv\o. do Serro, ern 22 ele janeiro . ti e '1009.'' 

lllmo J e eimos .. •su. - Coosiando noa qu.e, 
por motivos • !rl vcloa e iuoon!easaveie,t al· 
guns hlabitaute8' do ctietrtcto cNoae• SeniMra 
ao ·Porto de Guanhles•: pretendem pedtf 
a. o pwtrio,tc Congresso Mineiro o deemeiJII. 
bramantlo daquelle die\rio\o qu8'8empre pef' 
tencen e pertence • a . esur municipio, p.-a 
f~&zer parte cto do c:;. Miguel \te Goanhleb1 
apreua se • esta ClllDtra· em maukfesar· 
vos a soa opposi~lo a t.lo injuria ~ntativa~ 

O monioipio dd Coboeiçló do serro ea 
tempos remotos já ae connUoiu ctos dia· 
triotos ~e cS. Migueb, d~~1raciliio~> e c~ 
rea~>, que lhe !ol'am tlnrdos pal>a '·comporem 
o rico municipiiJ de c~. klgoel de • GO&• 
nbleP. 

Este monioipio de Ccfnoeiçló te• renclaa 
tio escassas, que mal ohépm•'P&ra se m&n• 
ter sem ostentaçio e -luxo. 

Dos treze dia\ri-ck)t ele que elle se.• com-
põe. oito Teonidos, talnz, nU valham na 
só doi' de~ cS. Migoea.,· tal ·a eeoa&~e~> · d• 
aaa rendas p~ra oa eotrealda camara e do 
Estado. 

Nio 'deba de 'flr1'8 pello düer que um 
delles ·no •eseroicio de l9051 contrlb0io PtN 
o cofre moniaipal apenas • oom•9SQOO (nove 
mil r6is). 

Bate munioipio,·apeaar ·de Pa compOr de 
tre2e dis~ric\08, tem renda inlerio~ A. de 
muitos outros de menor numero. 

Temos Palmyra ~-que, •compondo-se de iree 
dieuic,oa, tem.,um• arreeadaçld superior a 
sessenta con'<>S', ao passo qoe a -deste moni• 
cipto tem sido apenas de vinte a vinte o• 
contos, neete uatlll08 -exerciotes. 
~ i:l stas condições, portanto, o pompo o 118• 

moro do 'reze di •ao~ pronunotadô• A. 
bocoa Tasgad• pelos•palacliuos de t.lo apai-
xona.da 'Jlt>e,enelo, ·n~ cteve ínfloir 'de mlHíe 
atgo.m 'Do 'v s ·o ani•o p~~ qu~ sem'&pon· 
der~tção neceesma, •dehrez · aoiqoille18 ORe 
monicipio flUO wm dtrei.Oa• actqoirict01 peJa 
soa antiguidade. 

o 'IDoniclpio de s ; Miguel·qoe-tp sla' maiot' 
parte de seu ~ilorto, como fttba dalO ··U· 
nbas acim•, se compoz de algana• diftrto• 
arrancado• a este monioipio, vhe vida tol· 
g~&da e luxuosa. ao .-o que, desmembrado 
o districto de cNoeaa Senhora do Porw11 



'Yer·se·i prejudicada a vida economica de 
nossa mnnic palidade, porque de trea a qua 
tro distt-tc~a melhores, é eUe um doa maia 
lmporta.ntes. 

Além dia~, nem sempre essas repreaen· 
tições ~>rganiudas por aõaixo asaignados alo 
a genuina expreaalo da verdade e ~:ia t~llae, 
muitas vezes, o proclucto de despei~s pea· 
soaes de aJgue• que jalgando se, por apaixo · 
nada. apreoilções. o1rendido em seus direi · 
~~~ se constitue demagogo e proo-ora arras · 
tar o povo, eolwiundo aaaignaturas de uns 
s outros que se vexam de nPgaJ .as, ignorao·· 
do que crm isto concorrem para um gran-
de mal sociaJ e até para uma injustiça, por-
que com a sua propria ftrma rep~d~am o mo-
Dicipio á ao111bra de unja admtntsiraçlo e 
justiça por mui~a annos, viveram garan· 
tidos. 

Além disto, a oollocaçlio topographica 
deste di ·tricto obedece de modo especila á 
&otual diviElio administrativa, pois, esta ot 
dade se ach situada num centro quasi equi 
distante da extremas dos distriutos que to 
cam ao monicipios limitrophes e, certamen-
te, po emos aftlrmar, que o raio mais curto 
para qualquer pont~ ~a oiroomrerenoia d_o 
ncsso terrttorio momClpal é es e que se dl· 
rf~e para cS. Migueb, atrave sando o dis-
\ncto do Porto. 

Já vêde~ quo, desmembrado elle, vem a 
extrema d município de Conceição doar por 
esse lado muito proxima da t.éde e, portanto 
alterada. sem fundamento, ~ soa namra! po· 
si~o topographica. . 

E' tambom Ul'T'Il razão, não menos acce1 
vel o das r la õ s an tiga~; de amizade, d 
corre pondenci 11 , de o ume3 o de habitos 
até aqoi mantidos, quo tambem se v!o alte· 
rar, na hypothese de e reaJizar para. nos 
Uo desastrada medida. 
. Cremos qoe o no so appeUo seri attendido, 
porque acima de tudo osté. o oriterio e a 
sabia orientação dos nossos representantes 
que maduramente pensam e fazem aquillo 
que convém ao bem geral e á vida ~os mo· 
nioipios, para ntlo attenderem a ped1dos que 
aómente consultam ao bem particular. 
E~pera, por' nto, esta Camara que si taJ 

pretensão, oriunda de algons habitantes do 
diatriato do Porto, for levada á. conr.ideração 
do Congresso, com a justiça que sempre pre-
sidiu aos vossos actos, não a tomarei m 
consideraçlo, deixando que o districto do 
c?orto de Guanhlies•, continue a fazer par · 
te, como até agora. de te manicipio. Saude 
e fraternidade. 

lllm s. e umol!. srs. Membros do Congresso 
Mineiro. 

Sala das sessões, da Camara Mnnicipal de 
Conceiçlo do Serro, aos 22 de janeiro de 
1909.-Padro Firmino Gonvalves Costa, phar 
maoeutico José Ignacio de Araajo Lima. Joio 
Teixeira. de Santa Cruz, Bento Joaquim Costa 
Pinto, Antonio Alves Ferreira Quintlo Ju-
nior. Bento ;JoEé da Silva Doner, Camillo 
de Lellis Malaqnias, Joio Martins Netto, o 
secretario da Camara, Honorio Pedro de 
.Mascarenhas. 

-

3."' SESSAO ORDINARIA. AOS 28 DB JUNHO 
DB 1909 

PRRHDRNCI.A. DO ER. PRAD' LOPB8 

SUMMARIO :-Acta.-Expedi nte.-Voto de pe-
sar .-·Votação t:o parecer n. 1.a; dos projectos 
ns. 49, 51 e 59, da Camara, e do de n. 158, do 
Senado.-Ordem cto dia 30. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presen~es os srs. Prado Lopes, Zor('!lStto, 
Ameriao Lopes, Heitor de Sonsa, Alves de 
Lemos. Silveira Brum, Styllta. Jayme Gomes, 
Garibaldi de Mello. Tocqneville, Joio Franoa, 
Pedro Rosa, Joio VeDo o, Edgardo da Cnnha, 
João Lisboa, A.ntonio Monra. Nelson de 8en-
na, Juvenal Penna, Campo11 do Amaral, Bdu· 
ardo do Amaral, José Alves, Julio da Motta, 
Wal omiro de M galhil.es. Aris~teles Dutra 
e Argemiro de Ro entfe, fllltando com causa 
par,icipada 1>S rs . Jo&o Antonio, Paoliello, 
Xavier R'll tm, ilva Fo tea, João Barroeo, 
Galdin'l Rios e Valladares e sem ella os mais 
enhores . 

Abre·se a ses lo. 
Lida a acta da antecedente e não haven-

do quem sobre c!la fllça ob ervações, é a 
mesma dada por approvada. 

0 SR 1. 0 S!CRSTARIO dá conta do Gguinte 
EXPBDIB~TE 

O( ficto 
DJ 'lr. Secretario das Finanças, devolven· 

do, in!llrm do, o requerimento do 1. • sar· 
gento do I. · bat lhão da Brigada Policial, 
Americo de lacaio Varella da Fonseca, pe· 
dindo contagem de tompo para atreitos de 
sua r eforma . ..:....A' cammlssão de Petições. 

Representa~ões 

De Joaquim AntoniOCJe Patlua Junior e ou· 
tro, solicitando transferencia de suas fllzen· 
das do município de Jacnhy para o do S. Se· 
bastião do Paraíso. - A' commisslo re,pe-
ctiva. 

Do José T, ixoi a do Ro en o, pedindo a 
volta de sua !az~' nda denominada c argem 
Grande•, do município do Barbacena para o 
de S. João d'El Rei. - A' mesma commise&o. 

De Bernardino de Paula e outros, do muni· 
cipio de Pouso Alegro, contra a lei municipal 
n. 71, de 30 tf e nov<Jmbro de 190 , que crêa 
um imposto de exportaçlo. - A' commiss&o 
de Constituição e Legislaçlo. 

Requerimemos 
De d. Antonla Henriqaes Eiraa, professora 

publica do districto de Saassnhy, solicitando 
um anno de licença, em prorogação, para 
tratar de saude.-A.' oommis Ao de ?etiçõea, 

Da Aureliano Lopes Cançado, contador, par-
tidor e distribuidor do juizo da Villa de 
lt úna, pedindo doia annoa de liceno& para 
tratar de negooios.-A' mesma oommiaslo. 

Communicoçõe1 
0 SB. NELSON DB SENNA trU ao CO:lh80l· 

mento da Camara, ficando esta inteirada, 
que o ar. Pedro Laborne, por motivo de for· 



çe. maior, ainda nlo poode comparecer ú 
sessões e provavelmen~ continoad. a tal· 
tar a maia algoma&. 

O sa. SILVBIIlA. B.atm, obtendo a palavra, 
commonica qno a commiaeio nomeada pPio 
ar. Presidente u camara para represcn11l·a 
DOI fulleraes do sandoao braeUea ro conse-
lheiro Affonso Penna, na Capital Federal, 
comprio o .seo de•er.-lnt irada.. 

O aa. Zoaou no ALvAB.BNGA, 1.• secreta 
rio, commonica e a Camara fto~ egualmcnle 
inteirada qoe o ar. Schomann tPm rll lt»do b 
aeeeões por motho de molenia em pe · a de 
soa tamilll. 

Reqverimen ta 

0 IR. ARISTOTBLE!I DUTRA envia á M~sa, 
ajim de ser encaminhado á eollllllliaslo ref · 
pec"va, nm reqoerimenio do ooronol F• ao-
cisco de Paola Santo11. acrventoario o 1.0 

offtaio do civel da con1 rca de M nhuu·ú, 
pedindo tres annos d licença p ra tu~ 
mento de aaode. 

Espera o sr. deputado que a commiss!o a 
qoe tem de ser at!ect·• ea o; justo requeri-
mento, a~ndel o-6, vi to como se ' rata de 
aoxlliar , om velho servidor do E·tado e da 
Patria - nm honrado veterano da goerra do 
Paraeoay.- A' commt t i o de Petiçõee. 

eo...U6ão tl6 Petições 

O SR. JoÃo FRANçA, t..zendo ver achar-se 
desfalcada a commisslo de Petições. pela 
a118encia de tree dos seug membros, pede a 
nomeaçlo de quem preench interinamente 
aa vagu . 

O ar. President e nomeia os sr . Antonio 
Moura, Jayme Gomes e Campos do Amaral. 

Volo tl6 pe:ar 

O s r • .Juven al ~nua: -Sr. Prosi· 
dente, tendo tatlecid , em maio ultimo, nes 
ta Capita l, o oommen~ador Antonio de 8 o-
ta Cecilia que, em 188·., rcpreaentou na an· 
tiga Assemblé Provincial, o 9.0 districto, 
com proveito para a cansa publica e grau· 
de brilho para o seu nome, requeiro a v. 
exc. consulte â. casa si consente que, na act 
da ees@ào de hoje, seja inserido um voto de 
pesat' por esse luctoso acontecimento. (Mui-
to bem !) 

O R. PRE::iiDB'NTg: - Interpretando os se o · 
t imentos da Camara, defi ro o requerimento 
do nobre deputado. 
a N!o havendo pareceres das Commlst~ões, 
nem projectos, requerimentos, indicaoõe , in -
terpetlac;ões e moçõe a serem apresentados, 
passa·se á 

2.• PA~TE DA CRDEM D ) DIA 
V OTAÇÕ'I'IS 

E' lido, posto em votaçlo é approvado o 
8Gf11ÍlltO 

Parecer n. 143. dt 190 

A oommisslo de Representações e Pen 
çõea, a que foi preaen~ o requerimento do 
rn. padre Viten~ ele Conto Pinto, viprio 
e tabriqaelro ela matriz de Noua Senhora 

das Dores do Turvo, mnnioipfo do Alw RIC1 
Doce. pedindo relevaçlo do papmento de 
2231700, provenientes do imposto terrUorial 
e mnUa, 1 partir de }gOl, pela talta de in· 
scripçlo da fuenda denominada-Pinbelroa 
-pertencente á mesma manu : 

Considerando qoe sobre tal usompto o Po-
der E.ltecntivo nada tem qoe decidir. eendo 
qoe o B~:ecntno pode, apreciando a jostiça 
do oedido, aJliVJar do pagamento " a II'Oita: 

E' d parecer e requer qu., S'ej li r,. ., ettado 
llcJ gcverno, para atteoder como achar de 
jusnca. ' 

811 la das Commts~ões. 3 de s hmbro dO 
19f R -Campos do A ·r ara I. - Jgnacio Morta• 
uis'<l~les Du,ra. 

~ u'lmettído 1 vot aQio. depoi de lido, é 
ap ,..r••v• d , em 3 ~ diPoOHio o seguinte 

Projecto n 49 fle 191)8 

A c mmisslo de Agricultura e laclustria, a 
qn foi pn sente o pro]eoto n. 4\}, j& appro· 
vacro t>m 2. • discusslo, é de parecer que seja 
o moamo submelUdo á 3. • e ppprovado, com 
a Sbguinte redação : 
At· ~igo unioo . Ficam o:-eadas duas feiras 

de gado, uma no mnnioipio de Bãmbuhy e 
outra no de F1 uetal; revogadas ~as dlspoel· 
çõee em contrario. 

S• la das Commi sões, 3 de set~mbro de 
1908 - Juvenal Ponna, presidente e relator. 
-José Galdino Rios. - A' commi são de Re· 
da.;~ o e 

Ut! e po to a votos é h m' em approva· 
do, em 3 . • discosslo, o seg uinte . 

Projecto " . 51, de 1908 

A. commi ! o de Represent ões e Petí· 
çõe!', a que foi presente o requeriment.o do 
cid d!o Francisco Vieira, c llect or das ren· 
e t doaes do municipi de Boa Vista do 
Tremedal, pedindo pagamento dos juros re· 
1 tivo á import&.ncia de 4:0001000, qoe foi 
forçado a depositar nos cofreR do Estado, em 
22 de outubro de 1903, para saldo de 11m 
supposto alcance verificado na tomada drJ 
suas contas, a qoal já lhe foi restimida pur 
aoto do 12 de setembro d.e 1904: 

Considerando qne é de inteira j ustiça o qne 
pede o snpplioante e nesse sentido informa 
o exmo. ar . Secretario das Finanvas, por 
seus orglos de fi ecalizaçlo : 

E' de parecer que se adopte o segninte 
project-o ' e lei : o Congresso Legislativo de .Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1. • Fica o governo auctorizado a 
mandar pagar ao collector das rendas eata· 
doaes do monicipio de Boa Viea do T.reme• 
dai, Franci co Vieira, oa juros da lei relati· 
vos a i•portancia de 4:0001. que foi o mes-
mo !oroado a depot itar nos oorrea do Babdo, 
11ara garaD\ia de nm suppoato alcance verl· 
ftcado na to EDada ele snaa oon~aa -no lapao 
de tempo decorrido de 2'a de on\nbro de 1903 
a 25 de outnbro de 1904. 

Art. 2. · Revogam ae u dbpoalo4ea ea 
contr&rio. 

Sala d ~ts oommlasõea, 19 ele agoato de 1gos. 
- Joio Pinheiro de .M . Pranoa, relator. 
campos do Amaral.- A~iltotelea Dova. -



~cflardd da CnDha.~ JgnacioSIInrta. A' com· bo1, Jayme Gomes, · Perlcles, SllYeira Bru!P 
m:Jsslo ' de Redacolo. Nelson de Senna,' Tocqueiille, Joio Frsnça' 

S"ubmettido t.• Tota'çio, depois de lido é Alves de LemoA, José ~lves Joio Vellos'o' 
8«Qalmente approvado, em 3. • dlscusslo, o Julio na Motta. Ra'ol do Faria, Va1domiro ·de' 
eegntnte Ma~alhles e Pedro Ro~11, f.Itt ndo com can . 

ea participada oa tcenhores : Joio • Antonio, 
Paoliello, Xavier Rolim,' Silva Fortes. Joio 
Barroso, Galttino Rills, Valladares, Pedro La· 
borne. Schum1mn e Juvenal Pena e som ella 
o~ rnais senh res. 

P,.ojecto n. 59, de 1908 

A oommisalo de Camaraa MonioipaPa, a 
qoe foi preaeotê '"' projeoto n. 69. jã. ap~r •· 
lvado em 2.-. disoof81o .com u emeDdas que 
he tOO'am offereoidas, é de parecer que 
~eja o mesmo submettido á. 3. • discusslo e 
appro a do com a •eguinte redacç!o : 

O ~ngresso .Legislativo do E tado de...Mi-
nas · GenFs decreta : 

Nlo se achando 'J)r sente o sr. Americo 
L-opPP, 2 . · seoretilrio. é convidado para& oc· 
oupar o Jogar dcs~ o sr. Argemiro de' Re-
zendE' suppleote da S( crebrios. 

Abra-sa a t:e sl!.o. 
Lida a aoh da antecedente e não havendo 

quem sobre ellll f•oa observaç6os Oca ames-
ma sobre a m >sa pura ser. approvada qua-n-
do. houver numexo . 

Expediente 

. .A.rt • . 1. •. Oa actoaes dis\riotos de~ Pap"· 
gato.....-do . .munioipio do · cu~vello,- ~ plrUo 
Santo do Cemiterio -, do município de 
Monte Cam»U~ ê~Santa .&ita . dC! Cassia do 
Rio Claro-, do monioipi de Calttls,-passsm 
a m.,., spectiTilmtentP,· a segointe denomi · 
ni'Çio-Silva Jardim~ tr~hy-e- Santa Rita Sobro a mo a não ba mataria do expedi · 
de Caldas. e ato . 
n Art. ~· • Re:orogZ~m11e as disposições em communi . ções 
contrarto . ! 
· SaJa daa se1=sões, 4~' 1fe setembro da 1908. o SR. Zoa A TRo DE nLVAB.BNGA . 1. • se· 

Ga'ribaldi de Mello-F. Paóliell-1 -. Edoardo oretlirio, co monica o a Camara tl.ca intei-
do Amaral, presili t>nte. A.' commissl!.o de Re · 1 r 11 da que o sr. Amorico Lopes, 2. · socreta-
daccã<>. rio, 11eixo d co mvarecer hoje á. sessão, por 

Finlrlmente 8 lido; pos'o 'ém votacão c ap· motivo d~ moi stia e , quo prova velmento 
'PrOVado em 2. • diBbOàslo o segmnte com parecer á. amao bã . . 

Projecto n. 158, do Senado 

O Congresso do -Estado de Minas 
decreta : 

O • R PEDRO RosA traz ao oonheoimento 
da Camara e ftca esta egoalmente inteirada 
q o e o R r. Antonio Mo ara, por motivo justo 

Geraes bltoo hoje e faltará á. mais algamas seasõos. 

Art . I.· 'Pica o JCOVO't'no· auctorizado a 
conceder a Francisco Alves do Couto. escri 
vi de orpblos do termo de Piomhy. tru an· 
nos de licença para tratar d{' saode, e ao 
esorivlo do segando ôttlcio de Uberaba. To-
bias Antonio Rosa, dois annos de licença 
em prorogaoAo, para tratar de negocies. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrari o. 

Paço do Senado do Estado de Minas, em 
Bello Horizonte aos 29 de agosto de IQ08.-
Cbrlepim Jaoques Bias Fortes.- Gomes Frei-
re de Aodradt'.- Francisco Ferreira Alves. 
- A' commissão de Petições . 

Nada mais havendo que tratar, o sr. Presi-
dente designa para 30 do corrente a ordem 
do dia regimental. 

Levanta-se a sesa!o. 

4.• SESSA') ORDlNARlA, AOS 30 DE-JUNHO 
do 1909. 

PRBSIDBNClA. DO SR. PRADO LOPES 
SUMMARIO:-Acta- Bxoedtent.e-Apresentaçllo de 

parecerea-Ordem do dia 
Ao ~elo dia, (i ia a chamada aobam·ae: 

pNseutea s eenb'orM. do.l.op~ Zol'f\IS·' 
tro de Alvarenga, Argemiro de Rezeode. Bei- ' 
tor tde Soas.a, ~lUa, Gal'lbalde de Mello . 
Bduudo .do MDanl. llampot dd.Amua.U Bd· 
gartlo·da C 1 'Afistotelea;Dutra, Joio Lia , 

Apresentações de pareceres dtU comms1ou 
O• SR. JoÃo FRANCA, por parte da Commis-

lo de Petições aprosen'a o seguinte 
Parecer p11.ra 3 .• discuYrão sobre a p;·opos{ . 

('ào n. 158, do .Senado 
A commissão de Rep\esontacõos e Petic:ões , 

a que toi presente a proposição n. 158, do 
Senado, já. approvada em 2. • discussão, é de 
parecer quo seja submettida á. 3 .• discussão 
e approvada. 

Sala das oommissões, 30 de janho do 1909. 
-João França, relator.-Semelo styllta.-
Jayme Gomes.-Campos do Amaral. A im · 
primir·se. o sa . B&IToR nx s .uu, pela commiesão 
de Redacclo. envia á Mez as U!gnintes ·re-
dacções tlnaes: 
Parecer e red6Zcção final sobre o projecto n. 

51, de 1908 
A oommlaslo de RedacçAo dn leis, a que 

toi presente o projeot n. 51. de 1908, appro· 
vado nos tro to rno regimentaes desta Ca· 
nuara. é de parPcer qua se adopte para elle 
a eguinte redacçlcu dnal: 

O CongreRao Le~islattvo do Estado de Mi · 
nas 11eraott decreta: 

.ut . 1. E' o floverno do Bstado aocto-
rlzado a mauda~ p-•gar. ~ oolle tor das ren-
das estadoaPe do mualotpio de Boa Vbta do 
Tremedal; ll'rauwisoo V1e1rct, oa ·jmwa d lei, 
.rteladw:o& á quanlia de ilro · contos .· lle 
rél q_ue 0 1 me mo foi t.brtplo' a depo itar 
,noa ooffta eat oaeP, para."'lg&raDUa de. um 



anposh aJcanoe ' Terlftoâdo· na tomada de ' 5.• SBSSAO"IORl>IN'ARn, BM 1 DE JUI:.HO~DB 
anaa oontaa. t 1909 

Paragrapho onico. o pagamenw doa ·allu-
dldoa jorosNfere-ae apenas ao periollo •que 
decorreu entre 22 de -ooto bro~de U:I03 a''25- de 
"otobro de 1004. · () 

Art 2 · Revogam se as ditposic;õea· em 
contrario. 

Sala ~ss Commi88iiel1• em 30 de junho de 
1909.-Beitor de Soou. - Periclea. - Arge· 
m•ro de Resende.rtloata. 

» PRB8JDBNCIA DO SR. PRADO LOPES 

SUMMAR.IO:-Acta- Expediente- DiacuESilO das 
:redacçOea &aes dos projectos ns. 49, 51 e rí9, d{; 
1908-0rdem.do dia. 

Ao melo Alia. feita a chamada, acham se 
presentes os senhores' Prado_ Lopes, Zoro · 
as~r.> de •Al.varenga. Edgãrdo d& Cunha, 
81.\itor .de ousa,. J ~me GomeP, Adolpbo Vi· 

Parecsr e •redacçã" {lnal sobre o projectu n.l aona. R11ol de Fma. Silveira Brom, Slyfita 
159, de 1908. Eduardo do Amaral, Campos do Amaral. Nel· 

A· oommth!o de ·RedacoAo · das leiA otJ . 
reee para o prl\cjecto n. 59, de 1908, já1 ap 
provado el'U terceira! ôfscosFAo, a l-seguhrte 
redaoolo final: 

O ConJFrOAPO Legjaldivo ~~~ Edalfo de Ml· 
na e Geraes decreh: 

Art . .l. • Os actuaos districtns de P pa · 
·gato.- do • monicioin • d 1CurveHo. 1 Espirtto 
Sant~ do Cerniterio. do monich>io tio Monto 
Carmcllo. o Santa Rita tle Ct t:ia do Rio Cla-
~o. •dtr moot~io;o .'ife ' .C.ltht~ . 1J8tu:a~ a: ter 

aon d Senna. Alves de L<>mos, Pedro Rosa . 
. Joio LiebD&, Garibaldi do M llo, .leão Ii'ran·, 
ça. Ar emiro de Rezf?n IP, Pericle;o, Ari~to · 
teles Dutra. Jol" Vt- llo8o, Senna f'igueire.do 
VaJdomiro de Magalhães e Julio · d Motta' 
faltando com oansa partillipada o senbot·e s 
Joio Antonio. PaolioH(\. X':l."ie.- Rolim, Silva 
Fortes. JoAo Barroso, Galoino. Rios, Vallada· 
r es, Pedro Labnrno. Sc-lfumann~ Jovenal 
Penna. Antonio Moura e AmericÓ Lopes, e 
sem ella os mais sPnhor t>s. 

O sr. Edgardo da Conba é convidado a oo· 
capar o lrgar de 2 . • l'!ecrotatio. 

Abre so a se Filo. 
Lida a seta da antecedente o ão baven· 

em dQ quem sobre ella taça bservaçõfs. fica a 
~ mesn.a Rob re a mes:.. p t ra Fer appro rada 

I quando hr uvl?r numero. 

respectivamA tP. as RPgoiotes denomina 
eões-Silva hrdim-lrahy-o Srnta Rita de 
Caldas. 

Art. 2. · Rev"gam·se as dispo~ icões 
contra rir. 
Sa~a das commfBFÕFII. em 30 de jóollo de 

,)009 ,-Heltor . de Sooza.- PérlciF s - A.rtre· Expedtente 
miro de Resende Cosb . - Vão a imprimir se 

O PR. ARG.&MIRO DE REZENDE. em nome 
tambem da commiss!o do R~daoçlo, apre· 
·•~nta o seguinte 

Parecer e redaçJãn fi•al &obre o proj ecw n' 
'49, de 190 

• A commlu!o de Red~ cção do Leis, tendo 
em vista o 11rojecto n. 41l, de 190 , ji appro· 
v ado em 3.• dlsoueslo. é de parecer qoe se 
adopte para ello a seguinte redacção final : 

O' Congreseo Legislativo do Estado de Mi· 
nas Geraes de creta: 

Artigo nnioc:>. Ficam areadas doas feiras 
de gado, uma no mnnfcipio de Bamboby e 
outra no municlpio .to FrootaJ; r evcgadas 
.as dispo~içõe em contrario. 

Sala das Commisfões, em 30 de junho de 
1909.-Heitor de Sooea.-Ar~emiro d& Resen. 
de G<vta.-Perioles de Mendonça . ..,...Amnpri· 

. &lr..ee. I 
Ao bavendo pr~'}êctos, requeriment.as, in· 

. JdioaçõeP, tnterpellacões e moções a serem I 
apresentados e nada mais havendo a tra· 
tar. o t:tr. Prertictente dá para amanbl a or· 

~ão ba mataria de l' :rp diente sobre a 
meFa. 

a Repre.!~ntação 

O ~a. FENNA FIGuamBDo. obtendo a pala· 
vra, justifica e manda ã. meEo a o"'a 1 apre-
sentação do coiiPct<' r e do esorivão da 'colle· 
otoria de Barbacena, pedindo a r~>vogaclo 
do § 2 . • do art . 1!1 do dec . n . 2.1 2. de 8 
de janeiro de 1908, na psrte qoe excluiu o 
pagamento das porcentagens pela arreca · 
dação de annuidades o pensões dos alomnos 
do Internato do Gymnasio Mineiro e dos do · 
e ntes r ecolhidos á A~sistenoia e sobre os 
15 ·;. de renda bruta da feira do Sitio.·-
A' commissão dé f'eti~õt> a . 

Não havendo pareoeretJ das cc mmluões 
nem pr ojeotos, r E qnHim~nt-os, indicações, 
interpellações 6 moções a eerem apreEenta· 
do , pa.s.sa ·a« a 

DISCUSPlO "'DE RBDACÇÕBS' PINAES 

Projecto n. ~9, · dt 1.908 

dem do dia regimE'ntal. 
Levanta-~ e a seulo. 

E' lida e JK>&ta em disouss!o a redatçlo 
final do pr ~ecto n. 49, de 19<8, oreando 
dtlas feiras de · gado--11ma no mu.nicipio .de 

• Bam-tinb)! o ontra•11o de FJnnta l. 
: Enoe~~rada a ·•isollsslf', s.-m debatf>, ftea a 

•vota9IO' ad' a por falta d omero legal. 

... Projecto n. 51, de 191J8 

.Entra ~m. dbcos lo,. depois de lida. . a r-Ma· 
~lo fta.al elo :projeoto n. 51, de gos aootol 

· . baado q .gonrno • • mudar •. pagu. 101....,1· 
dadlo Pranoiaco Vieira, . colleotor .e Udol-



do municipio de Boa Vista· do Tremedal. os 
juros da lei, relativos 6. quantia de quatro 
contos de réis, qoe o mesmo foi obrigado a 
deposit~tr nos corres estadoaes para garan 
tia de um supposto alcance veridcado na 
tomada do nas contas. 

Sem debate é encerrada a clisouulo, tlcan· 
do a votaoAo adiada por f•Ua de numero. 

Projecto n !:JIJ, t:ü 190 

E' egualmente lida e anbmettida á. discos 
elo a red&ccio final do pr<'jecto n. 59, de 
1908, muda o o a denominaçio de diversos 
distri ot os ce paz. · 

Nmguo :n pedindo a palavra, encerrfl. se a 
discussão, não e pr cedendo á votação por 
cio havé! r na c .. a numero legal de srs. de· 
puta dos 

Narla m i . I: a veotfo que tratar, o sr. Pre 
sideote dosig_a para amanhl a seguinte 

ORDEM DO DIA. 

PIUMEIR& PARTB 

Até nma hora da t arde: 
Leitora e approvaçio da acta. 
Expe 10 ·t e . 
Até du 11 hora~ da tarde : 
Apre eatacão do pal'ecl'res d~ts commis· 

sões . 
A pro·-. ntação de projeotos, requerimento&, 

indi .ações, inte ·pellaçõcs ou moçJes. 
Drs u . ã .. de req u r •mentos, indicações, 

intPr pll llaçõe e m ·CÕ•!K. 
Approv~ çio de redacções fio aes . 

SBG NDA PARTE 

Até 4 h ras da tarde: 
Vot ão das materi s cuja discus~io se 

aohll encerrada. 
Ter .: ir a discos ão do projecto n. 158, do 

S nado auctor1zando o governo a conceder 
licf nça d.i ver o s rvontuarios da justiça. 

Lo v nta-so a sessão. 

Oocnpa o Jogar de 2.0 secretario o ar. Ar· 
geaüro de ~ende . 

Abre ao a seaslo. 
Lida a aota cia antecedente e nlo havendo 

quem 4obre ella faça obaervaçõea tlc;a ames· 
manobre a Mest: para ser approvada qoan· 
do houver numero. 

0 SR. 1. 0 SBCRBTARIO dá conta do seguinte 

BXPEDIBNTB 

Telegramma 

Do ar. Agodtnbo Pereira. de bentem data· 
do, procedente de Mar de Hc!spanha, commn· 
nioando nlo ter ainda c mparecido 6.9 ses· 
sões por aobar se doente e promettendo se· 
~uir para esta Capital logo qne tlquo me· 
lhor.-A Camara lloa inteirada .. 

aommunlc~ão 

O SR. ALvEs DB Lz111os communioa, ~ a C•· 
mara fica egnalmente inteirada, quo o sr. 
Stily\8 faltará a algumas sessõeP, por motivo 
de f o roa maior. 

.\PRBSBNTAQÃ!> DE PARECERES DAS COWIISSÕES 

O SR. JoÃo FRANÇA, por parte da c mmis· 
sio de Petições, lê e envia á Mesa o se· 
gointe 

Parecer n. 145 

A commissão de Petições, a que foi pre · 
sent o requerimento de d. Antonia H :nri· 
qucs EiraP, prof ssora publica do districto de 
Suassuhy, solicitando um anno de licenoa 
em prorogaçlio, para tratamento de saude : 

Considerando que o art. 119 da Constitui· 
ção deste E ilado nio permitte licenças re-
muneradas por prorogacão excedente de um 
anno.- é de p r ecer e requer que seja o 
mesmo indef rido e a~cbivado. 

Sal das commissõoe, 2 de julho de 1900.-
J lo França, relator. - Campos do Amaral.-
Jayme Gomes.-A imprimir-se. 

SEGUNDA PARTE Dl ORDE\4 DO DIA 

6 . • SE~SAO ORDINARIA, AOS 2 DE JULHO N!o havendo numero legal para se prooe· 
DE 1909 dor á. votaçl\o das matarias cnja discusslo 

a: o acha encerrada, é annnnciada a 
PRESIDB 'CIA. DO SR. PRADO LOPES 

SCllilAR O : - Acta .-E:tpediente .- Apresenta-
ção de a recer.-3. • discumo do pro,ecto n. 
1· . do enado - Ordem do dia . 

A meio dia, feita a. chamada, acbam ~ e 
p ro f ntes ossrs. : Prado Lopes, Zoroastrode 
AJvar nga, Argemiro de Resende, Campos do 
Amu ·al Heitor de Sousa. Eduardo do Ama 
ral, Bdgardo da Cuoh», Pericles, Joio Barroso. 
N~laon de Senna, Jayme Gomes, Alves de 
LemoP, Pedro Rosa, Joio França, Senna Fi-
gueiredo, Waldomiro de Magalblea, Adol 
pho Vianna. Raul de Paria, Julio da Motta 
e José Alves, faltando com causa participada 
os srs . João Antonio, Paoliello, Xnier Ro· 
lia>, S•lva fl'one~;, Galdino Rios, ValJadaru, 
Pedro Laboroe, Scbumaon, Jo"Yeoal Peona, 
Antonio Moora e Amerioo Lopee, e sem ella 
os mais senboreP. 

3 • di&cussão do projecto n. 158, do Senado 

E' lido e posto em 3. • discnssio o projeoto 
n. 158, do Senado, anotorizando o governo a 
o n eder licença a funociooarios de justiça. 

em debate encerra· se a discosaio, tlcando 
a votação adiada por falta de numero legal. 

Nada mais havendo que tt• tar, o sr. Pre-
sidento designa para am~tnhi a seguinte 

ORDBM DO DIA. 

P!UXBIRA PARTB 

Até uma hora da tarde: 
Leitora e approvaçlo da aota. 
Expediente. 

At6 dnaa horas da tarde : 
Apresentaçio de parece1 ea da9 oommia-

IÕes. 



.. 
Apreaentao&o de pro)eotoa. reqoerlaentos, 

lnclloaçõee, iD~rpellaoÕ81 oo lllOoÕet 
Dlao011lo de reqoerlmentoa, indlações, In· 

~llaçõee e moções . 
Appronçlo de redaoçGea ftnaea. , 

IXGUNDA. P.ARD 

Até 4 boru da ~rde: 
Votaçlo da redacçlo ftnal do projecto n . 

49, de 1908, oreando felraa de 11do nos mu 
nlclpioa de Bambuby e Prucul. 

Votaçlo da redacçlo ftnal do proj ~? cto n. 
51, de 1908, anctoriundo o 1overoo a man· 
dar pagar jorba ao collector ea~adoal de B a 
Vista do Tremedal. 

Votaçlo da redacçio ftnal do projecio n . 
59, de 1908, mudando a denomin11çio de dl 
veraos dta,ric,oa de pa1. 

Votaçi em 3.,. cli ,;ca alo, do projecto n. 
168 doS nad aoctor1zando o governo a con· 
ceder Hconc•' a tunccionarios de joatiça. 

Levanh·se a sess!o. 

1.'" SES ~ ÃO O l.DlNARIA, AOS 3 DE JULHO DE 
1009 

PRESIDENCJA. DO SR. P .R A.DO LoPBS. 

SUMMARJO : Acta-Exp diante-Apresentação de 
parecer-Apresontaçllo de projecto - Discurso do 
ar. Senna Figueiredo-Diseusslo do parecer n. 
145-0rdem ao dia. . 

AO meio cUa, feit a cbam d , acham- e 
preaen\ea or ars. Prado Lopo . Z roastro d 
Alvareng~t, Ame ico Lopes, Campos d Am a-
ral, Raul de Paria, Edaardo do Amaral, Al 
vea de Lemoa, Jaymea Gomee, Jo~o França, 
José Alvee, Perlcles, B!lgardo da Cnnba 
Nelson de 8enna, 8onna Figael:redo, Valdo-
miro de .Magalbiea, Hfitor de S1osa, Arge-
miro de Resende e Pedro R~sa, faltando 
com causa participada, os ara. Joio Ant nio, 
Paoltello, Xavier Rolim, Silva Fortes, Gal 
clino Rioe, Valladares, Pedro Laborne, Sebo 
mano, Jovenal Penna, Antonio Moora c 
Agostinho Pereira, e sem eUa os mais ara. 

Abre -se a sesBlo. 
Lida a acta da anteceden~.., e nlo baven · 

do qoem ao bre ella faça obrervações, ftca a 
meama sobre a .Mesa para ser approvada 
qoando boover nomero. 

o sr. 1.0 aecret.ario da conta do segutnte: 

Exl>EOIBNTE 

Tellegramnuu 

Do ar. Paoliello. de 2 do corrente, proce· 
denw de .Mommbinbo, commonioando qoe 
eomparecerá u seaaõee dentro de poucos 
cUu.- A Camara 8oa in~lracla. 

Do sr. Xavier Rollm, de 30 do mu p. Indo, 
procedente de Corraliobo. comaonioando 
ter faltado u aeaaõ81 por moth'o de molee· 
Ua em peuoa de ana faallla. -ldenUoo 
deapaoho. 

0 IL C.llll'OI DO AIIA.JLU. f D'fia á Mel& e 
pede qoe aeja poblloaU, no joraal da Cua, 
a H11iln~: 

Representaçlo de funccionarios da ci-
dade e comarca do Tul_"Vo, reclaman-
do contra a vigencia dos decretos ns. 

·2.011 e 2.012, de 21 de abril de 
1007 

Esmos. ara. Prcaiden"' e maia membros 
do Congreao Bat.adoal. -

Os abaixo auignadoP, tuaccio.aaJio3 nes(a 
comarca. valendo 18 do direi~ de represen-
taçlo, vêm aobme\ter ~o crherioso t'X:_ m& 
deaae ao,oato poder al~umas pondeuçoes, 
soccintaa e despren."'octos~aa>. sobre a ttoa -
çlo precaria qoe v io ao».rretn p~t.r~ a soa 
oJasae a v11enoi dos rettolam o\Os 2.011 e 
2.012 de 21 de abril de 1907 que veto r for 
mar ~ proceaso de in ventarioa, di vi ões e 
demarcaçio de terras. E aa rr forma veio 
redOiir a referida classe á e~trema peno· 
ria. 

Si em algumas comarcae, os res pectivos 
ronocionartos terlo probabilidade de aurerir 
proventos para sobaistenci~ de ~ua tamUia 
sem emb •rgo da nova rMorma, oa g-an e 
maioria. de lias esse.; pro v..: at ... s não t.tm · 
girAo a 50$000 meosaes. 

Não aa comprehande qual a v•n,agem que 
para o iDtere se publico poderá. trazer o 
enfraquecimento tão de&humano d~ um elas-
e nowero a ~ que ~m obr1 1 encargos 

de ~anta respcmJP.bilidade . 
St nlo é um' lacoogruencia set á uma 

deshomanidade a collis~ o do leis dlls qo11 es 
algum s impondt> deveres penosos e de alta 
re pon abilidade, ontras priva~d os . !on-
coionarios respecitvos dos m 10 3 wa1s le · 
git\mos de cumprirem e3ses awsmos deve -
res. A conaeqoencla menos grAve des a. 
anomalia será forçosamen\e a diaerçio do 
melbor pessoal ))ara outros campos de acti-
vidade. Quem ~tver alguma aptidio para o 
trabalho lntolligente encontrará n'outras 
proílstõee os meloa de prover as soas ne· 
cessidadea com deoencia e sem venmee, ao 
pano qoe redozidoa como ficavam oa pro· 
ventos doa funcclonarlos de judio&, mesmo 
porta mina, elles nlo poderio manter as fa-
milias. Basa, dissemos aer6. a coDSeqoenola 
menos grav~, a"ent&s as tradições de rec~
d!o dos funcolonarioa. 

Mas é evidente qoe, empobrecida a classe 
nll.o poder6. Inspirar a mesma conílança. Ante 
as privações da tamm~ , ante o trio e a fome 
de um ftlbo, poderf. ba ver heroes e f3stoioos, 
porém, mniiol cora.;õea blo do h98itar ••• 

Mnito bella, nlo ba danda, muito liberal, 
moito democr~Uca e a doutrina conaagrada 
na reforma em discO@slo; fntretanto, em 
tbeoria niagoem aunen\ará o abaordo de 
cooftar oa caroa interesses da vi a civil '' 
um pnnbado dE! maltrapllboa desclBSaluca-
doa •. • 

Os abaixo aaaiiDadoa oub'~ cousa Dlo l!Up-
plicam a Dlo ser oma reforma qoe melhor 
harmonlae 01 in~reuea em jog . 

B' joato qoe ae barateem as ooataa ctos 
feito~; 6j01~ toe ae prooore coblbir oa aba· 
101 : entreanto Dlo oonTem e mesmo Dlo 6 
poaeiYel, por abl1ll'do lolquo, aob;~~':m·ae 
peqoenoa lnterei1181 da OOIDIIl OOID 
riMo de 18 1aortlçar oomplebmrate ama 



-. 

c~~~l'ltl~J!OS~ rh~r,4~ 4l ' q ... cl'4ti8:Y~Il~~ ' .,rele;v.a~p ,do, P._g~entQ d~J;'Of~rid,q . ai. 
s~r:v.1ç.~,J ! .vem PJ;S;B~nd.o. ao .. Eüa!io;.deade a 1c~oe e dga.~eap~ü:Y:<t,a..J.U.t:DB, •. ~e-CI.à~. fl p~~ . 
sna · tormaç~~;; · . · . · , p~10 po,cler. exa.out\:vo poJlerüt .concecuu~ .r'Qie·: 

Aoíma di:fs··intereS"'8S\' '' peqllODOS•·9.transi· -vaÇi(o, caso f.,sse dejusti~,;' ~:-· :. '.' .... . ' 
t<li•oá rd.:Lpartes, .ulst~ài qa. al~ !ÍDteP.,~sses ' COndderand~ qU;e. ,~_u~tnt1,,_& ~*é(Clei~a~·~te; · 
permanentes da socredade, la,eresaes·,~on- o pogaJnento por prestllçoea meneaes' ne· 
nados á guarda de uma clã11se que, rediizidas rnhum inconven~~ f:iq~U~J'.BJ.ará., po1end~ o 
as . porpor.ções a que ,a r.e.forma .• a , vem. ar· executivo attender, nesta parte,scomo julgar 
rastando, deixará .Cie preencher ,, o ,.fiw. ,par,a ·,mais eqoitativo: · 
quo foi instiliuid_a, pt).la falta de indep_e~den · E' -, deJpauleo.er e.tequeJrt)qU~llle.)!UObiettido 
ela. . . . . . · aQJgovemOJtp~a1H~Uender !. como >aohundet-

ASBJm o~ - abat~o assJgnadost •tomando ·pn; · justioa. · 
te n_o mo:vimento q ne se :opera" em.- todo \to · · . . , .. . . ·- .. _ . . .. . 
Es,sd.o submet.tem ·~o elevado -esto'do',deaso'· , Sal!i 'd11s oommtsl!oes. 3 Jte ~<Julho .dd <."l909. ~ 
aúglist~ Congresso 416 consi~er8\1ÕOS.''QU9 ahi~ ,-João,-Fi"anç~!.. relator.-:: · Cà.mp~B'"00 1 AID&•l:' 
ficam, · c e Nos de que alg)lma: taUençAo d.t1\ J'lll.-Jayme Go!Qes.-A. 1m~mm~r se. 
ve31.mereoer . dos illustrea -repr~entantea·' ; Pasaatse,. á ;.1. 
do po.vo. _ · · 

Cicbde e . comnoa do Turvo, 30 de·junhó tAPRE~BNTAÇÃo DB PROJ.BOTilt, REQ'Õ'BRW~v 
de l909.-B3ojamim À\lgush de.Freihl!, ·es· INDlOAÇÕ,Ei!, IN'DERP.ILLAÇÕB8 B ·HOGÔB~ ·. 
crivAo do 2 . · offtcio; 1\ntonio Joaquim de • 
Oliveira MaCra, escrivão de orpbãos; Jo.a 
qn\m de Almeida e Silva, eecriv!o do ori· 
m e; Emuio Antonio Cardoso, escrb à o do 
I.· o(l1cio; Fnnci~co Bullllio de C4atro Vi.\n· 
na. c ntador e p.:&rtHor; Francisco Alves da 
Silva, escrivlo de paz e do reglstt· civil; 
José lgnacio Flausiao, ofdcial de justiça.. 

PabHquo-se na fórma requ~rid.a e remet· 
h·se á. commiaelo de Legi8laçlo e Justiça. 

Requerimento 
0 BR, SENNA FIGUBIRBDO manda.& Mesa \l1ll 

requerimento de d. Mari• da Concololo e 
Silva Valle, p rotc!ssora publica do ee1o fd · 
mioino do diatrioto de Reae.dios tmunioipio 
de Barbacena, pedindo prorogaçlo, por um 
anno, da lic nça em cujo goso se aoha, para 
tratar de sua saude, com venclmentos.-A' 
commisslo de Petições. 

Comm1mica9ão. 

0 SR. VALD)WB.O .D!. MAGALHÃB3 traz &O 
conhecimento da Camara, e ftoa está intei· 
rada, que o ar. Tocqueville faltará r- algumas 
sessõea, por motivo justo. 

ÀPRB~E:XTAÇÃO DB PARBCBRBi DAS COMM.IB.BÕB8 

· O sn. . JoA.o FRANÇA, em .nome da com:nis · 
alo de Pe\içõeP, lê e envia á Mesa o se-
guinte 

Parec~r n. 146 
oommis !o do Repre entações e Peti· 

ções, a que foi presente o requeri,mento do 
collector de Lav t a~. José Antonio Dias Mi· 
n isto rio Junior, pedindo rolevaçlo d.o paga-
mento de 1:59 466, alcance enooot ~ado em 
s ull tom~tda oe contas· ou eJ.imil-o do pa· 
gctmeato dos juros de 9 % Fobre a impor 
taooia a li qui Jllr·Se ; ou, no o11so de te r do 
tft'dctuar o rec:olbiCDroto do a quantia aos 
cofres do Estado, fazel-o por p restações ; 

Conside ra ndo qne. aO aJO informa a Seo.re· 
taria das P'in anç ls, o referido alcance pro· 
vém de di verso11 Kn·Ugos sa.ldos de oonSas 
corrantu que nlo recolheu, e não de um 
engano na arrecadaolo do impodo de tran·. 
smissiLo de bens de raiz, como allega o sup-
plicaute nlo Jh..a. asüsü.o«m, pp~tan~, -illrebo 

O 81". ~nn& ·FJguebedo a-Sr. Pi'e·n 
sidento, pedi a palavra para apresonhr á Ca· 
mara& u seguinte projecro, cUJa justiftcaçlo 
Ugeh a mente f~&rei: (lê) 

Tenho observado, sr. Presidente, qne, na 
pratio., em ~ • casos especi8'ea, surgem .-ctiftr. f 
culdactes na arreoadaç!o do imposto terri· 
tori~tl, dilftouldades que traduzem uma var· 
dadeira icjustiçar da l ei, applioadal a taotos 
que nlo foram e nem poderiam 'e Jtidq, .na A 

ocf.'aai4o, previsloa ·pelo log.tetü.or. 
E' uaim que, em.aJanna.mnnitüptpa_do Et· 

t.ado, propriedade ioscrip• por .• pe,que.a. 
quantias, têm sido adquüidas por preçoe 
muito elevados p~ora commodidade ao a trAD· 
quillutad.e de liimihaa em .cirooma.tanciaa e 
peotaes. Eutrewnto, pelu diepoai~;õee "Ti· 
gentes, essa• propriedades devem s"r ,inaol'k 
ptaa pelo ,valor. da compra.~Bxempliftaandca ,: , 
o ma p ropriedade da 4 alqneires . de ~tra t. 
a oh&· se inaorip~.por , 1:90.0 000. Para evita~YI 
contlío,oa, por commocf'ldacle de! !amilia, 
é adquirida por 32~. Poia bem, o i 
divtdno adqniren~ tev.e d ina.or~er .-e .. .l 
propriedade. para oa e1relw do -impoeio ~t 
ritorial, .pela quantia de 32.~ ;valcm:l 
venal, qaando o valor real da meam& é ape· 
nas de 1:000 000 ou menos. 

Vê a Camara a iojnstiça da 'Jei neuea ca· 
soa especiaes que escapara• ao legislador, 
por isso qoo a sua p.!evtelo ora .na verdad,lh. 
di.ffioil. 

o que compro agora é moditl~r a Iel,.ta 
caltando ao oollector meios de,oll conservar 
a iosoTipoAo p .1mtti va, para os e1fdtoa d.o 
imposto terrhorial, pu modiltcal-:., atenden · 
do ao preço corrente, ao valo r venal real 
~tos terrenos adqutr.ld.o , co.mpPArando-oa com 
os vizinhos, ou. rt oal .neate arbitrar, um 
preço raz ~vel, ae .aoco rdo com ra par\e·ad· 
qulrente. 

Eatrahuto, como na ,pra\i a poderia sUih 
gir abuso., os 2 paragriiphos do art . 1. · do . 
projeoto consignam dt posições • teoden~• a 
e vitalroe. 

Um. propriedade, diga moa, · nBCt~ipta por ' 
1.(}()()1000. pode amaoht ser adqnit'ida por · 
3.000 000, por isso que, a\tendondo á pro~ 
rid!l o M lO l Greecün.st ..d'l rlocalidllde ,, em 
que se eooontr~ ao bene.tlciame.Db ·dtuJeu 
terrenos, ao valorizam. 



"BaUo o ' 1: 4lo ad. L.· elo projeoto d_e. 
v.tu qce a 6poliçio ·do retertdo arUao 
só•t. applioada qoando o valor daacqnisi 
-9iO tlloe~ dõ~oclo euraor.at.Jlatio a o lia 
ionrtp(lo extuenla e11a.o. \inr aoffrido qlo-
-dllleao&o algoma a aunsfio do immo,.el, 
quer por ben«-d.J meoto, qner por bemCe\ 
Mliae qoe o valoriaem, on por qoalqa1tr oo 
va eiroomdanoll. .-o ceeo cfe .uma propriecl&de i o~nripta 
.por l:COOIOOO 1er veol!ida por 1:500 000, 
.anerá 1er tumalla por b. ae a olUma esoti· 
p~ra e olo a qoe venno eapondo. 

AJOra.para cs caaoa e peoiaea do Eerem 
propriecladee de peqoeoo valor atf.qnfdda& 
por prcooa uhoniaotu, como, por oxea-
tlo, uma. iucclp~ por 1:900$. er compra 
ila por 32:()()(1t;e outrat~, tnaoraptas por 2:cooa 
e 4.-ooot, aertm a4q_1lirl4aa DOr 18:000 . on 

.26.0001, para ea3e cuoa en11o e'!iabeleoo 
~ne a tnaoripçlo primutva poderá aer man· 
üda a juizo do colleesor, oo entlo arbl\radt 
pelo metmo, de aeoordo com a parte atfqoi-
rente, aervlndo'de base o ~adro oom~ara\i· 
vo..í..lloa v&lorea elas propriedades vbtnba•. 

r~reoe-m.e,ar. P~aidune, qne a medida . 
prapoaa no projeoio é de toelb o ponto eqol· 
~ativa e jo.aw, deTendo aer To\acta pela oa. 
mar a, a1lm ele evUarem-ae._ na praUoa, as cU r 
Aoo.l4atea on o ~eume e a qppreauo da 

l qne IM biamente lJll~· 'oi o entre nó~ o im· 
JJOUO territorial. 

Ji \.l.lloaclea deat'arte o art. l. ·.e aena pa· 
ragr&pboa, pau•rei a a<t.tozir ligeiras oon· 
aiderqOea '' bre o ar~. 2. • · 
- ül aa •eolala qoe «OS oollectores tillam 

obrigados a fazer nas insorlpçõea as mo~iD· 
eao6ea que l88QUartm te ~ rülhu de Im-
monja abrin4o títulos e pooiae para ca,4a 
herdeiro, o.ma vez quo oiíes não eatt-jam 
oneract a pela talta dOJ pagamento de im· 
poatoa atrazaito1, sob Jena de m\lla ele 
201000•, seodo qoe p ~ a elteotividade do 
disposto neste artigo oa oolleccores terio 
vina, cex~offtoio», ctas sentenças do julga· 
monto de pt'I'Whaa, applicando·ao no caso 
o que dbpõe o ar,. 21 ct0 doe. n. l.M8, do 
tnereiro de t904. 

Sr. Prealdente, moitas vent, depois de 
f~titoa iove.Darioe· de par\ilbaa e jolaaclos 
por aentença, continuam oa ímmoveia In· 
aoriptoa em .Dome do primitivo possuidor. 

Aonoa clepoiJ, um herdeiro quer vender a 
pal1e qoe lhe conbe e nlo pode !azel·o sem 
~ue demonstre on prove baTer pago o.a im-
podoa deYidos. Ptoco.rando a i soripçlo, 
Dlo a encontra · em aeo nome, mas no do 
primiUTo poasoidor, em nome do lallecidQ. 
O collector edge qae o · Imposto seja pago 
lnwgratmente e mnUaa vezes o indhtdoo 
lllo pode la.lel o,porqMni.o aquelleti qoe ~er
claram aa outras parces nlo paganm os llll· 
pottoa elnlcloa e negam se a pag 1· oa, na oo 
culiO, de sorte que nlo pode aer elteo\oa· 
ela a vencia. 

E' por Juo qne o projecto cletermfna que 
os colleotorea t&oaa o Jançamento nos no· 
mea 4oa nona po.ssoidores, abrindo mulos 
eapeciaea par~ o1da herdeiro, de ele qt~ a 
aenteuoa ele partil~a tenha passado em _;ol· 
glclo 
.Partoe~o uo. eapa edida é de lncontOE· 
~Tel conven ench' para as pe-rt.es e vem 

A. C.-5 

t 

sanar eau talta de e..qnidad.e oa ~e · JoaU~ 
q ne oa Cacto a nos têm eleDlODalraclo • eatadl" 
para oom 011 iodiTidooa qo.e poBDQS~ pro· 
prtedaclea em oommo.m. · -

o are. 3.· fúnta...do p.gamen1o"do imp~ 
territorial oa serranos torai.roa rroooontéa 
á• ClAmaras muntdlpaes, ~a · ·raaanliaclea · oo. 
áa· aasooiaçnea. quando ooCUl_,.eloe por dlatrj· 
otos, v•lbs e eiJa48t', poit, eaae imposto• f11l 
oreaclo <. 'loi\aJ.vuneina para -. proprlG.ade 
rurat ' · . 
~ de,POis, ai eJle tivo BJ .ae· aer iH&~, ele-e· 

1la eel o pdaa o.maraa omnnietpau, peiM 
irm•o~ades 011 -pelos auoola06ee a-qo.e.<per· 
tuooem l&eS'Wrrenoa o uuo• por •cpliiUa 
qne oa ocoaplm pr aforamento. 

Penao banr juS'iíAoacto llloit"&.a.Dtero meo 
pr.Jje.oso. Sem eabargo i.fao, ~.rnareUr 'al· 
bllll& ai, porveatlll'l, e11e' lôr1 impugnado, ~r· 
naodo en I"O mafs 4Uaro.. u. -.ao mo4o e .41111· 
oarar o aa-nmpto e pon.1o bet:l ~m (Ula· 
que -aa van.•gen@ qne. ea\oo. cedo, . h&o do 
reeol&ar da ·ueeifa91o «L.. me~i.d• qne ora 
propoallo a c.mara caos era. Oupna~~Ge.. 
( lluato bem; MMUo bem l,) 

:httJit~.·-61 

O c~ngresao LqiuaSivo elo Eatado .te Mi· 
nas Geraea uorela : 

MS . a. · A iueiJrip,&o de terra1 e bem rei· 
'or~n. para cu dle1S&taa dú imposto terrtCo· 
tb.l,. ,....,_.o urá t.,u. pelo valor v.enàl, coa· 
a\aow daa esortptnras maia reoentett ou de 
qnaeaqae .outro• .lt!MJOmQnWI, e, sim, arbl· 
\nlh p&lo collector~ qQNldo ,aqoehe valor 
r.,r -Dl.uhu ID&l8 ele a;o,oo moi~ mais b.1to 
do que o conatau\8 da meapeoàv~insodpçAo, 
que, a jotzo do oo1leo&or, pollera aer manti· 
cta, doando mQ4Jftoaclo DGll&a parte o ll . 9 elo 
art. 12 do elec. n.. 1.878, ile 27 de fevereiro 
de 190,. . 

§ 1.0 A eliJpÓaiQio de ie art.igo aer& appü· 
oaela, qo.ando o valor ela oqllisfolo exoa er 
de 60 °/0 ao da inaoripç.io em_cente e Dle 
tiver soltdclo moellftoaoão algnma aituaoto 
do immovel, quer por bene:ft~mentos, qa9r 
por beDifeitoriaa que o ·ralomem. 

§ 2.0 Para o a rb1tra1nenw ter.ae á ,. 
vista o preço real de o ta unidade WM'l&o· 
rial oUl'rente na looaliclacle, aer~iodo do base 
o quadro comparaCi~o doa 'falores da& . pro• 
prtecladea vizililias. -, 

Art. 2.0 Os colleotores ficam obrigadoJ a 
tuer n inscrip ões as moelUloaçõea que 
reaultarem de partilhas de tmaoveia, abrín· 
elo tnloa espe iaes ~fa oadaberdelro, uma 
vez qoe ellea não' e teJ&ID onerados pel ·tillt& 
do pagamento de im_postos _a~raza.do , ob 
pena de mnlb de-0010()(). · 

Pangrapho unioo. Para a e&otividade do 
dlspos&o ne t-e artigo, oa oolleotores terlo 
vJs'h, tl' o;1icio,!claa een~ças do julgamento 
de partilhas, applica!l4.o se no · caso o que 
c1ispõe o art. 2l elo o1tado eleo. o. 1.678. 

Ar\. 3.0 Os wrreaoa' torêir..o ,· pertenoen• w ás C 1M o.ni.aJ.pae~, ás trma_ndadea on 
U . UOci8çóee, q.QIJlaõ C;)OC pàcio po~ dttéri• 
otoa. ill !' oi.Odea. lo e,otoe uo- _un~osto 
terdtorial, mclllidos, po~&o, .nas 1tenç~ea 
de qne trata o att. 33 a paraaraphos d.o oi 
tado de:creto. · ~ 'f 



Art. 4. o RevogAm-se as cllapoaltões em 
contrario. 

Sala das sessõea da C&m&ra doa Deputados 
de Mioas GeraeP, em Bello Horizonte, 3 de 
jnlho ele 1009.-Benna Figueiredo. 

E' apoiado e vae a imprimir 8t'. 

PARZOB& N • l45 
E' lido e posto em dlacQ8slo o parecer:o n. 

145, da cnmmisdo do Repreaentltõea, re-
querendo que seja indeferida e archivada 
uma petiolo em que d. An1onia Henrique& 
BiraP, professora publica do cliatricto de So· 
aaaohy, solloiV. om anno de Uaenc;a, em pro· 
rogação, par:. trdamento de eaude. 

Sem debate encerra·! e a cliaooaalo, ficando 
a votação adiada por t&lta de namoro legal. 

Pelo mesmo motivo deixam de ~er vobdas 
as demais materiaa ooja disoosslo Ee acha 
encerrada. 

Nada maia havendo que trdar, o sr. Pre· 
aldc nte designa para o d\a 5 do corrente a 
segointe 

ORDEM DO DIA. 

PRIMBIRA PAB.TB 

Até ama hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Exp&dionte. 

Até duas horas da tarde: 
ApreEe ntaçlo de pareceres daa oommis· 

stses. 
Apresentação de projeotos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. 
Discos ão de requerimentos, indicações, in· 

terpellações e moções. 
ApprovaQlo de redacções ftnaes. 

SBGUNDA PARTB 

Até 4 horas da brde : 
Votaçlo da redacolo final do projecto n. 

49, de 1008, creando feiras de gado nos mo· 
nicipioa de Bamboby e FructaJ. 

Votação da redaoção final do projecto n. 
51, de 1908, auctorizando o governo a man 
dar pagar juros ao colleotor astadoal de Boa 
Vista do Tremedal. 

Votação da redaoçlo final do projeoto n. 
59, de 1gos, mudando a denominação de di· 
versos dlatriotcs de paz. 

Votaç!o, em 3.• discoulo, do projeoto n. 
158, do Senado, auotorizando o governo a 
conceder licença a fllDociooarios dojostiçs . 

Votação do parecer n. 145, indeferindo um 
requerimento de d. Antonia Beoriques Ei · 
ras, prof~ssora pnblloa do dietrlcto de Soas· 
suhy, solicitando om anno de licença, em 
prorogaçlo, par~ tratamento de saodo. 

Levant&-se a sesalo. 

8.• SESSAO ORDINARIA, AOS 5 DE JULHO 
DE 1009 

PRB.IOE~CU. DO SR. PRADO L~PBS 

SU MARIU:-Acta.-Exped1ente.-Apresenta9llo 
de p recer.-·Discurso do ar. Ne on de Senna . 
-lndiuç o n. 5.-Diacnullo do parecer n. H6. 
-Ordem do dia. 
Ao meio dia. feita a chamada, acham se 

presentes os srs. Prado Lopes, Zoroaatro de 

Alvarenga, Amerioo Lopea, ... Heitor de Soou, 
Jayme Gomes, Periclea, CaÍDpoa do Amaral, 
Eduardo do Amar. I. Btgardo da Conb-, Nel-
son do Senna, João Barroro, Ahea de Le· 
mes, Vsldomiro de Magalb&e., .To16 AlYes, 
Senna Fi;.>oeiredo, Joio França, Pedro Rola, 
Argemtro do Resende o Ranl de Faria, fal· 
tando c (jm cansa pat1icipada 01 ara. .Tolo 
Antonio, Paollello, Xnior RoUm, Siha For· 
&es, Galdtno RioP, Valladarea, Pedro Labor· 
ne, Schumann, Juvenal Penna, 4nton!o Mon· 
ra, Agoa\lnho Perelre e Tooqoeville e sem 
eJJa os mata senhores. 

Abre ·~e a sesllo. · 
L!da a uota da ante01)den~ e nilo haven-

do quem sobre ella taça obaenaçõee, ftca a 
mesma sobre a meea para ser spprovada 
quando h?uver numero legal. . 

0 SR 1. 0 t ECRBTARIO dt. COnta do SO• 
gninte 

EI PEOlENT& 

Rtqueriment(Js 

Do cidac!.!o Camillo Augusto de Andratlt~, 
esc' i vão do 1. · ofllcio do termo do Carmo 
do Parnahyba, solicitando dois annoa ae 
liaoaça, em proro~aç!o, para tratar de ne· 
gocioa.- A • commi são de Petições. 

Do J ão Camillo Gonçalves e l utros, pe · 
diodo transferencia de suas propriedades agri· 
c 1 1o di trlcto de Itaverava para o do 
Ca~tas Altas do Noruega.-A' ocmmieslo 
respeoti v a. 

APRBSE ' TA ÇÃO DB PARECERES DAS O MmSSÕE 

O SR. J I' Io F RA ·çA, por parte da oommis-
s!o do Petições, te e envia á MEsa o ao · 
gointn 

Parece1· n. 147 
~· A commisaão de Representações e Peti· 

ções, a que foram presentes cs reqoerimcn · 
i os dos cidadãos Jo é Dias Lopes Sobrinho e 
outros, pedindo relevaçllo das maltas em 
que incorreram como jurados fllltosos és 
se&Eões do jury ; 

Con iderando que, de con!ormidi de com o 
art. 63 da Constituição do E, ta do o 58 da 
lei o. 375, de 19 de setembro de 1go3, é o 
assumpto da competoncia exclosiva do Poder 
Judioiario. · 

E' de parecer c requerer qae sPjam ar · 
chi ados. 

Sda das Commis!ões, 5 de julho de 1009. 
-João França, relator.-Campos do Amaral.-
Jayme GomeP. A' imprimir- e. 
APRBSENTA ÃO de par J i CTOI, RE UBRIM&NTOS 

INDICAÇÕ:aS. lNTBRPBLAÇÕES É M . ÇÕ.B ' 

O r Nelson de Senna :-Sr. Presi· 
dente, no pre ente momento da historia das 
demoorlichP, é ce1 to que os debatee de or· 
dem econcmlca devem sobrelevar Eemp · e 
os assumptos de natureza J?olltfc·; P, oaa 
Democracias que se preaam de vl,er o de 
trabalhar em ben(.tleio do povo, easo prob e-
ma de oril ntaçlo eeonomica oondUoe aato· 
almente om objectlvo de geral att nolo l)nr 
parte de qoantos se csforoam xor dar solo· 
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çlo a 81a81 magnos e permanenwa in teres· o IR. MEL,oN DB Smnu:-Base vo~o de Olll 
aes do Trabalho e da Jocloatrla. (Apoiado&). esorlp~r lnauapelto t. Terra Mineirl, por-

De aooor•o oomeua boa dootrina, eo ve· que elle lllo 6 ftlho do üosso Bliido i 8118 
nho formular perante a Oamara doa ara. sonho qoe parUo de mn ooraçlo, que Vibra· 
D . puta doa nma modeata I otioatlo qoe veraa v a nos estoa do maü profnndo amdr a em 
11obre o i:!~!'arnen~ qoe a e eleve dar a uma terra ; etsa ldêa do eaorip1or ar. cnrvello 
dae regfõ a maia bem tadadaa da Terra \!i . de Mendonça, a qoal já era, 1818 eíte o a&· · 
neira e, por cer~, ama dae que maia eape· ber. om doe pontos do programma de Joio 
ra• dos f•vorea e da pro,eoo&o doa Poderes Plnhelro,-de se orear, na edrema regilo · 
Po.blioof; eo venho trazer easa lndioaçlo ao norte do Bawdo, neua bacia opalenta de que 
recin~ da C&mara doa Fre. DepntadoP, pe o rio S. Pranoiloo 6 o colleotor seral das 
dinllo aos meus ~obres oollops que.~ placitem aguaa ; de se orear neasea oa11,os intermi· 
com a 8ul aaneçlo e o seu apoao. p ~ rqlle no&, apertc:.c~oa entre o Jeqnlüabonba e o s. 
clla traduz, segora•ente. nede momento, P'Hncraoo, om arande centro ~e eduoaolo 
uma somma de intereue11 palpiante8 para a agricoll, om srande centro qne fomentaaae 
regilo norte·mineira, ~•noolada ao Estado a indostria pastoril naqoella reg· Ao; e8s& 
sempre noa momentos m ia afftiotivoa da idb~ e use aonbo, ar. PrePidente, podem 
!!088& &ituaolo sconomictt. polo aeu esforço bem ser asora traliuzidos em realidade. 
no trabalho,-embora as ~ ua9 r iqoens n&o Baat11, para iaao, que a C amara· dl)s ara. 
entrem co:n um ooel1cleote podero:~o no or· Deputados de Minas l'Sore, numa · aapplica 
çamento, cxactamente p ' rque a olla mtn· patrioti"a, oe poderes fdderaea para que es• 
gnam os recursos de uma boa viaçl, ; a ela· 'es, como sempre, de accor ;io oom todas as 
ralh um re,ular ayatema de tranapor~; e idéaa que oondisem com o prog ·e. soda Ter · 
nella nAo pode o trabalho FO movimfntar com ra Brasileira, em \cd·)B os 8eua dcpartamen· 
a mesma intensidade !~coa la quo observa toa, em '«>dos os sens l!atados; para que es· 
mos nQs outras rtBiões irmãs do ncsso Ea tes voltem ae 8Uaa visas até nó • e corpo · 
tado. como por exemplo, no Sul o na zona rUlqo~m numa realldadade promissora e 
da Matta. pro~p9ra essa ldéa, que é, pracilamente, a 

o &R. Joio FRANça: • Muito bem ! materit da minha indioaçlo, e que tradna, ao 
o llR. NELSoN Da 8.rmNA :-Ha poucos 11 iae>, vivo, ama &tJpiraçlo real. uma necessidade 

tr. Prosiden~, om beiJo cspirito de m ço, palpitante e uma medida que trará os mata 
que oon'Tive com oa n• ssos patrícios do fecundos beneftoios, nlo só iquella zon!o do 
extremo Norte, publicava dORR e tcell.: nt'?s el.tremo norte, ~omo !1 toda ~erra de MID&S 
monograpbias, em que orienta • do o se o eE- 1 fler~e8. ( Apoí~d04 Jlu•to bem.) 
'udo ju tamente por e so aspecto da r o 0 • D:go md! ar. Pre1tdente elo é ró :nento a 
luc! o do problema economlc .-p l _,it 11nte tarra de .M1na8 Gcraes que l!erá bcnoftciada. 
bojo mais do qoe nono,, revet4 ve, nos seus Toda a Ca~ara melhor do qoe eo stbe q_ue 
opusoo l 11 , os grandes roounos, as inapre· ll essa bac1a d~ S. Franofsco se prende!Jl lO· 
chtvct !untes de rlqoeza qoo dormem, num te~csscs ID;Oltiplos, ligados á mesfD:a todus· 
letbargo doloroso, em doia d d ruai . pro· t r1a pas~u rtl, vinoulad 11 á mesm·" ortenta_çAo 
gre8sist 8 municipi s daquell zona: _ R'o econom~ca. em ds~,neotes. EatA ' 03 hras1lei· 
Pardo e Tremedal. roa, s J'lm dbeirlDbcs, Sl'Jam ~ependente8, 

me mo indil'eotamente, daf v1açio do S. 
Francisco. Es ~o nosso conterrai eo o sr. Antonio Ne 

"Tes t..zendo um scbema completo dt s varias 
riquezas qoe alli existem, esp9rando ser 
aacordadas pela m!o torto do t rabsl bo mo· 
derno, pelo esfo rço da maohina agrioola, 
pol' um r rgnlar system'l do transportes, 
por nm aotilio maia cal roso dos po1ercs 
publico!!, mostrava qoe a indastria domi· 
DRnto naqaella regilo, foi desde os tempos 
coloniaes e o 6 ainda, nos tempos proson· 
t eP, a indoatrb pastoril com as soas corro· 
IatsP. • 

Esse soa trabalho dospert~u geral atten· 
c!~; e um dos eacriptores quo com mais ga 
lbardia manejam a penna na imprensa cario· 
ca, lançando a soa attençAo para as doas 
monogr pbias citada!!, lembrou uma idéa-
que já era (posso dar disso teslemanbo á Ca 
mara com a mlnha palavra) um Sünbo ao& 
lentt\do na alma intemerat desso estadista 
Brasileiro pa ~a quem asuodades dos repu· 
bllcanoa ainda ElO poucas, des~e qoe foi, dar· 
ante am focando biennio, presidente da glo· 
riosa terra de Minas Geraea e gne Jaz hoje 
no silencio escoro de um tamoio, e ent e 
tanto cada ve1 mata redivivo no coraç!o dos 
mineiros ••• 

Os &R&. ffiuT .JR DK Sou~A, Jol:·l FARNÇA, Jt Io 
BARROSO, B QUTllOJ IRl.'DEPUTADO~.-AJ.)Oia d o; 
multo bem ! Bravo ! · 

Si dnrmos a carta do Esiado e ati rarmos o 
olhar para os vastos chapadões do U racllya, 
além dos municipios de Janoaria e S. Fran· 
cisco, indo pelos campos e sertões de P&· 
racatú. vamos encontrar Goyaz, def oiltan4o 
com Minas, tendo comnoaco ama vasta cor· 
rente de intercambfo, commeroial e pastoril. 
!requentando os mercados mineiros e tendo 
a indnstria peooaria modelada polos mesmos 
destinos e processos que se adoptam em 
nosso E~tado. · 

Descendo·se pelo proprio cano do Slo 
Francisco, no extremo norte, chega-se á re-
giio sal da Bahia, regllo, em regra, toda 
oastoril; $ através do sul da Bahia, ao lonso 
do valle fertil do S. Francisco e pelos carsoa 
delle dependentes, vaaoa ter mesmo ao 
Pianhy-regilo ontr'ora desbravada pelos 
bandeirante .. paullatas que se arremetUam, 
com denodo, para o Norte, pelos sertões de 
Minas e da Bahia. 

Chegaremos, pois, t oonolol!Ao de que oa 
Estados do Plaohy e da Bahia têm vlncoladoa 
á. mesma regi lo média do S. Francisco os 
interesses qne se prendem a taaa ir1uatrta 
padorll-oreadora da clriUsaoto re1 ta01 j j, 
( Apoiadtu~ . 

De outro l&dC', ar. Pfeaidente, alo, como 
oa meoa cliatinotoa collegas desta Camara 



-vêm o sabem, são escassos entre nól, neste 
11omento. os dados da eatathtioa aal'O peon•· 
ria, materfa de oogltaçlo aem do-vida palpi-
tante o urgente, mu qoe nlo ponde ainda 
ser resolvida. 'P&la brevidade do tempo, com 

. uma soloclo que noa saUsfaca a todos. 
A estatistloa agro·Jleooarfa entre nós ain· 

da~ om esboço, om lioeament1; t>ntretanto, 
pelo caloolo qoe ella mal poudA PJboçar1 cal· 
ou lo quo eo reputo minlmo e nlo endc aao 
como vertdico. jl •e J)óde aftlrmar que no 
territõrio mineiro existf'm nunca menoa de 
dois m'lhões de indhfduoA para os divPrs"s 
typos de nossa11 rte8fl bo"fina•. 

Quero crer qoe multo maior 6 o oomero 
de bo..,inos em nosso &tado. Só no11 15 ~~tO· 
nfcipioP, que oonati~t'1D á clrcuauoripçlo 
eleitoral, de que tenbo a honra de ser- o mi 
nimo dos representantes nesta CaF a ( não 
apoiado& gerau) •••• 

Os sas. VALDJMIRO VAOoALHÃBi • Joio 
FRANÇA : - Doa maia distinotos e mostra· 
doe. 

0 I' R. NELSON DB SENNA : - Obrtgadisslmo 
a v. v. P%CR· .... só nusPa mnnioipios, a ~~taior 
parte lfos qn•PA s& aebam d&ntl'fl "• bacia 
do S. Prtnclsco, ,credito qne btja maia de 
milbAo de indi"fiduoa da raça b~»"Vina. eepar· 
SCIS prlas campinas e cbaoadas e pau o 
aperfeiçoamento do typo doa qoaea o nosso 
crialfor sertanejo locta rom as maioree rlif 
fteoldade . desde a importaçlo do sal o dos 
rt'protfuctoros por om traneporte peno11o e 
carfFFimo, até as mole11tfaa e epizootiaa que 
devastam porfodioamooto o nosso gado, em 
todact 88 rP~iõPs minPira11. NootHs zonas do 
E tl!do as difftonldadPs silo. no omtanto, me· 
norP!l. f:'m rPiaç!o a essa induatria. 

O Sul, quo receba grande 'PArte de gado 
ROyano, matto Rrf'ssomo o do Trian.-oJo. na 
tei ra opulenta lfA Tre11 Corações do Rio V r· 
do ; um a outra partP do Trisngolo que vae 
r e.oebt>r na proxima feira a ser inaugurada 
no Bo~ ro (em o monicfpio de Sacramento), 
grandP 'Parto do gado mineiro e de Goyaz, 
QUO alli vae atlm de ser seleccionado e ven · 
dido depois para os mercados de 8. Paolo e 
do littoral : a Matta e o centro, qne canali· 
zam os Pous bovinos para exportacllo, sell'cçAo 
e compra . nas !eiras de Bemftca e do Sitio ; 
essas regiões, sr. Presidente. têm, e"fidente· 
mont e. outras condfçõt>s de transporte e 
prosperidade, além du feiras. qne conati · 
toem centros onde a indmtria pastoril flO 
aporfeiçôa com a int rdooçlo freq oente de 
novos typos de rPproductores de racafl U · 
trangl' t ras. que vê m dar vigor !lo ty pc bo•i 
no nat'io ai. já bom me11iiçado pelos nossos 
criadores ba algoos sPculos. 

C<'mo di s11 P, Pf!:PS S rt>giõe11 i ê·m a fPJioidade 
de um systema. que si não é it!l' al C'll! mat e· 
r ia de t rans portA r, rro iarfr, i não onlliD" a 
9inrla de todo o alvo dePeja dr, em todo o osso 
j á lhes SE'r ve do modo bPm rP~Ulttr. 

lsPo, porém, nllo F o dll . sr. PreFidente, com 
a vuta re2ião norte •ineiu. l)obre pt>la 
falta de tranllportes. pobre prla falta de ro · 
cursos de viação e colonização, na Aotoali · 
datle. ma11 riqois11ims Pm seo sob solo. ri· 
qoist~ima pelo ~atrloti~mo de fléOI tJJboa 
(apoi~do~ gera,s). qne ('ommana-am com os 
seos dignos oo·irmlos das outras zonas do 

Bataclo nas meemu t•6aa ele trabalbo e d& 
progresso da noaa tom. (Jfv4ro 6all) 
. Bata regilo, empobreol•a:.-Ja falta conhe· 
oi da de tranaport•s. mu • deeejoea de pot· 
soJr om centro onde a lndoatrla putoriJ ae 
al)eEfeiçoe, in"fooa a at1en·;to beneTolente 
do gove1•no fedt'ral qu@', neate moqsento, 
tem, na pasta-que ~ o nervo da Repobliea-
a pasta da Viac&o. um ftlbo do norte aineiro .. 
o notavet PnllPobeiro ehll e de mioas, o 
oo88o ,.mfnt>ote oomDatrioto, ar. dr. Fran· 
cisco 8!; fi neua ootra paata qoe o adtoat· 
p•eaidente da Rapt blioa. e:~mo. ar. dr. Nilo 
Peoenb11, hooTe por bem tradoz\r em dose· 
jada realidade--. puta da Agricultura-o• 
outro notavel brutleiro; eua regilo, ar. 
Pre itlente. PApara det8et doia ainisterlosom 
rlhar benPvol<'nt .. , de modo a ~er corport· 
ft eada l'm uma mf<di i& oonoreta a orea91o 
de om cPosto Zooteobnfco Pederab, proTido 
111.btamentE' de todCis os reeoreos oapazt>s de 
aperfeiç<'ar e melborar o typo da• raças piB-
tMi1l do norte mineiro o dos Estados visi· 
nbo!!t tles&a reglln. 

O f.R. Joio Fa.ANÇA : Rrneftcfo ease qoe, 
de ba muito. realan a flonolla sona. 

O ~a.. NaLsrN DB SBNNA :-Como dtz o meo 
nobre oollf'tta 6 eH.a. urull velha aa:plraçlo 
daqarlla zona. 

E depois o benetlrio nio será fómente ex· 
t~>rflivo ao territorio do aertlo mioeiro, pois, 
oomn já. Uve a ousadia de relembrar, aquella 
re~rilo mi>dia do S l'ranciaco tem com ella 
oopj ogad nF, vlnoalados os intllresaes de o~· 
tratl . olta11 recriõeP, como J)&rte da goyana, 
parte do proprlo P 'longioqoo Pianby, parte 
da Rabia a de on,ros Estado1 ribeirinhos do 
8. Franchco-Pernamboco, Alagô1s e Ser-
gipe-qnr, evidentPmente, lacrarão moiUa-
llimo com a creacã desse cPosto Zootechnioo 
Federal•. no melhor Jogar que for esoolhldot 
mediantA ostu ~os ' igorosos e insaspoitoa, 
isentos do qaaesqoer interesses de campa· 
nario. que o governo c da Unilo mande em 
boa hora tazet', pondo se para laao de aocor· 
do com o proprio governo do Eatado. 

Te11oa á. frente dos intereasea minelrost 
como supremo cbefe da adminldraçlo em 
nosso Estado, nm bello esplrito de mooo r&· 
publicano. coja !! envergadura. no terreno 
aos problemas econ.omiooP, é realmente re· 
conhecida, porquanto P. exc. se aeha iotei-
rsmcnte fdentlftoado com a soluollo desses 
problemas qoe, no momento. sobrelevam a 
qoaesqnor oatr s de que l)orventnra cogite 
o 'Pensamento brasileiro. (Jiuito bem!) 

F i Pesa a escola politica de Joio Plnbei· 
ro, quo é a mesma eecch do exmo. ar. dr. 
·weoceala u Brsz : o a ess' escola, a eeae 
programma, te prendem todos 011 patriotas. 
(~poia'lo8) . 

Prerh,amoP dar vidf precisamos lenr 
san J~ Oí' . inj~eta r Foiva em todas as partes qoe 
ora ja oz m. qosPi frias. no territorio mineiro; 
le'"ar a!Po to Aqoelha zonas qoo Jactam com 
o trabalhC' , pPia escas!'n do braço operario, 
que Ju ctam J)ela crise dA transportes e TiTfm 
sssoberbadas "Pela violencia e a~rodez da 
crisA economica que opprime geralmante o 
Brasil. 

Preclfamos, pois. 'Procurar resolver eesea 
problemu e outro pap~l nlo é o de IlÓl, le· 
gisladores, repr<'sentantes do Pon Mineiro, 



alnlo o de éx ar01os dos l>OdPre pubUc a 
da Unllo e do E. tado qoo olbem para todos 
01 recanto• ela DOBIII Pa~ria, qoe injflotem 
~1or e dêm aoxillo a esaea noraoa patri· 
oioa e enoamlobem pll'& oma orlentaçlo 
oala 'VOI me!! oratlca a soluoçlo d~roá~e 
preblemae eoon«i•looa que dizem vlacferal· 
aente com a vida tunltsme tal da Repu· 
bUca. J)Orqoe a Repobllea F:ó liO firma, no 
terreno do amor. no cor&ç&o do povo, .com 
a f.oloçlo radical, evolotiVll, f conda dPurs 
,robl6lma•, qo FIO o .. oroblemas capitaoa 
ilo trabalho b0111ano (Jfuito bem!) 

Bo, 1r. Prelfdente, portanto, apnsento l 
oonatcfertçlo da CamarJ\ doa •ra. Deputados 
a mfnb lndloa~lo e peco a 'V. no. qoe a 
8Dcamfnbe. de aooordo com oe diapoattivoa 
reatmenbt'B, l Ull'a cowmiflslo especial quo 
10bre a me.ma tnterp,nha -parPcer; e n11im 
potsa ella mHPeer o apoi o. o a.tl'fgo e o ap 
pltueo, qoe. e•tnu rerto, recr berl dna meoa 
oollegaR duta Csmar .. . mPIIl'l'o daqodiPII qoe 
fllboa de rntras r tliÕPR mai11 pro•p~rae, têm 
oomtodo o me mo patrJotiamo, amam e ex· 
tremPcom tod • a Te ra 'Mindra. em cada um 
doa seus dspa rta mt' r. to ; em cada um do3 
aeus oantõPs 

(U a indico9ao). 
(Jiui lo be, ! 'M'U{Ifl btm ! O ora.;lo,· t coloro 

fi mero t cum r im n t!ld ' e ab,.aça o pelos 
cus colltga&). 

indicoçno n 5 

Jodi o qoe a Ca ~ a d oR Fr . DPputad s 
de Mfnas, o r iu or medi da Mo a· 
nlf~lto aos @O rnos fi o Ff ta do da UoiAo 
a convenft•no·a de fan~ çAo rle om c'P s to 
Zooteobnioo Federa b. n 11 rc~ l l o pll t til do 
"Valle tnint~iro do ri" . Fr11 n ·s o, t O Nó rt e 
deste E te""· te m do R bom f o~ vo r o ,. os 
trandes OI' trr R r la d r P::, nAo Eó ti 108. , 
oomo d Ooyaz, Bajia , Piaub y, to , e j 
territorios ~e s ebam i to mcd iamcnte liga-
dos lqot lia regi lo peJo. multlpfo s;> ct cs 
da mesma vida cconomica e empenhados 
1cdos na meJbor soJa llo de proble g o· 
pecoarto. 

Sala das Sessões, ·5 de j ulho de 1909.-Ncl· 
aonde Senna. 

Na fôrma do art. 127 do Roít imento, o sr. 
presidente :manda qoo RO e tts a indica· 
ç!c i oommiu!o d Agt · Llt 1 e ln1ll9· 
trlae. 

Parecet· n . U 6 

E' ido e posto em discu:sAo o parecer n. 
146, na cnmmis~lo de Repr s nt çõPI!, roque 
rendo qoe seja remt' tti a ao gn-vPrno. p ara 
attandc com · b <>. ; ••• jt st f 9 , tlm t 
petlçlo do o ll~c to r do La r ~< s . Jo A Antonio 
Dlu Mloi t io . ·cl', ~r: i ,.i t ando Pie a 
çlo dn P' f'là • t r> d" ' ·I au e vorifi c do 
na tomad de sur s c ont . 

l'fnguem pedindo -paI "Vrs . Pneerra-~ 1' s 
di oosslo. ftoando a votoc;!o a'diada por f11 Jt.a 
4e onm11ro JP,al. 

Polo mea•o motivo debam lfn Per votalfss 
aa demala materlu coJa dlscoflflo FO a ba 
encerr.,t. 

Nada mal• hanndo que tut• r o sr. Jlr~· 
.Wtnte dl para amanblalfpinte 

ORDBM DO DIA 

PlWIBIB.A PARTB 

Até' oma h'>ra da tarde: 
Leitora e appronçlo da aeta. 
Bspedleote. 
Até dou bo:-aa da tarde : 
Apruentaçlo de pareceres daa ccmmla· 

fõee. 
Apreaentaclo de projectoa, requerimento•,. 

in .icac:õee, lnterpella((\1 s e mc(ÕI!t. 
DiacouAo de. reqnerlmentoP, Jndloaçõea, 

interpellaçõea e moções. 
Ap,provac:lo de redaoc:õea ftnaea. 

IOUNDA. PAR Ta f 

A 'é 4 boraa da tsrde: 
Votacl~ da reclacçl·• final do projeoto n. 

40. de 1908, oreando ft~iraa de ffado noa mo· 
ntolptoR de Bamboby e fPructaJ. 

Vo\açl"' d• reclacçlo ftnal do ~r jecto n. 
51. de Jg()S, aoctoriundo o go"Verno a man· 
da .. pagar jorca ao col :ector eatadoal de Boa 
Vista do Tremedal. 

Votaçlo da reclaoçlo ftnal do projecto n. 
~9. do 1908. mudando a denominac:lo d 1.1 di· 
vprf:(l districtos de pu. 

VotMlo em 3.'" dtsouulo, do projecto n. 
158, do Seoado, auotorizaodo o go"Verno a 
concader licença a toncoionarios de joa-· 
tice. 

V· taçll.l do ptre e r n. 145, ind1 f Jrindo um 
reqoer-imento cte d . A'ltonia Bonriquos Eiras,. 
pror .. s~ ra publica do districto de Suanuby, 
Policitando om anno de licenc:a, em proroga· 
çAo. pari\ t1·atamento desande. 

v taçlo do parecer n 146. opinando qoe 
tt'j-t remettid , ao governo, para attender 
er mo ror de jostiça. o reqoerimontn do eolle· 
ctor de La ra , Jo~é Antonio DiiiB Ministerio 
J u nio~ pedindo relentã'> do pagamento de 
1:590 ' .SJ6, alcance veriftoado n" tomada de 
~ uaa cont&P. 

Levanta-se a aeaalo. 

9.• SE3SÃO ORDUARIA . A03 6 DE JULHO DE 
1909 

PRlHIOENCU DO f R. PRADO L~ PBS 

UMM RIO :- Acta.- Expedient e.-Apreaentaçlo 
d pareceres.-DI curso do sr. Heitor de Sousa. 
-A prese taçllo de projecto. - Discurso do sr. 

enna Figueir do.- Discu 110 do parecer n. 147. 
- Ordem do dia, 

A O DIPio difl , feita a ebamads. acha m-se 
pr ente o t s . : Prado LopeP, Z·>r:oastro 
d Alvarenga. Amcrico Lopes, Camp<ll do 
A O'lsra I, Joio V f }foRo, Nelson de Senna, Joio 
F r~ nQa, AlvtB de L m a. Kd~arclo da Conba, 
J lo Rarroso. Jay1re Gome,, Heitor de SooJa~ 
Senna FiQUPirecto, Pectro R. aa, PerlaJea, Joaé 
'Jvet~, RaoJ de P,rfa, Argemlro de Bueade, 
VaMr miro de MagaJblea e IWoardo elo AUla· 
' "'· taJt ndo com t'IOBa participada 01 na.: 
J lo Anwnio, PaolleJlo, Xnier Rollm, Slln 



Fort09, Galdiao Rios. V•lla4ares, Pedro La· 
borne, Soboma!'lo, J~~.venal Penna, Antoofo 
Moora, Agos,ioh~ Perelrl, Tooqneville e str-
JUa e sem ell• oa mais eenhorea. 

Abre so a sea.lo. 
Lida a acta da aot('codente e nlo baYendo 

q_r em sobrA c lia raQ• obaenaçõea, loa a 
areHna sobro a meRil para aer approvad• 
qur.ado bouvc:>r nuaror.·. 

0 SR ).• SBCRITARl> d6. conta do I~IJDfnte 

JUPBDliNTB · 

0/fl':iol 

O.> ~r. d pu ado flft'llnao Ponna lanior, po· 
d~ o r o uo r . Presirtcnte pua, om ~en nome, 

. do do s nl mà~, urnt. 111. ct. Maria Gollhet·· 
mina do Oli ' oira Ponoa e no do todos r s 
mem h r os da rc~.milia li o doado oonrflboiro 
Affun o Auga to Morei ra P~nn!, t rana:nhpr 
~ Cam ~rll a. 1 xpresElo do aeu profun.Jo re 
conh cim · nto p~ l . s man' fcstaoÕea de p~aar 
e homoasgcnq com que, assonlando so 6. sua 
enormo rt or, b1n r< u a memoria do queri1o 
o praot.) ·. d J mo r to. - A C~tmara tlotA intei· 
ra1a. 

O.> sr. Sec o ta ri daa Finanoas, enviando 
a Monsagom em q•t il o r':rm .... si'. Presltiente 
do Esta •o so bmctt:l ao col)beóimento da C !i· 
mar& o bala nço das operiçõ1a da rec~fta e 
rl e~: t' os a d R·t i dC'. no exerc ício do 1007.-
A' co mmissão de Orçamento 

o . ME ·lll S&Nil R, enviando a Mt)nsagom 
tio cx 'Oo. 11r. Presia.•oto do Bstado aoompa· 
' had<S da prop · sta dA o roa monto para o ru 
t uro ex rei io d 19 :0.-Impdma se e re-
met ta o á. commi[:s!o de Or~amento. 

Req uerimento 

D J F,·anci·c José d., Mello, fa1endeiro no 
dis,ricto de B 1rroso, munlcipio de Tiraden· 
te ' • podiado t ransr.mmcia de sua fuenda 
cB ' na'• p1ra o dis trioto da cidade de 
Bub')coa!l.-A' comtDisslo Rospectiva. 

(]o mmissão de Agri!!Ultura e Industrla.t 

O sr. EJgardo d l Cllnba flllendo ver achar· 
so do• Crs lc!i do a commtsslo de Agricultura 
o tadu ; tr ·as, pela aosencia do dots de seua 
membro!", pedo a n meação de quem preen-
cha interinamente as vagas. 

O r. prcstd nte nomeia os srs. Valdomi· 
r o de Magal bl!. os e Jol.'> B uroso. 

A. PRE :B:\T.\. I}Ã DE P .-\RECBRIS DA~ COlDil3 
f ÕE • 

O sr . Heitor de Souza .-Sr. p ~eaidon· 
te. po.fi a p:t la v r a part em nome da com 
mi ::;ã do c n~tituicAo, LqgialdQlo e J&sti · 
cu. I ~L' o oa via :- á M<> a o st>guinte parecer 
(16). 

Provaleç ·-mo lia opportunidado, sr. Pre· 
ddent~. para pe di ~ ~& v. exc. e a commis-
·Ao do Cii m ra<~ M 1ioipaea quo empenbom 
n sou prestigio em prol da rapida adopclo 
li o pr j ct \ n. 39. li o 190~, aftm de que a 
crmmfaaAo do Le1isl :çl'l olo tenha de novo 
oosa}o rt e maniar arcbin.r representtçõcs 
c· ngene ·c e. 

Oomprehen4e a camara qae e1se reglmen 
4e clio~&dora municipal, por1o dller, que 
8118 rtatmen de trresp n~billdade nlo p6•e 
pol'clnrar. hs se preoiso qott !!leja onmprl· 
iio o dlapoaitivo oonaütueional ; ?as-!e pre-
o~aat qu1 uma lei ordillarla venha eem de· 
mora discriminar a compe~ncta doe pode-
res legtalatho e jadictario· pau o conhe· 
otment • desses recnraoe e rí.'golar o iteo 
exerolclo . · 

0 8R BDUA.&DO D) AMARAL -Para qu l 80 
poan jnlgar Je naeritl.t das reol~maOôea. 

O F& Hxnoa DS SousA.- P•ra qne ee 
posH. julgar de m~ilu d&a r~JamatõOI, 
como bem pondera u mou illadrado collega, 
r , em &umm•, para nl.n impedir essa •alvu· 
lii toostttuoional que têm na oontr ibulntea 
oontrll ac\oP, porventura iCljustos e attenta· 
til rios df. C·mstl tlliçlo o c11u lofs ( llúllo 
bem.) 

0 ~R . JoÃo BARROSO -Apoiado. I!.' uma 
modidat d ' tJda " j 1Bti9a. 

Parecer n 148 

A co.:nmlssAo de CoostituiçAo, Legislaolo 
o Ju t•ça, tc Jdo estudado u repreaoataçlo 
em que Anardino de P .. ola e ootros oonUi· 
buin t.es monicipaes do Poueo Alegre, pedem 
qlle ~ c>ja pelo Congresso decretada a noUI· 
datfe da lei n. 71, de 30 de novembro de 
1908, dllQUello muutoipio e-

Attondendo qu9 t rata-se, na especie, do 
recu rso estatuido primitivamente pelo art. 
75, n. 7, da Constituiolo Estadoal e poste· 
riormonte pelo a rt. 9. o da lei alldicional 
n. 5, de 13 de agosto de 1903, que modiA· 
coo E q t r lle dispositivo oonstitoelonal ; 

.Attendendo a que o citado art . 9 . o, da 
dita lei addioional, prescrevo que uma lei 
ordinaria doterminllr& os casos e o proces· 
s desses recuraos e discriminarA as hypc-
tbes. os quo são da oorppetenoia do podar le· 
gislativo das qno devêm sor affoo~ s ao po· 
der judiciarlo ; 

Atcendendo quo nã ) tend sido ainda de-
cretada essa lei rogola. llora do exarcicio da· 
qnelles recors!lP, incabivel é o conbeoimen· 
to delles por p rte do Congresso, oomo têm . 
decidido aa duas casas deste, appro •ando 
pareceres deeta oommis~ão e da commhslo 
de Camaras Munioipaes do Sena o ; (Annaea 
da Ci mara, de Ul07, paga. 246 e 251 • Annaea 
do S~nado, de I 008, paga. 38 e 41) · 

Attendendo que no escôpo de r egalar 
aquelle exeroloio exhtom providen ias no 
projeot 1 n. 3Q, do 1007, da co ro mi silo de 
camaras Mu.nicipaos. cojo andamento é de 
maior urgencia e otililfade,-é do parecer e 
requer que ee arcbhe a mencionada repre· 
f!entaçlo. 

Sala das commit:sõ :a, em 5 de j lbo de 
1909.-Heator de Souza, presll{ento o reJa· 
to r. -João Barroso .- José :Alvo J.-Valliomi· 
ro Magalhles.- A Üllprimlr·so. 

o S'R. Joio FRA NÇ A., por parte da commfs 
são do Petiçoes, lê e envia é. Mesa o se-
guinte 

Parecer n. 1-19 
A commisslo de Repreeentaçõos e Petl· 

çrJoil, a qoe foi prasente a repre~enhçlo· da 



Oamara :Milllicipal de Tl•dentee, por seu J Projecw n. 62 
prealclente, MDltlo Ro4riguee de Mendonça 
C1lne•, pedindo o ~xilio de 20~ o, para o ,Congreaao LegtaJativo de Mloaa Geraea 
A oa~~o e oanaD'uQio de agna potavel decreta : . 

'JNua o • utQoiNento da oidacle: ~ Ari. 1.· Fio& o Preaid~ nte do ~hdo ao· 
AUendendo ·P · :,orr. pareça jus~ • pe- ' eforludo a adqolrh: na cicladõ de Caeté o 

dido, ~ti.-Je de aar.-l-.o proprbmen~ mo- . ~rreoo onde repooaam oa ret.tos .mortaea 
n!olpal. e qoe om~excepçlo daria cotejo a · do 6aodoae dr. lo&o Plnheh'.> da ilva, · ox· 
egoal pedido ror parte de ouvaa muoiclpa· l Presiden~ do Beta4oe a .desp· nder a quan· 
ltdades. que rio gonm doEse melhoramenw, I ~ia necese&rla oom a oJnstrucçi!l dJ mio· 
ae~aclo qoe, oomo bem pondera o exmo. Pro· soleo que guarde perpetuaml'nto us restos 
aldente do Es'-clo, em aoa monaagem: c des· 1 do eminente mineiro. 
neoeaearlo se torna diler quo severo rt>gi· ; Arl. 2. • Revoga~. -ao as d sposi,õos ell 
monto de oconol't.tiili. r~doooio tanto qoanlo contrario. · 
poaeivel daa de peeaa publicas ae impõem 10 I Sala das eeesõee, 6 dt> j .lhJ do) 1909.-
governo para quo possamos voltar ao oqui· l Senna fiiOeiredo.-Nt:hon •fe Senna. Edg~r· 
librto oroamenuri< JJ: I do da Cunha, Pericles de MooliOI1Ç!I, Htlitlr 

F.' de parecer quo sPja o mesmo indeferido I de Sonsa. ,J, lo Barroso,. Joio P'ranç11, Argo · 
e archtvado. miro de Roeende, Pedro Rosa, Joio volloso, 

. ~ Campos do Amaral. R luirdo do AmnaJ, 
Sala du commtasõea, 6 de julho de .009. Raul de Faria, Valdcm'ro 'to Maga 1 hl i! ~. Jay· 

-.Joio França, relator.-Jay~o Gomes.- m3 Gomee, Alves de Lemu,., AmO! 1c, Lop!!s 
Campos do Amaral .-A imprtmir-so. José Alves e Zoroastro A.lvliJ'ooga . -

Achando-se apoiado pelo nu ucto do a ·sl · 
APRBBENU.QIO DK PROJ&Cl'OS, RK UBRIMBNTOS 1 goa\oras vae a impri~ÍNO. 

INDICAÇGB~ INTERP.BLLAÇÕEj B l1 JÇÕB8 

O e•. Senna Flsuel•edo: -Sr. Pre· 
eidento, venho apresentar â. consiliera\AO 
di Camara um ç·r jeoto de lol e oonf.!sao a 
T. exc. quP, ao f11zel-o. !ou dominado por 
um doplo sentimento: do po ar o de satis· 
taçlo. 

Do pcaar porque a matetia do mf: n pro · 
jecto se prende ao desapparecimento do o me 
rito patriota e ext •-emo republicano que dor· 
ante nm biennio dirigiu com o maiot· pltdo· 
tlsmo e a mais alta comp1toncia os de ti· 
Unos da nosaa torra; de eatieCaoAo po qoe 
'procuro prestar mala oma jnata homont gem 
l mer;nori& deESe grande pa,rlota. 

Repousatr, ar . PtealdOllW, na modesta 
cidade de caeté, os reatoa morties do dr. 
Joio Pinheiro da Siln. Para que o ~atado 
de Minas possa prestar maia oma homena· 
gem poathuma, a que tem todo o direito a 
memorla dease honrado ctdatJlo, como bom 
mineiro qae elle fui, como republicano de 
principio& poros e elevadot, como patriota 
onjo amor á. patria. onjo ci·vismo todos re · 
conhecem (avo1ados gerae.' ; muito bem), 
para que o Es&ado de Mln~s poaaa presbr 
•ais uma homenagem á. sua memoria, ve-
nho propor á. Camua que aootori1e o Preai 
dente do E:~tado a adquirir o logar onde r~ 
pousam os rostos mortaea do uodoso ex-
Slnoto, f111endo eri~tir alli om mausoléo que 
oe 1oardem perpetllamente. (.Apoiad~ ge-
rau; muit!J be"' ! ) 

o aa. BBIT~R ns S. c.oA: E' teliolsslma a 
ldél (apoiados). 

Parecer n. 147 

E' lido e poato em di ou s!> o par cor o. 
147, da oommiaalo do Rcpr ... scnt \ õ s, ro. 
querendo qoo sejam arclliv~ad ?. li !JOti õ~ 
em quo ce otdadAos José Ui <~.· L ·p-11 Sobri· 
nho e cutr .. s soliclt.m r. · la •&~Ao dll!'l multa. 
em que incorreram co no jur., tos .fallosoJ. 

Sem debate é onoart a~a a di~ cu~ slo, tl· 
rando a votaçlo adhd16 por f1lt ~ do numo· 
ro leg.l l. 

Pél mesmo motivo deixa:n do f r vuta · 
das as dem~tis mate da , cuj:. discu sa , tõO 
acha enoerradJ. 

Nada maia havendo qoe tratar, o ar. Pre· 
stdon~ de'liJn& para amaLM. a st'guinte 

ORDEM DO O A 

PRIM.BIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da act1. 
Exledlente. 
At doas horas da ta rli~ . 
Apresentavlo do pareceres das eommis. 

sões. 
Apreaentação de prl'j eotos, reqor rimen-

toa, incUcaçõee, interpel la•.G j ou moções. 
DiseoFslo de requerimentos, ;ndicações, 

tnterpolla ões e moções. 
Approvaçio do red11oçõcs fiaa(s. 

BllOUNDA PART.!I 

Até 4 horas da tarde : 
Votaçlo da Mdaeçlo final do projeoto n. 

O sa. SBNNA Y1 mnasno:-E toa bom certo 40, de 1908, creando felraa do gado nos mo-
ele qne a Camara dos ara. deputados e todo ntolpioa de B.&mbnhy o Frocbl. 
o Estado de Minas rcceberlo de bom g ado Votaçlo da redaotlo tln : 1 do projecto n. 
a medida que proponho, prestando. como 51 , de 1908, anotorlundo o go•erno a IDID· 
cUaae, maia uma homenagem po:tbuma ao dar p l_gar_Juroa ao colleotor estadoal de Boa 
aaudoao e lne queoivol mineiro, e cuja me- Vi. u. do Hemelfal ; 
lhor jastitloaclo devo r er cre11 pei~so i.ilen- Votaolo da re.laooto dnal do projeo~ o. 
elo•. (Jftdto bem ! Muito bJm ! Sensaçl J 59, de 1908, modar.do a denomfnaoiG de di· 
aeral ! ) Teraoa dJa\rlotoa de p11. 





V~SUçlo em 3.· diacu•alo "dJ projeo&o n. 1 
US. elo 88nt•o, aoo.tOl'l&U.do G gnerao a 
-aunoeder licenoa a lllnocioaartoe de joalita. 
~ o"'olo do pareoer 11. 145, iocleterlnclo 

om rbqnerimen~ de 4. AllSurita Henr iquea 
Biraa, profeaeora pnbllo• elo clia&rtc&o 'de 
Soat•nby, aollcirando um anno de licenta, 
em prorogaQio, par. Srd&m'en-.. ·de uode . 

Votaolo d, parece~ n. 146, aplnaodo qne 
srJ• :-emeUtclo •o goYdrno, para anender 
clUilo for da j uatioe, o reqoerimeoto do col· 
lentor dJ Luraa. sr. Jof6 A:otculio Duu Mi 
nhier io Junior, pe.tlocfo releno&o dO paa•· 
meo&o de 1:590it66, alcance verUl~Sacto na 
tomada de EUlS oon\18. 

VuiaçlJ do parecer n. h1, opinando ptlo 
arcblvameoio doa requ .. rimensoe doa old•· 
diSJs Jr sé OillS L"lpea dc. brtobo e o~sros pe· 
cliudo relenc;lo cl~t moliaa em que iocorre· 
ram como jorados t. l~aQa. •i8W aer eeae 
aaaompto da compe~noia noloaha do po· 
der judiolarto em taoe doJ ar&a. 63 da Coa 
aiiturçlo do !al&dcy e 58, da lei ~ n. 375, ele 
19 do Botemhro de J\103. 

LeTanta·Ee a aeaslo. 

lO. • SK85ÃO ORDINA.RIA, AO~ 7 DB JULHO 
DE ISIOG 

Pa• lDINCIA Dt aa. f&üS LoPBJ 

S~MMARIO: Acta .. -Expeclien1e.- AprMentaolo 
de pareceres.-DiacuUio do parecer n. 1•8.-
Dlscursos doa ars . Eduardo do Amaral e Hei-
tor de Sousa.-Ordem do dJa. 

A., moi o dia, fdih a cbamata, acham·ae 
preaon~a os 81'8. : Prado Lopes, Zoroutro 
de Alnrenga, AmericCJ Lopea, BeUor de 
SonSf, C.&mpGI do Amaral, Eilnardo do Ama· 
ral, Joio Vellíil!>, EQ&rdo u Cnnha, Vali&· 
dares, ScbuiJlaon, Periolea, AIY81 de Leaoa, 
José atna, Jayme Gomea, Nehon de Benna, 
Senna Pigneiredo, Tnarea de Mello, Arge 
miro do Reaen te, :Joio rranoa, P•clro t.Ro.aaJ, 
Raol de Faria. Joio Barrote. e Valdomlrorde 
Magalbles, r.ttando com oaoaa parUcipada 
os ara.: Joio AllCJoio. Paoliello, XaTior Ro 
Um, S ha Fortes, Galdino Rtos. Pedro L~bor · 
na, u venal Ponna, Antonio MonrJ, Agoati· 
nbo Pereira. T roqunilla e Stiliia e aem ella 
os maia seobores . 

Abro·se a aeaEf o. 
Lida a ach da antecedt-ote e nlo havendo 

quem sobre e lia r~ ça obsr rvr ções ftca a me&· 
ma u .. bre ll met:a para ser approvad quan· 
do houver tUifero. 

O fR. J .o HCRE.TABio dá. c nta do seguinte 

EIPEDJBNT& 

Reçruerlmento 

DJ cidadlo J ·lo GualbHto da Foofeca e 
d . Mnia Joaqulna da Silva. pedindo' ret:tl · 
tn'çAo da quantia qoe Jndevidamenie pa 
garam tm 20 io ~:onmbro de IOOf', pro•e· 
nlente do impcsto ce tranamia~lo catua mCir · 
ti!. -A.' commlsslo de Legislltio o Jua,tva. 

Ccmt111ü6clo ele oa"'!'"" Mtfll4e~ 
• 01Ql. ' ALYIU n• L••~• pede a-Jl01881~lo 1e 
doia m.-nb~.JI que preen~10 ID1erin8818nte . 
aa Taau Exlalanie• n• comcaiaelo 4e c .... 
ra~ \laoloipaea, · 

0 B&o f B.DIDIISTB, deferindo 8818 l'eqllft1• 
meo1io, nocn~i• })l'r& preeJlober &8 Ta1ar..01 
~~ s•oar.to elo Amaral e Joio l'raDva. o aa.. SaaonMH Jê e en na .á Maa, pMin· 
elo para eer poblaoa•o ao org&o oaloiil, aa· 
sea ciô $Gr o d.ea&ioo reaam.tala!, o usaildl 

Bqwri•Mto 

lllmoa. e esmoa. are. Preai4enie e lll&la 
membros da vamar a doa DapuS&~&ull •o Bala-
elo •• Miou ueraee. 

Dtz Jot é Carl. 8 da C'..Jeia o dil v a, pro,rie5a· 
rtó ao &1\to denouuoado dan\u Alltumo•, que 
pê1 i&ooeJldo e:~'e •o diurloso de Soledade 
de h»jobâ, muoicipio àe J\lijubá, o nlo llle 
cQnvtn<lo oontlfl uar • pert"6ao r ao meamo 
cli.1ir1oSo, ooja toêJe diua 2l kllomeuos e, 
pelo <C~eDU.rio, aento-lh.e ,de grande ooa.e· 
nteiiMa.&'Jl&lagem * wu ·propl'.ieclaele rpara 
0 dillJ:'tdO ela Olc1ad8 de fl&jOO.,dO JDetmO QIQ• 
ototpio, de- on•e dia'- ape!llla 9 .kuoaaa&roa e 
para oo4o o nvergem \~>11•8 a"t aoa• rdac6t8 
oommeroJaea, vem pqr i••o o aoppliO&DC8 rea· 
pei~ente pedir a n.ucP. a pu•agea del· 
&ealúo rpara o d~uicta lle l.._,oba. O relel'Wo 
aaUo oon.llna com o enio do oilladlo Ft&DOII· 
oo da Silva, que pel'lonceu •o ftn•do Mlgoel 
Carlos dato Stlvat. Br»r-c&t até o do c»nw 
A.otonto•, divilimdo oom oo'ra proprleclau 
acrioola deoomio da •Sitio do Farado•, .... 
bem per&enoonte ao upplioaoie, ai&uada DO 
dletrlcto da cid de, sendo esta oma cl 1 ra· 
&õea da jusg pretençiLo do i.b&ixo-uat_gaato. 
AoredUa o anpptica:ne qoe o aeo peaido l8d. 
&oa"clo na deVida conauleraçlo for TP. ezu., 
agora quo o Coogren• Leghla"To MID , de 
lr&iar o o modidCMQlo da dtY,.ialo .. miolaft. 
ih& do Estado. E • .R. Joalioa. 

Termo de lt•Jnbá, jll.Dbo de lg()g. - .1016 
C&rlos da c 85~ e oihM.-PubUqoe·ae, :.DI 
fórma requ!'rUa, o remeUa.-ae i. .:lOJilllliiiiÓ 
respeoitva. 

APRB, BNTAQÃO DB PARBCBB.BS DAl CCIJUllll-

0 SR. JOÃO FRANÇA, por paria da OOIIUIÜI• 
alo de Petiçõ s, Jê o en Yta i. Mesa o 18• 
gaic.ie 

· Parecer n. 150 

, omJDit .. ã d RPpres n Çt: ções e Peti<.õe'~ 
a que Corllm pr s utt!tl s -requt rJmentoa de 
.'olo 'a 100 RlbOlro. 1, 0 JUiz 11e ptz da oida· 
do do Do res 11 1 ayá, p tllndo pagamento, 
por int iro, d s v n.: l..c nt JS a qu~t t.em dl· 
rei to o juiz m unid p 1, q u~ ndo .li ver de enb· 
nUair cuP, na fot·wa ao d1spc to no art. 
218 da lei n. 375, de 1903 · • 

e dotl cidadão .!oã ~1 noel Oomea de Arao· 
jo e Jo via no Foi nand , uol c L r o eacri vi o 
<1M oolleotoria de Htil b ~c o a, po11indo a re· 
voga\ AO d~.. § 2. · do ar t. 21 liJ deo. n. 2.18~ 
do 8 da jao ir de 1go , r p~t rte quo uo. ue, 
para li lieduo~l da P" ::• nsagena qoe oa· 
bem aoa sopphoanCes, a$ annutdade11 e pen. 



eaea pasas nas coU~torias daqo.elle moni· 1 Partcer 11..148 .. · 
cipin, nAo I!O p3los alo"tin'>R d-3 lnt tr~to do . 
0Jmoaaio .UoeJ~o; · oomo ahilt!l pato d o P..' l ido e po to em cllt:casslo o pareo ''"' • 
ee J>ecv•lhictos t. A ia&eooia 116 Alleoadoa e · JA8, cu. o mm· qo elo &nethoi.;ü, LegJ .. la· 

mai--, ~ ~ !!J P/o da ronda broL& da fei1 a (;Au e JuatH; ~ e •quereoll.O o arcbivlimeo\ . •e 
àe gado do t1~tio. : • uma · etpr e 1 çiQ1 a.· -.~e a natra.uw de 

Consid rando qoe o ae.s~~pto é d~~o c m Pauta .fl oa r • oooctib tnw muutci ~wll d3 
petcn ta da oommia~ de P.egi laçlo o lu . Pooau Alagre ped6m qoe &Pj pt>t ' C og,.o,so 
ti~, é de .parao r~ requer qae Foj m . s mes- o ·r '•• • nut_U.tad& d.at lei o. 71_, ~u a·, •de 
moa remc\Udos lqo lia commis,: l . novtl l ~ro d" .I\KtS1 daa.quéllb montclpae>, 

$li h li&s co mt õea; 7 e j lbo - 1900.- n !"r. Jiclq,ardo .au .,_...,.~al:- St•. 
hio l"~oç , ret<rto.r.- ' nt p s rl A-TJJa ai. Presld ;-nt(> nt'o to~el a »t•)'tá par• díscy.-
Jayme ü.>me,, - A 11Dprimtr-so. \ir au ~t Jibo,pl>racar d cpmmic' Sl d , Coq.· 

0 SR. BOUAROO Dl AliURA.L, por parto da 8 i'OIÇ~II, L'1~•.Bl~t;Ao e lo tica, ela ra<lo p r 
comcniaslo de Lo~i l•po, llpJo oo\a o e· um dut '"'e toa ma\t~ br~ hantes d ' t't s !~asa. 
guinte Quero ll.p.BOJi tteiur cons(gJ14-do 9ue, a; p a r 

âü a.er Qb8oar.> ,:nómttrd at1 a oomm !ao, 
Parecer n. 151 n&.o ~ B3ignc1 o pareo~r, por ter- ai tv a }ei 

c nt1 a a qc.-.J v ·rsa a rcp . .. ents~ío a ,Pta 
.\ oeatuio da c m iaaA.o, de Cona\lialçlo, d , co.aa M J!e ponl!' bilid d•J '"' u· v to, 

le~ t l~aolo o Ju tiç i. voltou, com a iotormll· peltt. c~~.mh4 .a ~'\ aos ·\ a '• " I-' ou I) • te6r' ,. á 
r ã ;>restada p elo s r. s_or lario do I todor, ~ I t :nbo ' b lltra I p:-- r en ' . . 
em virtuth da p~rovaçà!> , em 17 d3 agosto Prc ,o;,lecandu-m liu caS(Ij • p:.r nAo p=t -
de 1008, do ,.recer n. 136, deata mesma rPoer q 10 · r lt d rego a entaç\o rt u ~ ~. 
commissio, o reqoerimento do capitlo Joio 9.0

• pa.r _. graph oolco da lei o 5, ;srtlijci nal 
Baptista Villaa Boae., aolicU ilo r lol'lll& por á Con~ üuic.;à , po ..mltU Y•~vrar tll• ~ uc 1 fe 
invali1ez indopendent da co dlçio de u lcípio mt lei, oro~i ia:1 po~t1 de ex 
tem)JO. po• t f çAO, (a~ ei bravo C }D i •e~ aÇÕ 3 , riO SOQ 
Tra~ndo-Je de rcl!orma, em ca o de tava. tid.> de rea\ab I cera v~• dêlfJe ~ob re li. natu · 

id r Z!l dea;e irop ·ato . 
I.du ad nlr a no serviQo millta r, p od ser No muoici 1., 41 Pou 0 Alr g e a oogo da 
ella c ,noedilb : d suiaoa é f t~itll em g ode tl&oaltt, 11" mo4o 

a) Conttndo o pre~nieah maia de 15 an · que 6 frc,qQ n 1> i a~ .c~pra.o de p r daa 
no3 liquiJos de serviço-Lei n 5, de 30 de para revéoda A cam, ra a 1tual, tend<> ·OD· 
setembro de 1891, a t. I . o § 2 . ·, r gal. n. o o nu- do, en\re a ~di& mnnioip e a, uma dis· 
592, de 21 ele agoa~ de 1892 art. 3.0; pmuol. e tlt.nete"en<to impua'o sobro OMdM 

b) lndep ~n<tente da cireum unoia de tem· sninu eogordado p&l'a aól' Vóadido, por -~ o 
po, uma ve1 provada que a invalides pro- \E'nder qne ul impoato a~tángia ao JlrGd$• 
v ei u d ai! to e b!'a vo L·• ou de abaegao!o otor, tra~n de anbatUutl-o .. 
-Lei citad n. 5, art. 3.·, r~gulamen1o cita- Primeiramente, peh~ lei n, .,.l,de 30 de DO· 
do, art. 4. o i ','lm.bro de 1908, deoreton o imposto tle. loot, 

!'fio estan! o 0 pt.ndente em qoalqner exigivel de cada comprador' de aninoa aor· 
deasea ca 08, Invoca 0 mo fundaillent-> do dos para revenda tóra da praoa ~o mer~ádo. 
860 pedi 0 0 f.icto de acb&r· 0 incapaz pa"a Aastm dopar, 'p'orqne á revena.a, a ·ratalbo, 
a conti a çlo d ervlco milihr, em cooae na praça 40 mercado etlá prevista e r981i· 

l.ada~ela Ube,la alli vigente. 
quoocia d9 m olestia a qu\rid 'D'> PI&roicl P .>i, en~o, praseate 6. Gamlr& Muoloipal 
du anas funoçõee. uma representaçlo a8St.gaa1a por divé~os 

Si p ra a cone ~ Ao de raf •rma, nos oa~:o contribuiotes, (lQG tmpagaa 1111 aqu . lia die · 
p o visto pela le&islaç!o vigoo\P, in vali· postçio, ,oom o flltldameu~ de j6. ae achar 
dez d t\ O er vNV. d p.J r oume r.,,, por tax do pelo Estado, na quantia de 60f000, 
uma ju~ta 01 fca, c!> post!t de doi ou tre ac r scid• de lfJ% addioi<~oaeP, o negooiaate 
facuth.ttvos, com do lar~ elo rla nll'U ~za o de p rc a i o oonolniam qa~ á ~rrnoicipt.4)i· 
c O 'la 1 .medlota ou remot~ da ole t1 qu da de jé mais seria li c i o deo-ret r o iom~ato, 
a prodaz10 (rP gol m ent.., C' tU do o. 592, r •. em imp r t&ncia superior l tax~~&da polo-16· 
10 § 1 o 3) maior, ·em du.vida, "*'v e "' 1r k l ta .!o·. .: · • 
ave • i na d U oirc om ; ~aociJs llr<l o E p·- ro ,~e " de 9da r .i relator, p ocol'jli 
c , IJJ vert nte. demoa trar q110 ~ cQ,LDp'et.noia <I G fh'ado e 
~!o , li unit >t>!les as oonolusõea r <' J:1 1tao J d4 Mu!.l ioipd'l1 it ·íl ~ara. a tri,bU f&~lo • s 

tt's dos h t oJta ios juntos, tornanio aa im l:lo 1 in 1ustria • pr ·rts~õe- , ftrnl'lda lll rei n 6, 
complet a p r~ va nal' e partioal r. a. ddioinnsl à C n ~ ~itui ·i . é oumulrlh'a e 

A commis !o é. p ia, de p roce~ e req •v>r Nem 1\mtto , o mo '~: · o e ~odid em 
o ~rc i "amonso da. potfQJo e document s que . lels ~o E--til do o «te•ftiCJtllmooloiptoe. 
~ t.oompaab am. Eatrotttot" , como os reolaman\H llep· 

vam ser onerosa a Uxa oroada. a Camara 
~=ll.a d18 o m "Ois õ ;p, ! de jUlllG de 1909. Nl nioipal. o o ~oi' · ct& ooa"ilhlr o• i_nte o 

-H.ntor de S lUSa, prendente.-Siiu rdo do r('88 il 8 do muoio•pto e dos ooo\ribuin a. 1!8• 
Amaral. r(ola tor. -Joa6 Alv.s. -~aldC?miro de ~udu. J~Oia r~seluoA n. ~6i, ,do \-5 ~ jpnbo 
Magalblet.-J. Bar,.o o A 1mprtm\r ae. ct sto ano , M 00,1000 o im-ppa\~ da,c:,~t.!l o 

Nio h.t'Vendoproj eo.o~. r. qoer mento1, in- p I oitad lei n . 71. ' ·. 
dicaçõ ;,a, tntor~t'll õ ·• e moçõ 1s " eeram N&o sa iateitotl oa uolameances. ~ooUQIIl 
apresen&actoe, p1s~~a .c à dhon: si' d.~ I*~ os\& ll~M llv 'ongre -ao P r~tQu !IIP ao• 

A. C. -G 





brê o qoal Yel'6a o parecer em dllotllalo, 1 eati ooDBagrado no regimento e no eatylo 
denominando de ezporia91o o referido lJD. do. tr1(»11Dua. 
poa&o. 0 IL EDUARDO DO AJLUt.AL : -Como DOS 

H*vendo no monlc~cla coao dllae, repeti- ouoa do excepçlo de incompetenela qoe o 
dn compras de po 1 gorw para re· J11f• nlo póde Jolgar aem qoe ella ae arme. 
venda, e, sómente 101 qoe falem 8118 oom- <J aa. HmToa DB Souu:- Relohtu a PM· 
mer ciu den'ro do montei pio, aUI.nlfndo o liminar pel& lncompetencia do Congl'êeiO, a 
tmpos'o de qae trato, 6 claro qoe nlo 6 Commlallo de Leglalaçlo nlo pMla ter con .. 
lmpoe'o ele ezportaç&o; qoe, ponanto, nlo duoa dheraa. 
lncld.~ n.a probiblçlo do &ri. J.• ela lei n. 2. O aa. BDuAJLDO D, Avnu: -B prooecleu 
atcliotonal t. ConeUtof91o. mUito juridicamente. 

Jwgoei, ar. Prelldente. do mn dne:o o m. HBIToa DB Souu:- B' o qoe me ca 
kuer eatee eeolareolmenwa ' C&at-, adm de. bla diler. ( JCtdlô ktll! ) 
como cleclar9f. nlo parecer qoo a tana de Nlnwuem mali pedindo a palnra, encerra· 
replamen._OIO do tem conaUtoclonal dê ae a diaoalllo, doando o parecer aobl'ê a 
logar l manotençlo de oma lei do meo Keu para ser vouclo quando hoonr no· 
mUniolplo, creando om Imposto probiblclo. mero. 

Sinto qoe nlo f0111 dado aos illtlltracloa Pelo mesmo moth'o, de tatu de numero, 
lignatJrloa do parecer n. 148 ••. pronoocla· deixam de aer votadas aa demais matarias, 
rem-se sobl'ê o mereolaento da repreeenU· owa dlaco88lo ae acha encerrada. 
olo, porque, acredito, seria feita JtliUQa ' Nada mata havendo a traw-se, o ar. Preai· 
Camara Municipal de Po01o Ale"e, reco· dente deaigna para o dia 28 elo corrente a 
nbecendo a improcedencla da reolamaçlo, aegoin" 
por e1hr a decretaolo do imposto de que 
eau se c ccopa oomprehendlclo nas aHriboi· ORDEM DO DIA 
cõea da municipalidade. 

O sR. JoaB' ALVEIJ:-No meo modo de pen· 
sar a lei monicipal deve ser valida. 

0 SR. EDUARDO DO AKARAL: - 0 aparte ele 
v. eu. ampara tanto a minba argumenta· 
çio que, agradeaendc.--o, jnlgo me dispensa. 
do de proaegntr. (Jluato bem! muito be• !) 

O ••. Heitor de Soo•a:- Sr. preai· 
dente, tive a honra de aer o relator do pa· 
reoer em discuaslo e a Commlaslo de Legia· 
laçAo nlo se pronunciou pelo merecimento 
da reclamaçlo, exactamen~ porqoe adoptoo 
a prejudicial da incompetenola oo da illegi 
ümidade do Congresao para conhecer dessa 
reclamaçlo. 

0 SR, JoÃO BARROSO:- E que devia E<'r 
jolgido prollmlnarmeute, como foi. 

0 IR. HBlTOR DE SOUIA : - Julguei, por· 
tanto, que, vencedora no seio da Commia· 
alo, a idéa da soa incompetenola para co· 
nbecer desse recorso, pela falta de regula· 
mentaçio do art. 9. ·, paragrapho uni co da 
lei acldicional n. 5, nio devia entrar na 
aobatancia da reclamação dos contribuintes 
da camara munieipal de PooEo Ale&re. 

Confesso q ne, devendo, ao mesmo tempo 
que falia o estudo da queatlo prooeaaoal, 
estudar o merito da reclamaçlo daqoelles 
monioipea, convencl·me de qoe se tratava 
nlo de um imposto de exportaçlo, mas de 
ama das modalidades do impoato de indus· 
triaa e profissões, oOja tribo~billclade pelas 
oamaraa mooiclpaea e pelo Estado !oi resol· 
vida pela lei acldlcional n. 6, ~oe votamos 
recentemente. · 

O IR. JoÃo PB.ANçA.:- Perrdtament.-. 
0 IR. liBITOB. DB Souu.: - Si DIO deixei 

expreaao no parecer eaae meu modo de sen-
tir ••• 

0 IR. EDUARDO DO AMARAL: - Nem pedia 
deixar. 

0 SR. HBITOR DB goUIA : - ••• (1)\ attenclen 
do a que, quando ba um• preliminar, oma 
prajaliicial de iocompetencla, como no oaao 
nlo deve a Commlsa&o pronua-lial' ae a rea 
peito do aeo merecimento ad iaabr do qoe 

PRIMIUB.A. PAB.TB 

Até oma hora da tarde : 
Leitora e approvaçio da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
Apresontaçlo 11o pareceres das commia· 

sões. 
Apre[entaçio de projectos, reqneri.men\oa, 

indtca~ões, interpellaçõea o o aoçõeo. 
Discosslo de reqoerimentoa,indlcações, In· 

terpellaçGea e moções. 
Approvatll.o de redacoõea ftnaes. 
Vouçll.o da redac~o ftnal do projeoto n. 

49, de 1908, creando feiras de gado nos mo· 
nioipios de Bamboby 1 Ji'roctal. 

Votaçll.o da redacçlo tlnal do projecto n. 
61, ele 1008, aootorilanclo o governo a man· 
dar pagar jaro3 ao oollector e1tadoal de Boa 
Viata do Tremedal. 

VotaoAo da redacçio ftnal do projecto n. 
59, de 1008, modando a denominação de di· 
versos diatrlotoa de paz. 

Votaçlo em 3.• diecouio do projeoto n. 
158, do Senado, aoctori.zando o governo a 
conceder licença a fllllccionarios de joaüQ..L 

Votaçlo do parecer n. 145, Indeferindo om 
requerimento de d. Antonia Hendqoea El· 
rae, professora publica elo cliatricto de Soas · 
soby, solicitando nm anno de licença, em 
prorogaçlo, para tratamento de aaode. 

Votaçio do parecer n. 146, opinando qoe 
aeja remettido ao governo, para attender 
oomo fôr de joatiça, o requerimento do ool· 
1eotor de Lavns, ar. .José Antonio Dia a Mi· 
nisterlo Janlor, pedindo relevaçlo do pa1a· 
mento ele 1:5901466, alcance lveriftcado na 
tomada do soas contas. 

Votsçlo do parecer n. 147, opinando )e1o 
arobivamento doa nqoerimentoa dos olda· 
Joa6 Diae Lopea Sobrinho e outro~, pedindo 
relevaçlo de moltae em qoe incorreram como 
jaradoa faltoaot, visto 1er Ot B8 auompto da 
oompeUncia exclusiva do poder joclioiarlo, 
em f•ce dos arts. 63 da Conatitolçlo elo Ea· 



?I 
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tallo e 58 da lei n. 375, de 19 de setembro 1 
de 1002. . 

Voao&o do parecer n. 148, opinando pelo 
... eJltnmei\~ 4a repreaentaç&o de Aoarclino 
~ -· ·:~• e outroe, do monicipio de PoOBo 
Ai~8,·d, contra a lei monicipal n. 71, de 30 
de novembro de 1908, qoe crêa om imj)Osto 
de esporlao&o. 

BBGUNDA PAB.TB 

Até 4 horas da tarde: 
Diacos!lo onioa do parecer n. 149, inde: 

ferindo ama repreaentaçlo em que a Cll· 
mara Municipal de Tiradentes pede oa au· 
xilio de 2010001000 tara a captaçlo e oana· 
ltzaolo de agoa potave1 para o abasteci· 
mento da cidade. 

BXPBDIBNTB 

Do ar. 1. • secretario do senado, de 6 do 
corrente, commonicanllo qoe, em vlr1;ude da 
eleiçlo a qoe ae prooedeo naquella d&a, 
fico o a meaa do Senado conoütoida do aegoln• 
te modo : Presidente, dt'. Antonio Gonoahea 
Chaves: vfce-preai4ente, dr. Chri!lpim Ja· 
cqoea Blat Fol1ea; 1. • secretario, dr. Joa6 
Pedro Drummond; 2. · seoretaricr, d.r. Gomes 
Freire de Andrade ; sopplentea elos aeorett.· 
rios, coronel Francisco Parreira AI Yea e 4r. 
Camillo Aogoato Maria ~e Briito. -A ama· 
ra fica inteirada. 

De Antonio Ro•lo de C&slro e Siha, 
de paz em enrolcio de 8. SebasUio de C:a· 
ohoeira Alegrt', ~rotesando contra Olll pro-
jecto qae, ooneta 1be, vae aer apresenudo i. 
Camara, creando nm dlabi.ow no arraial de 
Monte Alto.-A' commf88lo respectiva. 

1.• diacoaslo do projeoto n. 61, modlti· 
oando o n. 9 do art. 12 do deo. n. 1 67~ de 
Z7 de fevereiro de lOOt, relativo ao impoato 
territorial. AP<tBSBNTAÇÃO DB PARBCBB.BS DAS CO!WIS • 

1.• do de n. 62, auotorizando o governo a 
despender a quantia neceuaria com a oon· 
alrucçlo de um monsol6o qoe gaarde per· 
petoamente oa restos mortaes do saodoso dr • 
.Joio Pinheiro da Silva • 

Levanta·se a sesslo. 

IP SESSÃO OR-9INARIA, AOS 8 DE JULHO 
DE 1909 

PRSIDENCIA. DO R.. PRADO LOPB9 

UMMARIO : Acta.-E:tDI)diente. -Apresentaçlio 
de pareceres.-Apreseiltaç!lo de projeetos.-
Dlacursos dos srs. Valdomiro de Magalb!les. 
e Senna Flgueiredo.-Discussno dos pareceres 
ns. 150, 151 e 149.-1.• discussJo do projecto 
n. 61.-Díscurso do sr. Senna Figueiredo.-!.• 
discussão do projecto n. 62.- 0rdem do dia. 

Ao meio dia, teUa a chamada, aoham·se 
presentes os f.'enhores: Prado Lopes, Zoroas · 
tro de Alvarenga, Amerloo Lopes, Campo:. 
do Amaral, Nelson de Senna, José Alves, 
Joio Velloso, João Barroso, Pedro Rosa. Pe· 
rioles, Jayme GomeP, Alves de Lemos, Valia· 
dares, Senna Ptgaoiredo, Rdgardo da Conha, 
Valdomiro do Magalhles, Argemiro de Reaen· 
de, João F ança, Heitor de Sonsa, Sohomann e 
Raol de Faria, faltando com cansa partici· 
pada os s rl:l. João Antonio, Paoliello, Xavier 
Rolim, Silva Fortes, Galdino Rios, .Juvonal 
Penna, Antonio Monra, Agostinho PerEira, 
Tocqaeville e Styma e sem ella oa mais 
senhoreP. 

Abre-se a: sesslo. 
Lida a acta da antecedente e não havend9 

qoem sobrulla taça observações11c a mos· 
ma ao bre a mesa para ser approvada quando 
hoover numero. 

o aR . I. o ~BCilBTA.RIO dá conta do aegoln• 
te: 

BÕB! 

o •&. Joio FRANJA, pela coamissA~ de PB· 
tições, lê e envia t. mtsa o segointe 

Parecer n. 152. 

A commiulo· de Represen~çõea e PetiçõeP, 
exalllinando o reqoerimento de d. Maria da 
Conoeiçlo e Silva Valle, professora da oadel · 
ra do sexo feminino do diatricto de Reme· 
!tios, mnnicipio de Barbacena, pedindo oa 
anno d& licença, em prorogaçlo, para tra.~· 
mento de a ande: 

AUendendo qoe o art. 119 ~~ Constltw· 
çlo do Eatado n&o permttte llc~nças remune· 
radas, por pruo excedente de om anno; mas 

Attendenclo qoe pode ser concedida a li· 
cença requerida, sem romuner~ção, sendo o 
poder exeootivo egaalmente competente 
p!lra concedel-a: 

E' de parecer e requer que seja o mesmo 
remeUido ao governo para attender como 
achar de jaatlça. 

Sala das commlssões, 8 de jolbo de 1909-
João França, relator.-Campos do Amaral. 
-Jayme Gomea.-A imprimir-se. 

o s R. HlnToB. DB Sc~aA, por parte da oom • 
miasl o de ConstitoiçAo e Joatlça, apresenta 
o segointe 

Parecer para 2: d'scv1são do pt'ojecto n. 46, 
de 1908 

A coaunisslo de Constiiolçlo, Legislaolo e 
Jostiça, tendo estudado o projeoto n. 46, de 
1908, que ahera disposições da lei n. 375, 
de 19 de setembro de 1903, na parte relati· 
va á nomeaçlo e matrioola de joizea do di · 
reito: 

Attendendo qoe ~ allodido projeoto, per· 
mitUndo a livre nomeação pfh governo de 
juiza direito para as comarcas de pri· 
meira entrancia que se vagarem, o baerva-
dos os rt'qoiaitoa vJgente.s de habiiUaçlo 
para aqoeJle oargo, qne constituem o no'fl· 
ctado deftnido no art. rr da r a@ma lei, en· 
cerra umt aalotar medida; · 



Attendendo qoe. a modlftcaolo que elle I Art. 3. • Revogam-se 11 cU1poelçOee •• 
~em innoodosir no rfgimen daquella Jei nlo contrario. 
prejodica os jUf1ea de comarcas supJrlml· · 
das, o qcacs teclo preterencia. ao crUerio 8ala dos sestõea "a Camua doa D. putados, 
d -'- •- d b .u 2d de jonbo de IOOR .-Nel on do Senna. -e govern<-, para pro, .. en.., u 10 re'"· Atroneo P~:noa Junior. - Javenal Penaa.-tu oomarcu; 

Atten•ento qoe ena modlftcaolo encerra Ignfoio Mort•.-Jolo Prança. 
o• nobre uüautlo para 08 qoe ee destinam O Hllnt sa. DIPUTAD ) requer o obtem 
t. mqldrahra ; . dispensa de impresslo do pareoor quo aoaba 

Atteaaado qoe a proYidenota reldha 6. de apreaentar, aftm de qoo o projech a qoe 
o.ot.,em ele te•po_ para ap~o 0 anti· eete ao reft~ ra, 1eja dado pu'& a orde!D do 
pi4ade doa 1118,.._ct01 6 inqatttionanl dia de amanhL 
aente ftntajota: · . 

B' de parecer qae 0 •uo Pl'f jecto •$ aob· APBBBB~TAt'Io o• PaosiOT3ll, aSQusanmNTot, 
mettldo , 818ota ...._..0 e approndo UfDio&çõBs, un•aP&LACJÕ•t • 11 >9ÕBt 
com a fegotn\e reclacelo: 

O Coa11'811o Lflfalati"t'' •o Bata do ele Mi· • •• • Valdoml .. de Maplll&e.: 
nta Geme deo.- : -Sr. Preai~en&e, pedi a pafa•,.a para tGi' a 

Ar~. 1.· (i) go•ano •o rBdado aomear' u. benra 'de apreeentar 6. e1oltreolcla oonaUe· 
wfma .... j-'~ d ••ret• raçlo da ~mara doa an. Depatadoe. um pro-o-. no•oa ua.- 0 .. o para 18 jeoto qoe fuadamen~rei raptdament • Nlo 6 
.. marcas de ·primeira enuanaia, qGe • 'ft· preciso m\!t mo lrande esfor .. ·o ele arc:r~m- · garem. oblenacloa 01 reqoialtos legaee ao ~u vu 
bre babiliUQào doa preteoclentee,na f6rma da taçlo pH a josti cal-o: a slmpl~ s ' leitora 4o 
IeK~eiiQio em .., .. ,., 8 p~etertn•. 10 HU s< u tfno immediatamento mostra a o?nve. 

' teri j · d d • 1 nienoi~ da FUa approvacAl'. · 
on °• 08 Dizes 0 ~ ' 0 ' 0 •01 para 0 .. promeu ndo aer brev~, te C)bO plena """r· provimento dat mumu com arou. u. u .. 

Art. 2.· A matrioola pai!& a ooatagea de tua que hei t1eepert1r • coatamada benevol· 
t-empo e apura.,'io da ant.igoldade 401 Jalles enciad• Ca a. para a. bs I va r-~11e do tempo 1oe 
de direito do estado 1erá feita, no principio tomar d~t su11 preoiott auoaçlo, causando· ll& 
de cada anno, na.<tecretal'fado Tribonal da o desprazer de ouvi t· a mlnh\ palana de• · 
Relaçlo, á ris~ das certidões do u :ercioio colorida. 
desses magia adoe. ~strahWaa ee•eetral· O ER. Nns. N »E SIN!fA: - Sempre oovi· 
mente, peles reapeotives eaorhlet, nos pro· moa á v. f;l xc com a atteoçlo qoa nos me· 
~o colloe do 11001 termoa e comarceP, 0 dlrt· rcoe o e eu talento. (Apt»ado.t geraer:) 
ctamente remettidaa, de &ela 011l SEis meiOS, 0 f r VALO'I!IIIR ' DE PrfAGA.LUÃB3 :-E' bOD• 
pefoa joiaea de direito ao Presidente da Rela· dada do v. cxo , ll que já me habituei e que 
fio. mais uma vez agradeoo ao seo espirito ge· 

Art . 3. • Re v c gam.so as .diapoatQ6ea em neroao. 
contrario. Sr. Prt> si.t nto, n c meço da aotaal lê· 

sala das co mmlss~es . em s de julho de 1009. gislatura, o nosso o poroso collega, o illuatre 
-Heitor de sout~a.-Jolo Barroao.-José AI· deputlldo Sanua Figueiredo, cujo nome peoo v H · M lb" .. d d perr» ia Ao para doclioar, apresentou á con· 
l:araJ~ · omtro a~ .. es.- c uar 0 do side raoAo da Camarll um projecto de lei, au· 

ctorizando o r~conhecfamento, por pãrte do 
O projecto prlm"tlvo é o sogviote Estado, da Escola Livre de Odontofogia, re· 

oentomooto tundada. Era o.m estimulo' 
lniolaUva benomerlta de alguns prc Huio· 
naes, qae, Jltriotioasento, sem proteo~io 
otncial, aoaba-vam de rondar um e ah lécf· 
mento de ensino desti nado, por certo tra-
z r ~ran.fes vanbgens e pre t r notavols 
serviços Ao só a e ta cidade er mo tambem 
ao Bata o d Mioa . ( dpoiado.t). 

Projecto n. 46, de 1908 

O Congros o Legislativo do Esttdo de Ml· 
nas Geraee decreta: 

Art. I.· Ficam revogadas os dispcsitiv s 
do § J. · o 3 .· do a t . 8: das Disposições 
Traositor as da lei o. 3i5 de 19 de setembro 
de 1003, po ando o governo nomear, Ji. 
vremento, novos juizes do direito )!ara as 
comarcas do 'Primeira entrsncia, que se va· 
garcm. ob ervs d s os l't'Qtlisitos !egae!l sobro 
a habili ta Ao d s pretendentes, na fórl!a da 
legi laz!o em i~ r. o preferindo, ao sou 0 1 i . 
terio. os joizes do q dro acto1 1 para o pre-
encbi~ento a vsgsP. qae eco r rerem, na 
referida c marca e 1.• ent ancfa. 
Art. ~-· A mntricola par a a contf gom do 

t empo o aporaçllo da antiguidade dos joitos 
de diro'to do F.stado 8Pt' i. (eitt . DO prfn · 
oiplo de cada an no, na secretaria do Tri . 
booal da Relaçllo ~ vista du cer•idões do 
ell'êrcicio des os magistradoP, estrabidas &e· 
meAtrtlm, nte. pr los respectlvce efotlvloa, 
noa-protocoll<' & de aeoa termos e eomarcaP, 
e directaa~ente remettidaa. cte teJs eta aeia 
meu•, JM'Iot joisea dê dfreito ao Prttidente 
de Rela9Ao. 

Etse pr jcoto li ub por fi m am parar a 
iotciativ p tico rar · con•t ltaia, tambem, 
om Rar&ntia a tod ·s aqu~ lles que, no esta· 
belecimt nto, adqu'risr em um t s nlo sei ti · 
fi OO : 0 0 ferfa·lbe a fa cUldade de C·xoroerem 
livremente soa pro fi ~ Ao no E ta ti f' . 

O p· oj ecto não t i spprovado. a\)e ar do 
in 1 esse que de pfrtou o do fi a n n o 
que d o~ ti ava M IIP, H. Pre i·i nto, não 
ora po siv1l que o og so L<! i !ativo do 
Estado d i x~s e de I var o se u apoio a esses 
di tinc to pr tls:ionaes. que s r euniram 
p r 11 tu dação do tAo o til e t~a b te cimento . 
Torna-va. o, p reis<', a votaçlo de uma me· 
dlda h•IJi@lll tin , pa ra gll rlintir o Une exer· 
ricio da pr ofi~ sAo a todos cs que treqnen· 
tavames »1llat1 4feue ineUtoto ; oo pelo me· 
r oa levar ate dentis\a ~ formado• pela Bsoo· 
la a certeta de qoe olo ~riam eabaraoa· 
doe no ueroioio d>t proftselo, era neoulid&· 



le nrgeatá. Nlo pr.dla o Congresso defxar de t do : esse nobre escopo visa o p r jecto qtle 
levar o seu auxilio, o seu estimolo t .> rte - a 

1 

apresento. Tendo o governo do saudo o dr. 
~" tntoJ.ath a par tieolar, que fUrgla vigo· João Pinheiro da SUv cedi •o um predi CS· 
• !F ·.;00 no meio eo ld de nosso paiz, a o I, do constr c l o imples e me desta, 
onéie o trlnmpbo de ama idé deu as, sem o para nello runcciooar a E c la de Od nt<-lo· 
apolo offtolal, ~ tio dUftoil e raro, oo.-, o gia, sit uado á rn~ dos G11aycu1 ú ,o, n. r66, 
medrar de uma planta no deserto ••• Nlo ento ad i do s presentar um pr jocto nctori· 
JÓdf', no momen~ aotoal, o poder poblic9 zando o o!"erno a t::~er a· eaee in. t tato de 
llqGlnr ae 110 tleqr do amparar oom o aeo ensfno de açlo, a titolo t,ra~to. do predio ai 
apolo aa tentativu intivtdoaee eaa pró! do lodi.Jo, adm de aóxillar a conaUtuiçlo do se o 
endno. Attendendo a enu eoodcleraçõea, patrlmo~o. lndispena&Tol para o sao reoo-
fol qüã o Coqreaao Mloeiro, -voíoa uma nheolaeato pelo Governo Fedaral. 
e•to .. t. lei do orçamento. perlllitttndo que Creio ter ele mo .lo b: eve •~ m ostra ~o a 
n titulc.a ele cltntia&a•, expedidoa pt la Bao· la convenlen.cia da apjir ovaçlo do p Cljcotó. 
de OdontoloBfa deata Ca~ital, toaat m rf'gia · Acorel!ce a · circnms1aoDii, que preo.isa aer 
tra4oa na Seoreur ia d hterl· r. Dea~ modo, notad~ : nlo vae t~er d01pendldo um c:eutil de 
taoaltoo·ae o •xeroioto da· proda1-lo aoa di· 'dinheiro do thcsoorr.: é a daclin de um~ cas~ 
)IOID&doa.pela Esrolt, oom o reconbecimento que j! eatava taoitamer.; te rediDdl. 
tao to da validade !lo titulo. E ·pero que o meu projeoto merece ·l a 

Pol •e o beoe8olo qae G8 roileres pU· honra de s lr approvado pelo Congre' BO. 
bHcoa daeram ' Bloola. P', no ea.tanto, 6 de Sr . Pr<sidente, nlo é unicamente toa~endo 
jaatfoa reconhecer qce a Baorla Livre de leiP, qoe s 'r v m de m( IJ o &o dir ·ito, perpe· 
Oiooeclosta é am loatltoto de credito Arma· tu ndo~o nos seus tc xt· a. para regulador clsa 
do, . ~ela oompetenoh elos r-eoa lentes, 'Pela complexas r e1açõoa aoelaea. qoo cs parlamon· 
dilolplina e ucellencia do seu metbodo de tos se l ect.mmendam á gratidl o de nm povo; 
enalnó, rtvaliundo se, deU'•• tp, com os mu é, t ambom. pela V(lhçlo de medid.u ai•pl81, 
Jhores da Repobliea . Penao q e todo o lo mo do· tas com a q·1e aprêaento, proc urand'> 
lti\uto de e nsino 6Upor ior, taodado e iJS nc-,;u bon flclar o f nsioo publi • dosenv tver·a 
capital, deve merecer t do o carinb do Es cutt ura do! um p Ot" O, que a corpo r<~ções le· 
tido, porque, a 6m de concorrer par tornar gisl ' ivas devem merecer o reronbeoimento 
esta cidade um ceatro int llectual vi i an· doa seus oonoidad!t s. ( Apoiade~). 
aillar o seo progr rsso, e<'m a rr~qnenola d~ r r min ·nJ , r. Presidente, as p~l a.vras que 
alomnoe do .todo E b do e do pa1z. u ~qm proferi, de Pj i que na c~pber dtm1n ota de 
prooorar lo tllu tra r o e& pir lt • · attrabtdos u11 aoQA O poif& t Ol'• j o o servir pa•a o 
pela ~Ida facil qoe ella t tr roce e pela a· de n~<>himen da E ool Livre de Odonto· 
Jnbrldade do set~ clima magni!1co . Ten . o Iogi desta cid de, para o pr g e ~o e adean · 
al•o om doa sino: roa propogDl.dore da tameoto do 01 sino da r.o F a Cap1t I, mer o· 
emenda a q'le me re e· i ! e oonvt: netdo da otl dora de toda a nona proteo "• porque er · 
lidado da Eset 1 • tomet desde entA a ftrme guida pt lo e Ct\rço tt anioo de um povt', na 
deliber&Qlo tt e Ciizer tu 'o ~o ao m" lo e ·I 1 1111 poo noia d. eus edillo\ot~ no c pl ode r 
posshcl para o de envolv1ment dee-.o in· I da na FU bl lle1a, i á certamente most rar 
atitoto de on. int'. Já em 1003, no set do ás ger çõ "Vindcur s qu:l n63 ( mos u a 
Coog:-Psso, o~ a ~oz. ~ levant ou para . a: oi· raça qc o j amal !1 ~qoec u , que j ~ IJ!a.i s toi 
trar a neces~nda do de u m tal e abol o1men venuida n 11s por a s Ju tas da civliJsa ão 
to: nessa ocoasil o, o illuatre deputado e in· e do progre o. (Muito bem ! Muito bem !) 
t611igen'e oollega Senna Figllel rodo • •• 

O ~R. SENNA. FtoveiREoo :-V. etc . é som· 
pre 1eneroso pat-a co migo. 

Vo2E : - Faz ,tl tiQ& a v . exc. (.A.]XIiados) . 
O ~R . VAL O( ~'lRO DE MAoALHÃEi : - Não é 

generosidade : fl:lço onieament jo tiç ao 
bello talfnto do men dig o coiJega (apoia 
do&) • • • s preEentoa um projeoto reando no 
nosso E tado uma Esc I de Odontologia . 
Entl(l, nessa época, já se r. zia sentir essa 
oeceFsidade. 

Projecto n . 69 

O C n resso Legil tativo do E~tsdo de Mi· 
nas Oeraes decreta : 

A.tt . 1.° Fioa o Prosidoot do E tado ao· 
ctoriza o a r z r doaçl á . col" U"re de 
Odontologi , do predi m qou a mPs a es:á 
in t llad , ã. r oa nu yoo' ú t n. 266, nesta 
Csp\tal. 

Art . 2 o Revogam· 
oontrariCI. 

aa ditl posi ões em 

8 I das sessõtP 8 de jolbo d 19 9.- 'al· 
domiro MagalbAOP.-Seon Figuelrod .-Ame-
rito LopeP.-J f é Al e ~ . - Heitor da Sul59.-
Argemiro de Rc~on E' . - Camp a do Atr.a· 
ral. 

}, cbandc-se apc iad pelo null:ero d atsigna-
turas vae a impri mir 

Ora, hoje, que posf oimt s um e tabo1M!· 
aento qce ~:l tisfsz a csFa u cersid& de; inr.ti 
tato que tem oroa grande rrequencia o 
fo lomnos nad mais jc~to do quo o t.ado 
disponaar·lbê om pt>qoen ~ vor. allA , em 
grande c D s para 08 corres J)O 1 c os. Além 
dlsso, r. Pr si ente, a tr aceno a dos ltl· 
mnos eodo re • i o, cc.nt ndo actoslmen 
42 moeos Qll flflt!o mdrf uJ dos n B o la, 
à provavel o qoaal cet~ qoe mtritos deseja· r . a nn. P l.uelrPdO :-,Sr. pre· 
rio eurcor aotividalo profJ tonal em oO· s dontP eu enll .> snbmet er . l con tdoraçlo 
tros 88Udoe da R~JUblioa . E, piTa isso, tor· de v. no. e da Casa o p rc Jecto_. qoe poaao 
nt·Fe ""'t'Dte o- recoohtotmtoto d• Bloola olauitlcar de orgt'nte e neces~ ano, am •oe 
cte o•on loll'la pelo Go'Yeroo Pcderal. ma" ' I dos grandes prejutzos 'J)or qoe t em paa~o 
ocnllçlo e~ida pela lei qoe o lnetitoto te· a mdOBtr ia paat oril, em nosso Estad", d& 
oba patrimooio proprlo para ser' reconheci· oet toa annoa a. eah parw. 



Conaldoravel como ~em aido o dea!Jllqne lloolo de Uo lmporante proble~ al nlo 
na forhl a parücalar, em ooneeqaencla da reaolvel-o de ve~ 
febre apbtosa, qae conUnúa a graaar em dl Conw, além dlao, oom o. collaboraçio em. 
versas zonu de Minai, a for&ana poblloa- su doa meDI collegaa qae, oertamenw, te· 
nlo poderia defur de aer a1rectada em r&· rio estados mala aproflllldacloa a reepelto 
z!o do decrescimen~o da r-enda proveniente do ~aompw e mrlo á Casa ldéaa Inala 
~a exportaolo do prodacks orlondoa da prompua para qae poaaamoa chegar a om 
todaatria pastoril. reaoltado aatlaf&c~ilo. 

_Impresstonoa-me ~ovéraa essa circamatan· Voa ler 0 pro'eoto adm de . ~ae a camara cta e ea procnrel tndapr, procurei saber 11 • 
qual seria o melo mala conveniente ou maia conheça os termoa e• que eat o mumo 
'proprlado para se evitar o o prevenir eua concebido. (U) ., 
mole~tfa que tem produzido, em algnna IIIU Sr. Presidente, sl Jllo obt4fer franco sa· 
nicipios do Estado, prPjufzos que sobem a cceuo a minha U6a; ai nlo Uvermoa a teHcl· 
mil aros de oontoP. (.Apolado.r). dade de encontrar om melo prevenüvo, um 

Preci3o é notar que essea prejuizos r. lo melo pNphylatico ~:~ue evite a lnvaalo deaaa 
~Ao unicamente da aotaalidade, mas tambem moleaUa •• • 
futuros, por isao qoe eaü. verificado quo as o SR. ZoausTRO ALf.A.RBNGA.:- seria o 
perdas actuae~, i11to é, a enfermidade em idéal. 
grande numero de animae3, acarreta, narual· o 6&. SBNNA. FiauaiRBoo ••• ao menos tere· 
mente, qaando n!o os mata de prompw, ao moa dado uma aaUsfa&çlo a eua nobre classe 
fim de doi1 ou ires annos, um deoreacimtnto que reclama do poder publieo aa suas viaial, 
e:draordinario nas ren.du do criador. em face doa prejui10a conaidenveta por que 

A consequencia actaal duaa moles ti& ma- tem passado. (Apoiados). 
nifoata ae na diminulolo da ezpol1aolo de 
productos oriundos da lndClltria pastoril, 
taes como a manteiga, o qoeijo e o leite, 
pois está averiguado que a febre aphtoaa 
traz, como um dos seus primeiros aympto· 
maP, o decrescimento da producçlo do leite 
e, portanto, doa producwa delle orinndos. 

Preocoupado com o asaompto, tenho pro 
corado, sr. Presidente, conforme declarei, 
conhece um modo etfioaz e prompto para 
resolver tão importante problema, ouvindo 
praücos e pessoas de boa vontade, observa· 
doras e experien~a; mas, oontosso a v. oxo. 
que ainda nlo oonse,ai chegar ao conheci· 
monto do meios capazes de combaterem ef· 
ficszmonte tio desastrada molestia. 

Lembrei-me, por ieso, de formular um 
projecto, auctorizando o Presidente do Esta-
do a entrar em accordo com o Instituto de 
Mangoinho , tlli t l, nesta Capital, para que, 
sendo alli estudada essa epizootia e outras, 
estabelecidas culturas, consultados e ouvidos 
mesmo os centros europeus, se possa chegar 
ao conhecimento de uma vaocina capaz de 
impedir a invasão dessa moleaüa, sendo 
tambem, de par com isso, Indicado um tra· 
tamento conveniente para debellal-a. 

Parece-o: o que o fim oollimado pelo pro· 
jecto é nobre o de grande alcance para Ml· 
nas (apoi ado.r gerat.r), po~quanto o assum· 
pto merece especial cuidado e especial at-
ten~ão por parte do Estado, em vútnde, 
ccmo disse, do decrescimento da fortana 
publica o da particular (Jluito bem!) 

Como sabe a Casa, a induatrla pastoril oon· 
tribue hoje com uma somma bem regular 
para a manutenção das despesas publicas e 
o seu enrraqueclmento e a aua decadencia 
trarão, fatalmente, nm desequilibrio o~a· 
mentario não pequeno, porquanto nlo tendo 
sido pr evish a invasão da febre aphtoaa, a 
oommissão de Orçamento, em annos ante-
rioP, baseou a receita do E'tallo, tendo em 
vista a elevaçlo que se notava, de anno 
pua anno, nos impostos de exportação, re· 
soltantes de productos da lndostrla pasto 
rll. 

Estoo. bem seguro, sr. Presidente, de qae 
o 111( u p·(ljcoto prooarará encaminhar á so· 

Na sona em que.~reaUo, na zDna do Trian· 
guio e na zona do OéstP, poa•o atftr•ar que 
os prfjlliJ:os têm sido a•ultadoa. 

Oa impoa~oa de nportaolo, como dl6ae, 
constituem uma das baeea do nono orça· 
menw. 

0 SR. NB.LSGN DB 8:DNA:-Baata ponderar 
qoe o valor da exportaç&o de productoa da 
industria putoril reduziu-se a 51 mil contos 
annualmente. 

0 SR. SINNA. FIGUIIIB.BD0:-0 valor da ex-
portação desses produotoa &'tingia, oomo 
bem diz o meu illustrado collega, a uma 
somma mais elevada do que o valor da ex· 
portaçlo do ultimo anno. 

nevemos, pois, procurar impedir o decrea· 
cimento dessa exportavlo, attendendo, por 
entro lado, 6s reclamf.çõea constantes, dia· 
rias, d s productorea que, a todo o momento, 
se queixam doa prejnizos, reclamando a pro· 
tooplo do governo. 

Nestas condiç~es, penso qne qualquer consa 
que ae faça a respeito, ainda quo nlo dê re· 
sultados definitivos, mostraria, ao menos, que 
os po~ores publicoe não fecham os ou•idoa 
ao a reclamos doa qo.e ~rabalham em prol doa 
interesses do Esudo. <•uito bem!) 

A febre aphtostt ar. Prelidente, como ai· 
guna dos meus ootlegaa poderio afftrmar-. 
nlo tem attingido sómente aos bovinos, mas 
tambem aos suinos, oauaando enormes pre· 
juizos aos exportadores de toucinho e aos 
creadores de porcos, elevando conaid&ravel· 
mente o preço do genero e, portanto, dilft· 
cultando a vida á claas& pobre. 

Si, sr. Presidente, como disse, a minha 
idéa não produ1ir um resultado seguro e po· 
siüvo, penso que nlo aeri iaao motivo para 
deopresarmoa qualquer melo que se noa in· 
dique, qnalquer dl.recçlo que nos soja dada 
para alcançarmos o deaideratum• que alme-
jamos, isto é, obstar a que os criadores con-
tinuem a ao1rrer tio grandes prejuizor. 

Bm occaailo oppo~ona, bel ele me referir, 
maia cletalhadlmento e com algarismos, ao 
ueompto. <•vUo bem! •uw bem!) 



Projeclo "· 64 i Pelo meamo moüYo deixam de ser vota· 
O Oon1r8&1o Legislativo de llinla 

decrea : 
Gera

.... daa u demala materlaa ooja dlsouulo se 
- acha encerrada. 

· Art. ! • "' _ l""~ídente do Eaado anoto· 
rf•do a entrar em aocordo com o gonfno 
da Uoilo. afim de que. no lnltltuto de Man· 
gnlnbca, Filial, neate Betado, sejam estuda· 
cloa, por oona do Etbdo, 01 meioa prophy· 
laticOf, prevenüvoa e cnratlvoa da febre 
aph~a e de oub-aa epfslodaa qoe periodl· 
camente e de preterenola atacam as raoae 
bovlnaa e aolnaa. 

Art. 2. • Para eaae A•, poderi estabelecer 
ama aub'fençlo até 0111 conio de r6la men· 
aalmenie e adquirir oa anlmaea que f019 
neoeuarioa para 18 experfenciu, eat&béfe· 
condo no contraoto u condições que aaran· 
tem " suoceaso ou o 11m a que tem em vista 
eaia lei. 

Passa-se á 

2.• PART8 DA ORDE~D) DIA. 

Parecer 11. Í49 

B' lido e entra em cliJoOIBio o paréoer n. 
149, da oommlaalo de Petições, opinando 
pelo arohivamento de oma repreaentaçlo em 
que 1a Camara Municipal de Tiradentea ao· 
lleita o awllo de 20:00CSOOO, para a capta· 
çlo e oandluçlo de agoa potavel para o 
abaaiecimeoto da cidade. 

sem debate é encerrada a dlacusalo, nllo 
sendo votaio o parecer por f•Ua de nu· 
mero. 

Art. 3.· Pica eatabeleciao um premio de 
dez contos de r6la-deatinado á peaaoa quo 1.• dbcwtão do projecto "· 61 
descobrir o iratamenh etdoaz e seguro para . 
combater ou prennir a febre aphtosa, po· R' hdo e posto om 1.• diacoselo o proje· 
dando concorrer ao mesmo o proprio Inati· oto n . 61, modldoando o n. 9, do ar,. 12 
tuto de MangUinhoa. do deo. 1.678, de 27 de fevereiro de 1go4' 

Art. 4.· Revogam-se 18 dfspoaições em · relativo ao Imposto ierritorirJ. • 
contrario. . O ar. 8eDDa nsaelredo :-sr. Pre . 

8. 8. da Camara dos Deputado• de Minas Bldente, versando a 1.• disooaalo sobre a 
Geraes, 8 do julho de 1009 .-Senna Piguoi· constitucionalidade e a utilidade doa proje 
redo.-Campoa do AmaraL-Eduardo do Ama· ctos, e me parecendo que e1se, coja d.Jacns· 
ral.-Podro Rosa.-Nelaon de seona.-Jay- 810 v· exa. acaba de aonunoiar, alo ao f · 
me Gomes.-Alvea de Lemos. t'rerá lmpugnaçlo da parte dos mcos ool· 

Estando apoiado pelo namoro de aasigna· legu, venho, apenaP, fazer oma reotitl.oa-
loraa, vae a imprimir-se. çlo a um laft1o que me ocoorreo na elabo-ração do § • o do art. 1. o. 

Pare~ n.150 

E' li4o e posto em dlscosalo o ,areeer n. 
150, da oommlsBio de Reprea&niaçõea, reque· 
rendo qoe sejam remettldos t. commiaaio de 
Legial~lo e Joaüça auetlçõea de João SI· 
blno Ribeiro, 1.• job: ae pll de Dores do In 
dayl, aoUoltando pagamento, por Inteiro, 
dea venoimen~ a qoe tem direito, por ao 
achar aubaütulnclo o job: municipal, e doa 
cidalllos lolo Manoel Gomes ele Araojo e Jo· 
nano Pernaodea, ooUector> e eaorfvlo da c oi· 
leotorfa de Barbacena, lfJiicitanelo a revogi · 
9lo elo§ 2.0 d() art. 21, do decreto n. 2 182, 
de 8 ele janeiro de 1008, o parte quo excluiu 
o pagamento du porcentagens pela arreoa-
daçlo de a.onnidacles e pensões dos alumnoa 
do Internato do Gyamado Mineiro e dos 
doente~ reoolhldoa á. Aaateienola de Aliena· 
doa e sobre oa 15 % da renda bruta da feira 
de gaelo .tlo BUlo. 

Ningaom pedindo a palavra, encerra-se a 
dlaoaaalo, doando a 'l otaçlo adiada por falta 
de namoro lqal. 

Pare~r tt-1151 

Entra em dlaousaloi depois de lido, o pare· 
oer n. lbl, da oomm aBio de Conati\uiolo, 
Leglallçlo e Jua,ioa, reqoerendo o arohha· 
mento de ama petlt&o em que o oapitlo Joio 
Baptlata Villu Boas. solicita raforma por in· 
vali dez e independente da condição de tempo. 

Sem debate 6 encerrada a dlaoaaalo, fi.. 
cando epalmenie aiiada a votac;lo por falta 
~e numero. 

D~ esae paragrapho : cA dlapoaio&o do 
art. I. • aó será appUcada. qoando o val,r 
da acqoisiçlo exceder de 50 °/. ao da inaori· 
pçlo ~datenie, etc.• 

Deverla.Jter dUo 500% e não 50 Dfo, como, 
por engano, eati no projecto. 

E' um peqoeno lapso, ollja r eotltl.oaçlo 
t'aça agora, "ham1ndo para esse ponto a at-
tençio da commissio a que tem de ser af· 
t'ecto o projecto, de modo a que o Bs,ado não 
venha, de faturo, aoffrer quaesq oer pr~jni· 
108. 

Bra o qoe tinha a dizer. (lttdto tem!) 
Ninguem maia pedindo a palavra encerra· 

se a disousaio, tl.cando, por falta de numero 
adiada a votaçlo. ' 

2.• di1ctU1ão do projecto n. 62 

E' lido e posto em 1." diSOOIEIO, QOO 6 OD• 
cerrada sem debate, o projeoio n. 62, ao· 
oiorisando o toverno a despender a qoan-
tia necea arta com a conauacçl., de um 
maaaoléo que goarde perpetoamento os res· 
toa •ortaett do aaudaeo dr. Joio Pinheiro 
da Silva, na oidade de caet6. 

Por falta de nu•ero deixa tambem de s . r 
votado o referido projeoto. 

Nada maia havendo CJ~6 tratar, o ar. Pre-
sidente cl6, para amanu, a aegolnte 

OROE~ DO DIA 
PRIMBIB.A PllTB 

Até oma hora da tarde : 
Leito* e appron9&o da aota. 



~,adlooh. J, VotaçiJ do parecer n. 151,- opinando pe'o 
At6 dll&!l bor.aa da Ur.le : 
-\preseo iliç\o do p lr<~o .- r.t3 d•a 

arobivamento do reqoerlmeôto do oapttlo 
oommi&- Jol.o B•p~ista R1drtgoe1 Vt laa Roat,., •ol4•t· 

tando su• r er.,rma p 1r ta valtctez, no poah 
qoG oc.,opa n-t Srtgda Polit'i&l, ·iodependen-
te 48 oi:comsillociaa de tempo. 

1011 

ApraRentMcA, de pr.•jaoto!l, reqllerimea· 
tos .. todtoações, iat-irpel tacGlB ou moções, 

1J1 ou alo dd requoc·imeotos, ladiolllçõea, 
1at rp(;ll .cõos e m Jções. 

Approv•cA • de relt~&oçõea lnaes. 
v..,r.~tçA • da ro1 11.c~ • tloal do projeóto.n. 

4~ . . ~te 19 8, oreao io feira!! do gado nos mu· 
Ll Jlp • o'~ de Ha nnuby e l'roctd'. 

V taça tt.a ~edacçlo ftoal do projac'o n. 
51 , de 19)8, auc :orizan-to o gonr o a man-' 
thtr pqgsr j ur s ao collector fl&tadoa1 de 
B a V1sta du Tremedal. 

V ... tllçA • dJ redac~o ftaal d, projeoto n. 
fl9. de 1\oOS, mu anelo a ftnominaçlo de di 
versoR diR, rictoa dd per. 

Vot.ll,.:!o om 3 ." di&cuasio, doproj1oto n. 
158 d S:? nado, a.uct ' rizaodo o gJVO"n a 
co nced r r hcenoa a fonoot narios de ju 1\iça. 

V o La Ao do p~tr•ecer n. 145 iadererindo um 
requcr im('ot de d. Antoot' 'a.mriques Etras 
p :.-o r~s jor.a pabhc~& do dinrtoto de Suassoby. 
P' licltan do um anno de liaeooa, f'm proro 
gt~çà ., . para trdtameo\o de nnde . 

Votaçio do P"rcct-r n. 14.i. o,pinanlo qno 
seja remet ti to ao governo, para a\tender 
como f-1 r do juatioa, o Mq lfrimento do col-
lector de Lavras, S" . Joa6 Antonio Di u Mi 
nta~rio Jooior. pedin4o relevaoA, do p 1p 
mento d~ 1 '901466. llcanee veriftJ do na 
toeada de Eoas contas. 

Votaçlo do pardoer n. 147, <'pinaod•> p lo 
Hobtvam•nto doa requerimentot lloa oidi-
d~o 1 J :sé o ·as L1pett 83bdoho o (IU,ros. pe· 
dtn~o rcl t~ vaçlo d t mclha em qu, in ~:orre 
ram como jurados fdç0soa. •luo ser esse 
as JUmpto da compc. tencia exclusiva do po· 
der j •1dbiuio, em taco do3 arts. 63 da Coa 
etitoitlo do Estado e 58 da lei o. 375 de 19 
de se tembro de 1903. ' 

vo:aclo do parecer n . US, o ;toando paio 
arcbtv11mcn t > dll. repres •ntaçlo de A'l&rdino 
de Paula o outroP, do mu!lic 'pio de Ponao 
Alegro, co tra a I !li munfoipnl n. 71, de 30 
de novembro de 1908, quo crêa um Imposto 
de ex portaçlo . 

V ~> tilçlo do pareo ·r n U9, lnde ft~rlndo 
um'\ r cpri! s rntao!o em qU) a C!jmara Muni 
ci pal tl c Ti rad.mteR pe to om aoxiUo do . •.• 
20 OO$l00 pa ra a captaçAo e raoaltzllç!o da 
s gua votavel para o • bu tocimen'o da ci 
dll dt' . 

V , ta çlo do parr car n. 156, opinando que 
s ' jam rcmettidos á commlulo de LeJu;laçlo 
~u. rcqu ,rim · n"'" do J à> Ssbino Ribelf't', 1.• 
J u11 de pu de. D • ~~ do lnd t y~, pedindo pa 
g 'lme 11_to •. por 1ote1ro, doa venc1mentos a. que 
' iim dtretto, por se a c.-bar aub~:~titoin o o jllia 
muoicip 11, o t1o11 cidadlllS J •to tw. aooel Go· 
mos c'Je Ar»Ujo e Jovl1i no FernaodPP C'Ollo · 
c·or f' es~ri lo da collect.o ia dA Bilrbanena 
pedindo a evoiJaçlo do§ 2.· co llrt 2l 'd~ 
deo . n 2 .182. ele 8 de jaoofro de lgc)S,.na 
parte q o e exclue o pstamonto das poroen 
t•gena pel• arrecaclaçlo de aoonldadcs e 
p ' nsões dos alomnos do latiroat' do ltymna· 
sio Mtn~i'' ' e •o11 doentes Tecolb\do á esis 
t aocia e so \,) r o os 15 °/. da r en ia br uta da 
t .J i r ~t do Si ti • 

Vouci l em 1 ." diaoaaat.o do projecto n. 
·61, mcdido~n lo o n. 9 do a rt. ,1-2 do dec. n. 
1.678, de 27 da f J • er~i ·o~d" 190«, rel . tti'O ae 
I~ eto territorial. v. bç&o em 1." dia'lusalo ao p·ojeoto n. 
62 auo toriundo o CJ Vcl'llo a d spen 1er a 
q uant a neoessarla c ..>m a con; trucç&o de u,ra. 
matuolé .> qo e lJO&rd·~ p ~rpetoaaeote 01 re•· 
t a IA OL ti~B do uudo; u dr • Joio Pinllelro. 

SJ:GU!IDA P_.B.T.& 

A tê 4 horu dAl tli.rdA : 
2 • dü•ca~slo do prcjeoto n. 4,. de 1908 que 

altera ~ •sposicõ)s da lei o. 375 de 19 cte ae. 
tembro do 1903. na parte r eldiv.a á nome&· 
QiJ e matricu a do&JU'ZIH du oirotto. 

Le vanta ae a sessão. 

1 !." S~SSIO ORO ~AR!'· AOS g D~ JUI..B() 
DE 1909 

PRBIIDBNCIA. DO !R, fRi.DO L?P.B8 

SUM i\IARIO :-Acta.-Expeilíente .-Apresentao&o 
de pareceres - Discuno do ar. Senna Figueire-
do .-Díscussllo do parecer n. 152.-2.• diacnlallo 
do projecto n. 45, de 1908 -Dilcurao e emenda 
do sr. Heitor de Sousa.-Diseurso do ar. NeltOn 
de Senna -Menaagem.-Ordem do dia . 

Ao melo dia. fdit& a ohaiB&da, acham-se 
preseotd& oa ar•. Pndo Lopea, A'Berioo L.,. 
pe), Argdmiro dd Retencle, H!itor de Soua, 
Jay .De Gomes, Nelao11Aa Senoa, Vallad&NI, 
8obumann, Joio FranÇi, B4oardo do A:1Daral, 
C..mpoa do Amaral, JoFé Abel, Silva forte~, 
Vllldoalro dg Ahgalbl 11, Slnna JPlfoeire4o, 
Pevo Rosa, Edgardo da Cuo..._ leanl de Pa· 
rla, Tnare1 de Mello, Ah'ee dO L'llll«tl :e 
A 1olpho Vianna, f.iltando OJID o&Uia'JI&l'Sioi· 
pada oi ars. Joio Ant nio, Paoliello, X\vier 
R')lim, Galdino &los, Pedro L'l b )l'Jll'1 Ju .... 
nal Peno&. Antonio MJura, Agoaiinho Perei· 
r a, Tocqu l•llle e Stylita e aem ell& oa.maia 
senborM. 

Nlo se aoban!lo pNHen~ o 1r. 1. · Secr• 
t ' rio, oooopa o locar o ar. Amerio.J L?pee; 
aen4o c!>nvidado para 2. • aeoretario o u·. 
Argemiro 4e R-a , ode, supilenH de &eore-
tarlos. · 

Abre• a 118 ·81. ... 
[.;\da a aeh da anteo! dantet e .oAo h v~do 

quem sobre e li• t•ca ob.;erv.çõaa, ttca ames· 
m' sobre a mesa 'pa.ra ~er llp,.ruvltdtl quanio 
bonver numero. 

1 •• 

r 

D<> ar. lgoaoto Yorb, de b ootam datato,. 
proce.ten'e de M•nas Nov .aa, commonloan• 



n"lo ter ainda oo•pareolelo ia aeaõea por 
motivo ele moletUa e qae aeroJri. brevemen· 
1e promvto para oe trabaltioe.-A Camara 
ftoa-tn~ela. 

• 

Bm 1904 o nouo ex-ooUe,a, ar. Afrl,nicj 
~e MeUo J'ranoo, qae com tudo brilho ••· 
empenhou o aea manelato neaa Cata, rela· 
tou o parecer ela commlaalo qae oonolnla 
pelo projeoto a qae me refiro • 'I Ba~ projeclo tol approftdo em 1. • clllotil• 
alo e Selld'o o nosso ex-~qllela, o ar. Joio 

Do oldadlo Ar,har Parreira da Conba. da Branllo, oo,Ja memorla-é \lo venerada egoal· 
cal du reDdu i.nternaa do 8iita1o, solicitao· mente. reapelcada n:!a Casa, oplnaclo qne 
elo abono de qoaDtial que deauram de aer eUe 'Yietae t. 2.• dtaouulo, !oi o mesmo, aiD• 
eompaadu pela Seerearta das Pinaoou e ela neae ~arDo regi.mQAal, aooetso pela ca. 
•ora~ala para a entrada de am aoppoato · mara. 
alcet~a.-A.' oommiado de PeUçõea. BDooohnci«H, agbra, ú. pasta da I'Oil· 

De Jos6JoaquiiD de Ollnlra, podo elo a 8-1a IIÚIIaG, dueco-.~ pat'• 3:- cliaoasdu op~ ,o 
ção de lillllSn de soa .,roprleclade, denumt aegulnte' parecer: (U) 
nada cBotD Buooneo•. at'Dada enV8 oe mo- u projeo~, ar. Preallecn&, .refere se &R ld· 
nlotploa de Barbacena e de Lim• Duarte _, oance do ooJleo~r Leopoldo !Co1aelra da 
A' oommtldo re~pecsh'a. ~ o• 4 ,_..... ,...,._ fCUIJ o- ldia· 

O FR. SolroMA.IIlf lê e e o ria á Yoea, petfln· · ~ ~ lo~ d.9 •rru J ~~Nifp&.,u 18sa4p JJIIJo 
du para aer publioa4Ja no or11o otllolaal aote1 analto teito a. eaa w., ~r OltOaailo 'e 
de wr o desUno reglmenal a seratrite UQl~ re-.ol~ ~ fll~i~~ qutn<lo feliJl~ 

• ..,., d1u a r••cleo l& 160 .;..-.- ~lleo~r '•· 
Representaçlo do presidente da Oamara 

Municipal de S. Caetano da Vargem 
Grande, pedindo a equipar&Çio do im_, 
posto de sabida dos cigarros e outros 
preparados de fumo ao do genero em 
bruto ou fõrma primitiva 

rombacloe varlos moveis, com' c 01\& o 
rebk»rio p•U~ t .. ·Jto D•IU•* êppoa. 

Man.do ;.. .-... ., • P Qficlep\8, · o ,.1!8· 
CM par• que elle .. ,.. im~JN~t~o 8 t~Haba o 
deaii.oo regimen~ ~llfl/.lo- beta! tauito bpt), 

Wmoa e eu1os. ara. A Camara MuoiQJ A oomll)i,lll9 ele oroame.oto.~ qoe !oi ~ub· 
pat de S. Caeano da V arfem OMlnde, pelo 1100 me~tho p projeo\o n. 92. de 110•. lá apprp· 
presido&. te &b•i:lo a•dgDaclo, veQa poraute vado eaa -2.• d18c0811o, é ele p.veMr que .-eJa 
v.v. exca. repr61enia DO interee•e do de· IUb.JDe$lt~Jo á 3. • e •ppron4o. 
eenTohimento da la voara do tomo, como tam· S.ala w 88 sõ3 , ~ de Jlllbo ele 190Q.,....8ellll& 
bem no ln~reaee d.o proprio faco a nec&J~ai Pigueiredo.-Praooi.Hlo Valldaree. - P~ro 
cfade da epoJps~lo do tmpo ~ tle sabida R.l&a.-A imprimir ae. 
doa clprroa e cavos preparados de fomo ao J T .. r 1 _, 1 .. _ p 
do 1enoro em brn~ oo fórma p·imittva (em 0 aa. Pau R4JIÇA, pe a com- 0 - •· 
oor4a e em rolo). . Uçõea_, lê -e envia ~ a&eaa o ~aiole 

Aoonteoe qne o lmpoe~ ad-Mlorena, e'6· · Par~ n 153 
nado o:draordlnariaeente a iaxa eoore oa · 
olgarroa, nenhum reeDitado dando para o fts· A commisalo ele RepreaeDiaçõea e Pe~ 
co, vi.ato qoe ma~n as poacaa tabriou qoe eumtoando o requerimento de Pedro Falol 
exlaUam, s6 teve a -.ir,ude de opprlmlr a. JllJlior, ~-proteuor publloo de Coqonhu elo 
lavonra, toroando·a a expor~r por preços NorW, pecllndo · reintegrao&o DO magleterlo 
lnft.mos tou a sna procluoo&o, em proveito · prlmar1o: 
doe indudrlaes enranhos ao nosso Beado. Consicleranllo qoe, de acoordo ooa u in· 

Bn1re~anto, Ceit.. a eqalparaQ&o, sem pre· formaQ6el prea$adas pela. seoreurla do In· 
jol10 algom para. o ftsoo, clesenvol-.er•e·á a ~dor e com a sentença do Conaelho Su,e-
lndos"'ia doa clguros para exportação, com rlor de Inatrncçlo Publica, nio é jaato o qae 
maoltesia nnkg~m para a respeotha la· pecle o aupplioante. · 
voara, que oona,ltne om ramo i.mportant4l da E' de parecer e requer qne seja lnd erl· 
lndue~rta agricola do eul do Bdado. do e archindo. · 

A Ca.mara repreeent&D\6 espera qoo v.v. · 
exos. preatat'lo um bom serviço, provlden· Bala ... ooDUDiiBõOs, 9 lle jolho de lll09.-
otando no aeoüdo da equiparação reclamada. Joio. Franoa, relator.- Clmpoe do Amaral. s. Caetano da Vargem Orando, 1.• de jo- -Jayme Gomee.- & imprimfr-ae · · 
lj}o de 1009. Nio ba projectoe, reqaerlmentoa, in .. oa. 

IIJm s. e e~mos. sra. Prealdente o maia çõea, inserpeU&QOea e moçõee a eerem apre· 
membros do Coocreaao Mineiro. -l'ranoisco sen 401• 
Braz Pereira Oomea, prealdoo\e. 
-Publique-se na tórma referida e remet'-· 
se á commiealo de Orçamento. 

APRE JlliTAÇÃO DB PAUCBRB8 DAS C !Oll88ÕBI 

O er. llea a ltl,;aetr~o:-8r . Preei· 
clense, puto ia mlos de v. exo. om parecer 
da oommi.aalo ele Orçamento sobre o proj&· 
o'o D 42, de 1904, reCerea1e a !-}IDa petiç&o 
do cidaoio Leopoldo Nogudra da G• ma. 

A. C. -7 

Parecer n. 152 

'B' tido e poa~ em dil9oallo o parecer Jl• 
152,cla commiaalo de Repreaeoil~r~· 
rondo qoe seja remeUtda ao governo, para 
•tiender oomo aebar 4ej~va, ama petio&o 
om que •• Marta ca Coooeio&o 8 Silva Vf!:, 
prol 10ra 4a -eadelra •• aeao 1emt o 
do di trtoto •• R.eeedAoa, mooiolpto de 
Barbeo&aa, e liota oa uno 4e Ueeata, elll 
prorogaçlo, para traamenw de aande. 



sem de bate é encerrada a dlsousslo, ft. 
cando adiada a vouçlo por füla de nomero 
legal. 

Pelo mesmo mo~ivo deixam de ser vota· 
das a.s demais matarias coja discussões ao 
acha enterrada. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

2. a DISCUSSÃO DO PROJJlCTO l'f. 46, DB 1908 

E' anounoiada a 2.• diacusslo, por arügoa, 
do projeoto n. 46. de 1008, qoe al~ra dispo· 
slol5ea da lei n. 375, de 19 do setembro 46 
1903, na parte relatha ., nomeao&o e matrl· 
cola dos jnlzes de direito. 

Em discnulo o art. I.· 
O ••· Heitor de Sousa:-Sr. Pre&l· 

dente, 'enho por deaneoeeaario diser demo· 
radamente., Camara da Joateu e da u;~u. 
dade do projecto coja ilisooaalo v. exo. 
acaba de annonolar, Uo patentes ellaa se 
me aftgur&m. 

No eeu diapoeitivo prillolpal o p· ojeo~ 
vba 'Por termo a ama restrioo&o que clr· 
cumstanciaa molto reapeUa~ela &oonaelha· 
ram &o legislador de 1903. 

V . exo. sA recordarA., sem duvida, de que 
a lei n. 375, ab!llindo, para a primeira in· 
vestidura doa msgish"ados, o concurso eata· 
tuido pelo art. 19 da lei n. 18 de novem · 

· bro de 1891, que organizou a jaatioa cstadoal 
no regimen republicano, permtttlu que o 
governo nomeasse livremente juizes de di· 
rei to para as comarcas de 1.• entranoh qu 3 se 
vagassem. com a uaioa dependenola de que 
os pretendentes revestlsBem a oondiçlo le-
gal de noviciado. 

NAo sómente, ar. Preaidente, porque 
aquella lei supprimiu varias comarcas do 
E tado, como tambem por uma razlo de or· 
dem eoonomica, o art . 6. • das dhposiçõ .!s 
transit~ rias limitou e:sa f~&ooldade do go· 
verno ao provimento de uma vaga em o&da 
cinco vagas que se dessem. 

Transcorridos seis annoP, sr. Presidente 
a experieooia demonstrou que essa Umlta-
çlo é frustranee, ineftlcsz e inconveniente. 

Frustranea e inefficaz porque v. exo. 
sabe que os juizes das comarcas sapprimi· 
du, que inda estio em exerciclo de seas 
cargos, têm a fa nldade de acceltar ou re· 
casar a rcmo~ão para uma dessas comaroes 
vagas t>, ás mafs das vezes, elles recusam, 
porque não ha a menor oonvenienoia em 
se u~orem aos riscos e ás despesas do ama 
mudança, sem vantagens na remoÇio. 

Aos jub:ea que estio ea dleponibllidade, 
isto é, aos juizes oojas collat'oa& J" foram 
efr<~otivamente supprimidaa, tambem nlo 
convem acceitar a designaçlo o, forçoso é 
dizel-o, olles preterem perder oa minguados 
vencimentos dll disponibilidade a voltar p ra 
uaaaotivi:fade qua absolutamente nlo lhes 
remnne a e nlo Jhe3 compen a os esforços 
(apoiadoa) . 

Aasim, pois, a os juizes das oomaro!s aup· 
prlmldas, q aer 01 q a e jê. estio em dispon i · 
bilidade, quer aqoellea que ainda eetlo em 
exerciclo, a esses juizes nlo deve convir o 
seu provimento em oomat'oas de 1.• entran· 
ela. 

B, a nlo ser em caso raro de promoo&o, 
a nl!' ser em ca'o de morte, como ain· 
da agora a~aba de se dar na comarca de 
sete Lagoas, a nlo ser, porque n1o dlzel-o, 
em caso de dei!Snimo e abatimento qoe for· 
oadl os magistrados a abandonarem a soa 
oarreir~, a nlo ser i so, taes oomarcas se 
mantêm ainda, máo grado a aoppreeslo de· 
oretada pela l~l n. 375. 

Vê, pois, v. exc., ar. Ptealdente, qoe foi 
trustranea e inemca( nestes seis annoa de 
esperienoia, a Umitaçlo do art. 6.• i 3.• das 
disposições trant'~riu d&. referida lei. 

Agc:ra, a inoonvenlenola. 
BIJa foi inconveniente, oo eUa tem sido e 

é lnoouvenlen"' porque dein comarcas v&· 
gas por largo periodo e o governo nlo as 
pôde Jrover livremente com peeaoa extra· 
nha, porque tem de snborJinar-se ao esgo 
tamento das quatro nomeações de jolzea do 
qnadro. 

Temos a comarca do Rlo Pardo, a de Theo· 
phUo O~ni, para Dlo citar ainio estas qoe 
eatlo ., eapera de magiatradoa, e em uma 
interinidade oertamen'e prejadiolal ao ser· 
viço da joaüoa, por oanaa des&a llmitaçlo 
que o projeoh era debaie "isa ex'ingoir. 

Inefftoar, porsanto, sr. Presidente, porque, 
além de nio trazer ao Ettado nenhuma eco 
nt>mia, visto como ainda !e mantêm moit1s 
das comarcas supprimidaa, peaando noa oo· 
fres do Estado, fecha a porta, impede o in· 
greseo na magistratura vitallcia deaaa bri· 
lha · t e pleiade de mcoos, que perlustrando a 
advocacia e o minislerlo publico e tuendo 
a aprendizagem dll jadicatura nos cargos de 
juizeR 11-lloicipaes. têm dltdouldades, por as· 
sim di&el' irremoviveis, de entrar nessa no · 
bre carreira ( Muito bem ! ) 

Estas raaões, sr. Presidente, levaram-me 
como relator quo soo da commiallo de Con· 
stitoiçlo, Legislaolo ~ Juatlçl a aoeelbr, a 
adoptar oonvoncidamen~ o dbpoaiüvo pri· 
mordial do projeot em debate. 

Desde que me mvesti di tuncçio legisla· 
tiva, jurei bandeira entre os que vêm aqoi 
propugnar esforçadamente pela sorte da ma-
gietrat l ra mineira. . 

Sou dos que pensam que nenhuma classe 
vive mais rodeada de dilficoldades mala de· 
salentada, mais abatida, menos protegida do · 
que a clas~o dos magastraduP, que é entre-
tanto, a suprema garantia nas aociedades 
bem organizadas. ( MuUo bem; apoiado• ge· 
rae&). 

Nilo !ui certamente pol, méro gosto ar · 
tistlco de construir oma phrase aonora e la-
pida!', que Bacon chamou a magistratura ca 
ancora das leia.. 

B' 'Profundamente verdadeiro o conceito 
do -philosot ho ingln. 

RUa é bem a !llloora das leiF; ella é boa o 
p r to seguro onde encontram rEfugio oa di-
reitos feridos ou simplesmente arceaçados. 
(Muito bem!) 

Ella é bem o paUio que se abre sobre to-
dos o ncssos dired s. Aeaim como nlo va· 
lem !oi sem costomea, assim como esta;s s!o 
vi sem a collab raçlo dos costumes, alo vãs 
todas as leil sem o oonoarao dGB magistra-
doP, quo s seus exegetas intelUgentea e ap· 
plicadores a. Ut te ror. 



B 6 por iao que me alistei deade u:ulto 
8DVe oa maia ardentes sectarioa da garantia 
de lndependeneia doe magidrador. 

0 1L Bot:.u.oo DO AJhBAL:-E v. 8XO. tem 
-' • n (>~ lbJ'.D"'I prons dinc. 

t· ~ BBITOB. DB Sous.c-Agradeço a v. 6c. 
B' por iuo que sou paladino inclefc!sao da 

aposentadoria, 6 por iaao qoe, ainda agora, 
eu qaero quo ae proporcione i moclclaü mi· 
nelra, com a adopçlo deate prcjecto, o In· 
greaao n' m._..tralura, que precisa de aüra· 
Jilr noTas competJncias e de energias nona. 
<•uua ~m !) 

Mu, ar. Preaiden~, o quo me trou1e i 
tribuna olo fol rómente manifestar o meu 
apoio ao projeo\o, allil ji claramente ex-
preaao no pat'eoer da commiaalo; eu vim 
tambem joaWloar uma emenda que tenho 
por aoceha vel e proveito li. 

Quero referir-mo i emenda que deeinoom 
l)aübiliza oa oolleotoree e e!ct i vãea de col· 
lectorial de servl~em coojunclamente com 
funcoionarioa judiciarlos nas comarcas, t rl 
bonaea e diatrtctoe. v. esc. sabe que no regimen anterior i 
lei n . 375, oa oollectorea do !atado jamais 
toram considerados aoxiliares d,· jil8Uça. 

Certo, v. exo. nlo irnora que em q111ai 
todas as organJuções admlni&tr.tivu jodi· 
olarias elo BruU, poaao uaim espreaaar·me 
porque oon&uUei ha pouco uma obra onde 
vêm todas coocllftoadaa, o colleotor nlo 6 oon· 
11icierado !ancoionario de joatfoa. 

Bm Minas eUe nlo u tá. subordinado á.a 
ap.ctoridadee judiciari&P, r ecebe dlrectamen 
té inatrucçõea ela adminfa\r8çlo, por inter· 
medio elo eleoartamenlo aa Socr e ta ria da a 
Finanças, e nlo ha razlo de ordem moral ou 
jaridic:a qoo jOBtiftqne a prchibiçã> t ontt.ia 
no r t. 192 da lti n. 375. 

Tive a rortuna de o;nlr de pessoas aucrtclo 
riudaa o que oollaborar.tm di ··cctam· nte o~ 
lel n. 375, _que eue de.lhc, quo essa.inoom · 
patlbilidado nlo esteve na BOM menw. 

Iaoloido o coll ector entre os 2uxilb res 
d1 justioa, ellea nlio tiveram o e- scopo de in· 
compatibilizal-o com outros tuaccionarioa 
qae têm aUtibuhõ a deaemelhantes. 

Nlio tenho, a Camara me fará jut-. tiça, a 
ininima preocollpaçlio pes oal neste cmon-!a. 

Do ba mui~~ o meu (B pirito so eneami· 
nbava para c&t..\ inicbtiva, que m impedi· 
m~nto ocoasional retardou. 

Agora, quo cessou esse motivo, ca a tomo 
e a aubmot.to á nbedor ia do Congrrsso, os· 
perando da sull lntelligcnoia . o osc: lartci1o 
estuJo a decielo e o pr ounc1amonto sem-
pre acatados por mim . 

Apresentando eata emenda, peco á Camara 
que se manifeste so bre olla, quo pr ofira o 
seu voto com a liberdade. lnt clligenoia e cri· 
torio qoo revestem Ecmpro a.c; sua11 deci-
sões . (Muito bem ! m uito bem ! O orador t! 
muito { í'lici la'io). 

Emenda 

A crescente-ao oodo con vier: 
Artigo. A pNhibiçlo decretada pelo art. 

1~, da lei n. 375, de IP do Eet-embro de 1903, 
nlo abrange os oollectorea e os escriv!ea 
da11 colleot~rlas eataduaeP, oa quaea poderio 

aenir conjunct.amente no meemo trlbnnll, 
o o ma roa ou diatrlcto com tnncolonarlc;a Ju• 
dic:larloa que lhee sejam a~;cenden~a, dea· 
oendentea e parentee ccDJ&Dplneoa até o 
terceiro grau on at.llu 11.0~ aeíondo grao, 
coaudo por dlrdto chll. , 

Sala da1 1eaaõea, em 9 d& jnlbo de 1909.-
Hei\or de Souu.-Edoardo do Amaral.-Cam· 
poa do Allaral.-V~Jclomiro ele Magalhãoa.-
Joa6AlvY. 

Balando apoiada pelo nomero ele aaalgna-
~ •• 6 pol\& coDjnncuente em dlaoOBBio. 

o ••· l'fellloa de se-:- sr. P.re· 
aidente, rio multo bre•e• aa p&lavrae que 
•enho proferir neste momen\o, a respeito 
ela diacaalo elo projeo~ n. 46, A 1908, pl'CJ-
jecto que, na puaada eeBBio ele 1908, tl'Ye a 
honra ele aubmeHer á oondderaçlo ela C&· 
mara 4ol 1rs. Depota•o• como aeu humilde 

·e obacuro auotor. 
VOIBI :-Maito dlpo. 
0 o. NJaAON DE SlmKA.: -Sr. Presidente, 

progurei dei.ur patentes, no cliJclll'llo que 
proferi neea Cala, na aeallo ele ~ ele julho 
do aono paaeaclo e ~ne se vê i par. 98 doa 
CADDieD, 08 IDOÜVOI qoe me domiDU&m O 
eapirlto quando eubmet\t á eeolarecida apre· 
olaçlo doe 1r1. deputados ele Minas Oeraea 
o meu projeo\o, qoe visava dois ftna no aa-
eumpto e na ma~rla n~IJe conüdaa. 

!n procu ·ava Urar do corpo da bi 11. 375, 
de 19 de aetembro de 1903, a barreira qnaei 
intranaponhel que alll encontravam Soclos 
qoanto•, desejando t11er parte da maaiatrl• 
tora mineira. pronndo-se nos primeiros 
cargos da judicatura de 1. • entr1nola, romo 
jntzee de cUrei~, nlo podiam obter 8111 In· 
-.ea\Hora, quer ae Srataase doa noa808 diatin· 
otoa oompasrlcioa, quo se enveredavam pela 
carreira jndlchrla. como promotores e Jnl· 
1t s moniolpaea e que j\ tinham um tirocinio 
perfeito o ama compro-.ada aptldlo para o 
esercicio desse sacerdocio auprtmo, quo 6 1 
jodioatora; quer se tratasse ele untas o tio 
dignot advogados, posaoldore8 tambem do 
tiroclnio torooae e das demais condições do 
noviciado qoe a lei impõe a quantos desejam 
egoalmonte 8eRoir a jndioatora rm t.• en• 
tre nch, oeste B$taclo. B, ar. Pro 1 lclon~. quan· 
toa aspiram ser nomeados, em Minas. para o 
cargo do lUizea do direito, encontram todGa 
um obstacnlo teminl no diapo&itlvo do § 3.· 
cto art. 6. • das düpo!içõl? s t renaitortas da 
lei n. 375, pois alli 6 vedada ao governo a 
Jlvre nomeaolo desses candidatos e só 6 
racoltada ao Bxeontivo ama propor~o, qoe 
t · me i a oneadia do clauificar de homcopa· 
\hioa, fato é, a proporçlio doa quatro qnin\oa 
para ea jnilea do quadro e um qwinto &ó· 
mtnfe para oa candidatos extranhoe. 

CoQlo sabem oa meca oollegaa, era e ainda 
6 l'sta o limite imposto ao poder executivo 
para JlOder prover ama coaarca de 1.• ED· 
\rancb ; e eó depois do n meadoa quatro jni· 
ze8 do quadro é que ee nomsia um caodich&to 
eat~ anho ~ maaiasratora para alrnma oomar· 
c:a que ae vague dentre as 88 comarcas ain-
da existentes no Batado. E. ai aómente entlo 
poder ia ser nomeado om quinto, ealranbo ao 
corpo doa joizee do direito em dbponibilt· 
dadt>, on doa ex -jnises das comarcas corta-
das pela tabella A da citada lei n. 375, rerue-



~e qoe a Investidora no oargo de jni& ele cll· 1 clia, a icl6a aobst&lfcial do projeoW. ora em 
reho era e é qoaal 1llll iaapraainl para 08 cliaooaal tr~nal~rla Vloapbal no aelo ela. V. 
ootroe oandidaloa. ema, a, meamo que !o·ae de no•o apreaen· 

o outro eeoo,o q.oe ahejef, quando üve a tacla 1»0r ootrn maia coa petente do qoe o 
honr• lle •obmeUel' o meo projecl'l l consi- boftlilde 01'811 • . 
deraçlo da O.•a, e o qoal fóeente agora Vof118 : - Um aos mais dlatinotos e illudra· 
transita f' m 2.'" diacúaalo. com o parecer d• doa de61& Cau. 
comml!1tlo de Conttiloiolo, Legitfaçlo e Jua· o FB. . NBLS<iN DB 8BNNA:-B' nma medida 
tiça, foi le~ar, ar. Presicleote', pará' o collendo de jos\tça .,,.. de vJrmoa trazer aor•l .o, am 
Tribunal da Relaçlo a coD'pP~nela erclo· paro A incli~mento a quantos prcfeaam 
alva de f111er a contagem ~a anüptdade ne.-.. ,. nobllhaimo aacerdocto da jodicatora. 
dos magta\rad01i mineiros á vida dae om-ti- (ÂDf>lado•) 
dõea directamente remet1idll8 pe~isea de C':onh• ce1111o11 no !ftado tnnnmeroa collepa 
d.ireUt>, aemeakakaen&E-, • IGQJO u ~- qoe t'xercem a geral contenlo oa car108 ele 
lap&o. · promotnrfll lle jaatifa e ele Julles mGDtol 

Eu pretendi arreàr e~sa fonctlo melln· paea; eooi'lecemoe a411vogadoa cfe not~ ria ca-
droaa,-qoe aó di& reapeito, esafnctalo en~, paoi.tad moral e io\ellectual e de rompro-
l mat~istrator a, -411as obrigacõea impoatae ia vua apti tio para o erercicio da magia~ 
Beoretariaa do R8taclo, M qoau, illn só pelo iorA e que, fl nC• etaoio, e& barram tod,·B de-
aooumulo de seniooa e de•eru ioberenwe ente dO emvPcilhn furmidavel doa n I.•, 
ás soas já. moltiplaa oooopao6Pa, como ~lo primeirA parH•, e 3.0 d., ~ore. 6.• das diapoal· 
retardame"to na chegada de ceriidõea do oõn tr• o si ri . " da I i u. 3'75, combinado 
erercioio doP Juizes 4te direitt>, nlo. remei- com o chspo• it•vo do a.rt. 29 da mesma lei 
tiam em ~po"a certa. com a aolecedencia e da lf'liFiatura de 1903 . 
pontualidade deaejadas, as cliiaa certidões As mi oba palnru visam s6mente trado· 
para. na Secretaria do Trlbonal da Relaolo. sir a miobll satietaçlo por haver, t'm boa 
aer feita a Ct" Dferenota e 011Jinjsa411a a liata hora, apres11ntado fite projecto, vendo-o 
lnnual da antigoidade dos magiatradoa de agor• a• norionado com o apolo da illoatrada 
I.•. 2.• e 3.• entunoiaa, das diversaa oomar· con mis~lo de Leglelaçlo desta Cle1. 
cu mineirae. Ee~u certo, entretanto, de qoe as luzea 

Assim sendo, como a Camara sa b ', ás v e doe no sos collegae ainda IDJ ia e e derrama· 
zea se tê• 111 lista• rt-tardadas de qua' i doia rio sobre o projecto, srazendo para o meamo 
ann si isto quer diler que a lida organiaa maiores syrnpatblas e maior cabedal de me· 
da no presente IDD'~nlo apanha atédesem · didasq oe brm tradozam a aspiraçlo qoe to· 
bro ultimo \odo o tem Do liqoldo de esercioio dos tem s de ver a magiaSratora mineira 
dos joizes de direito do Beta do. cada vez maia acatAda e respeitada i de me-

O meu projecto consi~na, pole, a meo ver, didas que utistaçam por completo, as legt· 
oma diapolitlo de mantreeta conveniencia. timas aspiraçõea do oma democracia em 
u•a medida eminentemente salutar, qoe ji. evolo~Ao, para a11im fasermos da magiava-
vinha do lmperio, na organilaqlo do antigo tora o verdadeiro l!aoerdoclo qo.e ella deve 
Superior Tribunal de Juatiça e qoe caloo ser. 
sympatbicamente no animo de a quantos lnd.ivlduos e sociedades lucram eempre em 
coneolbi a reaoeito da matoria em qoesilo. ver prestigiados effica..;men\8 em soa !un · 

Vendo hoje, felizmente, amparada a sorte cçJ.o nobilíssima os didrlboido'"es da lei e da 
do prolecto n. 46 com o parecer formolado justiça. (Apoiaclol i "'"ito bea!) 
pela commiseAo de Legislação e Juatioa, desta o aR. SENNA Fx&uBIREoo :-Precisamos e 
Casa, eo nlo podia delrar de me rejubilar devemos prestigiai os. 
com a sua poasive:- approvação, que será. Pr~oisamos prestigiar a magistratura , t or· . 
nma medida de opportona justiça assim nando-a cada vos rr ais indepeodFnte, assegn · 
como tambem a da emenda, cfferecida pelo rando os vencimentos dos sons membros, 
digno relator do parecer e tmenda essa cojo garanti o do o respeito ás soas foncçõe~; pre 
teôr acceito, porqoe vc.>jo que ella nlo traz ci~amos dignitl oar a magistratura, afi m de 
inconveniente algom e ao contrario favore· que para ella entrem os melhores, os mais 
ce o andamento até de caot~as ás vezes pre· capuea e os D' ais competentes; o o mei() de 
sas em algu mas comarcas por OPB'\ incompa pa ra ella entrarem os melboroe, os ma1e ca · 
tibilidadt>, que ora se quer aoolir. pases c os maia ccmpetentes. é, sem do vida, 

O ~R. H EITOR DB SousA :-A opinilo de v . !l rreucarmos os ob h colos que até agora têm 
e .r o. é muito valiosa. ( Apoiado• gerau). empPcido a entrada para a me~ ma de novos 

n SR. NBL"ON DB SENNA :-Nlo tem valor e sll.r s elemen tos, sempra os rnelbort>fl . c 
nenh nm (n ão apoiado• ger ae• ). mp.s é sinoa· que :iell3 Pt>tlo aotualmcote arredados. ( Mt4l 
ra ; além dP qoe ellajã vem prestigiada pelo to bem . MuUo bem !) 
v:alor das palavras de v. no. quando a jos (O orador é muí~o cumprimetttado). 
üficoo ba pooco. 

Jolgn. pois. s r. P -eaicfeote, qoe o m~o pro-
jacto deve merecer a approva<' Ao d• Caaara 
dofl ara. Deootadofl. que. alti.s. já lho d sp ~> n
soo 111 sou Pympatbiaa desde a ses•lo de> 
aono passado, t ondo o mesmo tido a honra 
de ser FUbsoripto por varias doR ocssos dia· 
ünctoa coiJegas. 

Além disso, ~elas maoireata~ões da Casa, 
eu via eotlo qoe a sorte da magistratura es· 
tava bem amparada e qoe, mais dia, menos 

0 SR 8B!'INA FlGUBIR'BOO! 0 projecto de V. 
uo e ut1l e convflnieote e vem sati, faaer 
• uma j usta aspin ç!o. 

- Niogaem mais pedi at1 o a palavra, en · 
cerra-se a diso01:são, tlcando. por falia de 
numero legal, Mdiada li 'otaçlc do artigo e 
da fmenda. 

Bem debate encerra se a dlscaselo doe 
arte, 2. ·e 3. ·, ft o ando a votaçlo doa meamoa 
egualmente lldlada. 



IIENSAGBW • 
8enboree aeabrne .., Conrre-o Legisla. 

UTo do Ba&.t!o de Minas Geraet. · 

CRDBII DO DU. 

PRJJIIQBA PAB.T& 

Até ama hora da tardo : 
L.elt111'8 e approYaçlo ela aota. 
Bspedlenw. 
A~ doaa bon 1 da tarde : 
Apr eaentaoao de partceroa das c c mo fsõea. 
ApreeeAtaQlo de projeo~t s, rfqueriml o tos, 

lndi~õea ln~rpellaçõn ou moçõee . 
Dlacualo •e reqoer lmenlO~ Indicações, 

inlerpeUaçõ81 e IDO\.Õe&. 
Appro'f&~ de redacçõea dnaea. 

S1lGUltD.A.. PARTB • 

Como tabela, a lei o. m, ele 14 éle •e~m
bro de t8V7, e• ,eu artico 17,. conctden aos 
profeaaorea pobliooa priwario", d'e matR cfe 
dez. Q01D&e e ViDtcQ annoB de eserciclo DO 
mag\~lerto, n• a.ogm.eo~ de oinco. dl'Z e 
qolnze por cen~ sobre seoa veno•menws 
daqu lia •pooa inelo..id" a poi"'eotlgea da 
leJ o. 90. de 23 de joubo fie 1896. 

Preenchidaa loRo por V»rioa proft>atl)rMI Até 4 horas da tarde: 
as coodtçõ :a do fa"for e reaoohrotcto pelo Voaclo .. . relfacçlo doJol do projecto n. 
governo, t viaia de certi.tõ cte u~u·eicio, 49, de &908, oreando telra11 de gado Dt.B mu· .... ,_ . nioipioa do BambLby e ''octe.l. 
o aeo -.rel~ ao aogmento, tol ea.~ oonoe4ido Vokç&o da redacçao final do nr(\J'ecto o. 
aoa Drimeiroa requerellte•. " Dlfdcoldadea porém. , nondaa de crbt s 5 , de 1008. aoctorla ndo o g .verno a man· 
ftnaocelr.e, •· alélll diaao·, a rala de nrba dar pagar joro• ao collec\or estadoal da Boa Via&& do Tre&edal. eepeclal por coj• oon~• deverta cori'Or a v 4eap·P8, levaram 0 ao•orno a •uepender a otaçi 1 da redacclo ftnal do projeoto o . 59, de 1008, mudando a c!enomtnaçlo de d• · 
conoe•alo do ta"Vor, e ll08tar mel8mo oa qoe nrsoa dtstrlc~R de ou . 
jl havia aoctoriz~ do. VoaçAo em 3.• d•scns•lo. do project ' n. 

Mata premente>, dia a die, a aitoaçlo do 158. do Senado, auctor•zando 0 governo a 
Estado, qoe aaonaelbava e imponha mesmo conceder llceo ;a a tu '!Ccionarioa de jos\ioa. 
todas aa economias p aaiveia, foi prt~molgada Votaçio do parPc r n 145 indeferindo 
a lei n. 281, de 18 de setembro de 1899, qoe, om requerimen\o de d. An~nia Henriqoes 
reorganizando a instrncolo poblica. rev0goo Eir&P, profe1aora publica do d:etricto de 
tasativamente o ar~;ga 17 dai lei o . 221. fi . S auuby, adioitando om &nno de licença, 
sando os vencimenhé dos profuaorea pri · em prorogaci,., para tr~otamento de saode. 
mario de lgo() em diante, neloido tcdo o Votaçlo do J.arecer o. 146, op'nanl1o qoe 
qoalqnar accreactmo, cooaignad ' em leia seja remetildo ao governl', para attcnder 
anteriores. como 1ôr de justiça, o requerimento do col · 

Assim; aqoelle angmento ftcou garantido, lector de Lavras. sr. Jtsé Antonio Dias Mi· 
mas. llmiw.do apenaa ao periodo de 25 ilt. niaterio Jonior, pedindo relevaçio do paga· 
ootobro de 1897, data da e:seooc;lo da lei, a , mento de 1:500 466, aloanoa veridoado na 
31 de dezembro de 1889, isto 6, 'rigoroo tomada de suas contas. 
dorante dois "nooe, t~a mezea e seis dia•, Votaçlo do parecer o . 147, opi.nando pelo 
aómen~. arohlvamento doa re,uerlme.c.toa doa ctda· 

lleaDo assim, nio se Uqoidou a qoeltlo. dlot José Dias Lopea Sobrinho e outro•, pe· 
O governo, sem conhecer o valor da despe dlndo relevaç&o de multas em que lncori'O· 
u, nlo podia solicitar a neoeraaria verba e, ram como jorados faltosos, visto ser esae 
por conseqoenoia, nunbom pagamento anoto· asaompto da competencia e:scloalva do po· 
mar, posterior á revogaolo da lei. der jodiciario. em fa~ doa ar\s. 63 da Con· 

Agoardou, pois, que as reolamacões attin· stituiçlo do Ra\ado e 58 da lei n. 375. ele 
giJaem o aeu te.!'mo, para constttnirem a 19 de setembro de 1903. 
base elo caloolo d despesa. Hoje, porem. Vo~çlo do parecer n . 148, opinando pelo 
conhecida a imporiancla a de pender-se com arobivamen~ da repruen\açlo de l!nardl· 
aqoelh~ gratificações, n!o é justo protelar no do Paula e outros, _do m~nioipi() de Poo· 
por ID&JS \empo o pagamento de oma divida so Al gre. contra a let mumcipal n. 71, de 
tio legUima do Esbdo, para com os seoe 30 ·de novembro ~te 1008, que or ê1 om im· 
velbra e dedicados Fenldorea, cujo• prcven· posto de expHtacAo. 
to•, conqoistadrs pela ardua tarefa do ma· Votaçlo do pareoor n. 149. in~ererlndo 
gt. terio. cordicõPs financeiras têm impedido oma repre entação em que a Camara Muni 
qoe ae melhorem. oipal de Tiradoo\f.'a pedo u 1l auxilio de •.• 

Compro, portsnto, ioacliavel dever de B"li 20:000$000, para a o~ptaçlo e canalizaçio 
citar a conceaaao de uma veJ ba especial de agua potavel par a o ~basteoimento da 
nooca tn!ertor a 260 contos para, de de já. cidade. 
solver o compromtao que Estado contra· Votaçio do parecer o. 150, opinando qce 
bhl. sojam remettidot. l Commia lo de Legisla 

çio os requerlmen~a de Jclo Sabino Ribei· 
ro, l. · jutz de 'P&a de Dorea do lnday•, pe 
diodo p&gamento, por Inteiro, dos nnoi· 
menio& a qoe tem direito por se aehar nb 
stituindo o joia monlcipal, e doa cidadloa 
Joio Manoel Goees de Araojo e Joviano Fer· 
nandfa, oolle~tor e eacrhio da collec~rla 

Palacio da PreFidf'nola, em Bello Horizon 
te, 8 de jolbo de liii:xi.- WBNCXBLAU BR.A..J 
PBRKillA GolOB. - A' commiulo de Or9&· 
mento. 

Nada mala havendo que tratar, o sr. pre 
aillente deaigna para amaobl a seguinte 



de BarbacenL pedindo a re~oi&Oio do I 2 ·, 
do art. !1, do deo. n. 2.182, ele 8 •e janel· 
ro de 1008, na pane qoe ezcldo o P•t•· 
mento elas porcenuaens pel• arreoadaolo 
de annoidadea o pensõ 1 dOI alOIIIDOI do 
Internato do GJJDnulo Mineiro e d01 doen 
tes raoolbidoe 6. AaaiiMncla e eobre 01 15 •t. 
da renda brota da feira de Sitio. 

Votaclo do pareoer n. 151, opinando pelo 
arohhamen~o do requerimento do oapUI.o 
Joio B1pUs&a Roclrlgoea Villu· Bôu, 10llol· 
&ando soa reforma por ioulides, DJ poato 
qoe ooeopa na Brigada Polloial, indepen-
dente de circo•mnoiAa ele ~mpo. 
Vo~açlo do parecer n. 15!, opinando que 

seja remeUi<lo ao governo, para atMnder 
como achar de joetioa, om reqoerimen~G de 
d. MarJa da Conoelçl.o e Slha Valle, pro· 
fessora da tadelr.a do sexo femiaino do di· 
drlcto doa Remedioa, moniciplo de Barba· 
cena, Jolioitando om anno de lioenoa, em 
prorogaçlo, para h-atar de sua a&ode. 

Votaçlo em 1.• diac1l881o do projecto n. 
61, modltlcando o o. 9 do art. 12 elo deo. 
n. I 678, de 27 de fevereiro de 1804, rclaü 
vo ao imposto territorial. 

Votaçlo em 1.• elo de n. 62, aootorlz•nclo 
o governo a despender a quantia neoea&ria 
com a oona~ruoçlo d& om maoeoléo qoe 
goardo propetuamente os restos moriaes do 
6audoso dr. Joio Pinheiro da Silva. 

Votaçlo em 2 .• dfsooselo do projeoto n. 
46, de Jgos, que altera dfspoetções da lei 
n. 375, de 19 de setembro de 1903, na parte 
relativa á nomfa:lo e matricula doe juizes 
do direho. 

Levanta-ao a ses6l!». 

13.• SE3~ }\0 ORDINARIA. AOS 10 DE JULHO 
DE 1909 

PRIUOBNCIA. DO ~R. PRADO LOP:I8 

SU M MARIO:-Acta. -Expediente. -ApreaentaçAo 
de pareceres.-Di.scurao do sr. Senna Figueire. 
do.-Discuss!l.o do parecer n. 153.-0rdem do 
dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, aeham·se 
presentes os &rs. Prado Lopes, .A.merfco Lo· 
pe•, BdgarJo d• Cunha, R•ul de Paria, Nel · 
son de ~c nna, HeHor de Sonsa, Silva, Fortes 
Senna Figueiredo, Alves de Lemos, Campo~ 
do Ama!'lll, João Bsrroso, Agos$inho Pereira 
Sobumann, Adolpho Vianna, Joio França' 
Pedro Rosa. Eduardo do Amaral, Pe~ro ta.' 
ba~no e José Alvos, !d&ando_ com causa par. 
tic1pada os r~. João An~nto, Paoliello, X . 
vier Rolim, ualdioo RloP, Javenal Penos An· 
tonio Montei ro, Tocqueville, Stylita e Igna· 
cio Morta o sem ella os mais senboNs. 

Abre-se a s stlo. 
Lida a aotl\ da antecedente e nlo havendo 

quem eobre eJia !•ça observações, ttoa a 
mesma s ~t bro a mosa para ser approvada 
:toando bonvür numero. 

O tR. J.• "ECRBTARI? ilã. conta do segUinte 
BXPBOIENTB 

Offtcio 

D.> sr. 1.0 Secretario do Sl'nado, de bontem 
dahdo, aanunciando ter eido rej eUado pelo 

Blelmo senado, •• 1... cliloOIII.o, • prcpoal-
ol.o ele lei o. 30, !nlotau neata camara, an· 
otorlallelo o Prealdente elo Bdaelo a envar 
em acoordo oom o do R plrito Sanw para 
aubmeUer á arbitragem a qoestlo de JimUea 
enp os doll &tadoa.-A Camara doa in· 
teli'acla. 

co ... .,,ao de Orga••to 
o &ll. SBMNA FIOUBIIlBDO pede a oomeaçl.o 

ele llm membro lDMrloo para a commtsll.o ele 
01>9aaeoto. B' nomeado o ar. Nelcoo ele 
8enoa. 

Oo••ú•ão dl Olwtu Publit:tu 
0 Sll. AD;)LPHO VIAlQfA pede, eguaJmeote, 

a nomea~lo de doia mombroa para a co•· 
mlulo de Obras Publicas, que se aoba clet· 
taloada e, prenlecendo-ae da ~ribunt, com· 
monica qoe o ar. Jollo ela lloU& tem tal lado 
e faltar á a maia alromas aeaaõea, por motho 
josto.- A Casara doa in"'rada, qoanto ao 
objeoto da commll.Dica9&o, e nomeia para 
membroa interinos da commllslo de Obras 
Pobllcaa os ara. Joaé Ahes e Alves de Le· 
mos. 
APRE~BNTAÇIO DE PA.lUWBIUU DAS 00101188ÕBI 

O ••· Seooa PJpelredo: - S • Pre-
dtlente, peJi a palavra para, em nome da 
commlsslo ele OroUDento, sobmeüer i con. 
eideraçlo da Casa om pareoer qoe conclue 
por um projecto, aoo~rizando u Presidente 
do Eatado a abrir um credito de 210:0001, 
para o dm de solver o oompromlsao contra· 
htdo com os membro" do mtgieterio prima· 
rio, em taco elo art. 17, da lei n. ~1, de 14 
de setembro do 1897, tendo em 'Yiata aa re-
clllmaçõea feitas ao poder ezecutivo e a con· 
tagem de temJO verltlcada pela Secretaria 
do loter:lor. 

Sr. Presidente, o acto patriotico qoe o go· 
verno do B&&ado exát'ceo, eoüoitando ease 
credito e a promptidlo com qoo a commiiJ. 
alo de Orçamento aoóde ao appello do poder 
exeou~h'o, demonstram claramente a inten-
çlo quo todos temos do saldar essa divida 
eagrada o bem legUlma ••• 

o ER. NBL'JON DB SBNNA :- Apoiado. 
0 SR. SENNA l'IOUBIRBDO. •. veritlclda, ba 

tanto tempo e cUjo cumprimento Mm sido 
taotaa vozes reclamado do Congresso e do 
governo, &em que, entretanto, nem UID nem 
outro pudessem a~nder a esses reclamo•, 
por DAo eer conhecida, ao certo, a quantia 
a que montava eue acorescimo, a que têm 
todo o direito os professores pobüoos de in· 
s\r ucçlo primaria- esse a velhos servidores 
do Estado que, á costa dos maiores sacritl· 
cios, vêm arrastando uma vida cheia de ditll· 
ouJdadoF. (Apoiado•; muüo bem!) . 

R€oo~:~he condo a operosidade inoançavel 
dos membros do msgisterio primario, o Coo· 
gr<:'sso Mineiro, mal patrioticamente, teve a 
alta comprchenelo do votar essa lei, abo· 
naodo lh t> B uma gratittcaçio, a quo GB mes-
~os têm direito, lei qoe, mais tarde, teve de 
se revorada, por torça de crise tlnanceira. 

Dou a&g ra parabfns ao Congresso e to 
Executivo por fhes ser licito darem cumpri· 
me· to a estie dever, qoe nputo sagrado, !a· 
zendo jastiça a cidad4os abnegados qae, sa· 



beaoa, vi Yem.1 o nata de om lidAI nado e in· 
aignUloante vencimento. o projeoto eatá &a· 
aJm o·~noebido (ZI). 

( JluUo lJ:.•r • · v-dio 1.-tm ! ) 

Projecto "· 65 • 
A oommbalo de Orçamento e Contai, a 

qoe flll presente a me1111gem do eDIIo. ar. 
preaiclente do Rttado, elauda de 8 de jo-
1ho corrente, em a qoal aolicUa o creclito de 
250:000SOOO para aaüafacçlo do oompromia 
10 oon,rahlilo J~:: Bstado com oa professo 
1'81 poblicoe p rloa, de maie de lO annoa 
de u:arcioloa no maglaterlo, e• vino~e da 
lei n. 221, da 14 da setembro de 1897, oon· 
llderand.o : 

a) Que a olUcla lei n. 221 oonce4eo aos 
prof~aorea pobliooe prilllarloe, de mala de 
10, JS e 20 annoa de ezeroicloa, no maslate-
rlo, 0111 auglllento de 5, 10 a 16 ·;. sobre 
eeu vencimento~ daqoalla 6poca, lnclolda 
a poroenagem da lei n. 90, de 23 pa jalho 
de 1894; 

6) Que, apót a docretao&o da referida lei, 
nrioe proreaaorea preencheram as condi· 
oGe• esiridaa para a oonoeealo de eemelhao· 
see ~ vores qoe, r&llonheoicloa pelo governo, 
foram aa\ilfettoa aos prtmalroe requerentes, 
oo•o infvrma·m & 1 Seoreurlaa do Baudo ; 

c) Qu l u dif1lculdadee financeiras do Ba· 
tido imp dir!im oonalgnar-sa noa orçamen-
tos anteriores verba -oap cial par& o allu· 
clido 11m, t~ndo o Poder Mzocutho aido obri· 
gado a su pender a oonóeaslo d·J fiAv.-:r e 
mesmo 1- ustar os quo j havia aootorisado; 

dl Que, continoando premente a sltuao&o 
loancoil'a do Estado, aa qoal aconaelbava 
toda a sorte de economias, foi promulgada 
a lei o. 231, de 16 de setembro do 1899, que 
reorganizou a instraoo&o publica o revogou 
~auvemente o ar,. 17 da lei n. 221, ft.tan · 
elo o • v noimantoa do~roresaoree prlmarios 
de 1900 em deante, exololdo todo o qoalqoer 
aocresoimo consignado em leia anterlorea, 
maa doando garantido aqoeJie ilOgmento, }:O· 
r6m, limitado ao periodo da 25 de ae$embro 
de 1897 a 3 L de dezembro d~ 1899 (2 anno1, 
tres me1es e seis dias) ; 

e) Que pagamento al{~m fôra realindo 
depois da revogaçlo da lei, já porque ao 
Poder Executivo nlo fõra concedido o cre 
eli&o nece aario, já porque nlo era conheci· 
da a importanoia do compromisso assumido 
com todos os velhos servidores do Ea~ado ; 
e m~i11 

Considerando que o governo do Estado só 
agora poude conhecer o valor da depel!&, 
Tla&o já terem aUl!.gido o aeu tormo as 
reclamações e poder agora oaloular aa des· 
pesa • a~r elleotuada ; e 

Con id r~&ndo, finalmente, que já nlo é 
aem to po a aatisracçlo dessa obrig ç!o 
do Batlldo, procurando solver uma divida 
tio legitima para com os dignos memb rcs 
do magisterio prima ri e qoe ootroa f11no o 
clonarioa em egualdado de condições J" go· 
um, com matorea van\iijrens, ele taea f&· 
vores, a oommiselo compre o grato dever 
de au bmetter á conaidOl'&çio do Congrouo 
o eegutnte projecto da lei: 

o Congr~eso Le,Uldivo de Minas G6raea 
decreta: 

Art. I. • E' o Prelidente do Balado anoto· 
risado a abrir um oredito de 250:0001000 
(dosentoa e olaooenta contos de réis) para 
o fim de solver o compromisso con~rahido 
com os membro• elo maglater o rrimario 
mineiro, em face do art. 17 da le n. 221, 
de 14 de eetembro de 1897, wndo em 'VIsta 
aa reclamações feiw ao Poder Exe\lutlvo e 
a contagem de tempo verifioada pela Secre· 
tarla do Interior. 

Ali. 2. • Ba" lei entrará em vigor de1de 
a data ele eoa pnblicao&o, ficando róvopdu 
aa dilpoeiçõas em contrario. 

Sala elu a~ea, 10 ele julho de 1909.-
Senna Plgoelredo.-Pedro RoJa.-Nelson da 
Senr&a.-A imprimir-se. 

O u.. Joi.o Flu.NçA, por parte da commla· 
alo de PeUçõee, lê e envia 1 Meaa o seguinte 

Parecer n. 154 

A commiaalo de Repr esentaçõea e Peü-
oôes preoiaa e requer ao governo informa· 
çõee mlnooioaaa e detalhadas sobre o reqne· 
rlmen1o de Arthor Parreira da Cnnb9; 1lscal 
du rendu interna• do Bdado, solicitando 
abono de qosntiu qoe deaaram de eer com-
po"daa pela Secretaria das Fjnançaa, e bem 
assim moratorla para o pagamento de um 
alcance em que foi julgado para com 01 co· 
ft09 do Estado. 

Sala das oommissões, lO de julho de 1009 o 
-Jol? Praa;~~, rela,or.-SilYa Portes.-Cam-
poa do Amaral.- A imprimir-se. 

l'arecer ". 159 
E' iBo e posto em disroaalo o parecer n. 

!53, da nommisalo de Representações. opl 
oando que soja indffl)rido e archivado, em 
vista daa lnrormaçõu da Secretaria do Inte-
rior e da aen~noa do Conselho Superior ele 
lnstrooçlo Publica, om requerimento em quo 
Pedro Palcl Janior, exoprofessor poblico de 
Congonhaa do Norte solicit~ rein\egreçlo no 
magisterlo primario. 

Sem deba\e é encerrada a disouralo, fioan· 
do adiada a votaçlo por falta de numero. 

Pelo mesmo motivo nlo &lo votadas ·as de· 
mata ma\erias cuja diaouaalo ee acha encer· 
rada. 

Nada maia havendo que tratar, o sr. Pre-
Pidento designa para o dia 12 do corrente, a 
segointe 

ORDBM DO .DIA 

PRUIBIRA PAJt.TB 

Até om" hora da tarde: 
Leitura e approvação da aota. 
Expediente. 

At6 duas horas da tarde : 
Apres , ntaolo de pareceres das eomlllis-

usee. 
A.PreaentaçAo de projectoe, rcqoêrimentoa, 

n1díoaçGes, intorpellaoôea oo moçõeao 
·oJacuaalo do requerim&n,oa, indicações, 

interpellaoôes e moções. 
Approno&o de redacçõea fiaaer. 



8BGUNDA. PA.RTB 

A~ 4 horu àwde: 
Votaolo da retaoçio ftoal do projeoto n. 

49, de 1908, creando !eiras de gado DOI mu· 
nioipioa de Bambuby e Ft-uo~l 

Votaçlo da redaoc;io ftnal do pt"Ojeo~o n. 
51, de 1008, anctorJzando o ~o~rno a ••a 
d•r pagar juros ao oolleotor eahdoal de B ,~~, 
Vieh do Tremedal. 

Vo\&çllo da redacçlo ftaal do projecto n. 
59, de 1908, mudllodo a deaomiaaolo ~e cU-
versos diecriolos .Je pas. 

Votaolo do ,_reoer o. l45, indeferindo um 
requeruaento de! d. AJl~nk Beoriques Ri· 
riU', prl teasora pubJ•oa do 4i'8tricto de 8.1&8· 
soby, solhitan~o um 1lnoo de !loeoça_ em 
prorc gaclo, par11. trakmen~ ~e uutte. 

Vot~tçlo do parecer o. 14&. opiundo que 
sejl remeUido ao govecne, para aUender 
como for de joattl)a, o requerimento do col 
leotor de Lavras; ar. Jo6é An~onio Dias Mi 
oi t ·•rio lQotor, pedindo relevaçllo do paga · 
mento de L;Sg() 466, aJcaance vorill.cado na 
tomada de soas con&aa. 

Volaçlo do p.reoet' o. 147, opinand-1 pelo 
arohinmeoto doa reqoeriee:Jkll doe cida· 
dAoll Jofé Oiau; Lopes Svbrinbo e OlltrLB. pe· 
diodo relonoto de IIDUl'-B em ~ue incorre· 
ram oomo jurados t&Jcosoa, vi to aer eaae a&· 
aompto da oompetencia exolo~tiva do poder 
jodioiario, em face dos ac&e. 83 da Consütul· 
çlo do E ta<to e 58 d" lei n. 375, de 19 de se 

Karla da Oono.lior..o e SUn Valle, protMIOr& 
da oadeira elo 1exo f.,...-!niDo elo düVioto 4oa 
Remedloa, mo.nloipio da Barbaoena, aoU· 
citando lllll anno ae lloeuoa em prorogao&o 
para tratar de a.oa aaQde .. 

'"o&açlo do parecar n. 153, opinando qoe 
aeja indeferido e arobtvado um requerioceo· 
to de Pedr.> ralei Junior, es-profes or po· 
blioo de Congonhas do Norte, pedindo reto· 
tecrao&o no mtgieterio pria &rio, em vb~ 
daa ic.formaçõea d.a Secreta· ia do Interior 
e da aentonca do Cow elb Saperiol· de I DI· 
truO(Io pi!bbc.a. 

Vot&tio 'm 3 • di~cuaelo. d • pr.ojeo~o n. 
158, de Senado. auotol'b.ando o governo a 
OODCedl'r Ü06DQ88 I funccl D&rioa ~e" jUtotiç&. 

Votaç.Ae e111 1. • dis nado. do projE'eto n. 
81, modlftoando o n. 9, -to art. 12.· lo ho. 
n. 1.&78, de 'n de fd.-ert iro de 1W4, ret&\i · 
vo ao impoa~ t~>rritorid. 

Vo\ll.çlo em 1 • d de' a. 62, auotoril&ndo 
o ~ro"Vetno a despender a qoan\ia oeoeeaaria 
com ~& con troucAo da u -o e ao léo qne 
guarde perpetuamente o~t 1 eato11 mortees do 
..audoao clr. Joio Pio-beiro da Sll•a.. 

V s.ç&o ee .~ cliaous l tl.o pr(lje.sto o. 46, 
de 190 qna al1el'a disposicõe:t da lei o. 316 
de 19 de 1e1e bro de l9 13 na parte relatl· 
-.a a nomea9lo e matriouJa dos jui&ee de dl· 
reho . 

Le.va.Dta-ae a soado. 

mabro de 1903. 14.'" SESSAO ORDLNA.RlA, A.03 12 og JULHO 
VolaQlO do parec r o. 148, opina.nfio pelo DB li09 

archivamento da repreB"!ltatio de Anardino 
de Paula e liU\ros. do município de Pouso 
Aletre, contra a lei municipe.l n. 71, do 30 de 
nov~mbro de 1908, que crêa um imposto de 
nportaQlo. 

Votaçlo do parecer n. 149, indeferindo 
ama repreaeob~,io em que & camara .Munt 
oi pai de Tiradentss pede um auxilio de ••• . •• 
20:000 00 para a oaptaçlo e canalização de 
agua potavel para o abasteoimen\o da oi · 
dada . 

Votação do parecer n. 150, opinando que 
B(ljam remettidos & commiE.alo de Legislaçlo 
os reqnertmentoa de Joio Sabino Ribeiro, 
I.· ju'z de paz de Dores do ladayá., pedindo 
pagamento, por inteiro, dos vencimentos a 
que tem direito por se achar subsütoindo o 
j uiz muni cipal e dos oidadlos Joio .Manoel 
Gomes de Araujo, e Joviano Fernandes, col· 
lector o escrivão da ooUectoria de harbace · 
na, pedindo a r evogaçlo do § 2. ·, do art 21, 
do doc. n. 2.182, de 8 de janeiro do 1908, 
na parte qoe excluiu o pagamento das por· 
centagens pela arrecadação de annoidadeR e 
poosões de alumnos do Internato do Gym oa· 
sio Mioelro e dos doentes recolb.ido11 a As· 
F- istencla o sobre o8 15 ·l' da renda bru~ da 

P.a&t!lOJll(OlA. DO 8L PR.A.DO LoPBi 

SUMMAIO: Aota.-Commemora~o eivica do dr. 
Affonso Penna.-Diseuno do sr.;Presidente.-
Nom"'aÇAo de commiAOes. 

Ao melo dia, teiu Jl ch•mada, aoham·ee 
preaeniea os ara. : Prado Lopee, A111erieo 
Lopes, Argemiro de Reaende, Campot do 
Amaral, Alves de LemoP, Silva For&ea, SohQ• -
mann, Bdoardo do Amaral, Raul de Paria, 
Adolpho Via11oa, Edgardo da Conha, Joeé 
Alves, Joio Barroso, Joio França, Agostl· 
nbo Pereira, Pedro Rosa, Abeilard, Nelaon 
de Senna., Paollello, Va1domiro de Magalbies 
e Pedro Laborne, faltando com cansa parü· 
cipada os ara.: Joio An~nio, Xavier Rolim, 
Galdino Rios, Jovenal PeDlla, Antonio .Mou-
ra, Tooqoeville, S~yllta, Ignaoio Morta, Zo· 
roastro Alvarenga, Julio da .Motta e Senna 
Figueiredo e sem e lia os mais senhores. 

Abre-ae a se88lo. 
Lida a ao ta da antecedente o nlo b' vendo 

qoem sobre ella raoa observações, ll.oa a mea· 
ma sobre a mesa para ser approvada quando 
houver nomero. 

! t' irll de Sitio . CJMMIMlRAçlo ctvicA. oo na. AFFoNso PDNA. 
ot~tçã do v8recer n. 151, optnando pelo 

archivllmento do requerimento d capi .ão O r. Pr tdente (motlit'J'Unto àt aUeta· 
J \. ã l Haptit.ta Itodrigue Vi .taa Boas. solici · 9ão, profundo &Uendo): - ~ broa collepa. 
bndo sua refor . a por ia valides, no posto I Ainda está vivo o a lllma naoion 1 o abalo 
que o oup'1 na Brigda Policial, independeo· formldavel p roduzido pelo golpe cr uel que 
te de ciroumsUlnoia de tempo. arrebatou ao soe.Darto aa Pa,rill o volto aul• 

Votação do parocor n. 152, opinancto que gu8~ do Presidente d~& Repoblioa; a1nda aa 
at>ja Nme\tido ao goveroJ, para a\tonder nossas bandeiras (;'8 mancam em signal de 
como aobar d.e justiça, um requerimento de d. magoa e de luoto;:aincta aa lagrim .. da Pa~rla. 



ae derramam aobré o tnmnlo daquelle illlls· regiavar que, neste recinW, "rieram reeou; 
ke ciUd~, como tedemllDho de que a Re· como ainda reaoam, os echoe doa 184Di401 
pnblioa ·!I'~ ' 'l;'f:<t procnra no coito 4ol aena que se crysaliaarlo na hiliorla. '"estau4o 
Jrantfe.:-· ..... ~ úebro9ando-1e sobre 1e01 as gera;;õe1 a virem que nós,a geraçlo ac~uaJ, 
tliidulot, beber cíalli a cor1gem· com que se tinhamoa o ool~ chico doa grandes olda· 
dove amar, para as lucha d desdobra! de dlos que .. cheios de fé, foram immortalUa.doa 
ana gr&ndeat, no vasio aceu~&rto hamano; no lrabalho pelo fn$aro e peta gnndeu ela 
•inda o.lo dedpparecer~lll daA qaebradaa patr1a. 
4aa noaaaa Hrranila oa echoa doa Jamen'os E cre~a-ae nos annaea doa nosaos traba· 
ocm que Minu recebeu a nodoia c!uloro a lhos que a C&mara doa De.Pntadoa de )(jnas 
11e que a mio 4a fdaUclade maia u•a ver. pe., dedioon a ao• aeeelo de boje a oommeínoz:oa· 
eava sobre ella arreba\ando·lhe mais u ft ç!o cirica do ex-preatdente da a publtoa, 41'. 
lho querido, saortft.cado aos aer•içoa l'a Pa- A!fonao Augnato Moreira Penna. 11eaalo ao• 
Via e da Repablica; é por isao ara. De,uta. lemntsslma, porque elle foi um cidadlo -
do•, qae neale momeJlio eaa quo vamos da- bom, juato e pa:.riota. 
lBKar a oolle1u a miado de aoompaobar (Apoíado.r gerae&. Jl1dto ~~ Jlt~it.o ~m! 
em nosso nome u homen~t1eoa oom que o O ora~ t caloroaa~u c11~ t$ 
noa:~o Esmlio, reep•Uaodo a religilo d mor· abra94do pelo8 ~ Ctllügtu).. • 
to, lhe vae commemorar o 30. · dta do sua o UL PRutoBKTB noaeia oe en. deputadQI 
tranfformaçlo objeotiva, de 10a pa1ugem tta Sohnmann, S<lgardo da Callba, Raoi Je Parlt, 
vida contl.Dgon~e para biatoria.. que eo, d.o • J I • Ftanç e J 6 Alves, para repNaent ,. 
alto dea~ Uibooa. onde a vo a b nn~vo ' rem a Cama'\'& naa exequt« o pr oteaclo 
Iene' a me colloaoo, no mea e T0880 oomo c brasileiro, qne o goveruo do Saa to tu oe· 
por de111gnaQio vo88&, já que oo in&tan\o au lebrar amt,obã na matr·lz da Boa Via,em. 
premo daqoella suprema angustia naoiooat, Rm seguida declar•· que a o;·dem do !lia 
apenas polfemoe enviar aa homeoagPn•, q•'e 1 15 d.> e rreote conünaarâ a mesma annUa· 
noa permet\ia a aarpru~ do golps rude, e o oil\ d& pua a aessl!) da hoje. 
Inesperado do aeon~oimenW>, v"nho de do- Levanu.-se 1t. aeaal"o. 
por aobre aqof'lle tomnlo aogado. em nome 
cl81~ As!embléa, mais ama bl)menagem, nea 
te momento em qae aem duvida, cabem oe 15. • SBSSAO ORDIN A. RIA. A03 15 DE JULHO votos doe oronte1 (a meama ré qoe nl vida DE IW09 
-o embalan, o u bençtos cfts almas repa· 
bllcanae, ex\romu de paixlSda, qae vlo at6 ., 
aquelle tnmolo, relioario aearedo~ beber as 
aalutarea lioçõ8a doa exeep1oa da honra e do 
dever, que foram armadoras, de qoo ae re· 
veaüra sempre na 'rida ao,.tara da t .. mii a e 
da Patrla aquelle gr».n~e e llloatre cidadlo. 
(AJ)(XadM gerau ; r~tuUo bem ! ) 

Um povo unto maia se eleva, art!., e tanto 
maia se engrandece, qoanto mais, voltando 
a vista para o paseadot que é a sua hiaioria, 
vae ao tumulo dos seus grandes morioa be· 
i;!r llcções de amor a eauaa da patria. 

· E' o campo dos •ortos a lioolo perenne da 
viela. E a vida severa de lioções como fôra 
no planou o dr. Atlon'3o Augusto Moreira 
Penn1, deixa de aoa pusagem traço brilha· 
te 8 inapagavel. pelos ir&ndes sorvioos t. 
Pa~rla, t Republioa e a ~sta idolatrada ter-
ra de Minas Geraes, que lhe foi beroo, campo 
e soeoarlo doa eeue grande ideae politico!!. 
A' Patria, o antigo regtmen atteasa-lbe a dodi 
caçlo e o amor, tendo attingldo nello aa 
mais elevadas enveatlduras do poder. 

A' R~~oblloa. adop~do-a e sagrando·Je 
depois naquelle nouvel documento politioo 
de 11 de nonmbro de 1993, que o i111mor· 
tatizou na htatoria doa grandes ao •ntacimen· 
toa patrlos; a Minas atr~~ov z deaacs 35 annos 
de um exl t anota oi vi o a e política , exlst n 
cia uttl consagrada ao serviço d l eu d8sen· 
vimento e de soa grandelt. (Muiw b m!) 

Nó , os repr&aenU.ntes d68n lendaria. torra 
mineira, nlo podemos deixar de - regiatrar 

Pu·IDBNCIA DO SR. PR~O LOPBS 

SU MMARIO: -Acta.- Expediente. -ApresentMao 
de pareceres.-DiseussiO do parecer n. 1~.
Requerimento. -Votaçoes.-Ordem do dia. 
Ao tMio dia, teHa a chamada, acham-se 

prea8n s~• oH ara. P.rado Lopes, A.lllerioo Lo· 
p8P, Edgardo da cunha, Tavares de Mello. 
SU va Fort8e, Nelson de Senna, P&oliello, Jay· 
me Gomes, Pedro Ro a. Antonio Moura, 
Campos do Amaral, Agostinho Pereira, Gari· 
baldi de Mello, Jovenal Penna, SohamanDt 
Joio Porpbirio, Eduardo do Amaral, Abel· 
lard, Alves de Lemos, José Alves, Pedro La· 
borne, Raol de Faria, JoãG França, Joio Bar4 

ro o, .&dolpho Vianna, Valdomiro de Maga· 
lhAea e Argemiro de Resende, faltando com 
cau a participada os S! s. Joio Antonio, Xa· 
vier Rol m, Galdino Rios, Tooquevllle, S~yli· 
ta, Ignaoto Marta. J o li o da Motta, Heitor de 
Sousa, Zoroastro de Alvarl'nga e Senna Fi· 
goeirelio e sem ella os mala aonbores. 

Abre-se a aeaaão. 
Lida a acta da antecedente e nlo havendo 

quem eobro ell• faça observaçõt>s, é a me&· 
ma dada por approvada e b" m a t~im as das 
88 sões de 28 de jaobo a lO do cor r~nte . 

O R. l. · SaCR'BTARio dt. oootG do ~e· 
guio te 

DPBDIBNTX 

nos aonaea dest casa, por oocte po~ ssara tam 
bem aquelle illoatre oidadAo pàra ou r - Do f-r. 1. ·Secretario do enado, oommani• 
mi».daa do poder, onde a morte innoranl oanclo \er ldo alli r jeitado. em sea lo de 
o riera roubar ao e•rinh da taaailia, ao 1 9 do oorreot.t>J m 1. • diaoo Ao, a pr p08.i· 
trabalho pel\J engrandecimento da Patria o 1 Qlo de lei a. 31, i»lolada ne ta ca~ar•, .,a. 
da Republioa, nóa nã? podemos deix.r de tabelecendo qoaes as di posições que deve-a 

A. C.- 8 



1er obsenaclu noa oonflfotoe de jnrfaclfoç&o 
entre auc&ortcladea joclfeiartas e admloiltra 
tivas.-A camara ftoa inteirada. 

Coamutticatão 

o ta. ScHUMum traz ao conhecimento da 
Camara que a oommisslo 11omeada para re-
presentai-a nu e~:equ\as celebradas em auf· 
tragio da alma do venel'llldo mineiro eUDo. 
ar. conaelhelro Affonso Aognsto Moreira 
Penna cumprio o aen dever.-A Camatt. ftoa 
Inteirada. 

0 SR. NBLSON DB SBifNA. 11 e envia' :Mesa 
para ter o desUno rep•ental nma repre· 
sentaolo om que o old&cllo Joaqnlm José Pe· 
dro Lusa e ookoa membroe do magisterlo 
publico pedem seja redoliclo a trinta o prazo 
de quarenta &Dn08 determinado DO projecto 
de aposenudor'la.-A' oommias&o de Legls· 
laçAo e Justiça. 

.APRISBNTA.Çlo »• PARBCmRBi B.LS COJI· 
JIDIJÕBI 

o sR. CAJIPoa Do Av•au., pJr parie 'da com· 
miado de Petiçõea, envia l Meaa o se· 

Parecu "· 155 

A CommiJSilo de Agricultura e IDduahia, depois 
da conveniente .es1udo, vem pronunciar o aeu pa-
recer sobre a indicaçüo n. 5, apre~entada i Ca-
ma(& doa srs. Deputados pelo ar. Nelson de 
Senna, c para (lUe ella mlllllreata aos governos do 
Estado e da Unillo, a conveniencla aa fundaÇllo 
da um Posto Zootechnlco Federal no nort deste 
F.stado, do modo a favorecer os centros criadorea, 
n1o só de lfinaa, como de Ooyaz, &hia e .Piauhy, 
nos ienltorios ligados • uella reglllo pelos mul-
tiplos aspectos dã meso.a vida ec.unomica e em-
penhados Wos na melhor soluçao do problema 
a1ro-peeuario•. 

A medida reclamada na lndleaçlo tm~e-se 
como uma necessidade, aUendendo-se a impor-
tancia da zona norte-mineira, o valor de aua 
criaçao e os ((randes beneficios que irá prestar 
ao seu desenvolvimento economico. 

!<'oi essa uberrima re~o, em época afastada 
de nossa hi.storia, dos prrmeiros logares visitados 
pelo forasteiro audaz, pelo bandeirante interne 
rato, que enirando pelo sertlio em busca de pe 
dras preciosas, ia na sua passagem, descobrindo 
novas terras e espalhando a civllizaç!lo. 

Devido a estas viagens dos deacobridores foi-se 
povoando essa zona: do lit1oral vieram até 
margens do S. Francisco, em procura das m1nas 
aurireras e deste modo foram trabalhando para a 
obra civilisadora da regillo, com a formaçllo d<.os 
primeiros logares povoados. 

Constitue uma zona extensa, banhada por eee 
caudaloso rio, grandemente importante pela aua 
admiravel posiçllo geograp.hica, limitando com os 

A commlsslo ele Repreaentaçlo e PatiQÕes, Estados da Bahia e Ooyaz. 
a que f.Jram presentes 08 reqoerimentos do Embora nllo seja servida por estradas de ferro, 
coronel Francisco de Paula San~s, esorlvlo aem possuir meios facels de communicaçllo, des-

gninte 
Projtcto "· 66 

terrada do carinho protector dos poderes publl-do 1. · ottlcio do Ju1icial e notas e oftloial cos, quasi alheada da vida economica do paiz, in-
do registro geral de bypolhecas da comarca solada pelo esquecimento e distanciada das uteis 
ele Minhuassú, pedindo uee annos de licen~ta relações com os grandes centros commerclaes, a 
para trabr de aaude : zona do nort.e, nllo está diminuida do seu valor: 

ele Aureliano Lopes Caooado, contador, par· estando admiravelmente situada, aendo cortada 
tidor e di tribu\dor do termo de ltaú'la, SO · por varios rios n~wegaveis, entre os quaea é ln-
licltando dois annos de licença, para tratar contest ... velmento o mais notavel o S. Francisco 
de Dcgc cios ., e, tlnalmento, de Camlllo AO· tendo um clima magnifico, um solo uberrimo e ricas pastagens, está. destinada a futuro grandioso gosto do Andrade, eacrlvlo do 1. • otdoio do no progresso do pal.z. r.. 
termo do Carmo do Parnabyba, comarca do A lavoura dessa zona, que segue o systema da 
Patos, pedindo dois annos de Jioença. em rotina, no resultado das suas colheitas fartas, 
,rorogaçAo, para tratar de negooios ; é de attesta bem a fe rtilidade da terra. Fos e cul1iva-
narecer que se adopta o Sfguinte pro da pelo racional processo da meci1anica agricola, 
JFecto : tivesse ostradas que a puzessem em facU e estrei-

gi 1 t . d •· t.as relações com os centros commerciaes, certa-O Congreuo Le B a avo o E9 .. do de Mí· mente mais avultaria a sua importancia, concor-
nls Goraes decreta : rendo de modo ex.traordinorio para o augmento 

Art. 1. • F o a o governo anctorlzado a da produc~o nacional. 
conceder ao esorivlo do judicial e notas e Mas o seu futuro está n!l creaçllo de gado que 
otdcial do registro geral de hypolheoas da desde os remotos 1empCis do seu descollrimento, 
comarca da Manhuassú, corone~ Franchco de tem sido a sua principal riqueza . As primeiras 
Paula s1ntos trea annos de licença para especies de gado que foram i_ntroduzidas no s culo 

' • XVJ, desenvolveram-se prodJgio!amente , as condi· 
tratar de. saude • I ções do meio contribuiram para esse resultado . 
. a AU rc_hano ~pes Cançado, conta~or, par· A industria pas. toril tornou-se a principal preoc-

hdor o dtetribmdor do termo de Ih una, doia cupaçllo dos seus habitantes, attingindo lo~o a 
annoe de licença para tratar de negooios ; uma cifra considerava!. 
e, tlnalmente, a Camillo Augosto de Andra- . H.oje, segundo a op!nião dos v~rsados em e~ta
de, escrivão do 1. • otdoio do termo dQ C:trmo t1sttca, eleva-se a ma· de u~ ~hilo de bovmos 
do Parnahy bd comarca de Patos doia annos somente para u zona nor~e mtnell'a,. nllo se tendo 

' ... a ' t d em conta a grande quantidade de cr1aÇão doa Es-de licença, em prorogavcao, para tra ar e ne· tados limitropbes, que muito elevaria esse calculo; 
gocloa. . . . nil.o se podem aquecer as outras especies de cria-

Art. 2. · Facsm revogadas a'J dtspostçõcs ções em grande florescimento: suinos, Jan~eros, 
em contrario. animaes cavallarea, muares. 

Sala das commissões, 15 de julho do 190J. - Trata-se, pois . de uma zo.na1 cujo raru'> princi· 
Silva Fort~3, preaidente.-Campos do Ama· pal de. lavoura, € a pastorU em _tod~ as suas 
ral, relator.-Jolo França.-Jayme G::tmes. modaltd_ades t~ndo n!l época. ~tor1ca do de-
-Antonio Moora.-A imprimir-se. ~~~.:S0~~1monto daa mmas attmgtdo grande pro-

O 8~. V ALDOMIRI! MA.GA.liHÃti, por parte da Ainda a.::tualmente a producçllo dos varies mu· 
commtseão de Agracultura e IadUitriaP, fê e nicipios é considoravel, sendo o gado o prodncto 
envia á Mesa o seguinte pe ::naior exportação , 



Mal a indudrla pastoril para ao dct: vnvolver e 
aperfeiçoar, precisa do uma tntemgente imporia-
910 de no'!Ool eapeclmea, que 10 adaptem ao ruelo 
con~ ··: • ' ·• • i)&ll'. o aeleeeionamento daa raçaa: 
afl ! a.~ .u..r um typo reairiente e forte; pre-
eila de uma edu'=&Çh neceu&l'ia para e..-itar os 
eruumer.toa inconveniente. que determina a 
dego-raneraçllO da eapecte; preeila tambem de ele--
mento. para impedir aa epizootlaa e outroa males 
quo dizimam o gado .e concorrem para quo uma 
ind~atria proapera vá ae aniquilando e pereça. 

& claro, pofám, quo DllO posaulndo tranapor~es 
facels, 10m a intenençao dos poderea publicas 
torna.sa iaao ililfteU, quasi impouivel. · ' 

Nilo contando com uma protecçllO efOeaz, entre-
gue somente aos earorços mdividuaest. a ind11.11rla. 
pastoril da zona, vae-se arraatando aiCJlcilmente 
sem rapido progresso, vivendo e desenvolvendO: 
ae mail devido aa exceilentea condições ndnraea 
da terra, d ) que a qualquer provei toa& acçao dos 
governos. 

Nada rrais animador e jnat.o do que 10 impedir 
a continuaçllo inactiva desse fatalismo, como su-
premo remedio para aoluçlo do males eeonomi-
eos: a acçao elfiear. dos governantes e' nma ne--
eesaidade, por meio de uma 11rotecç1o intelllgente 
afim de conseguir-se a modilleaçllo deaaea estado~ 
sociaes, que faze m deter a marcha do pro-
greaso. 
Aasi~, tem ~»tado a zona norte-mineira, alheia 

ao mov1mento progreul.ata do paiz em materia 
apo·pecuaria, porque, Dlo pode desenvolver por 
111 mesmo, luctando com a falta de transporte e 
desamparada da proteeçllo dos poderes publieos 
o abandono do sertllr . ' 
Contra esse esquecimento levantou-se, na im-

prensa, a a.uctorizada palavra do brilhante escri-
ptor CurveUo Mendonça, que patrioticamente 
ta~to s int~~esaa pelos problemas economkos do 
patz, em arttgo que e.acroveu sobro as intereuan-
tes mono , raphia.s do operoso moço An tonio Neves 
referentes a municipios do norto do Estado; s~ 
c~mdou-o, o d putado Nelson de Senna, pedindo 
que a Camara , fllça Hnli r aos governos do Estado e 
da nillo _a necessidade da criação de um Posto 
Zootechmco•, afim do favorecer á industria a,.ro-
pecuaria desta parte importante do tJilh:. " 

Urge quo a medida solicitada pelo.s 1nteresses da 
zona, seja convertida em realidao.l . 

E'. doloroso o contrastt entre a parte proxima 
do httoral e o sertão do Brasil : emquanto uquella 
desenvolve-se r rodlgiosamente, tendo uma per-
ais-tento protecçllo do governo, que se traduz em 
favor s de toda a especie, o sertào vhc esquecido' 
em abandono, deipro-:ido de meios do transportá 
e de protecçno, tendo deste modo estacionado o seu 
desenvolvimento. 

A rundaçno d um • Posto Zootecbnico Federal» 
e', pois, urg nte : reclama-o os interessrs da in: 
dustria agr~-pecuarla, nlo só de ta zona, como do 
sul da Bah1a, Goyaz e das zonas proximns ás mar-
gens do rio . Francisco. 

São incalculaveis os beneficios de ordem mate-
r ial que olle leva ri\ á zona; allo ecormes os de or-
dem moral, traduzido pela certeza e o estimulo 
ttue -terão os seus habitantes, vendo que o gover-
no do paiz se interessa pelo seu bem estar. A!as certo e.tpiritos limidos poderllo inda_gar : 
sera opponuno e o til installar-se um • Posto Zoo-
technico• em uma zona de provida de meios de 
communi<:llçllo 1 . 

A resposta é facU. Possuísse a zona facilidade 
de tranaportea e certamente n precisaria de 
modo tão urgente dess;) melhoramento porquan-
to, pelos seus proprios esforços, os cria'dores pro-
curariam aperfeiçoa~ a i~dustrla p~ toril. 

Mas, de racto, sera uUl e levara ~eneficios á 
zona esse melhoramento 1 
A~ pessimismo ~onc retlsado nessa duvida, a esse 

pess1mismo que e um estado morbido do certos 
mdividuos, que no ftcticio bem estar d inercla 
descrentes de toda a tentativa para melhorar' 
presos i rotina como parasitas aos corpo em qu~ 

se aliplentamt nada mata ad&.{uado para vencel-o, 
do que reeoraar-ae aa palavraa sadias do rcrtte 
eapirito de Rooaevelt, falando aoa aeua eoncijla-
dlloa. 

SilO eatu: 
« Nlo admiramos 01 homena de tranquillidade 

timorata. Admiramos o homem que re.Preaenta 
o eatorço vtctorloao que poune toou as quallda.-
dea varonis neeeuariaa para vencer nas luctaa 
portentosaa d-. vida hodierna. E' laatlmavel que 
&lguem baqueie em uma em preza, maa ainda mata 
lainentanl e' nllo haver tentado a victoria.,. 

Trata..e de um melhoramento, que mesmo nlo 
eorreapondendo ao 10u 01e0po, o que e• in&er&-
ditanl, deve ser convertido em realidade ; Dlo 
custara grande deapendio aos eo!rea publlcos ; 
n~o, e• pois1 uma empreza que ameace prejuizos, 
e uma ide a que se eorporlfteando em realida-
de, irá prestar incalcnlaveis beneficios á zona. 

E, quando o resultado fosae problematlco, as 
suggestiva:. palavraa do grande eatadiria escri-
pror- salutar conaelho que deve estar vivo na 
memoria, como fonte de energi&-eertamente de-
veriam levar o governo a fundar o •Posto Zoote-
chnieo». 

Entrei&túo, ~em poderá negar aa van1a-
gena da tundaç!o de um «Posto Zootechnlco• em 
Jogar apropriado, que 10ri. convenienten:ente ea-
coJhido. 

Desde que pouna tod01 os elementos neeel!ll&-
rios para attender a01 seus ftns, irradiará em be-
neficios sobre a zona importante do Norte. 

Ao lado do •Posto Zootechnico•, convem nllo 
esquecer a neeeuidade da f~mdaçlo de uma fa-
zenda modelo, com um campo de experimenta-
ção para o enaino pratico e racional da agricul-
tura. 

Os governos do Estado e da Untao patrlotica· 
mente empenhados no deaenvolvimento economi-
co do paiz, attendendo a eua necessidade, terllo 
concorrido para o adeantamento da industrla 
agro-pecuaria, para o augmento da producçllo 
nacioilal e bem auim para tornar pros:>era e co-
nhecida uma zona que até hoje tem estado es· 
qnecida : a zona n?rte--mineira do rio s. Fran-
•isco. 

E' justo e natural que os patriotlcos c beneme-
ritos governos Estadoal e da Republica attendam 
á zona norte-minelra1 levando-lhe no melhora-
~eoto que pede alentO e estimulo para progre-
dir. 

E, assim a Co~missllo opina n~ste modesto pa-
recer, que a Iod1c:açllo n. 5, SCJU. submettida a 
di11cu~o e approvada com a seguinte redacçilo: 

• Ind1camos que a Cam&ra dos Deputados por 
lntermedio da. Mesa, manifosto aos governo's do 
Estado o da qiao a conveniencia da fundaçllo de 
um •Posto Zool:echnico Federal», na regillo pasto-
ril do vaJle mineiro do rio S. Frauclaco ao norte 
deste &atado, de modo a bem favorecer os gran-
des centros criadores, nllo só de Minas, cotno de 
Goyaz, Bahia, Piauhy, etc., cujos ter;itorios se 
acham in~rmediament ligados âquella regilo 
pelos multiplos aspee os da mesma vida econo-
miea, e empenhados todos, na melhor soluçllo do 
problemma agro-pecuado ·" 

Sala das coiniJ;iss008, 15 do julho do 1909 -
aldomiro Magalhlles relator.- Edgerdo da Cu-

nha.- Juvenal Penna. -A imprimir-se. 

Pat·ecer n. 154 

E' annunclada & disco~Fio de pireccr n. 
IM, da commlsFio.de Represcnta<;ões, solici · 
tando do govrrno l Gformações minuciosas u 
detalb t R sobro um rtqoe1irnento rm que 
A1 tbur Ferreira da Cunha, tlsoal das rondaR 
internu do B.etado, poto 11bcmo de quant'aa 
qoo deixaram de ser compotadaa re a Se· 
orctaria do Flmu::ças o bem auirn moratc.rill 
para o pa~amco1o de um tkancc em que foi 



Jalgado reaponaavel para oom os cofres do 
~do. o aR. Sn.u FoRTBt apreeenta o ao,-alnte Sobre a mesa n1o b materla do eç;e· 

oo .... mcaçao Reguenmeulo 

A oommiulo de Repreeeo~OÕ98 e Peti· 
çõea roquer que o parecer o. 154 v olte i 
oommill&o. 

Sala das ll811tiõu, lt de jolbo.,de 1909.-SU· 
va Po 1ea.-Jolo Ftaoça.-Jayme Gotl1ea.-
A1laio Monra. 

&cerrada, sem debate a cUaouaelo do re· 
querlmeato, 11 este approvado, pelo quo volta 
o parecer ·• oommial&o ele Peilçõet~. 

Pl888·80 i 
a• PARTI$ DA ORDBM DO DIA 

Vottzçõu 

8obmotttdu & votar.lo. ~lo a.,p1'ondas aa 
re~ações tlnael'l dos proj eotos n11. 49, 51, e 59, 
de 1908. qoe slo remet\!dos ao senado. 

Slo tambem approvados os paroeeres na. 
145, 141\. 147. 148. 149, 150, 151, 152 8 153. 

E' app ovado. em a.• diacusdo, o projecto 
n. 158, cio Sent~ do, que, por nlo baVí r so1fri · 
do alteraclo, é, na fó !'ma do Regim~nto, en· 
viarlo á aancclo. 

Slo al)rovadNI em 1.• diacosslo os 'Pr ja· 
tos ns . 61 o 2, senrlo este romcttiofo á com· 
missão do Peti ões e aquelle á de Constitui· 
cão. Le~islaci" e JuE.tioa. 

Final ·•,ente. é ap;>rovado em 2.• disco lo, 
com a emenda n . I, a olle offer oida. e vae 
a commissAo de Constituição Legialaçlo e 
Jus iça o pr jecto n. 46, de 1908. 

NA ais havond qu tutar, o sr. Presl 
de nt dá para amanhã a ordem d dia ro 
gimental. 

Levanta-se a seaeil.o. 

16.• SBSSAO ORDINARIA, AOS 16 DE JULHO 
DE 1909 

PRB IDBNCIA DO BR. PRADO LoPns 

UMMARIO: Acta. - Expediente.- Apresentaçno 
de pareceres .-Ordem do..dia. 

Ao mei dia, f< ita a chamada, ach&m·so 
present F~ os arR . Prado Lopo , A 'l c rico Lo· 
po , Argemiro de Resende, Silva Forte , Juve· 
nal Ponna Paoliollo. Garibaldi do Mello, Ta-
vares do Mello, Nelson do Senna, Caropo do 
Amaral, Eduardo do Amaral, Raul de Faria, 
Alvr!l .to L"mc> !', JayJl e Gomes. Scbomann 
João Por ri o, Etfga rdo d r.uobs, Joio Anto· 
ni . Potl t o LabornP Atron!ln PPnna Junior, 
João Franc:~ . Po rl ro Rosa " A tolpho Vianna, 
falta'l " c •m ca u a l)a •tirio tia os srs . A.a 
v•er Rolim, na dioo Rio To"q U ville, Stylita, 
Jgoacio Murh . Julio da Motta, Heitor de 
Sou a, z , r c• a ro de AI vareoga, Senna Fi 
gueirodo o -\~o tinh:> P<> r i ra e sE> m ella os 
m aia s ~'ob •• es . 

Abr · " a sersão. 
Lida a ach da anteced nto e nlo bnendo 

quem sob e ella f liça ob ~ ervaçõos, tlca a me&· 
ma sobre a esa p~~ra sor approvada quando 
boove r numero legal. 

cliente. 

• o ea.. ALvas DB Luoa 'r11 ao conbeol·. 
meo~ da C.mara e ftoa ea&a fntetr.lda qae 
o ar. Joio UabOs tem faliaclo e condnaa· 
ris faltar a maia algn111aa aeaeõea por mo· 
tivo jnno. 
APIUUBN·rAOÃO DB PA1UWD.B8 D.U COIDlUBÕBI 

O R. Sn.vA Foa.T.a, por parte da commia· 
alo de Pettoõea. apresenta o aegoin'e 

Parecer para 2. • ducw.r.rao .robre o 
projecto n . 6e 

A co:n misalo de Reqoerimentoa, Repre· 
aenàlções e r-etiçõu. i qoal foi preaen~ o 
projecto n. 62, approvado em primeira clia· 
co~elo, o1f~r e.o pa,.a st>gonda discosal.o 
com a mesma redaeçAo. 

Sala das oommi·sõe , 16 da julb de 1909. 
-Silva fl'orte .-C•mpoa do Amaral.-Jaymo 
Gomes.- cão França. -A imprimir-se. 

O ME~Mo sBNRoR ju~titlca e envia â. mesa, 
em nome da mesma oommissAo, o seguinte 

Projecto n. 67 
A commis lo de «.epresentaçõe , Reqoe-

rimeo e Peticões, • qoal foi presenw o 
do Art hnr Ferrei ra d Cunha, tlaoal das ren· 
das í nte rn 11~ do E tado, pedindo o abono de 
qoanti~as que não foram levadas a seu ore· 
dito na tomllda 1 0 suas contas, e, bem assim, 
moratoria para pagamento de um alcance, 
em qu ' foi julgado r sponsavei para com (18 
cofn.s do Estado : 

Con i arando qoo se acha exuberante o 
plenamente domon tra~o que não houvo dolo 
ou má fó da parto do requoronto, qoe, s n . 
tes, fôrli roconhooldo funcoionario eaergico 
e exemplar no cumprimento de seus deve· 
ree; 

Considerando quo a morosidade com que 
eram tomadas as contas dcs tunceionarioa 
d ordem tlscal coostituia elemento para 
quo qualquer funcc ion1ri , por maia honra 
do que fosso, pu 1e s sor Eorp ehondido com 
a i an ct momentao o ao saldo p ovi.,orio 

o o idor aodo q .H' , ao ~ i t res e do Es a -
d c d s proprios fun r cioo a rio~, que :êm a 
rc . p n ~ bíli de n ar cc dação do di a ei· 
ro., publicot:, scrll pre reri vd a c.brigação de 
prcs:ar m fi s no!lt proporciona. , do que a e· 
c . t- de ~=. bouú de porcentagens que lhes 
Ao ~aranl · ta:;- pro labore e de jure; 
Cuusiderand o qu e e to fllotor contribuiu 

pu1t c- 1 vur o ~o i ance a nã o peqo na qoan· 
tia d 25:~ -; 460, que feito o abono das 
porcoota n . como tEim sido feito a ootros, 
fic~<ria re • uzido á lmportanoia de 9:9311550; 

Coosldenorl quo v motivo de não ferem 
a.b u o ~ dll8 i!U ~>UPII l t cMnte as importanciaa 
qn ' pedf>, basci l·•O no dispoait\vo do art. 
124 do d c. 94?, de Jsg6, em qoe o secreta· 
rio das Financas baseou o Eegntnw depaobo: 
c\ legisla Ao:~oral, subsidiaria da et.tadoal, 
nos cuos omts t ~1 não permUte o abono de 



)IOrc!~t~ :~®fll aot, tonooionarloa 4nedore~ 
Cle ~·<i~-- · •' 

Conticleranlio qoe eate 6 om cloa ouo. ela· 
roa, ea qoe oabe reoorao para o Poter Le· 
plaUvo, qne· J' ae tem proDODOiato tavo-
ralmen~ sobre bno&heaea eGDI8oerea. •• 
IDndlr •• attribofcõea elo Poder Buon,i'fo ; 

Co.oai•e•ando maia que o aopplaaote Dlc 
~e.te percllo ele .aldeia, an~a pede o 4eacon· 
to ele aeo1 Yenclmen&ea ele qaao~ compâ 
U•el com •oaa forou, emquaa~ tancclona 
rio publico rGr ; 

Considerando qoe, na bypo,beae de deixar 
ele aer taocclonatio. denrl ter ana qoib 
elo, •~odo-lbe esifldo e prom,~ recolh:· 
meoto do que aioo• dever ao lYtado; 

Conaiderao4o-qoe o pr1110 h>oto que pede 
~. o objectho de •hagoardar se eon\rll 
o i pre•i•to apenas. matt, nl·• tel o reatri 
eio t obrlgaç&o 4e &óm~nte qu tar ae no ftaa 
do mel!mu pnso : 

Por estas e muitas ootrae r &ões, qne fa· 
eU leria soggerir, 6 11 commi Fio de 

PARECJnl. 

Que lo adopte o sctolnto p jacto: 
o Congresso L gi hnivo do Estatdo decreta: 
Art . I.· Fica o P r• sidonto do Estado II U· 

otorizado a man d ~~r abonar ao ft A ai d&a 
ren das i[J terna o 1<: tadc· , rthur P<!rre\ra 
da Cunha as di ver~UJ & qu!l nt iaa quo redu 
zom o a lcance á i mport~s nc i do 9:931~50. 

A t . 2. • E' nccd d.t m ratori a, sem j o· 
ro , p c- 1 prliZo de 9 aonos para liqoic!a 
pea d bi o. om pre ta õea mcoeaoP, dcdlUi· 
daa do se en me o tos . 

"rt. 3. • R.: v ~ m· e a disposições em 
contrar io. 

S la das comm l ÕCP, 16 de julho de 1909 . 
-sn ~ a Fort s . -Cc mp s do Au.&ral.-Jayme 
Gomes . - Joio FranQa.-A imprimir·&&. 

Nlo havendo ais p1ojectos e nem reqoe· 
rimen s, indicações, iYlter pellaçõee ou mo· 
çõea a serem aprcson adoe e nllda mais ha· 
vendo que tratar, o er. Pre sidoo~ deaigna 
para amaohl a &E' gllJoto 

ORDEM DO DIA 
P!R I M E I R A P A R T E 

Até oma hora da tar e : 
Leitor• e spprov ção da acta. 
Expediente. 

Até doa hora da tar o : 
DAprest'ntaçlo d paro ros d ·s commis · 
sões . 

4p re enta Ao d 'PC joct s, r equerimentos, 
indicações. intorpella õr- s oll moç~e . 

Disco são 11.0 r q r r im nlos, indica!JÕ' !:1 
int-e rpell çõc ll mu õe . 

Approv ç!l :> e r oi o; õea fi n~ oP . 

SKGUNDA PARTB 

Até 4 horas da urde : 
l . a discus&l ll do projooto n. 63, aoctori · 

aando o pre id. nt.a do B t ado a fazer doaoto 
á Bfcol• Livre do O.-tonto1 gia, do predio em 
que a mesma Ptttá in t Uada, ne&ta Capilal. 

I. a do de n. 65, auo oriz ndo o govern, do 
E,tad ' a abri r um credito do 260:0001000 
para o ftm de solver o compromisso contra· 

bldo eoa 01 ••• bl"''O elo maglaterlo primao 
rio, em face do ar,. 17, .. lel a. 22!, de U 
de aete~abi'O de l&V7. 

3.• .. de D. 82, ele ISJOt, relena•o o oi ... 
dlo l.eo,ctldo Kogaelra. da Gama, coueotor 
··~ do mwaleiplo de ilaDboaafl, ao pa-
gamento de om aleanoe ea que o meacao Je 
aôha ,ar& COID OI ooll'f' B do Enadr. 

Levao'-·•e a -ao. 

17. • SBSSAO ORDI~ARIA. A.03 1'7 D ~ JULHO 
os lg()9 

P&ESIDBNCIA DO SB.. P&.&.DO LOPBS 

SUMMARIO :-Acta.-Espediente.- Diacuno do 
ar. Sohumann - ! .• diaCllldO doa proJeefp na. 
63 e 65. -3.• do de on. 92. de 190t.-l>ieeu.reo e 
requerimento do ar. Pedro Roaa.-Ordem do 
dia. . 

Ao meio dia, f :o i ta a chamada. ao h• m-ao 
presentes os srs . Prado t.opei.Í, Ame rico L?· 
pee, ArgPmit·o de Rea ndP, Jaymo GomeP, 
c~ mpo8 do Amaral, E ttl rdo do Amaral, AI· 
v s de Lemos, Jovem• I Peona, Atl'o o o Pcnna 
Junior, Jo é Alv <> B, Pudro RoFa; Schumann, 
Joio Fraoc11 • .\dolpbo Vi ona, Pt a cff co Pao· 
li!l ll r , Aoto oio Moora, T .. varcs de Mello Nel· 
son de SJooa, ~u\ do Fnia, Joio Antonio, 
Pt>d ro L'l boRne. J l o Po pbirió, Valdomtro de 
M galble il e Edga rdo da o nha, f.t.ltan tto 
com caoaa parttclp da o• srs. Xa i r Rolill', 
G ld ino Rios! T~> qu., vi lle, Styli to, lgnaefo 
Morta , Jur o cta Motta , Heitor de ou a, Zo· 
roast de Alvarenga, 8 nna Figooiredo, 
A'!t' t inho Pdr ira o Joi o Li boa e om lll~~o 
c- ~ 11is onhor e . 

A bre-so a F f s. lo . 
Lid~ a acta d antcc •douto o nli. ) b v ndo 

qoem Eobre ella b.ça ob r vaçõc , fio 11. 
m sma c10bro a mesa para aor app r ovada 
qoando houver numero. 

0 SR . I . 0 SBCRITARIO dá conta do BOgointe 
:BXPBDJBNTB 

Rqwuenta9ão 

DJ engenheiro Aogosto Carlos da Silva 
Telles pedindo conoessào para cons ~Tue..ol «>, 
oso e g . o para si ou para empr esa qo or · 
ganiza , do uma Bst ada de Forro qo • par· 
lindo do p nto ter mi 1 da E . F. da l o 
Sebastião, ás raias do Mi nas Gorae s, á a Ab· 
badia do Pcl to R" 1 ott a outr ponto mais 
convcr.iento, ma margens do r1o . Ft an· 
ci co.-A' commi lo d Obras Poblieue e 
Via ão. 

Requerimtn to 
0 " dr. Arob vj ct a Co ti Ooim~~rleP, audi· 

tor dii Brigada Poll01cl do B tado pt- dindo 
aogmento de vencament e.-A' commin lo 
de i'>O\ IÇÕCS. 

O/fiei 
Do sr 1. • secretario do Seoadc, commool· 

oando ter aobido t sano lo aob n. 14'7, a 
propoeiçlo o. 27, inic ia~ ned a C11 mara man· 
dando contar ao capltlo cirorgilo do 1.· ba· 
talhlo da Bri~da t'ollciaJ. dr . Benjamin 
Targiny Moas, pata '>B dr<li\oa de • nuaotclade 
do po1\C', o periodo de t empo decorrido de 
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25 dojonho de 1895 az de janeiro •• 189'7 .-
A' Camara tloa lntelradl. 

O •r. Selaa•ann :- 81'. Prtllclente, 
pedi a palavra para ennar t. lleea amare. 
preaeobolo do ar. CUatodlo Bel'Dirdlno To 
l&dl', collector eaucloal de Ooamb6, pedindo 
•o Congresso Mineiro ser relen.tto da obri 
g çà, ao . reaUtalr a qoantia de 2:8SOIOOO 
que, por ordem da Beoretarta dls Finanças, 
cred1\oU se como correspondente a referida 
qo.anU• ds poroentagom qne lbe coube, em 
raal.o do maltas lmposks ' Companhia de 
Loterias do Jofs de Fóra. 

Enviando á. Mesa a representaç&o, reqnei· 
r o a v ex c. se digne dar á mesma o deaüno 
rogimentd afim de qoe, em temPO opporto-
no, o Congreaao Mineiro fàoa a llerida jna· 
tiç.&. ( llt~ito 116m). 

o &R PREiiDENT.& manda que se reaeua a 
reoresentaçlo á commisalo de oroamento. 

NA.o havendo pareceree daa oommiaaõet, 
nem projeotos, requerimento&, tndloaçõeP, 
interpell~ oõ~s ou moções a serem apresen-
tado&, pasea-se á 

SBGUNDA PARTB DA ORDBII DO DI\ 

I.•:nucuaslo no Pao.JBCTo K. 63 
Bn\ra om l. • diacQSalo, ctepria de lido, o 

projecto o. 63, aoctlrizando o Préaidente do 
Ea\ado a f11zer doaçlo á cEsoola Livre de 
Odontologi~ do prccUo em quo a mesma está 
inatallada, nesta Capital. 

Nlngoem ,edindo a palavra 6 encerrada a 
dlacnaalo, ficando a votaolo adiada por talta 
de numero legal. 

J.• DISCU88l0 DO PR:>J.CTO N. 65 
:· &' lido o posto em discosalo o pro}eoto n. 
65, aootorizando o g.lTerno do Bat-ado a 
abrir um credi~o do 250:0001000 para o ftm de 
solver o cJmpr.>mtuo conlrahido com os 
membroa do magis~rio primarlo, om face do 
art. 17, da lei n. 221, de 14 de setembro de 
1897. 

Som debato é encerrada a diacusslo, flc&n· 
do egualmonte adiada a votaçl.? por f.tlta 
de nomerc. 

3.• DISCOSFÃO DO PROncTO N. 92, DB 1004 
E' lido e fO&to em 3.• dilco~slo o projecto 

n. 92, de 1904, relevando o clda~lo Leopoldo 
Nogueira d11. Gama, oollector eatadoal do mu· 
nicipio de Maohnaasú, do pagamento do um 
alcance em que o mesmo se acha para com 
o !!atado. 

o ..... Pedro Ro-:- Sr. P_·oaidente, 
quando pelll eommiaailo de Orçamento e Con· 
tas, da qual faço parte, o noaso collrgo reai· 
dente em Barbacena, o sr. Senna Figueire-
do, apro~eotoo o parecer sobro o projecto 
n. 9~, do 1W4, parecer qoo opina pela re1e· 
vaçlo do doafa&lqoe t>m que ao acha para com 
os cofres d l Estado o cldadlo Leopoldo No 
goeira da Gama, collector E'S\adaol do .Ma· 
nboas~ ú, nA.~ se achava :- a Cafa um doa nos 
sos companheiros de commis1.1Ao o tendo 
este, depois do detalhado estudo que tu dos 
pipefs que inatrn( m o ,projecto, suscitado 
ouvidas sobre o theor em que foi redigido o 
parocl\r que ~:e acba em diacosalo, a com-
miss!o j Jfgou de prudenoia qoe o referido 
projecto '!!oito a1eu seio, afim de qoe todas as 

dovi41i allega,.sll'jtm bem dlaou~lclas part, 
novamente, a oomlllill&o. jnlgando-1a 1ocal· 
tavele ou nlo, apreaentar novo parecer á. 
conllderao&o da euaara. 1arecer que teri a 
•eama redacçlo do que aotoalmente noa oo-
ou,. on entlo que oonteri aa altera~Oea ne· 
081BariiP. 

Neatls ooncllpGoa ap~aento á consideraç&o 
dra Casa o aegotnte requerimento (li). 

(Miito 116•; mt~Uo btm !) 
ReqU~M•ento 

Requeremos que o projeoto n. 92, de 190i, 
volte a commbllo de Orçamento e Contu. 

S!lla dia sessões, 17 ãe julho de 1909.- Al· 
tor.so Penna JODior.-Pedro Rosa. 

Poato em dlscntalo eaae requerimento 6 o 
mesmo sem debate approvado, na fórma do 
art. 89 do re,imentõ, pelo que volta o pro 
lic&o 6. oommuelo de Orçame.nto. 
Y'Nada mala havendo que tratar o ar. Pre· 
sldente deatgna para o dia 19 do corrente a 
aeguinte 

ORDBM DO DIA. 
PRJVBIBA PARTB 

Até uma hora da tarde : 
Leitora e approvaçlo .. da acta. 
Expediente. 
Até doas horas da tarde: 
Apreaentaçlo de pareceres das commb· 

EÕes. 
Apresentação de projeatos. requerlmeo~oa, 

indicações, interpellações ou moçQes. 
Diaoosalo de reqnerlmenW., indlcaoõ ~s, 

ioterpellações e moooes. 
Approvaçlo do redacções fina!'. 
Vota~lo em J.• discueslo do projeoto n. 

63, auotorilando o Presidente do Eetado a 
ft~zer doaçlo 6. E,cola L\vre do Odoo~ologla, 
do predio em que a nesma está. ins,allada, 
neaia capital. 

Votaçlo em 1.• do de n. 65, anotorizando o 
governo do E~&ado a abrir om credito de 
250:0001000 para o tlm de solver o com· 
promisso oon~rallido com os membros do ma· 
glsterio primario, ~m face 4o art. 17, da lei 
n. 221, de 14 de setembro de 1897. 

BGUNDA. PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
I.- diacos~lo do projecto n. 64, sobre o 

estado doa meio• prophylatiooP, pre,·entl· 
vos o coraüvos da febrA aphtoaa o de ou-
tras epizotiao que de preterenoia atacam as 
raças bovinas e aoinaa e contêm outras pro· 
vidooolas; 

1.• do de n. 66, auctorfsando a conoeaelo 
de licença a diversos aerventuarlos de jus· 
tiça; 

2.• do de o. 62, sobre conetrooçl.o de um 
maosoléo quo guarde os restos mortaca do 
dr. Joio Pinheiro da Silva: 

DJacus Ao do parecer o. 155, opinando pela 
appro vaclo da iodlcaçlo o. 6, do corrente 
ID.DO. 

Levanta.-ae a seSBão. 
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SUMMARIO :-Acia.-EJ:pedlente.-L• dlsc~Jlo 
do projecto n . 64.-DiJcurao·do ar. Joio Fl'&lf9a. 
-1.• discuullo do projecto n. 66.-2. • do de n. 
62.-Dlscusslo do parecer n. 155.-Diacnno do 
11'. N6lau:ü .:e Senna.-Ordem do dia. 

Ao melo dia, feita a chamada, acham se 
preaen~a os era. Prado Lopes, Amerioo Lo· 
pea, Argemlro ele Reaende, Joio AQtonio, 
Campos do Amaral, Eduardo do Amaral, Pao· 
lleUo, Jayme Gomee, Nel1on de Senna, Pedro 
Roaa, Alves de Lemos, SobuiDADD, Juvenal 
Penna, Joio Ftanoa Garibaldi de Mello, Joio 
Porpblrio, An~nio Moura, Pedro Laboroe, 
Bdg,rdo da Cunha, Aria~tele1 Dotra, Valdo-
mlro de Maplhles e Raul de Paria, faltando 
com causa parUoipada os ara. Xavier Rolim, 
Galdioo Rtoa, Tocqueville, StylUa, Ignaoio 
Murt1, Julio da Mona, Heitor de Souaa, Zoro-
aavo de Alvarenga. Senna Figueiredo, AgOS• 
tln.ho Pereira e Joio Lisboa e sem ella oa 
mata aeoboree. 

Abre se a sesBlo. 
Lida a aota da antecedente e nio haveD·io 

quem sobre ella f11ça obaervaçõea, ftoa a 
mesma aobro a me11a para ser approvalia 
qoando houver numero. 

maior ae ~roa o meo lotereqe pela eoluolo 
elo problema, que tem preoooopado a atten-
Qio priDolpalmente ele;; orlactorea de bovi· 
nos, oaprinoa. e aDinoa. _-

Iuoaloulaveie aio oa prejaizoa qoe a febre 
aph~aa e ootraa epilooU&a, que a E>cienoia ' 
medica ainda Dlo ooDBegoiu debellar, "m 
oaUJado á iodUBhia pecuarla em nosso Ba\a· 
do e fóra delle, reclaJD&Ddo a aUonçio doa 
podere& publicoa. 

B' ce~ que já vae lon,s a serle do ex· 
perlenciu praticadas pelos criadores no 
sentido de combaterem eatlt e outras mole ;-
tisa, que diJlmam aa raoaa criadoras. oxatt. 
nio acont09a com a febre aphtosa o mesmo 
que ae está dando oom o mormo, doenoa que 
tanks pt'ejulzoa iem caUfiado nas cavallari· 
oaa do exercito e da policia, na& cocheiras 
partioularea, nos muares ela ümpcza pablioa 
e das com~anhiaa de bondea da Cap1~l Pe-
deral, aboaando das continuas e euooesaivaa 
investidas doa esoulaplos, que ainda nlo 
ooDBegulram exdngoir a .60ofl06e. 

O Bll. 1.• SBouTA.Rio dá conta do 
gainte 

O que Já eetá provado ê que, matoree e 
maia rigorosos que sejam oe cuidad~a hy· 
glenioos no sentido de evitar a propagaoao 
da febre aphtoaa, Blo lmproftcuor, silvo 
com enormea eleepeaaa para oa criadores, o 
que oa t roam loexequlvels. 

se· Sloto estar me enveredando por um as· 
anmpto, onde só poderei andar t.s ap Jpa· 
deU a a. albeiado da minha proftssio, mas peço 
aos diatinctos proftaaionaea, que têm assento 

BXPBDIENTB 

nesta Casa, nio vejam nesta .minha ousadia 
Do presidente e âgent~ executivo munici- '· znaf& do que a boa vontade e ~· desejo ~e· oo· 

pai de Chriatina, transmittindo uma repre- oporar para a aclopçlo de medidas quo JUlgo 
aentaoão em que a respectiva Camara .Moni- de. alta relevanoia para a nossa riqueza pu· 
cipal solicita do Coogreaao a restaurao&o bhca. 
daquella oomarca.-A' oommiulo de Con· A primeira medida aconselhada pela hy· 
stituiçio, Legislaolo e Joattoa, ~ene, contra a oontaminaolo de taes moles· 

Nlo havenclo parece das oommis,ões nem ti&P, é o isolamento do animal doeot~. . 
projectos, requerimentos, indioa~ões, ioter· Bata medtda com o ser acert~da, é unpra· 
peUações e mocões a serem apresentados e tioavel no nosso meio, onde o orudor é obri· 
n&o havoodo numero legal para 18 votações gado, por ser dlopend.loao, a· ~doptar o pes· 
daa matarias ooja discusslo se acha encer· slmo syatema de aoUar os antmaea em com· 
rada, passa-se á mom, ag~lomeradameote, oavallares ou mo~· 

rer, a deJJ:al-os em liberdade, em promis<30l · 
SBGUNDA. PARTE DA ORDE\! DO DI! dade nos pateos ou nu invernad-a, 1Jnde 

i'aoll ae torna a oontaminaçlo de qualquer Primeira dücwtão do projecto n . 64 
B' lido e poa'o em primeira discuaslo o 

pr.~jock) n. 64, sobre o estudo dos meios 
vrophylaticoa, preventivos o curativoa da 
lebre aphtosa é de outras eptzootias que de 
preferência atacam 18 raças bovina e sulna 
o contem outras providencias. 

Ninioem maia pedindo a palavra, encerra· 
se a discuseio, ftoando o projooto aobre a 
mesa para ser votado quando houver nu· 
mero. 

O ••· .João F'1auça :-Pedia palavra, 
ar. presidente, para t o r a honra de mandar 
um aubstuUvo ao l»ro.Joo'o em discosaio. 

Dasde que o disfulch o operoso deputado, 
o ar. Senna Figueiredo, teve a feliz tdéa de 
agitar no seio desta Camara o aasnmpto do 
projeoto n. 64, do mala al~ interesse para 
o nosso Bstado, sonti-ma de-.éraa impressio· 
nado e desejoso de cooperar para a adopolo 
das medidas a que elle se propõe. 

molestia. . 
Est~ egaalmente p ovado que o conselho 

prophylatico de aacrltlcar immediatamente o 
animal atacado pela doenoa, como legUima 
defesa dos demais sloP, nlo pode ser segui· 
do pelos criadores em larga esoab, como 
pelos )tequenoa criadores. 

BIJes, muita vez, quando percebem que o 
animal está atacado do morbtu, este já o pro· 
pagou pelos demais oulroa, ou quando este 
se manltesta apenas em um antau 1, fllcil de 
e"dlnguir-ee pelo aaoriftolo deste, o criador, 
c-omo é natural, sente confranger se o oor&· 
Qlo de piedade pelo animal doente, sendo 
qoe de-.ia compactecer·ae primeiramente dos 
anlmaes sioa, que aquelle suooeasiva e flltal; 
mente contaminaria, prefere esgo\ar todos 
os reonraos para sal val-o ·i e dahi quasi sem.· 
pre a propagaQlo do ma • 

A proposito da extinoolo do mormc nas 
oavallariou elo ezercUo, o governo do sau· 
doso dr. Atronao Penna resolveo m&Qdar o 



diatiocto olinfco, dr. I mael da Rocha, á. 
Bllropa, fazer um -eatodo especial deaaa doen-
ça. que tantae sommas tem custado ao go-
verau federal nas auccesaivaa remontss das 
ct.vallarioas do exercito. 

Aquelle eminente patrloio, depois .te per· 
correr a AU .. maoha, a Inglaterra. a ltalia a 
a .P'ranç.t, dirit(iu se ao (astttnto Pasteur. de 
Pariz, de on •e, ae~n ell:lado,... lo seu dlrector, 
o S l bio proreesor Roux, trouxe o~ doi~ ve 
terinarios, dra. D.lpuy c Ferrei. que c . ntra 
ctados pelo governu brasileiro. estotiam 
aotualmente o maio prophylatico de extiogoir 
c morlllo nas nossas oavallariçae . 

Pctra provat· o alcanoo patriotico dCbU me -
dida do governo feder .. ! , o bem que delta 
resul ará, bafta dizer que o mormo era uma 
c1oença constd .:l'llda ineJttinguivel na Fran-
ça i entretaot~, nr-a 11noo11 de HY.6 o 19ú7, 
conform~ ~ eat.,htic ' publicada, nlo Re ve-
riftcou u ::s só c as" de mormo no territorio 
tranoez em UID t ffectivo d i 110.598 oavallos! 

E i~to devido á acyA.o inte•ligonto e pratl 
ca das es ola1 de veteriaario . &!I quaes 6· 
zc,am tcd s os anim.1 e pas~aram p: la pro 
va da mbl eioa. 

Cu i .. s , sem duvi ia, é o -programma lnva 
riavt'l que se adoptou slli e em oa"tros pai· 
zee, para a extiaeção do moro;to o qual, Fem 
motliftcaçltJ está sen1·• exeeatado pelos drs. 
Du iJOY e FMret, begando uos rereriu o dr. 
Ismael d11 Rocha em sua ultima coorerenaia 
publicada n'cO Paiz•. 

A'! ragraCJ !IJ as segui tes : 
cl. • Dado um caso do mormo num regi· 

manto toda a cavalhada é considerllda sus · 
peita i 

2. a T"do o animal que apresentar o qua -
dro raracteri ti eo do mormo, tem sido e 
~ ar á. Racritlc11do immediatamente, porqae o 
Estado só t sm a lucrar oom o ex'9r minio 
das tontos de contaminação dos animaos i 

3.• Todos os animaes suspeitos serão sub· 
me\tidos á. prova da malleina, Jiqaido que, 
injectado, revela o mormo, quando latente 
om antmaes que aparentam saade ; 

4. • Nenhum animal será incorporado ao 
ctrecti v o dos regimentos sanea<tos senão do· 
pois d11 prova dessa mall~ina, que, como se 
sa be, é um extractJ de cultura puras de ba 
cillos do mor mo esterelizado a 110. ·, e inof-
feasiva para os anlmaes sãos .• 

NAo precisa ser profissional para se inferir 
a sl'goranc• dessas medidas prophylaticas, 
que nos trouxeram os distia otos zoophilos. 

Como se vê. não f>Ji ainda d acoberto um 
remodio prompto o eftlcaz para a curll 
com oh·ti. do mormo, que só dcs1pparecou 
em França pela regr-11s citadas protlcoamen-
to postas em pratica p t- lo v terioarios . 

A r bro a pht \J ila é bem similb , nte ao 
mormo n-t. su.s (oiçã '> dd iaouravol seo<to 
mi Hlr, po 1 tanto, quo contractemos prott o~ 
stonaes que a venham combatPr em no o 
F.stadP, do vez quo os criadort>B peltts dirti-
culdad s do nosso mt>io o pelas despeRas 
quo acarretaria a realização de taes medi 
das não ~s podarão pôr em pratica com oxt · 
to rc: hz. 

Em ~ a.o Paulo, ~ao q ·o consta, já. o&tão 
sdoptaodo medidas c ... ogooores para a ex 
tiocçã l da febro aphtosa, submottendo oe 
anim .. e:~ slo : á provll da mllleios: porém 

nlo oonsego.lram aiocla r!BUUados segnros 
e delloitivos. 

Alé[Q do morao e da febre aplriosa, exla· 
tam outras zoooosea qae mereoem especial 
auW.ado. com? BPjam a gourme; a denoml· 
nacla pes~ de ca eiras, a peste da man· 
CJ.Uelra. o berne e o tras 

Seria ml\is erdcaz mah pr t ico, eu peo.to, 
que &U'l'<trizassem s o Pre ideote do E, tado 
a oontrt.ctar amou dois veterin.arioa no paiz 
ou no elttr.angeiro, q ue vies~ m fli.Zer um eata· 
do ~special cte u.es epizootts.s om no so B• 
tado, in ti~uindo, co . f rme a co~venteocla, 
com OJ proft sionaea: coatractàdos, uma cea-
cola de Vbterioatios ambal nte • como noe 
paiz9R ondi! a indu t ·ili p êoaultt t dtu aUto· 
gldo seu maximo. que irão levJlr ao prio.· 
cipaes oent os criadores 04 seu cuidados 
probsionaes. 

Sem tal ineenti vo, serlo baldados tod 1a 01 
esforços dos pod.e res publioo1, de o~ dus 
<'ostames e diL c matituicA.o do nosso tteio. 

Nlo é ró pelo prejuizo causado á nona 
induuria pa.atoril que tae:~ molestias reola· 
roam sariol cuidados dos poderes pubhooa; 
lhas, como a febre aphh •a e o mormo, se 

tranilllllttem dn animal ao homem, toatee de 
perenoes deagraçaa. 

São eai s as o.>nsideraçõea que por hoje 
faço ao prl'j i'C1il em dlscu,.Ao, d.:~ mau ISO 
interesie par~~o o nos:ao Eitalio (apoiados ge · 
rae4). 
c~m eatas idéaa apresentarei um sobsti· 

tativo a esse projocto na 2. a disous•ão, via· 
t.> como o R~gimeato o!o me dá. de o f,u:er 
agora. 

Queria apenas. to:naQdo parte na discussão, 
agitar estas i ê-ts no seio da Camara para 
que os di11tinotos profts ionaes que têm &:&· 
sento nesta casa, venham, com a~ suas lU· 
zes, esclarer o assampto, ajudando me nea~ 
campanha tão nobre e oeste momento llo 
pooisa neotra esh dial que tem cansado 
grandes prejulzos á. nossa pecuaria. 

(Muito bem ! muito bem ! O orador é muiiG 
(elícitado). 

Prtmeira di cus são do projecto n. 66 

B' Jfdo e posto om primeira disca são o 
projecto o. 66, auctorizando a coaoas !o de 
lice.nça a divoraos FervcntU ' rios de justiça, 

Nioguem tomando a palavra, fi ·a o pro· 
jeoto sobre a mesa pa a ser votado qua-ndo 
houver numero. 

Segunda ài&cussão do pro}ecw n. 62 

Entra em s ~guoda discas A.o o proj ->oto n. 
62, sobre a· cownrurção de um mau lé .. que 
guardo 01.1 r e t R mo!'tao 1 <to !.lr . JoAo Pi· 
abeiro da Silva. 

em debate é e:1ccrrada a dis c u ~ A.o, fi. 
cando ~ votaçlo ·adtllda P<>r f~tlta de na· 
mero. 

Parecer n . 155 

(Sobre a indicação o. 5) 

Di pensada a leitura, a requerimento do 
sr . Jayme Oomtl~>, é p . sto em di~ocu lo o 
parec t< r o. 155, ' p1oand.o pela ttpprova~io 
da indicação n . 5, que diz respei~ á. runda· 
ção de um « Posto Z') . t : choico P'edur"l ~ na. 



reglio pa~itt.orU do vaUe mineiro do rio S. em oertu sonu, alo clevaatadoa periodloa·-
Francl&io, ao norie de1lê Batido. mente por eecca~ 1&811 como a ·Aigerla, á 

O ... l'fel8oa de ae ..... - Sr. Pre Ttlnilla, o BtJpto, a lndla e aJIQDB territo· 
aldente, eo Dlo Tenho dlao\1~ o parecer t-Io rioe norie·amerlcanot !! IIUloanol. 
ezcellentemente elaborafo pelo no.,o q_om· Bm iodoa es1ea ponke do globo ae têm 
petente oollega e oompaoboirr, o ar. dl,ll· encontrado meios e proce88oa Clpuéfl de 
1a4o Valdomlro de .Magalbles. enfrentar. eéria o poeiUftlllento,areaoln9IO 

B1l v&onu ~o tóme.nte addotir maia algll· deaae problema, ainda mais cérro noaa na· 
mu oonsidera9GP1. teniando ainda maiP, si çlo vaata e mal povoada como é o Braall. 
6 posatvel, tuer calar no eaplrito da Camara Tree monlclploa do enremo norte minei: 
a connniencia da adopçlo da indicao&o, ro,joa1ame"Ote vlaadoa pela lndlaaolo u. 5, 
porquanto ella "Vita, como tl•e a honra de 'rea notavela moniolpioa do e:dremo norte 
diler aos nobret~ oollegas, aatlafner a ama do Bdldo :-o do Tremedal, na veneo~ oo· 
ldéa desde moita acariciada, uaqoella regilo cldenul da serra do Bepicl!aoo e qo~, peloi 
do nosao Bsaado, por todos qoanto• têm in· vaUea aecondarioa doa rloa-Verde Grande e 
ter: ases ~reeoe ~ indoe~rla ~aatorü. Pequeno, f•s parte da baofa do 8. Franotaoo, G 

Naqoolla roplo, ar. Presidente, a io&talla· do Balinaa, qoaal que ~talmen~ enorav&do 
çlo do cP~ato Zooteohnico Fllderab d'Wn· na bacia do Jeqoiünhonba; e o do Rio Pardo, 
dort., a omaaó Tes, nlo só ao melhor conho· qoe ~~ p rie dama baoia ~ parte e indo· 
cimento e divulgação doa meloa napa101 de pendenW-a cio Rio !'ardo ou }\aty e. rio 
aperfeiçc.arem o aelecclonamento das raoas e88o qoe do norte mineiro se dirige direota-
-paatoris, como ainda faoiliurt., por o11tro mente pua o ooeano-, rómente tendo eeae 
l•do, a reaoluçAo to maia aerio doa proble· munlclpio oma pequena ao na dependeo \e do 
mas qoe oa no88oa patrlcloa do norte en· Jequitinhonha pelo ulle do Rio do Peixe 
freotam neste momento. e quo é a debolla- Bravo; eaaea trea moniolploa do estremo 
ção do tremendo fi.• gello da secoa qoe, ha nor\e, onde a indoak'ia pastoril é a oocupa· 
mate de 100 aDDos, numa periodicidade fatal çlo predlleota e fllDdamental do povo; e88el 
e cruel, quasi sempre. noa annoa terminados trea montciplos qoe têm hoje uma ':f!~a
ém nove, aB&alta os mODiotpios da zona olo qoe olo serf. inferior a lC O ail a, 
norte-mineira, r.sendo com que o vane de elo joa\amente oa mais de"Vaatados pela 
~. Pranoiaoo, o nlle do Jeqolttnbonba, o calamidade periodioa dia aeocae qoe 'Vêm do 
vaU e do Rio Par4o o as bacias seculldarias C6aJ á e que. descendo pelos Batadoa inte-e· 
eelles dependentes. sejam tlagolladas pelo mediar oa até os sertões da Babla, penetram 
tremendo latPgo do fogo das seoclie, que nesses territorioa mineiros, espalhando o 
deecem deade o Ceará para o s 1 da Bahia laoto, a miserla e a dor. 
e d•bi ao propagam aos muniolpioa l'mltro· · sertanejo mineiro, ar. Presidente, ante-
phee, do lado de Minas. v;~ com temor oa anooa terminados Am 9, oos 

Da facto, ar. Preetdentt>. em todos o an· qoata as eecoas se têm reproduzido qoaaí 
noa oojo algarismo final é~· comi'. por osem· que t.O pótte dber matbema,:cameote. 
pio, em 1789, o anno ternvel da loconftdc n- B~ata citar i Camara dos srs. DoJ)utado~ 
ela, e dabi, perlodioameote, até o aoto~&l ao· 08 horrores 40 dali-povoamento, em 18Ul; ·d.;-
no de 1909, o meemo phen_omeno 11e tem re· pois em 1869 na época d.a guerra do t-ara · 
prodosldo, oom nma t•hdude certa o u,a- · • d ' ó 1"79 1 -tbematloa, tr. sendo o de•animo aos nossos goay • ez 80008 ap 3, em "' . • ao no oa •m•· 
patricios habitar. te~ daquella encantadora toso do eeooa em todo o Brae1l; entro decan· 

...~ ch-' : · nio após, em 1889, no anno em que veio a re&.ao, ~amandt Jnnnmeros rebanhos, ma Republict · e ain~a agora mesmo J& se deba-
tando as popnlaoõ.~e peJa f.>me e rcttrdando te ' tri i <~ • d o progres ivo deaenvolviment., da tona ser· m ce noaaoa pa c os ~om e.se .remen o 
tanejt. • fbRello da terra combuwla por om a~J de 
~888 terríveis épocas de p·no la 0 de fogo sem a oartcta das chuvas creador~as ••• 

de ta"• tr i O sR. Jol.o FRANÇA :-Numeroaas famUiaa vae ~o azem como ooneoqoeoc a DD· dlll ~~ emigram actoaimente como pono dar 
merC'aaa molee~aP, o empobreclm!!nh da testemunho peaeoal ' 
raoa. a deoadenoia da riqueza poblfoa o o .. 
det~povoamento, ás Tezes, em massa, daqoel· O sa. Nnsolf DB S~A. :-0 .despovoamen· 
181 terrltorlOJ, (~ gerau). to daqoella regilo, 1\l de"'l'DliDB. ÇOIDO ICa· 

Ora a inetallaQlo do c Po to z..,oteohnic 1 ba de dizer o meo lllnstrado ooJlega. o e:ro· 
Pede;ah oaqoella zooa attenderá tsmbem do du tamiliae o penegoldoà da terrl, que 
a eaae momentoso problema, qnt-, uma ves vêm i ~roonra de zoou mais ferteie, qoaea 
resolvido, port. um paradeiro Mos da" no1os alo as mattas de Arassuahy, de Tbeopbllo 
eft'eltoe qae produz a oatastroJ)be periodioa Ottan\ e do Peçanba -~mbem acarre~ a,.. 
das aeonae. B todo isso é raail 80 Govern.> proprio Es~ado forres o avultados pr?jo1zos 
da RepobUot, -porqoe nlo liÓ é funocão da (apoiado•)· 
Unilo a ex\inoçlo desse tlaa~> llo nos Bstados O ea. Jol.o FRANçA:- E principalmente 
do Norte do Brasil, oomo tambem porque jlL para S. Paulo descem ~migrantes aoosudos 
tem ella se appareibado ultlmament~t doa pelae aeo.JIB. 
meio1:1 que a aotencia fornece para obstar no o sa.. NBL,oN DB SDl'fA :-Todos aqocllEs 
paiz os maos effei1oa dessa horrenda caJami nossos pa\rloios e outros habitantes do mo· 
dado. To>dos sab~'m qoe b"je esses meios nicipios da Bahit, que condoam oJmnoaco, 
consistem na açuda~eJr, ntS barragens, e "Vlo em busca de regiões ondo poeaam Tiver 
repre!laP, na irrigaçlo artitloiaJ, no replantio melbor, onde possam ter certo o pão ;jOO"· 
do tlJrestas e em tantas outras medidas dlano, de modo qoe essa modanga de r.mi· 
acon~olbadaa por paizes que, como o Brasil, lias perturba mesmo a vida economioa dos 
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-outroa municlpioe, que 18 vêm de aublto In· 
vadldoa peloa pobJ.Iéa cretiraD.WD. 

A lnaullaolo do cPoato Zootoluüco Federab 
resolve, PGII, 001110 tUu< Dlo eó o problema 
putoril aa aele•o du raoas peouariaa e do 
adean~I.Ulento geral 4eeaa rendCiaa indoetri&t 
como tambem fa"Yoreoe o ttelabeleoimen\o 
pela Uoilo 4e meü4u acante.Ja•ora.• de "e 
borrinl pbeaomeno daa aeccaa qot', efJ aol~»l 
mo111ento, a soteooia tem meio.s .capa10 de 
Jogular. (M"aw betJa ) 

Ora. a Unil<>, ~ eabldo da Caltl, dispõe 
ao&u . lmente de uma oommieelo de trabalhoe 
con,ra a eecea, tendo j6. ioetallado alguns 
t rabalhos no Cea•á, n 1 Rio Grande fo Norle 
e na Bebia . 

Ou ante o governo do inolvidave mineiro, 
dr. Joio Pinheiro, hoove pr.omea11a efteotlva 
da Uollo oara qoe -se prolonguse ao ter ri 
torlo de Minas Ge~s a fnataHaolo de aer· 
vlooa tongt'oerre, capazea de enermloar 
eeec fiagello e Jl nosso E•tado. 

Aqu~llee no•soe pdricioa levantam mlos 
&t>pplioee aos poderes da Re,ubHca para qne 
a Unilo e o Balado -coojo~doe no mesmo 
esforço de patriottam3-debPIIem •o pr•·m· 
pto eue ph Pnomeoo qoe noa assola, atas. 
t m para sempre e111a c&bmidaife daqoella 
rGeglAo que, após alguma.- inverniu, ea tran· 
sforma em um Paraiõo de fartura. E para 
demonstrar 6 C:nlara a veracidade da mi 
oba asserçlo, basta dizer qo'e u cmedidaF•, 
que alll af-nffa se adoptam para a venda doe 
ge oerce alimentioios, &l'l estas: no monici· 
Jio de Sallnae, o alqueire é de 144 litros ; 
nos do Tremedal e R\o Pardo é de 160, etc. 
B' ama zona aqu~lla onde em épocas nor-
mat'a a terra paga, com prodhzaUdade inau · 
dita, o esforço do homem, que, entretanto, 
nada pôde contra a calamidade fatal da eeo · 
oa aterradora. (.Apoiados). 

Todos nós temos bem patentes 6. imagina· 
çlo esses quadros danteacot que represen 
tam aquelles terrltorica assolados pela fome, 
pela peste e por todo o cortejo de desola· 
oôee. que acompanham sempre as orlaes oli· 
matericas, Jor qoe passam todos oa povoe 
intelize11 por ellas perseguidos. 

E', portanto, o m dever de patriotismo da 
Uniio, é dever -primario do E9~do traser 
consolo áquellee noasoe compatriotas do 
valle d Jequitinhonha e do valle do Rio 
Pardo, onde vive uma ]lopalaoio sadia e va. 
lida, oapaz de trabalho, como tem demona · 
trado. ( Apoiados; muito bem I ) 

Vemos a orientaçlo benefica doe governos 
-federal e estadoal-proeorando dar solo· 
çl á criso que nos opprime em mataria de 
meic·s transpo tes : a estradaq Pe crozam, 
projeotos se executem. novos taminbos se 
atrr m. sy.-tematiza~dr-sc a viação do ]l&iz . 

RPsta qoe SPco ndemo11 esses Psforç. s com 
uma otra Fério de metfitf s que apparolhem 
melhor o< b< m E' ns para a ciP fesa da vi lfa, 
para tfp( !IR l!ll riqueta pobl ina e para o 
proprio oo~ran ·eciman to do Est• tlo; medi 
das F&lvadorall que li~>fno dam melhor í'ssa!l 
regiõPs poriodi • monto tla~ella lf as por 1 s es 
catacly ma~ quo a sclencla pôde o devo ro· 
solver. 

Sr. Prt>sldente, tive o prazer rlo ver que as 
idéas compcn jadaa a in dicação n. 5 acha· 

lO~ 

ram eoho e oauaaraa aatiata~ naqoell& 
regllo do noa o Estado. 

Um diatinc.t.o proteeaor no$ ineb!o. o ar. 
Carlos Leopoldo Daryell Jooior, ea cara, me 
dir1Jlu ee~a bellaa palavras, qae peoo ll· ct* á Cam~ra para ler. (LI) : 

cSstes tr R mnntcipioa do Tremedal, Sali· 
naa e .Rio Pardo pouu m, além de moi1a 
rtque&a .oo uob solo, eapanioaa t rliJidade, 
ooa iemp e das chuvas regolaree ; a ter. ivfl 
seooa é, eatrewniO, o pesa4eJlo do ~;eu pobre 
povo, oJo só por caoaa do mal om e.i, .mae 
ainda p'lrqoe os monicipios em queatlo e~ 
de Arauuaby alo o caminho para oa milha· 
rea de cro~irao\eb . qoo emigram de soa t-e!'-
ra feita de.;eriO, e. ' em demaoda das ma \las 
de Tbeophilo Oltoni e Peçanha, vêm ajoclan-
d a roru111mir os recursos d~e Joga• ee da ena 
passagem. Salinas, Rio Pardo e Tremedlllee· 
tio em ooodJções opümas de poderem reais· 
Lir com vantagem aos etreitoa da serca. que 
nlo v.em 1n· pioa&d»meute, ••• pód rer pre· 
viela de modo quaei cer~. coao aabemott. 

Aqoelles mooioipioa têm aguadas poaaan· 
tes e de n :lscente e levata, propriae parair-
rigaçlo; tê:n quebr~&dae o arroios eeocos, 
es peciae r1 para bar ragene e aço~agens; têm 
plaoioies baixas, quo se pree~m •dmiravel· 
mento ao bo -r be manto das respectivaa 
aguu }'o moinhos de vento; têm arvores. 
como o grande tamb()r~ para os Jogares al· 
tos e o f roadJso ml'lungú para as terraa 
baixas, que servem para replao~qAo ; têm 
lagoas que, protegidas oon venientemen~e, se 
torna.m om soocorro para o gado, noa mana 
tempos. . 

Jente·M a todo isso, eebooado apenas per 
a11mma capita, um pouquinho de cultora r&· 
cional e d.a induetria pastoril seleocionada, 
e teremos, em vez de tre11 desertos periocli · 
coa, trea jardine permanentes nesse nosso 
Norte-que é um reaervatorio de energial 
poeaantes para o futan. de Mina.a.• 

E Minas Geraes, sr. Presidente, qoe pro• 
oufllt sem dieünoçlo de regiões e de tUbos. 
que procura, u ::J ida, oobeea e grande, mar· 
cbar na vangoarda doa deeUnos da Federa· 
çlo; Minas Geraea eep~u e necessita multo 
des~a mio torto de soecorro que a un·lo nos 
pode dar, e a região do e, \remo norte conta 
com efae eefor!)o patrlotico de am11aro o au· 
xlllo qoe o Estado nonca nos negc u nn ho· 
ras afftictine dessas orisel!. (Apoiado~. Jlui· 
to bem!) 

Penso tllrá. obra de patrfotjsmo, mabl do1 
que patr ioslsmo, fará. obra d humanidade 
a. Camara doe Deputados, treze ndo a elnce- . 
ridade do seu apoio e da sua approva~, io aoa 
termos da indioaçAo que tive a bonra de f Jr· 
tT' Ui t~r, ~ o rqoo f- lia vi rá - tra1o zln te -se em 
brove re~slid ado po1• parte da Uoilo e do 
E · t~&do-a'llf.a r ar a ma das mais Cvt'mrsas re· 
giões e terr-a mineira, uma das regiões que 
IJl ll i sc,ffrem com a prriocUcidade desses 
tlagel os o uma du qoo mais fo rtemente 
bAo de conc o.~rP r para a r onda~ publicas-
fh pois do bc m cortada de caminhos do Co~~ 
c "e bo~t~ e tl'iida de rodagem, quando alJi 
>c c~tabt-lcco em nocleos e f11zendas modelo, 
que modifiquem os proce soe sgricolae ; 
qu ndo s l!i se fu ndar e&se Posto Zootecbnl· 
co, quo fa vorC'c ?ré . indubitavelmente, a in · 
dostri pas toril, indu trfa essa quo já é ama 



~il.qoe ma.• JMUmente couonem para o 
fortlleelmeDto- •~• orntte. ..... Ieee ,. 
terra de Mfnae Geraee. t•t~~~o aa.t .II!Wiao 
kml O orador t mwito (llfcltado.) 

NlD,aem 1Jal11 pedindo a palavra, enQer· 
ra-ae a discnlfi<', ftoan4o o pareeer aob1e R 
meea para ter -.otacto qudo "'tGG'ftr nome· 
ro. 

Nada mais havendo cpae tratar. o ar. Pre· 
aldente ctealgoa para amanbl a aogolnte 

ORDBM DO DIA 

PRlM.BilU. PARTB 

At6 ama hora da tard~: 
Leitura o ,approvaçlo da aou. 
&pedlente. 
At6 doas ho.,...a da tarde : 
Apreaeoteçlo de pa .. eoeroR das oommiuõeP. 
A.pre•~'ntaolo de nrnjeotos, req .,erir,entoa, 

indtoaçõt'B, intêrpf'.lhc:ões 0 11 m C' çÕPS. 
Dleeo.tJio de rt>qoerimt'ntos, iodloaçõeP, 

laterJellaçõea e mqões. 
Appronclo ele re4aeçõea ftna~. 

fJ:OUlf1).l PARTB 

Até 4 bor111 da tardê : 
Votte.to em 1. • cfittcOfiFilo do Drojec~ n. 

61, •oetorfztnlfo o Prnfdente lfo E tlldo a 
taser •oao&o • Bseob livre • Od_ontoJo~•. 
do pretlio em qoe a meema ttü inatallada, 
neata Capital. 

Vota-o em 1. & do de n. 65, aootoriaando 
o ..,-.erno do Batado a ·abrir um orodtto de 
2SO:OOO.SOOO para o ftm de soh·er o compro· 
miJ~~o rontl'l h Ido com oo membrn do maJris 
terlo prfma'rio, l'm faM do art 17, da lei 
n. 221. ele 14 de soteJDbro de 1891 

Vctaçlo em '1.• do projeoto n. &4. sobre o 
eatudo b meios Dropbylatio ~ ,reventivoa 
e coratiYoe da feore IPhtoaa e de ootraa 
eJisootiU qoe de prefõreooia ataoam 11 ra· 
011 bnfnaa e 10Jnaa f'J contém ootrat prori-
4enolu; 

Votaçlo em I.& do de n . 66, aootoriu.nllo 
a oonoesalo de licença a diveraoa senentoa· 
rioe ele jostioa: 

Votlelo e-n 2.& do de n. 62, ac b e oonstMl· 
O(io de om mtoaoléo qoe ~o rde os reatoa 
mortus do dr. Joio Pinheiro da Silva; 

Votaclo do P'reoer n. 155. opinando pela 
app?ovaçlo da ln1foaçlo n. 5, do oorren~ 
anno. 

Levanta·se a seaalo. 

lQ.& SEiBAO ORDINA.RTA. A S 20 DE JULHO 
DE 1900 

PR'BBIOE~CU. 0 () FR. PRAD') L• PBS 

SUUMA.RIO: Acta.-Expedlente.-Ordem do día 
.Ao meio dia, feita a .•bamada, arham-ae 

presenteei os eenhoru: Pr do Lopes, Ame-

rloo Lo~ Pêclro Rofa, Paollello, JaJIU Go· 
ett, a-1le do A.uaf. CIIIDpoe •o A ... 
ra1, lolt....,,...lllllo Porphtrlo, l»edro Labor-
ntt, Joio Anlonlo, Joio l'r:noe, lgnaclo Mor· 
ta, Scbomann. Garlbaldi de Mellt', NeJaoa 
de Senna, Antonio llonra. Raul de Paria e 
Vatf'oBdro 1lepftllee, faltendo cotll ea11ta 
participada oa seDhoree : Xavier Rolim, Oal· 
dlno Rfoa, Tooqoe~lle, Stylita, Jolto da lloUa, 
Heitor de Scuu, Z?routro de Alnrenga, 
8enna I'Jgotlr-ado, Agostinho Pt>1'etra e ~olo 
Lisboa e aem eJJa os maia senborea. 
· O f R. PllBSIDBNTB ronvtda pua o Jogar 4e 
2. o secretar!, o ar. Pedro Rosa. 

Abre se a Se&l!lo. 
L' da a aota da anteot'dente e r lo haven· 

do qoem eobra ot1a taoa observações 1'lca & 
mesma aobra mes' pua Fer appr.>v!id& 
qoando hoover Daiaero. 

O sa. 1.0 SacaBTARlo U conta do segoin· 
te 

BIPIIDliKn 

Settr(!taria do Interior tio Bsta4o tle Geraee, 
BeJI() Horiz,nte, 23 de junho de 1009. Pela 
3.& secçlo. N. 85. 

Sr. I. • Seoretarlo elt Cam<.ra d.lB ar,.. De· 
pata doa, 

"'enbo a honra de t.preaentar.vos, para qoe 
dlgueta otrerecer l consUerao&o do Coogres 
ao Legi lat1vo, a Meosagem qoe o ar. don· 
tor Presidente do Bdado lhe oirige propon· 
do a ftxtçlo da forc;a pobüoa para o u.er cl· 
cio de 1910. 

Saode e traternlcla4e.-O S!cretario elo In 
~rior, Jlagal~ãu Pinto. 

••-em 
Palacio da Presldencl& do Estado de Mi · 

nas Oeraos, BeJlo Horizonte, t3 de junho de 
1909. Pelo Gabinete do Preeiden~ do &t&· 
do. N. 

8J'8. Presldeate e mais me11lbros do Coa 
g r888o Legitlltho do Bltado de MinaP. 

Em obsernnofa ao tilpotto no art. 57 da 
Conetitulo&o do BtJtado, apresento·voa a in· 
clo1a ta~ella de fb:~tçlo da foroa publica 
para o ez:eroioio de 1910. 

Importam f'm 2.494:821 500 as de p~su ne-
oessariaa pa1 a a maanotençlo da milioia, con-
forme a discrtmtna~lo feita na mesma ta· 
bel!s , organizada de a ocordo com a propoa· 
ta dJ orçamento qoe ji vcs foi enviada. 

Saude e !raternfdadl".-0 Presidente do Bs· 
tado, Wenculau Braz Pereira Gomet. 



tO f; 

Tabella da ftx._. da f'erp pa•lln do ·Ba&atle de m- Qe. 
.. ea .... • exeNielo •e 1910 

I 

· Veneimentoe 

Claaaifieaçlo Total ... o ai .. :a Por anno o 
8 .. :s 

~ z 
---

a) Pesroal da Brigada Policial : 

1 Coronel eommandante ............................. - - 8: 
1 TenenttH:oronel secretario ........................ - - 5• 
4 Tenentea-eoroneia eommandautes de batalhOes .... - ·= 21: 
5 Majorea, sendo um aaaiatente ............................ - 4: ()()() 21: 
4 Capit ea elrurgiOes .............................................. - -&: 16: 
1 CapltJlo auditor ................................ ..................... - 3: 3:60 

2! Capitlles sendo 4 ajudantes e 1 encarregado do 
material ........ ............................... .. .................... -

3= 
19!.;;.;;.;;: r.-.-

21 Tenentes, sendo 4 11eeretarios de batalhllo ........... . - 1\: 63: 
~ 38 Alferes sendo 4 cuarteia-meatres de batalbllo ...... - 2:4 ~1:200 

4 Sargentõs ajudaniea ...... . . . ... ... ... .............. ~~ - 3. )' ~ 4 Sargentos quarteis·meatres ...••.• .••••..••.•••••. - 3:50 
4 Corneteiros-mores . . • . . .. • . . • • • • . • • . • . • . • ..••.•• 1$800 - 2: 
1 Direetor de musiea, que pode ser paizano ..... ; •• - - s. 
2 Mestres de muaiea ...................... ..... ....... = - 1:~ 1001. 

20 M u.siCOI de 1. a claue ........................ " ..... - H: 
20 Musicos de 2.• claae .... . ..... ..... .... .. . ... ..... . 1$800 - 13:1tg, = 20 MU!Iicoa de 3.• claase, ...................... ... .. .. 1 700 - 12:41 
11 Pr1mei.ros aargentoa .............................. = - 13:651 
84 Segundos sargentos ....... .. ................ . .. .... - 61: 
17 Forriela ............ .... . . .. ..... ..... ............ l$900 - 11:78 

no Cabos de esquadra ••..•..•••.•••••.•••.•••••..••• ~ - 111: 
3{ Corneteiros e clarins .............................. - 21:097 

' 1.004 Soldados ......................................... ) 600 - 936:1 

~~ EtaX: para 2.000 l~' a $000 • •. •• • •• •. - - 657: 
Far mento para • praças .••••..••.••• - - 200: 

d) Gratlflcaçlo a reengajados, a $200 ........ - - 30: 
e) Forragem, ter~ e medicamento. para 

os animaes da gada e forragem para 
20. os dos otftciaea montadoa •..••••••.. .• •.• - -

I 

~~ Ajuda de custo a offtciaes em tranaito ••••• - - 10. 
Remonta doa animaea do esquadrllo e dos 
officiaes monUdos.. . • • • • • • • • • .......... - - 2: 

h ) Compra e concertos de equipamento, ar-
mamento e muniçllo .•.•.•••.•••..••.•• - - 3: 

•1 Aquartelamento\ enterramonto, e,;pedlen-
te e l~?z. sendo :oooeoov para eonserv8910 
da •L1nba de Tiro».. • • .. • . .. • • • • .. . • • • - - 51: 

Somma •.•..••. - - 2.494:821 -........ .... 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, 23 de junho de 1909. 
\ E.NCEELA BRAz PEREIRA GoMD!. 
EstetJão Leite de Magalhães Pinto. 
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Of}t~ 

l>o mêamo ar. S~oratarlo do Interior, 
vanamittindo, para ser tomada na contide· 
raolo qoe merecer, uma repreaentao&o do 
Con.selbo DeliberatiTO .Moniolpal de Caum· 
bó, To\ada em sna aeaalo e:draordinula do 
11 de maio oltimo, pedindo a ~ransrerenola 
da a6de da ooraaroa de Baependf para t.qael· 
la Tilla.-A.' oommialo respeotin. 

~ 
De Manoel Ramos da CrQ& Sobrinho, es· 

praoa do 3. • baUlhlo da Brigada PoHoial, 
reformado por decreto de 15 de fenrelro do 
oorren~ anno, oom 111eade do toldo fim· 
pies, pedindo a deoreaçlo de uma lei qno 
lhe oonoeda o soldo por ln~iro oo pelo me-
nos trea qoarua pariea.-A' oommtlllo de 
PetioÕes. 

Do presidente da Sooiedacte Mineira de 
Agrloutt1U'8, dr. Alvaro daSilvelrt,pedindo 
uma "Verba qoe a oolloqoe em poelçlo de po-
der oomprir a mla,io a qoe se tmpoz -A' 
oomml.salo de 01'9ameob. 

Nlo havendo parecere• das oommlssõea, 
nem projeotoa. requerimento!', indicações, 
ln~rpellações e moções a serem apruenu-
dos e continuando a bata d3 nomero para a 
vobçlo das ma~ri&B da dlsooaBio encerrada, 
o ar. Presidente dls qo.e oontinoa para ama· 
nbl a meama ordem do dia dada para hoje. 

Levantaso a seaalo, 

20 . • SRSSÃO ORDINARlA, AOS 21 DE JULHO 
DE 1909 

PRB31DSNCIA DO 8R PR.DO LOPES 

UYMARlO; -Aeia. -Expediente.-Discul'IO do 
ar. Schumann.-ApreaentaçAo de pareceres.-
Ordem do dia 

Ao meio dia, fel\& a chamada, acham se 
presentes os srs. Prado Lopes, Americo lo· 
pes, A•gamlro de Resende, C&mpos do Ama 
ral, Bdo.ardo do Amaral, Raul de Faria, Pao· 
liello, Heitor de Soo.sa, Nelson de Senna, Ed· 
gardo da Cunha, Tavares de Mello, Javen.al 
Penna, Joio Antonio, Jayme Gome~>. Joio 
Porpblrio, Pedro Laborne, Affonso Pfnna Jo.. 
nlor, Alves de Lemos, Antonio Moo.ra, VIII 
domiro de Maaalhlea, lgnaoio Mur", Arb· 
~teles Dutr•, Joio Franoa e Schomanr, f~al 
tan4o com cao.sa p&rtioipadaos are. Xavier 
Rolim. Galdioo Rfos, Tooqo.evme, Stylita, 
Jo.lio da Motta, Zoroastro de Alvarenga, Sen. 
na Figueiredo, AgosUnho Pereira e J lo Lis-
boa e sem ella os mais senhores. 

Abre se a sealo. 
Lida a acta da antecedente e olo havendo· 

quem sobre ella taça observações, doa a 
mesma sobre a Mesa para ser approvada 
quando houver no.mero. 

0 SR. 1. • SBCRITüiO di. conta do R guin te 
BUBDIDTB 

Repren11ta~ 
De babiiantea do povoado cSanh Qoiteri&ll, 

do mo.nicipio de Caldas, pedindo elevaçlo do 
referido po.-oaclo t. oathegorta de dietrioto 
de pu.-A' oom•iwalo reepeoüva. 

Rtg'""'""'to8 
O IR.. NliLBOI'f DB SENNA manda t. Mesa O. 

reqoertmen~ do er. Nicolaa Jos6 Ferreira, 
2. • otdcial da Direotorla de Viaçio, Obras. 
Polllloas e Indo.atria, rei~rando o peclido jt. 
telfo ao Congresso da contagem para apo. 
aentadoril, do periodt' de teapo decorrido 
de ?.3 de m.tUo de 1878 a 3 de setembro de 
1885, em qo.e eateve af•aUcto do aerTioo, 
Tia~ ter llilo relntegrado.-A' Commilflo 
de Lepalac;lo e Justioa. 

0 lll- RAUL D8 l'AB.U. en"ria t. Meu, IOOID• 
pan.bado de dooo.meo~e, um req·.lerlmento-
do bacharel Albertina Pflrrelra Drommond, 
pedindo, para o a ftns premtoa nos arttgos 26 
e 37 da lei n. 375, de 1903, contage-n do tem-
po em qoe eseroeo. o cargo de ao.siliBr de 
gabine~ da Prooo.radoria Geral.-A' Com· 
miaalo de Legislaçio e Justiça. 

~prumtagão 

o aa. ScHUIU..KN :-Sr. Presidente, pedi a 
palavra para 'er a honra de enTiar t. M~sl 
ama representaQio, firmada pelos dignos fon. 
ocionartoe da Secretaria das Finanoaa. ara. 
Je«erson Darphe Mourio, Arthor de Castro 
Lei~ José 14. de Araojo Valle, Joio Gonr· 
sand de Araojo o José Pedro Teixeira de 
Soo.aa, aoUoitando qo.e lhes sejam ooncodi· 
das hablhções propriaa para aoaa reslden · 
ciaP, em eguaes oondioõesls qo.e foraa fel· 
taa a outros tuoocionarioP, qoe, em identlou 
oiroo.msta11oias, receberam os mesmos f•To· 
res do governo rederal e do Batadc para. 
aqui transferidos por força de lei e deoretoa 
de 1897 e 1898, bem como a empregados da 
Prefeitura aqui areada poateriormen~ t. 
mo.danoa da capital, sendo certo que todoe 
jt. se acham no gozo desse favor, menos oa 
pelioioaarios qoe agora solicitam, indemni· 
zando o E itdo, por desoon~s menaaes em 
seus vencimentos. , 

Passando ás mlos de "'· eso. a repreaen · 
taoio, para ter o destino regimental, espero 
quo a bonridQ commis lo farto a devida j11S· 
tioa. attandeodo ao pedido dos mesmos fun· 
c"ionarios qo.e oom toda a olarel"~~o expuze· 
ram o direuo que lhes a;siste. 

PaeEo & lêr a representaçlo. (Lê) 
o llR PaBHDENTl< manda que se remeta 

a refe t ida representaçio á Commiealo de Pe· 
tieões . 

APRBBBNTAÇÃO DB PARBO•Ra DAS 
' COMMIS6ÕIS 

o sa. . Jol.o FB.ANOA, por parte da Commls· 
si·> de Petições, lê e enTia l Ilesa o sego.inte 

Pareefrc.:n. f5f> 

A uommisslo de R pres9ntaoões o Peti· 
~;ões, a que foi prestote o requerimento do 
cidadlo Galdino Augusto da Lus, oontractan· 
te da consirueçlo da cadt>ja de Tres Cora· 
çõae do Ri Verd~, 'P9dindo lhe seja paga a. 
indemnisaçlo oorreepoodente a 30% aobr&-
o valor do seu contrllcto: 

Atioodendo que das mlno.oioaat i.oform&,· 
oões praatadas pela Dlreotorla da Viaolo, 
Obras Publicas e Iodo.a~a deaiacam•se ae. 
aegointes obaenações : 



l Oj ,. 
~·;··:H.: ~- ítorante a exeooc;lo nada se ve .. 

riftcou de anormal, tendo os aerviçoa oorrltlo 
calmamen~, nenhuma reclamaçJo .Modo ha-
vido na ocoasilo, a$6 ser en•regne a obra, 
que foi Belllpre vUitldl por enaeoheiro. 

Em jnlbo de 1006 apparereu a prime.,a 
reclamao&o, a qual tó veiu oaoaar extranhe · 
za, sendo aareaentada depois ela obra termt-
nada e recebida por termo aaalgnado pelo 
eapre~iro, sem qualquer observaolo on 
protea~, nlo pesando neaaa aUeaaçAo quanto 
a dettloieooia do orçamento, porquanto, no 
valor reepectivo tes o reclamau~ o abaU-
menw de 37218{>2 na arremataçlo em basta 
publica. on1o houve outro Ucltant-e. 

Foi indeferida. acontecendo o mesmo i 
apres ~nhda em novembro, quo nlo trotne 
um fundamento novo, a nAo ser um artiao 
inaerto n, jornal Ptusagwo. no qual, entre· 
t sn•.r, nio se dotcobriu a forca Decesaaria 
par" provocar uma declslo favoravel. 

llieUa exposloiO Dlo se encontra um só 
ponto em qoe a pretençlo do ar. Gllldino 
possa apoiar-ao para a sua defesa, e mesmo 
que moitos se enoonttassem, todo se desta · 
zia pcran~ estll declar~tçlo, contida DO ter -
mo do recebimento dcdnit-ivo, SISsigoado pelo 
sr. Gald!qo : -tf.can in o con.tractante sem 
direito d;~alquer rcetam~ão do Estado em 
rela9ão -a,.mum11 ob ,.a. 

Pu r tudo isto a com rtdssAo julga de~cabi· 
da a preteoç!o do suppltoaot-e, e é de "pare· 
cor que seja a mesma indeferida e .arcbivada. 

Sala das commissõea, 21 de jolbo de 1009-
-Joao França, ro•ator.-J . yme G,)mes.-
c~mpos do Amaral.-Ignaoio Morb.-A im· 
primir-se. 

O 1 R. BBITOR DB SouzA por parte da com· 
missao .de Constitlllç!o, Leglalaçlo e Jus~ioa, 
on via ~ Mesa o sego in te 

Parecer para 3." discussão do prô1e· 
cton. 46, ;ie 1908 

A commissllo de Col'lil1ltoiQio,,. Legialao&o 
e Justiç~é do parecer que o projeoto,-n. 46, 
do aono past!alio, approvado em segunda:.dis· 
ouselio ~om uma eD1ehd&, seja submettido á 
terceira disoussio e approvado com a se-
gllinte redaoçlo ~ 

o Congresso .Legislativo do Estado .i e Mi. 
nas Geraea decreta: 

Att. I. o o Governo do Bs\ado nomeará, Ji. 
v remonto,· novos juizos .J1e direito para as 
comarcas de primeira entranoia, quo se va 
gat.'em, observado~ os requisitos logaes sobre 
babilitaçlo dos pretendent-es na fôrma da le· 
gislaçAo em vigor, e preterindo. ao seu cri· 
terio, <'S jniz~e.do qoadro aotual para ot'ro· 
vimento das mesmas comarcas. · 

Art. 2.0 A matricula, para con tgem de 
tempo El apuraQ!o da a.ntigutdade dos joizes 
de direito do Bstado, aerl feita, no principio 
de cada anno, na Secretaria do Tribunal da 
Relaçlo, & vista das certidões de exercício 
desse3 magistrados, extrahidAs semestral· 
mente, pelos r~speotivos esorlvles noa_proto-
collos de aeus termos e ooo:arcae, e d1reota 
mente remettidas, de seis em seis mezes, pe· 
losjoiz•s de direito ao Pttlsidenteda Relaolo. 

Art. 3.0 A probibitlo decretada pelo art. 192, 
da lei n. 375 de 19 de setembro de 1903. não 
~tbt&DgO OS OOÜOOtores 0 08 OBCri Yl0S d&B 

oollectorias estadoaes, os qoaes po,Jcrlo ser· 
vir oonjuncumente DO mesmo tribunal, co· 
marca ou districto com toncoi D&rit sjudicia· 
rios que sejam senJ aso~ndentl.'s. descen· 
dentes e paredes coosangolnEos até o torcei· 
ro grao, ou a1ftns no segundo gr·au, (Ontado 
por direito civil. 

Art. 4.o Revo8am-se as dispcs!ções em 
contrarie:>. 

Sala daa oo mmiesõet~, 2l de jolho de 1009. 
-Heitor de Soos», presidente .-Edoardo do 
Amarai.-Valdomiro Magalbles.-A impri· 
mir se . 

Nlo bavt'odo projectos re~.rimentos, in· 
dieações, interpellações e ~es a FHfm 
apresentados e continuando a falta de D'.l-
mero para a votaçAo das matarias da dtr. 
dhonsEAo encerrada, o sr. Presidente de-
clara quo continua para amanhã n mesma 
ordem do dill j& ann on iada para b Cijl.'. 

Levantt-"le a sessAo. 

21.• SESSÃO ORDIN.\RIA, AOS 22 011: JULHO 
DE 1909 

PRB~lDBNC1IA. D'l SR PRADO L <·P89 

SUMMt\RIO: Acta.- Expedient .-Votações.-
Pa.recerea para 2.• discussão do projecto n. 63. 
Ordem do dia. 

Ao meio ditl, feita a ohamads, acham-se 
presl)nteR os ars Prado Lo )t:!S, A -nerioo L1 po~. 
Argomiro do Rezon.dt>, Heitor d ' Souza, Raol 
de Fat ia, Jayme Gor:.les, Til ares 40 Ml ll ,• 
PaoliP.IIo, Martins da Stl va, Cdmpos do Amara l: 
Eduardo do - maral, Edgardo da Cunha, Ga. 
ribaldi de Mell->, Palro f<. ~_sa, Antonio Moura, 
Joio Porphlrio, Juvenal Pen a, Aristoh leR 
Dutra, Alves de Ll'm: s, cbumann, Nelson de 
Senna, Pedro Lab.>rno, Valdomiro de Mf ga-
lb!es, Joio Ft aDeB, JoAo Antonio, Joã L•s-
boa e Ignacio Murta faltando, com oa usa 
participàds, os srs . Xavier Rolim, Galdino 
Rios, Tooqueville, Stylita, Julio da Mot· a, 
Zoroastro de Alvarenga. Senna Figuoired e 
Agostinho Pereira o sem elJa os mais se-
nhores. 

Abre-::e a sose!o. 
Lida a act da antecedente e nAo havendo 

quem sobre e lia r~ça ob. ervações é a mellma 
dada por appl·ovada o bem assim as de s dias 
15 a 20 do corrente. 

o aR. 1. o SRC&BTARI·> d& conta do stgu'ote 
BXPBDIBNTE 

O f fie; o 

D.:> ar. Secretario do Interior, de 19 do cor-
rente. devolvendo o requeri 1 ento em que 
a professora de Rcmedioa, município do Bar 
baoeDa, d. Maria rl~A r.onoeíção e Suva V~tlle 
pede um jj no o de licença em prorogal iO 
pàra tr. tameoto de soa saude, visto fo l 'e-
oer-lbe comp · tenci~t para der~ rir tal reque 
rimento e I flloe da 1 glslaçl!> vi~en t c .-
A' Commi si' de Petições. 

Mpruent.a~u 

Da Franchoo Sabino de Figueiredo e ou-
tros pe lindo transtdrenoia do suas proplie· 



d Jdo ~ agrícolas do distrloto da Colceiç!o da 
Boa Vista, muoicipto de A 1!enas para o dis 
tricto da cida1o de~ C:ibo Ver.te.-A' commls· 
são respectiva . 

De 8ov8ro Vt rgilio Fraocl) e outros, pedin· 
do egnalm. nte kansrorench de soes p:-o. 
priodades aj!gricol:Sa lfo dist• i ' to de Camoes· 
n·e, municapto de Jaol hts pua o de B , telhOfl, 
mnniciptn do Cabo Verde.- A• m esma ·e-om 
mis.sr.o. 

REQUBRIMBNT J 

o &R. Jl" >M.u.. PKMNA pasaa is mlos do 
a.r .• Pres,d.eota atlm ele ~er o deat-ioo regimen-
tãl U!D requerimento Pm que Jmé Loca'!- ela& 
Santos pode tNnst.u-encia ele epa propdeda-
do mnoacipio de Vlçou-pa• a o de Rio Bran-
co.- A' mesm• coma:nls Ao . 

Não havendo p&treof: nB daa co,Dla issões, 
nem r.,qu erimento , i.1 tioiltõoa. intarpel.a-
çõeste a11 çõcs a serem spresontados, passa· 
se á 

2.• PARTE D ~ ORDB\1 DJ OrA. 

VOTÁÇÔRi 

Sã a l! pl'6v.ado~ em I .• discos:. Ao o& PN 
jectos n!l 63 e 66 que ! lo reme\\iio á Com· 
missão do Peli ·ões; o dJ o . 6~ q 1e v lta á 
commis Ao de Orçamento o o de u. 64 qu) 
vae á..oomiDissAo de SliUde Pub:ica.. 

Em ·2 "' discust;ão é approvlldo o projec to 
n. 6;?, que é envia ·o á o _. mmi •f io dO ~etj.. 
\Õ ~N . 

E' tloa fmen te approvado o parecer n. 155, 
f:ob~e 1\ ia lioaçQo n 5. ,m\ n!fan1o o 81'. Presi· 
d ot' bO ortlde aos govc:rn s do ~l!t~1o e d 
União 

fJrgencia 

O SR. Jo Ã'> FRANÇA, p lla ordem, c.btenáo 
urgencia, envia á. M dP8, em nome da cmnmis· 
são <te. Peti õo~ . o at>guinte · 

Parecer para 2. • discu1são &obre o pro1ecto 
n. 63. 

A commiss!o de p.,tições a qne foi pre· 
se-nte o proj ecto n. 63, já approvado em 1. • 
di~cneslo é de pa.re'cer que .eja. sobm eUido 
á 2.···di cu ~ão e approv•do. 

Sala das commies<Da, 22 de joJho de 1909 . 
-João França, rela 0".- Ca.mpos do Amaral. 
-Martinl! da SilvB.-Jayme Gomes.-l~nacio 
Murta. - A imprlmir ·&e. 

Nada mais havendo a t ra t:t.r, o ar . P.·eai· 
dt!nt~ de;igna para amanhã a segainte 

ORDEM DO DIA 

PRDIBmA. PJ.KTE 

Até nma h N da tardP: 
Leitur~& e approV!lÇàiJ Oll " Í.li. 
Expediente. 

A •é doa• noras d" t.trdc!~ 
Apresentação do pareedf'ea daa commia-

sõea . 
AprcsentaçAo 4e pro}eftos, requ uime:1 

toa, indicações, int ~rpe l l :tçõ~s ou moçõe11. 
Diaousa " te reqoerimeatoP, indicações, 

ioterpoJiatõea o moçõJS. 
A}Provaçlo de !'êdltC\ õca fin!es. 

ISEGUNOA PA.RTB 

Até horas da tarde: a.• diloQido do projeeto n. 46, da 1008. 
qn• ahera diapoetçõJs da lei n. 315. de 19 
de setembro do 1903, na parte rPl.liva á. 
no eaçi, e matricut• d• a juizes de dh·eito. 

01.fC08 o Gnioa do. pue '" ~ n 156, in le· 
t"rintlo nm lf'Q e '!'ra:aen\0 em q .ae. o cidadlo 
Galcllno Aroguso d.. Lt\1. eoolrte~O:~ d6 
coo truc:c;U> da cs(eia ~ Tres CoraoG"es do 
Rio Verd , aobeiu o paffa ••eD'"' de ama in 
cletBois•flo curr•pooddu&O • 'MT% 111obr& c. 
valor de tea costrao&o ~ 
Le•a.o.~ ~!) a. aenlo. 

22. • SEiS! O ORDUt.lRI \ AOS 23 DE JULHO 
IJE l..o9' • 

PRB·ID&NCU, D> 81L PRADO l.GPE~ 

SUMMARIO ~ - Ada.-Expediente. - Apreaen1a· 
çn.o de pareceres. -Força publica.- 3.• díacus-
sao do proJecto n. 46', deo 19</l!.- Declaração dO' 
ar. JnYenal Pe•aa.-P&re~r n, 100.-Qrdem 
do dia. 

Ao me.o cU•, foiWL a. cbiUilllcta acham-se 
pt'e ·entes o~ s.s.: ê'r~odu Lop&&, ~ riC <l L'>• 
pes, A gellliro da .k.e•end.c, Heitor oe bOUtl&, 
Campos do Aroar~ol, Sdu~&rdo do Ama1 ~tl. 
&aul de PIU'ia, Al•e" de ~mots. Jayme Go· 
m.es, JuAo Antonio, l~c•o .M.or &~~o, darib•l · 
di de Mello, o~ovenal i'tJon~t, Neltlo.a de Sen· 
n~ Joao p.,rp irao, Pedi o Laborne,. E4gàrd& 

. da c unh•, Aristoteles Dutra, Sebo. am.o, 
Joio França, t'etlru R •• An\OQ&O Mollra, 
Joao Li&bô~ Iabrtio-s d& Silv-. f'~•a.res. 46 
Mello, Paoliello, V ~aldomiro de Magalh.Aea,. 
1dioos" Pcnn11. JUuaor, J vt é AI vcs e !~alt. .. ndo 
c um callfta pl&rthnp•b vs ISrl . x,. 'fier kolim, 
G1ddino R.u.~t~, T~q eviUtt, Stylna, Jul1o da 
Mottf, Zoroas,ro ué Alvarenga, Senna Ft · 
goeire.io e Ag"etiobo Pereira e sem ella os 
mais ars. 

Abre se a sessio. 
Lida a acta da antecedente o olo havendo 

qnem sobre ella ft~ça ob11ervaoões é a mes· 
ma dada por approvada. 

0 SR., I. · SBCRRT.A:RI) dl oon-. do &egOinte 
B XPBDmNTa 

Repre.senlafão 

Do padra Alexandrino Cordeiro da Loz e 
ontro , pedindo a f>&&~>~og m do diaui to de 
.Agoa Limu, do m onicJplo de Minas Nova, 
para o de A -ae~oaby.-A' ~mmts Ao respo 
e&ivB>. 

~wri'ntento 

De Jm.6 J 1&qaíaJ d 8 Santos , iln. escri· 
v!Q d · ~: oftf,·i l da coma,ea de Ssnw · n-
tonio do lllacba~.d • pedindo prorogaçlo ctf 
lico~a em ct•jo -,;o se aeh• para 'ra.ur de 
Hb aatlde.-.A. eo l mí11 lo de t-edçõ e. 

01'/ft!io 

l)o. 111'. Secrekrto ••• PtJI;IntM tran.MDit 
t111 o am r e t• e01.q:11e a Comp~Jobia 
di'et'f'& V. pede: (J I eo~ ~ 20 °/. 
n J peso do ouro, q tlO exporta, para. ue eft'd-



ll.L • 
foi do tm~-ik.>·. • diJ impoa\lf m.inelra.-A'" 
ooJDDliaaio de 01'9&montcY. 

A.PR.UBNTAQlO DB PA.RBCBRBS DAS C<llOIISSÕBs 

o aa. Joio l'R.utçA., em nome da eomfnta. 
tio de PetloÕ81, apresenta o sego.mto 

68 
(Furpa ·PMtzica para o e.erciclo ck 19:10) 
/f. oomm ele ~Pabliea; a: ...-fol 

presente a proposta do Poder ~eoo.bvo ao· 
bre fixaçJ..o da t rça publica do Eatado, para 
o exercício de 1910, ~preaen\a para aer sub· 
mettld~ 6. 1."' disooasio, o SPgointe projeow 
de lei. 

Paret#' para 8."' diteu&lão &obre o projecto o Con~· ~slalivo do Rttado de ,.Mi· 
tt. 62. naa Geraes deore~: 

Jt..rt. 1. • A ürig l\da Policial do Eílta4o de 
A oommlaal.o de Repreaentaçõee e Petfçô( s Minaa, no enrcicio de 19.0, ooos\ar&de-::2.000 

a qoe fui preaeo.te o projeoto n 62, ji ap- pra9a8 de pret e 97 orilciaes, f~rmatpd qua· 
provado em.2."' dlsoauslo, é de parecer qoe tzo.. bala'bõaa..aob. JU. 1_2,., • ..3.Jt "'llJldl.YJJli· 
eeja sobmeUido 6. 3.• disouaeio e approvado doa em 16 ooaapar..lata•· oom oa reapeoUvoa 
com a mesma reclacçlo. es~dPII m .. ior.es J' JDtm9ree , ~~onclp o q o. a· 

Sal& das ooamissõea, 23 de julho d~ 1009. dro ~nnexo. 
-Joio França, relator. -l«oaoio Mo~.-An· Ar\. 2. • Fica o governo aootorlzado a 
tonto llàrtina A lmpt·tmtr-se. tteapen•ez: 90Ql a, . .QJ~ ~ M~rfl PO.· 

• bli.oa até a qo~ .Q!. 2·MI4:6~• -e ao· 
· eord eGID&11MJellat UIDltD.. 

O aa. COBUJü.l' :-Sr. Presidente, pedi ~I ·Ar". 3!.' • Gbaehlnam · t>•t lc:natr,e · vigor os 
Dala'Yl'll .para, por parte da commliiJ!o de arb'. s . e 4, " da l&f D'. <t'7!, ele• & ~e lfiOI'to 
to~ Po.blloa, •r a. houra de fiO.bmeüer ~ dU lg(}8; · · 
oona1deraçio da Cllmara doe Depotacloa·o K~· Arl. 4.• IUvogam as d\,pQI(tfes:etn·oon. 
guln~·projeoto qQe pass J a lê r. (l i) I ,nno · 

Batá a88ignado e da1ado aendo qne ac.o•· Sal.a daa oommhaóa., 23 de joUt~t dtlll909 
panham o pr"jecto u r repec ••• bbellas e -Frederico Sohum~ ~trett•euW:- Jayme 
qo~01i IDJlfXOB. (JI'elit? bem), ( Ggmes. -Pedro' KalJont~. 



Tabella da fixa-o da Corça po.bll~a do E•tado de lOnas Ge-
raea para o exerelelo de 191 O 

• 2 

! 
a) Peuoal da Brigada Policial : 

1 Coronel commandante ............................ . 
1 Tenen~ronel secretario ....................... . 
oi Tenentea-coroneis commandalltea de batalhoea ... . 
5 MBJorea, sendo um aaais'knte ........................... . 
4 Capit<tea cirurgiões ................................. ............ . 
1 Capltlo auáitor ...................... .......... .................... . 

22 Capit.lles, sendo 4 ajudante.. e l encarregado do 
material ......... ................................................... . 

21 Tenentes, sendo 4 sec:retarios de batalhão .. ......... . 
38 Alferes sendo 4 qua:rtefa-mestres de bat~o ..... . 
4 Sargentõs ajudantes. . . .............. . ........... .. 
4 Sargentos quartei.s-mestrea ..•.••..•.•••.•.••••••. 
4 Corneteiros-mores . • • • .. • . . • • • • . • . . • . . . • .•••.•• 
1 Director de muai.ca, que pode ser paizano •.•..•.. 
2 Mestres de mnsica . . .... .. ... . . . ... .......... .... .. . 

20 Muaicos de 1.• classe ............ ................. . 
20 Husicos de 2.• classe . .... .. . . ..................... . 
20 Musicoa de 3. • claase ........... . . ........... . . .. . . 
17 Primeiros sargentos ... .......................... . 
84 Segundos aa:rgentos ....... .. ......... . ............ . 
17 Forrieia • • . . . .. . .. • .. . • .. . .. . • .. .. .. . .......... .. 

170 Cabos de esquadra ........ ...... ....... ... ..... . 
34 Corn.::t")iros e clarins ............ ...... ..... ..... . 

1,604 Soldados ...................................... .. 
b) Etapa para 2.000 praças, a $900 ......... . 
c) Fardamento para 2.000 praças ....... , ... .. 
d) G:ratlftcaçlo a reengajados, a $200 •••••••• 
e) Forragem, ferragem e medicamentos para 

os animaes da llrigada e forragem para 
oa dos offt.eiaes montados •.•.•••••.•.•••.• 

~). Ajuda de custo a oftleiaes em tranaito .•••••• 
,.) ~mc:>!l~ dOI ~aes do esquadrão e doa 

oftlciaes montados. • • • .. • ........... • ... . 
h) Compra e concertos de equipamento, ar-

mamento e muniQ!I.o .•. •••••.• ••••••• · •• 
Aquartelamento, ellterramento, expedien· 
te e luz, sendo 1:000•000 para consenaçllo 
da «Linha. de Ti-ro•... • .. • • . . • • • • • • .. • • • 

Somma . .... ................. , 

Vencimentos 

Total 

Po!' anno 

2. 494:821$500 

Sala das Commissões, 23 de j ulho de 1909.- Frederico Schumann, presidente.- Jayme Gomes. 
-Pedro Laborne. 
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l>aasa-!e· á 

2.• PARTS DA ORDBM ltO DIA 

3. • clr8CU#ao do proJtcro n. 46, de 1.908 

E' annnnciada a 3 . '"-cliscoarlo do projecto 
b- 46, de 1908, qoe altera dttposiçõea da lei 
n. 316, dA 19 de setembro de 1003, na. parte 
relativa á nomeaolo e maVicola de juizea 
de dii'eito. 

0 lR. HBIT.;R DB SOUSA roqoer e obtem dis 
pénsa d• Jeifl1ra . 

1 8e.m debate é eneerra@ a dhco8slo. s~n 
d.o a;J>.rovado o ..Projecto e remettido á com-
mlealo de ,Reda.eçlb. 

D 8r . .Juveual Penna (pela ordem)· 
Sr. ~ef.idenw .. reqoei.ro Jl v. • xo. manda·r 
con11~nar -ua aota qne votét contra o &rt. 
3.• do p"ojeoto que acaba de Per aparovado. 

A mt>u ver, a dtapoaielo o.cmtida nes11o ar 
ti~o hlo devia ter sido appjiovada P4!1• Ca 
mar' llOtq1lt.n~, vuaoa ti•-&r doa oollecto-
ree a incGmoat1blHltade, allib ne"Ce«Ae'l'ia, de· 
oretada pelo art. 192 da lei D. 376, de U) 
de· set.robro do 1903. 
~i*da o annn oasFado ·tegi!bmoa nuta 

Casa, »ootoriznndo oa colleotorea aa compa· 
reoerem perante ca tribanaes, independeo· 
te.u ao te de procnraoto. · 

Sendo aasim. é bem certo q e o ooJieotor 
6 om advogado e advogado do Bstado. 

Como oodemos, poi11. declarar Jncompatf. 
Teia s demaill advogadoA com os funoeio· 
narJ011 11eos parentes, deixando de e tllbele· 
oer essa mesma inoompatibilidadA para 08 
coJieetore1:1, QO" silo 08 advogado& do E bdo ? 

Acredito oa honestidade. na di~nidade e 
na b.onorahili.clade doR collectorAe do Estado ; 
mas, n!lo é impossivel que appareçam aJ. 
gODFI pouco esorupuJoaos e que. mancommn-
nadoe com outros tnnocionarioa, poderio 
cansar graves damnos ls partes. 

De facto .. qoe ·seria do dareito dos nossos 
concidadAos si encontrassem um coUeotor e 
um funccionario ambos poooo esoropoJo. 
SOl 7 

Nestas condições, entendo que n!lo é salu-
tar a medida consignada no art. 3. • do pro· 
jecto e reitero a v. exo. o rueo pedido de 
fazer consignar na aota. qne votei contra a 
mesma por considerai-a prejudicial aos in· 
terease8 do povo mineiro. (Muito bem !) 

O sR. PRESIDENTE declara que ser1 atten· 
dido o pedido do nobre deputado. 

Parecer n . 156 

Dispensada a leitura, a requerimento do ! 
sr. Joio Franoa, é posro em diaoos~ão o pa· 
reoer n. 156. da com11 iss!'l do RPpreaenta 
çõeR. fndeferjndo um requeriment em que 
o oidadlo G Jdino Aogusto da Lnz, oontra· 
ctante lfa cnnst· uoQlo dP cadeia de Tr a Co 
rá~ões do Rio Verde, solicita o paaamento 
de um a inlfemnizacão correapondente a 30 ·J. 
do valor do ~ou oontraoto. 

Ningut>tn tom11ndo a pala +ra, é enoerr a tia 
a diFcussio e soprovado o parecer, que é 
remettido a l arcbivo da. Secretaria. 

Nada mais hsvendo o à o trata:-, o sr. Pre-
~idente dA parta amsnh! a reg:: lnlo 

ORDEMDODU 
PRDmlRA. PARTB 

AW 1llll& hora da tarde: 
I.ettnra e approvao&o lia -ac1r. 
lh:pediente. -
Até 2 horas da tude : 
Apr. sentatlo de pareceres das oom.mbaões 
ApreMttbt>lo de projeo~, l'eqoeriaen-

tos, lnlticac;õea. inierpt>llaçõea ou mooõea. 
Dieco,f>lo de requerimentos, indioagõea 

interpeiJaeõea e moteee.-
Appr·o"Yação de redac~ões ftn~e1. 

a&GllN.DÁ. ~AB.n 

A W 4 b'~:a. da tarde : 
2. · dssoo~~ã 1 d pr.Jjecto n. 63, aoctorian-

<do o Presidente tto lhblto a fazer doaolo i 
c&coJa Lhre cfo Odontologia• do predio em 
que a mE'em li Pstá iostallada, nesta Capital. 

Levanta-se a Bt'R tln . 

13.• SE3~Ã ') OROPIARH. A.OS 24 DI!! JULHO 
DE 19J9 

PRB IDBNCIA D) ER. i-RADO uOPBI 

SUilMA.RIO:-Acta.-Exllediente.-Diacursoa dos 
ars. Sehumann, Eduardo do Amaral e Ju"t'enal 
Penna.-Apresenta.çlo de pareceree.-2.• dia-
cwmao do projecto n. 63. Emenda.,.....Ordem do 
dia. 

Ao meio dia. feita A chamada. acham-ao 
presentes os Ers p , a do Lopes, Americo ·Lo 
pes, Argemlro de Rr sendo, campos do Ama· 
ral. Bdusr.tn do Amaral, J1yme Gom~a. Nel· 
son "~ e Senna, Bdprdo da Cllnha,Martiaa à 
Rilvs, Joio Antonio, Heitor de Soura, PadPo 
Rosa, JQ'Venal Penna, Aristoteles Dotra, Joio 
Fnnoa. Vadomir() de Mtgalhlea. Sobomann. 
Anton-o Moura, Raol ~e Paria, Joio Lia boa, 
Alves de Lemos, Joio Porphirio, Jgnacio 
Morta e Pedro Laborne, f11ltando com ca01a 
))artiolpacla os srs. Xavier Rolim, Galdino 
Rios, Too410eville, StyUta, Julio da Motta, 
Zoroastro de Alvarenga, Senna Jl'ig'lleiredo e 
Agostinho Pereira e sem ella os mala se-
nhores. 

Abr~-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e nAo bavenlo 

qoem sobre ella f&ça observac;õea, ftca a 
mesma sobre a meaa para ser apprn•vacla 
quando bonver numero legal. 

0 SR. 1.0 8BCRBTARIO ·dê. conta do &egainte 
D.PBD18NTB 

Requerime11to 
D' cidadAo PPrlro PQr~ira Pinto, professor 

publico do distrinto d.e 8. SebaetJão da En· 
orozilbada, mnniofcipio de Baependy. pedin· 
do um annn de lioPr. ç•. em prorogaç!o, com 
ven<'iment s, pa r .. trat11r de saude.-A' com-
mit:sllo de PFtições. 

COMMIS~ÃO DE REDACÇÃO 

o ~ R . HsiTr R DM Sr·U>' A pede a nomeaçlo 
de orw membr.l interioo qoe sobstiloa o er. 
PerioleP, n11 co~rmiHAo ne Redao\!lo. 



c 8R. I.'>RE&IDBNTB, na fôrma do Regimen-so, 
nomeia o ar. An~nio Konra. · 

.Reperitnentó 
O •r. F'. 8ehomanot-8r. Presidente, 

pedi a pal~& ~ para ~r a honra de p~ ar 
la m'llos de .,. . esc.. atlm de 1er o dea1tno 
regimental. om r <> qoerimento do oidadlo 
Jolo Gullbermino Ferreira de Caso-o, escrl· 
vlo de orphlcs do 'SOrmo de Pouso ·A h<-, 
pedindo ao Congre ro prorogaçlo, por ma.is 
2 annoP, 4• ltneoç,. (lm ooju goso sA u.ba 
p.ara tr•iàm1 !!to de saud~. 

O N!qoerimdntio es1á aoompanh tdo de re .. . 
pec'i v o aUestado medio~", q 1., p o V'Jl a j tJPti · 
oa do peclld: . ·c tftdto bem). - A' oamm•~slo 
de Petições 

O e'P. 8 aa•d do "':m1U"&I:-Sr. 
P re•i1ente, no lfeour:to da la•i J .. ~or.. "• sa 
da, vi ram a ~ta GaF& d11 Ooog.resso J'epre 
aentao6ea de cUverso• pontoe do 8 '-dõ>, uma. 
pedindo creaçlo de lli '1iotos de pu, ootras 
pedindo elevaoao dA õa'begoria. 

Entre ella~P, aobam se ~o•• du qoaes ve-
nho me ocoup.r: a primotra proceden te ds 
fJ e~oezia de lhnL'n.nnaa do Sapuoaby, actual· 
mente per tencente ao m o.nicipio dq Pno~to 
Alegrto, pedindo soa elev~&Qlo á cldb~goria 
de vill&, com a d~oomio•çlo de Bilvi~n po 
lia; a segunda pr ooedent,., de um povoado 
em~torrirorio da ms11ma fr'eRnezia. aoliohall· 
• o a ore•çl.o do ltinricto d B pu. com a tlO· 
n ominaçl.o de 88pirho Santo de 0oUl"tl4o 

Set qr.e taes reprr entac;õea e .. ~o afre t tt s 
i oommi l'lo que de lia daTe coobeoer, ndc, 
S8iOndo estou inform~do. Hv,.ram a melhor 
acoll\ida, tendo Bido athndid.ae pelo respe-
ctivo relator, qoe comproben ten no p ro-
jacto, então formulado, a creaol·• ia.D'o da 
'filla como do dbtricto; ma.s. até hoje, a ar· 
dente aspiraçlo do povo daqneUas locali· 
dades niio poude eer convertida em facto. 

Neste memento 11011 portador da reitera-
çilo do pedido, dmgldo ao Congreaso pelos 
atgnatarioa das referidas represenaoões. 
Essa lncumbench: recebi, ainda recentemen· 
'te em cartas de pessoas da maior respei-

. tabilidacle, nas quaes sotloltanm até a apre· 
sentao!<' de novos projectos tendentes ao 
fim qne desejam, o qne deixo de fazer, Jul 
gando desneoessario, attento o prononcia 
mento, Já oonheoido, da mesma commisslo. 

Desempenbo·me, por este mo lo, da lnonm· 
bencfa qne m'l foi dada, oom gr11n~e satisfll· 
çlo, porquanto posso afftrmar á Casa qno, com 
relaçlo á freguesia de Sant' Anna do Sapo c•· 
by, por ter collaborado na propaganda da 
Repoblica; pela oberdade do eeo eólo, pos· 
anfntto extensa zona de campos na~anea da 
melhor qn !idade. a, lado de outra nlo 
mPnos extensa zona de fertillssima enl~n", 
tem bastante doat"nvolvida a su• indns~ri" 
pastoril e em pé de prosperidade a in tos-
trla de lacthülliof; J.üla ol'íentaçilo doa seu 
babltintes qae. sem auxilio edranho, con 
aeguiram otrerfoet• ao govf' roo om vasto e 
elegante odiftofo, no qod oreado pelo bene· 
mArito sr. vice-pre.lidente do 8stlalto, foi in· 
&1alhtdo o Jlropo e colar cSIIviano Brandlo», 
a~t.-im deooruina lo Pm homenagem á memo 
ria tfeete grande mineiro. tUbo lllu tre cta· 
qnella torrlo; pela soa cre>oida população, 

oompro"V&da pelo elevado nun'ero de ahl· 
m:noa ma1rionlacloa nas 5 cadeJru de que 
se compõe aqoelle grnpo, algumas das qnaea, 
fnncoionando a.p.en ba 2 mesee. reohmam 
desdobran;ento para a a~wndida a excea· 
siva freqneooia á aola : bem merece esse 
logar a regalia ptHtl qual pl'opagoam os aeu• 
ba bi1antes. 

C'Jm re1açlo ao povo1do df' qoe trato, 
posso dizer que lctontica orien Utçêo. d!i 
parto d•e pPst~oas qoe mais Fe mterr.ll&am 
pela meclida.reolama1a, permittin q •Je, em 
predio roanl .. r, ceditto ao &ta.do. po:fcsso 
ser ia ~IJadll, em dia~ éfo mn p'lClll!idO, a 
e _cola isol"d•, 111!• c rea•h• ogoalmuuto P.elo 
p~eclllro e r. vice ·pre~old8!l~ do s-~llu, com 
a pre enea de 68 alnmnoi c1os TT mdrioola· 
rtos. 

Transmlttindo, pois, " v . ex11 . os de-trjoJ 
do povo dafl doa,. looaUd•des já. refõrius, 
iov• co os bons oClloios da mesa e d• reepe· 
üv& Mmmissl.n para qnr, a1nda na l)I"PP8n · 
te ae~o on n~R\a lagislatora, so trat.cna 
em realidade tão justa e tio leghim~& a~pi· 
raolo. 

O ar. P. ~CHUIU.l'N 1 - Di li··eo ta para 
um aparte ' . 

0 PR. 8DUAROO DO AMARAL : - Com mofto 
gosto. 

O ! R. SoHUM.ANN: -\R mecliti .;s reclama· 
da com toda jul'tiça j á tt., acb~tm relahdas 
afim de serem tomadatS opportonsmftnt em 
oonsiderliQAO, cont~Jrmn t•ve oc('as•ão de Vd 
~lílcar e levar ao conhecimento dos signa-
iarioll "•a reprellent~ çõeR. 

o ar. E DJ AM&RAL:- Agrade"o o aparte 
àe v. Pxo .• qoeve robustecer a;; mi.n.b.a! 
p11la.vraP. (Muito bem). 

O ar . .luvenal Penna s-S·. P rePi· 
dente, pa.renem-me de inteira jllStiça. as 
ponderaçõea que aoab• de fuer u nosso il· 
lo ítrado oollega, ar . 84nardo do A mar~t l. 

Son obrigado, entretanto, a vir perante a 
<Iamara prestar algumas explicações, na 
qoalidade de membro qne toi, obscuro em· 
bora ••• 

VosJU :-Muito dieünoto. (Apo~• geraes) 
O rm. luvmu.L P.INNA:. •• da CoDJmiB· 

Qlo \fbta Especial. encarregada de proceder 
á nova di vlslo administrativa de Bstado. 

Baa a eommisalo reonia .. ae dUJerentes ve· 
1es e tioba jt baatantes acteantados oJ traba· 
lhos, aoband.o-~e pl\Bstea a apresentar o sen 
project~, quando fui extincta, por torça da 
'&ermiu,çlil do mandaw doa membroa d& lo · 
glala tura passada. • 

Pa.·a o pr~eegnimen•o agora desses boa. 
lhoa, aerta preoiao que ae proeeclease á no 
meaol'l de nma nc.va oommisalo, o qoe até 
hoje ainda nlo ae fez 

Seria, poiP, mister qoe a Me11a P"tJvldPn · 
ciaaae nem: e Sf o tido, atlm de pod•r Per . at · 
Tendida ~ reclam· çlo cl.., nobre d.e p tadu, 
se.ndo certo, pol'ém, qoe não bouve 1:1 menor 
ft' á vontad • p er ))aMA da antiga com mia· 
do que, a .meu 'Cier, fo1 enincta oow a re· 
ncrvaçio do O··nJrreuo. 

0 ~R - i!DUARDO DO AM.t.R.U.:- Nem 60 
põde iotertr · aR -minbaa plllav:tae a a~enor 
08D80NL me . 

O ~R. Jn v..BN&L PaNNA ; - Perfei a ~lltf.>, 
maR devia dar P8ta explica~o na qn.a!idade 
do membro qne foi da. e.tioc~ll ooo, n.is~io . 



Queria apenas varrer a minha testai& e 
explloar o meu prooedimenw. (Jltd.l o bfa!) 

0 SR. NEL,ON DB SENNA.:- B ainda pente 
de deoiaslo o reqoerimenw do notao aauclo-
so oollega, Gabriel Vallad&o, pedindo a no· 
meaoto ae nova oommitslo. 
APR'BBllNTA.ÇÃO DE PARB08R88 DB CliiKI81ÕBS 

O BR Joi., FRANCA. pela commleaAo de 
R'preseataoõ !s o P<J \içõeta, envia á Mesa o 
S~lfUÍU~d : 

Parlcer e emtnda.t pa,.a 2. a dt&Cutlão tobre 
o projecto ,. . 66 · 

A aom -ois ·à> da R. 1pragentaçõ 19 e Petições 
a que tui prel!eate o projecto n. 66, jt. tp· 
provado em I a disco.asl.o, lo de parecer que 
eeja submettldo á 2.• dieousalo e approva· 
do c 1m aa seguintes emendas : 

1. • Fio a concedi<la ao cidad!o Joio Gllilbet'· 
me Fe .. reit'a de Castro, escrivlo de orphloa 
do município de P. u =o Alto, p orogaçlo por 
dois annos da Uoenoa em cojo goso. se acha 
para tratamento do saude; 

. 2.a Por E!rual pr~zo, em prorogaçlo. ao 
o1dadão Jost. Joaqu~ dos S:Antos Silva, escrl-
vlo do 1. · ofdaio da comarca de Santo An· 
tonio do Msohado, para tratamouto de eoa 
saudP. 

Sala. das oomm·ssões, 24 de julho do 1009. 
-Joio França, relator.-Antonlo Martins.-
Campos do Amaral. - Ignacio Marts.-A lm-
pdm•r·SP. -

O s&. BBIT-> R Dl SouzA., por 1»arts da com· 
misslo do ttedac9Ao, apresenta o seguinte 
Parecer paYa redac{)ão final •obre o projecto 

r. 46, ele 1908 

A commtssl > do Redacçlo de Leis, a que 
foi presente o projeoto n. 46, de 1908, appro· 
vado pela camara nos voa turnos regimen· 
taes, é de parecer que se adopte, como ft · 
nal, a redacçlo com qoe elle tranaitou em 
~aroeira disouaslo. 

Sala das commlssões, em 24 de julho de 
1909.-HeUor de Sou11, presidente e relator. 
-Argemiro de Rezende.-Antonio Moura.-
A Imprimi!' se. 

O XBBMo BBNHOR, pelt oommisslo de Con· 
stUoiolo, Legislaçto e Jnstiçt, apresenta o 
sego in te 

Parectr n. 157 
A commis~lo de Conatituio&o, Lêglsla~lo 

e Justiça, ~endo em vists os requerimentos 
de Lui& Cyrino Rodrigues e Nioolau José 
Ferreira sobre cuja mataria a commisslo de 
Reproaeataçi5es e Patições em sau parecer 
n. 70, da 1907, julg ->n neoessaria a sn" au-
dienoia: 

i 
caso doa magtatradoe que em 1903 Unham 
trú:ata annoa de nercioio no Edado ou fóra 
dane; 

Attendeudo que, deat'arte, deaneoeaaarla 6 
~ interpretaQlo daquelle clispositivo legd-
a..UrpretaMo cutat '" cl4rV; 

h--tlondenllo que, no cuo concreto, o, qoe 
pretendo o primeiro petiohnario é a ••· 
pllaç'io Á aua pPasoa do favor concedido pt lo 
ari. 9.· da lei n. 379, ac s alludido msgLtra· 
doa ; e o que soU lta o segando petlcionarfo 
é qae, por torça de aoa reintegraçiJ no (·argo 
de que tol exonera1o, se 1be conte como de 
efleotlvo e:xeroioio, para t.B efttlitoa da grati· 
ftoaçlo addtcionil, o dito periodo em que ee· 
MY8 fõra do emprego; 

Atten•endo qu o conhecimento do merl$o 
deseas pretençõe~ compete, pelo rPglmeotO e 
pelos estylos da Camara, & comm\aalo d e Re· 
preaental;õea o Petições, .é de par. oer que a 
e lia sejam reme\tidoiS cs requerimentos olb 
quea~o e assim o pede. 

Sala das commis&ões, om 24 de julho do 
1009.-Heitor de Sons~, pre>i<leote e relator. 
-IS · uardo do Amaral.-Valdomiro 114 ~ 81· 
lbleF.-A imprimir-se . 

NAo havendo projeotos, reqoerimentoa,in· 
dic11~es, ln\arpellaçõea e moções a serem 
apresentados, paua-se á 

SBGUNOA PARTE DA ORDSM DO DIA 
2.a Dl80Ui18ÃO DJ PROJBOTO N. 63 

E' annonoiada a 2.a disonsel.o do projeoto 
n. 63, auotorizando o Presillento do &\Ido a 
!~&ler doarão á c ~soola Livre de Odont.,. lo -
giu do predio em que a mesma esU. in&~l
lada, cesta Capital. 

8' lido e posto em diaousalo o art. 1.-
0 fR. VA.LOOIIIRO MAOALRlBs, obtendo a 

palavra, apresenta a seguinte 
Emenda 

Depois do att. 1:, ecol.•escente·ae o aegoln· 
to arUgo: 
B~la lei entr.-ar& em vigor desde a data,da 

sua publicaflo. 
Sala das aelíaõea, 24 de julho de 1909.-Val· 

domlro Kagalhllea.- Ariatoteles D.ll'ra.-An· 
tonio :Marüns.-Campos do Amaral.-F. Soha· 
mano.-Raol de Fana.-Nebon de Senna. 

Batando apoiada pelo numero de assigna· 
tnras, 6 posta em discusslo conjunotamente 
llam o adigo. 

Nío havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se a dlsooSBlo, tloando a votaolo 
adiada por !aUa de numero. 

Sem debate encerra-se a disonas!o do 
art. 2. ·, coj\ votaç!o tloa egoalmente adiada. 

Nada mais havendo que tratar, o sr. Preai-
daat..s dCE>igna para o caia 26 do corrente a 
seguinto 

ORDgM DO DIA 
PRJMBIRA PA.RTX 

Attondendo que os p ticionarios sol icitam 
ao Cong~esso do ~t.ado cont~tgem •o trmpo, 
o p· i muro do pertodo C'm que aertiu como : 
otuoial de justiça da Relaçl? da entlo pro 
vinoia de Minas; o segoado do -período de 28 
de maio de 1878 a 3 dA setembro de 1885, Até uma hora da tarde : 
em que deixou de servir, por exoneraçlo, na L• ilur~ o approva çã.o da aota. 
antiga Dlreotoria de Obras Publlcaa ; Expedit>ote. 

Attendendoque nlo ha obsooridade ouam- Até dua, boras da tarde : 
blgnidade no art. 9: da lei n. 379, de 22 de Apresent.llçAo do paneceres das oomm ia· 
~> go: to de IOOl qaor, ego re·t.r:cta tente · o!ões. 



ApresentaÕlo de projeotos, reqoerlmen$oa, 
i.odioações., interpellaçôe8 ou motõea. 

Dlsounlo de requerimentos, indloaçõéS, 
interpellaçõee e moçõet. 

Approvaolo de redaoções fllllea. 

SEGUNDA. P.ARTB 

Até 4 hona da urde : 
' Vo'-o&o em 2.• dlacosalo do projeet!) n 

63, auotoriJaDdo o Prestdense do Bsudo ~ 
faae r doaoto á cBaoola Livre de Odontolo 
Ria. do predio em que a mesma eatá instai· 
fadll. n!l&ta CapitaL 

J .• dlscQ;. l!lo do projeo'o n. 68. ftnndo ~& 
01"9& pubUo• do Betado para o faturo ex1.1 •• 

oioio de 1910. 
3. • do de n. 62. aobre a oonatrucolu do nm 

mauaoleu que go~trde os reato& morhes dl) 
clr. Joio Pinheiro da Silva. 

Levanta-se a aeealo. 

24.• SESSÃO ORDlNARlA. AOS 26 O~ JULHO 
DE 1900 

PREiollNCIA DO sa.. PRADo L " P.IS 

SUMMARIO ; -Acta.-Expediente.-Apreaentaç!o 
de projecto.-Dia~;.11.lll0 do u. Nel.on de Senna. 
-Puecer n. 157.-~9!0 flnal do projeeto n. 
48, de 1908.-1." d.!ac\l.Billo do ,Projeoto n. 68.-
3.• do de n. 62.-0rdem do diA. 

Ao meio dia, !dita a cbamaclt, acbazr-se 
preaen~s u ue.: Prado LopeP, Americo Lo· 
pes, Argemiro de ItesendP, Jayme Gomes. 
JoAo Antonio, Ca•poe do Amanl, Heitor de 
Soou, Joio Liaboa, Ianaolo M'u~ Bduardo 
do Amaral, Ne!Mn de 8enna, BobOlllaDI!t_~ 
Une da SllTa, PaoHello, .Bd~nto da uun.na, 
Ahaa de Leaot, lolo Pru.oa, Raol de Faria, 
Joaé Alves, Peclro Ro Jttlo Porphlrlo, Pe· 
dro Laborne, Attoneo Pe~ JODior e AriJto. 
telet Dotra, 1allando oom oto.aa pariloipada 
01 11'8. 'Xavier RoHm, Galdino Rios, Tocqoe-
vWe. st,ma, Jolio da Motta. zoroanro de 
Ahvenga, senna Plgoelre o e Aaoaiínho 
Pereira e aem ena oa mala senhores. 

A bre-ae a aeaBio. 
Lida a ~'1• da anteoedente e n1o baTendo 

qoem aobre ella taoa obte~ doa a IIU!a-
ma sobre a mesa para ser approT&da qoan· 
do houver nomero. 

o ta. 1.• 8BauTABio .fá conta doaegointe 
BXPBDIBNTB 

~Uqutrlmuato 

De Joaquim Uriaa Pin~, aotoal p~fesaor e 
dlsponibltidade da cidade de CaeSé, eoHoitan· 
do oontaaem do tempo em qoe l'fgeo oma 
aula partioolar. -A' oommls•lo de Peti 
cõee. 

Jüpremal4, ão 
Do oapUio Qairino da Silva Br•gat e cri· 

vlo de pu do Dhino do carangola, "De4indo 
a revogaçlo do art. 2. • da lei de 30 de agos-
to de 1830 e bem assim a parte ftnal do art. 
2.• do reg. n. 9.886, e 7 do ma1'9o de 1888. 
-A' oa.~~:~miaa!o de Condituiolo e JusUoa. 

OonuJtia.too dt I~ Pt.Wlica 
o 8L Nm.soN DB :3&NNA. pede a nomeaçio 

de doia ~embro!l latertnpa para oommis· 
alo de loatnloclo Publica. 

O o. PunooTB, deferindo o pedido. no 
meia oa ara. Joio Lisboa e Martins da Silva. 

Nlo havendo pareceres das oommlssões a 
serem a preaentado~·, pa• s1 -ae á 
AP&Jr8BNT.A.Ç10 DB PROJBOTOS, B.KQUB&IMBNTO~, 

INDlO.AÇÕB~, "f'I"'"RRPJLLAÇÕBS B A!OÇÕBS 

· • ••. NelMn o e .:te o na a - r. Prcai· 
deute, na legaalatura de l9oo, a. Camara dra 
Deputados teve a feliz iniciativa da lei n. 
43t>, ouja marcoa foi ~· iamphal nas duaa o. 
sas do Congresso Mineiro, o qu ~ altt>ron 
paramelbor arande parle d' nossa le~ish · 
çlo do ensino. 

Nella, a psr de medidas salutares e et'tlca· 
ze11 para o encaminhamento da soluçAo do vr. blema do ene no prfm"rip, eeoundario e 
norma.l no Batacto, fofam tambem intlnidaa 
med.idaa que •fea•am a mais etraatha ftt· 
oalizao&o doa estabeleolmer.toa oorr.uea eqof· 
parado• exiatentee no Batado. 

Bnes lnetitotoP, ar. Pres!dente. com real 
proveito para a educao& • da mocidade e 
pl\ra o preparo doe pror.-ssores primarios, 
~oubatUuem aa esodaa normaes antoriormt:n· 
te existente!\ a que t'or:am ba alguns annoa 
oxUnotas pelas condições tH'Ooarias das ft. 
nanou cf.a Mlnal'. 

Neaaa ~:;i n. -439, no art. 20, o legislador 
~.xigio que o estabelecimentos equiparados 
entrassem. oacta um dellee, para os cotres 
do Eaudo com uma quott. de 2:0001000 an 
nuaee, deabadt. ao oub\eio do eervfço de da 
eallno&o. 

ora, ar. Pre iden16, doa 13 e t&beleoimen· 
toa mantidos por associações on de iniciativa 
parUool&r e que goaam das regalias de eaoo-
Iu normaee no Batado, aJroua ae aalieniam 
pela etftoaola dos aeoa methodoa de eneino, 
pelo bo preparo de om pessoal apto para o 
~rciolo ae pre arduo d~ magiaterto,g:má· 
no e bem merecem qoe o Congresso • eiro 
oa llberie dea e vexame financeiro ••• 

0 sa. IGNA.OIO IIURTA :-Apoiado. 
O a&. MBLsoN DB SBNNA. ••• , deaa& conhi· 

balolo, qoe repreaenta a aoiBT.na de 2:000~, 
para lnatltutoa mantidos, moitas vezea, com 
aaorl1lclo lnndlto& ... , 

0 IB. IGN.AOIO Mu&TA B OUTROS BBS. DIPU• 
T.UOB :-Apoiado. Molio bem! 

O IR. NBI.aoN DB SBNNA. •• peio pahloUamo 
nlo só de educadores como de aaaoolaoõee 
de 'fatias oldadea do Balado· de Miou. {Jf.UO 
bem!) 

Mio do•e ser, enuetan~, deoreta4a, em 
abeoloto. a benvto oomignada no projeoto 
que venho apresen\ar 6. Camart. 

8' neceeurio que o JegiaJattor procure 
oeroar 11 medida de omaa tanue reshi· 
oções, qoe favoreçam um justo eatimolo, de 
modo que a laenç.lo Tenha.. oomo um premio, 
aos ea beleelmentoa que maia se dea c&o 
rem nlo aó pela perte1u e srgora appllca· 
çlo doe programao de enaino, como pelo 
numero de bona proreeaoree qno atu se for· 
mem. 



Desta sorte. nóll, a om FÓ tempo, nlo só 
faremos justiça aos patrioüoos intoUoa d.eues 
e•~beleolmentos manndos, já ~la tniobtlva 
partioulllr, já 'Pela dedioaQAo de algumas 
w:sociaçõed reltgicsas; como tratat'Gmos de 
ac-otel11r cs sagrados e sempre ~eliod.roFó 
toterf'sse do l!l~tado, para que tal t'avol' nlto 
se estenda como uma baodetra ae miseri-
oor ili a to.Jos os es,abeleélmeoto>~ equipa 
rsdot~ e áquelles que, por ventar•. aio :a ve< 
nham .. ~ t'undar oe lo.&uro, quando. nov& 
lei a• eim o permitür . 

o sR. JoÃl PRANÇA :-Ne11te particular. o 
Estado tran.sformou uma !oolQ deapes• 
em uma fonte d..e reoeisa. Aioda o anno pas-
sallo, reteri·mG a esse facto, quando solicitei 
e•sa íseoqilo para o Ulllegto de N •. s. dtHt Do· 
res, do Dilnnan\ioa. 

0 SR. NBL'ION DR SBNNA. :-Como di& O DOHO 
pre11sdo ooll••ga, repreeentsote da 6.. • circaun· 
aorip Ao, eaae f vor já t'oi solicnado pelo 
Ooll• g o de N. S. dli"' O ·r~e,. de O am.ntlD, 
aasim como ~mbem pelu Collegao de Nossa 
s~obora, da cidade de Oliveira. por meto de 
uma repreaonta\:.l fie quo t.>i por,a.do~ o 
iUu kM4o deputa4o resiao.nte em B~rbacena 
e ora ausente. o sr. S,moa Figuotreclo. Am 
bo pediram qae foll8em liber,ad• R da o'"n 
tingenoia {) <I Dosa de entrarem cJm. OSS& 
quota para os cofres d.> Es~do; f' 1 eotro oa 
argumentos en~o addosidoa em favor de88a 
pre,eoçlo, eu mo lembro do que Coi formo 
lado ot~se-de que o B•iado mantem hoje um 
corpo de 40 inttpeotJres techatooa. aos quaes 
incombd, por delegaçã, di Secret!lria do ln-
teriur, a ti:!:ai:zaçlo direc~ ~ etreo,iva eles 
ses eatabeb:simeo\Os eq-nlparado!!, lnspPo1o-
rea aue do pagos polca ootces poblicoa, 
acoresoendo que nAo extpte m•is a tntidade 
do rtsoal · emuoorado junto a oacla om desses 
iosütntoa equiJiaradod. 

Por conselfQlnte, o pagamento etreo,cad > 
pelos estabelecimentos eqQJparadoa nlo ae 
destina a satitaser ama deapesa. que J• eet6. 
decretada no orçamento do Esladb, com 
oancter geral, independente dessa qoo&a oom 
qne contribuem os oollegios tquirados. 

0 SR. loÃo FRAN~A:-Perfeftameote. 
0 PR. NBLSCN DB SBNNA: - A medida que 

tenho a honra de vir propôr, em nome da 
commisslo de lnetrnoolo Publica da Cama-
ra, por qualquer !aoe qoe a encaremos, é 
~aUlv.mente, edootivamenw, Jnst~. (Ãp014· 
doi). 

A commiaslo de IostnlCI(llo Publica tem, 
pon, a hoon de sobmeüer ao eaolat-ecido o:rt 
~erio da Camara dos 81'8. Dep tacloe o ee· 
gotn'te prrjeoto de Jej (11;: 

OI termoa em quo euA ooooebiJ« o -pro· 
je~ são de t I manelra ohtrDs, qoe: apea• 
~am m~tior justiOcaçlo. 

A .uo.s~>a jdJod-. d" que a illt'oeAo &Pja da4a 
como um p·omio, como um e ti..,Ulo. ~ 
apuot~tda lHttl dou <.oodlçõe8 suborclioa 
ao an J.·: -qoe ossn f'S~belooimento equa-
p~radoa • xecutem com li OlOr' e ouiobo n 
pro ramma du eo•int · quo sé de ..,. Llm o()Gl 
es ro nop7o~ro de bon1 edoa.àorea da. 
i faocl•· que e•j•m ,erdAdriJ'O ee:ntroJ oode 
se formo etsf'fl ~p08101 , que repr• nt 
li malor d~a ornstdat o d. m Cl'a.cia mo 
dtroas (apoiado.r; muito bem! )-crozu .. que 

é á edooaçlo da primeira infanoia, o ,reparo 
do peqoeoinoe ereS; qao amaohi aerlo oi· 
dadlos cta Patr!a livre (muito b6m!); 2.0 -Sr. 
Prea:ideJ;l\6,· qoo ne•ea lnatUn-.os aejam ad-
m~tidos, gratuitamente,, de& alumoos e~ter· 
nos por anoo em ca om do!tes, nnmero 
esse que pucler6. aer modificado em disouaalo 
po!lterior, si s collegas asaim o entendorem. 

T11es oondicões, 8": Presidente. sa.tht'azem~ 
preenchem rabalmen~ Q8 intuilOs do 1egi8· 
l&dor mineiro, DO movimento gouerc.so CODl 
que eUe vem acudir ans real mos desses 
ee~bef~imentos mtotidus ouao tao'o patrfo· 
ti mo em "a!l&a das oidadll& mineiras. que!" 
no Stll, qaar no Triaogolo, no Norte, no lien· 
tro a no Léilte, on:le •'gU&s delles Be de&·· 
taoa.m pelo seu bom corpo docente e pela 
seriedacfe e · aproveittmento, .no en~ioo ~ 
nos examE's do ourst• . 

Nlo c:uoro tuer injustiça-; mas pdo co· 
nhecilneoto il&dtrec\0 que tenbo de algoos, 
sem o intuito ele destauar-qu .esqu.:r d .. llas, 
em prejuiao do merecimento doá outrbs, 
posau di&er á Cllmllra d03 oe.,ubdus que D~ 
::Je.lrchria do lo~erior exisse!D doouruentoa 
e ~1-torin11, que oott habilitam a reputar, 
com o m . limo c"ncaito, alguns illbtitutoa 
normaes eq ui tarado~, como, por exemplo, os 
de Pon~ Non, Olheira. Salvea,re l!'ert az, 
Marianna, Leopoldina e Câmpaoba. · 

M&s. tfe tea, . a '•m• wlnda· 4e exGel:ezne 
J:'e}lntaçin no Rk$a o oe• collegioa equipara· 
do8 da Dlamantink. H mbinho. Pouao Ale-
gre, ::J. Jo~o'4'8l Rei. Uberaba- e Barbaeena, 
,trenolo qoe nean ulUma' clll de ensfem dois: 
- om, manttdo. on aoxil•a~o pela c. m&ra 
Mnototpal e' c utro por uma usociaQJ.o r.eli· 
giosa 

To.toe elJOI"·pro&tam, eJieoii vamente. ser• 
viooa no prep ro o tormaçlo elos no soa pro-
t'euoree.primarios, como eMl na eon!oiencla-
da Camara (apaiado!)• .a a1Gamara eentlO. e• Iegislatnras anH-
riores, em. palanaa aqnt ditu por- -varioe 
o~oresy a neeesaitla e de · se mulüplica-
rem os 1Datlt1Uoa normaes t-Jloiaea pelo nosao 
VIda Writorlo. 

Todos nóa sabemos qoo a Bseola Normãl 
OfftctaJ. &ototliDente extatente, nesta Capibl, 
nlo baah a 0111& popuJao&o de IIWa de qna-
tro milhões de habhantea. 

Os rtoo Gn nceiros do_ Bsado. enke-
tanto, nio rmittem qoe ae reallaem oa 

1no de Jo e ar n vo• dentro de 
poocos annoa. 

ON para tnpprir a tala·de mal~ nomero 
jde institutos ordcisea, é que, exachmeote, 
,eds,em caaae eul\11áa nor.nn&ea quiparad~&s. 
• O art. 2.0 do prcj.e to, ~ndaudo quo a 
iseooAo en,ro em v'tgol', desde já., para 1111 es· 
tabeleoim• owa que bem a plereoerer~ ê 
egod nto jo•, poro1c,e nlo é equitat.i vo 
qoe nó. , ainda o~>rignemos ts1o ~rojec.to li 
tÓ ter torça de Jel, .JJ&E-sorcicno d.O fu,l.lt'O 
oroamento, quo vamos votar o~te aon ·J; e si 
assim t'os11e, sr. J>t eatiWDte. nós irh1mos obri· 
g~&r 1 saea oa\Mbelceimeo,os OolOiparados a 
d& novo entr&n!m, ~delUltlid&men~ para os 
o t're1 tio Bdado " , a qo&n\la d.o- 2.000 1 
para a fts tit&çilo, em UHO. 

A reatl&oielo qo .nto, ao uJiim.) 1riau~atre 
et'Q&Jmen~·é Jo a, po-rqneo.a lel, tsi iranLitar 



viotot i os a aq oi e no Senado, set á. votada o 
sanoctonada antes do ootobro, por isso que 
oa •rabalhoa do Congresso ae encerram a 15 
de t&"'mbro pro:limo. 

Nlo é jueto, portanto, qoe onerOJilOI esses 
estabeleoamentos com o pagam nto d 1 .:ma 
quantia ~!!~ modioa embór.t, para ell re 
p'esenta ama aomma importante e paga 
com 'eaea aaorilloioa. 

o 'B.. I<Hi.A.CJo Muau.: Apoiado. 
O t,B.- NaLSoN Da SBNNA: Deixo, por tant , 

neaus pallurae, jusUftoado o p j acto que a 
commistlo de I stroeç&o Pub ica tem a Ma· 
ra de aubmeUer á. considerl!l lo da Olllll4: e 
espero que os nobru ot. llegas sob1 e elle 
derraa:em aio •a maior lua, com s seus co· 
nbe imentos e e:a:periencut. 

(llwllo bem; muUo bem!) 
o fB.. Jo.io fR.A.NÇA : Po1 um :1 feliz idéa-

essa do v. c xo. (Apozados.) 
PrCl jecto n. 69 

O Congrosso Legi.J .: ~ i vo do Estado do Mi· 
nas Oeraes de crct .. : 

Art. l. · Ficam kcutc da cooLribuiçio 
ant ual de dois conto ; J é .b {t:OOU 01) de 
que trata o art. 20 da let c ta o• al o. 4 39, 
cse 28 de setembro de 19"6, o de ti&Ja~ ~ ~ao 
costeio do er~iço do ll o l i &~t\ lJ, lt! 1s a.bc-
lecimet. t< s rquiparallos a E~cuJ . s Noruu e 
do E~tado, manti .os por p11.rticul rcs o 1 as 
socitçõea o que preencherem ~:s seguintes 
condições, a juho do gov ra': 

1.• Es'arem oxecnblndo e<.m provo; to os 
aotuaes programmas do cosint• , a ret~ a uttl r!-
do pr !E sE ore bem preparl&dos para o c x r· . 
cicio do magisterio primario; 

2.• Receberem por anno até o mn:i 1 o de 
dez {lO) alumnos ex ler ao~:~ g1 a ' uito11, em cada 
esubelooimento eqoiparado, media te ta. uc ,u· 
rlziç&o do Estado. 

Art. 2.0 Esta lei entrará. em vigor desde 
já, em rolaçlo e.lll!,. estatolooimentos que o 
governo jnlgar mefeo.edores da lsençlo do 
art. 1. ·, providenciando o Estado quanto á 
restituiç&o da nliima quota trimestral do 
corrente annc, com a qual já bouverom oa 
ditos esubeleoimentos envad.o para • Tbe· 
so uro Estadoal. 

Att. 3. · Revogam·se aa disposições em 
contrario. 

Sala das se&Eões, 26 de julho do 19<J9. -
lllelaon de 8enna.-RlUl de F•ria.-Jolo Lis· 
boa.-Martins da Silva.-A imprtmlr·er. 

Parecer n. 157 

E' lido e posto em diaousslo o parecer n. 
157, da oommiuio de Comti,olç!o, Leglsl 
~lo o Justiça. requerendo qoo rejam remet-
tidas à commi alo de Represon'• ~ões as pe 
tições de Luis Cyrino Rodrigues e ~icolaiA 
JoEé Ferreira. 

Sem de b te é eo:.cerrada a isou· a! o, tl : t~n· 
do a votaçlo adiada por flllta do numero. 

Comparece o sr. Juvem.J Peno•. cootl· 
nuando, porém, a faltada numero, por t>avcr 
se retirado um ar. deputado. 

Redacção final àoprojecto n. 46, de 1908 
~· lida e po h em discusslo, quo so t>D 

()erra sem debate, a roda o ,lo llnal d" proj ot., 
n. 46, de 19 8, que a.ltera d!spo ições a 1 i 

A. C.- lt 

n. 375. do 19 do setembro de 1003, na parte 
relàtlva á. nomeação e matricula dos juizes 
de direito. 

Pica adiada a vot&Ql". 
Paasa·se a . ' 

SEGU~DA PARTE DA ORDEM 00 DfA.. 
Nlo h numero para a votaç&o do projeoto 

r. 83, em 2.A discus~lo. 

I. • DI8CUBP.A.O DO PROJBOTO N. 68 
E' aononeiada a 1.• diaou tio do projecto 

n. 68, ftt.ando a Cvroa publica do Eeta.Jo para 
o fatoro uereJcio de 19t8. • 

O BB.. Jo.I.o FRANçA. reqaer e obt~m dia· 
ponea cio leitura. 

Sem d bate t>D!'erra-Eo a .diJiooas&o, ftc&n· 
do adiada a. votal,)io. 

~. • di~et.u4ão tio projeclo n. 62 
E' lido a p ato em 3:• d!eoos~ l,, qoe é en-

cerra i u. som debate, o pu·j ~oto o. 62, sobre 
a ooo trocçlo f. o ·Um ' ao ·oléo qoe gnarde 
o r st s m : ues do dr. Joio Ptnbetro da 
S lvs. 

Por f11.lta do namoro, ftca f' goalmea\ adia· 
da a votaçll,.,. 

Nllda mais baventlo que tl"flt&r, o ar. Pte~l· 
dente dá para &tDiiDbi a segoin"' 

ORDEM DO DIA 
PRJMEJR.A. PARTE 

Até u :a hora da tard,J : 
Leitura o approvaçlo da acia. 
Expediente. 
Até doas bo1 as da ta1 de : 
Apreseott.çlo"do pareceres das commissõeea. 
Apresentao&o de .projeo\os, requerlmentoa. 

indicações, intcrpt>llações oo moções. · 
Discusslo de reqoorimentoa, indicações, 

interpellaçõea e moc;õos. 
Approvaflo de redacçõoa .tlnael!. 

. fl~GUNDA. PARTB 

Até 4 horas da tarde : 
Votação da reda~lo ftnal do projeoto n. 

46, de 1008. qoe ll.íter& diaposiçõoa· da lei n. 
375, de 19 de setembro de 1003, na parte re· 
latlva. é. nomeatlo e matricula de a juizes do 
direico. · 

Votaçlo do pareeer n. 1&7, sobre os reque · 
rlc.entos ele Luiz Cyrino Rodrigues e Nloolaa 
José Ferreira. 

Votaç_lo fm 2 • disell8flo do projeoto n. 
63, llOc~rlz •ndo o Presidente do Bibdo a 
fazer . doaQAo i Raoola Livre de Odontololri& 
ôo p.rett ·o em que a me••• e• ti inatallaila, 
nesta Capi~al. 

Vot çlo E'm 1. • do 11rojecta o. 68 • .lixando 
a torçll publica do E~tado para o futaro ex· 
c roi tio de I 9 lO 

Votaçlo o r 3.• do ile n, 62, Bt bre eonetro· 
cxllo de om maasuréo áoe gnllrde ('I reetoa 
-mortars do dr. Joio Prn11etro da Silva; 

2.• diacUfSlO do projeoto n. e6, auotorizan· 
do a ooa1 etaio 'Cle licença a divertos •erven· 

1 i ele jo11ioa. 
LoVII tJ ta se a sesaio. 



~5.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 21 DB JULHO 
DB 1909 

PRBSIDBKClA. D) SR. PüDO LOP!JI 

SUMMARIO : -Acta.- Apreaen~ de parecer. 
- 2.• di.acussllo do projecto n. 66.-0rdem do dia. 

Ao meio dia, feita a oba•ada, aobaa se 
presentes os ara. Prado Lope., Amerlco Lo· 
pes. Bdgardo da Cnnhe, Jayme Gomes. Heitor 
de Sonsa, Marüns da Silva, Paoltello, Cem· 
pos de Amaral, Bdoardo do Allaral, Joio An· 
wnio, Jnvenal Penna, 8enna FJgueiredo, Arla· 
toteles Dutra, Valdomiro de :Magalblee, Iana· 
ciu Murta, Raol de Faria. Jclo Llaboa, lolo 
Porphirir, Pedro Laborne. Antonio Moora, 
Scbum&nn, JG&é Alves e Nelson ele Senna, 
faltando com cao•a pniioipada 01 ue. X&· 
'ier Rolim, Galdino Rioa, TooqonUle, Sty· 
lita, Julio da Motta, Zoroastro de Alvarenga 
e .Agostinho Perein, e E em e lia os mala se· 
nhorcs. 

Oo.:copa a cadeira de 2. · secretario o ar . 
Edgari1 J da Cnnba. 

Abre·se a aesaio. 
Lida a aota da antecedente e nio havendo 

qoem sobre ella taoa observações, doa ames 
ma sobre a mesa para ser approvada quando 
houver numero. 

Nlo ha mataria do expediente sobre a 
mesa. 

Passa-se á 

APRBSBNTAÇÃ.O DB PABJlCBllBS DAS COUMl81!ÕB9 

O s.a. HEITO R DE SouPA, em nome da com· 
missio de ConstitoioAo, Legislaçio e Justiça, 
lê e envfa á Mesa o seguinte 

Parecer n . 158 

A commie1 Ao de Constitolç!o, Legislaçio e 
Justiçl, a que foi presente a repruenbç!o 
da Camara Mnnioipal de Cbristina pedindo a 
restauraçlo daqoella oomaru. 

attentendo que si'l procedentes os t11nda 
mentos da mesma representaolt' , concernen-
tes á demonstrao&o com inaopMsmaveis dados 
estatistioos e copiosos documentoe, de qae 
se impõe o restabelecimento deBBa comarca 
injustamente sopprimtda pela lei n. 375, de 
1003. 

attendendo, porém, que o art . 112, da Con· 
stitofçio do .Baudo, veda a reparaçlo deeea 
injuatiça e o deteri111ento da legitima aspi-
ração da popotao&o daqoelle monicipfo den · 
tro do decenHo iniciado em 1g03 quan{o se 
deorotoa a oltima divisAo judioiarb; 

é de parocor que se archive a allodida r e· 
prescntaoio, que merece ser attendlda qoan· 
do c: H sar o mencionado obstaoulo conaüto· 
cfonal. 

Sala das das oommisaõee, 26 de jolho de 
Jg09.- Heitor de Sou a.- Edoardo do Amaral. 
-José Alves.- Valdomiro Magalbiee.-A im· 
primir-se. 

Nlo ha projcotos, requerimentos. indica· 
ções, interpellaoões e mcçõec a sarem apre· 
een&ados. 

, 

2. • PARTE O\. ORDEM DO DI.\ 

Continuando a f11lta do nomero para a TO~ · 
oio das materlaa eoj~& dl~coEslo se aoba ec· 
cerrada, pust-se • 

ti 2.• dúC1Uião d o projtc~ n. 66 

E' lido e posto em~.· dfaoou&o o projeoto 
n. 66, sob'l.' e a conoeU!Io de licenças a diver-
801 EerventnaJios de joailot. 

Em di' ouulo o art. 1. · oom 11 emendas 
na. 1 e 2 da commiselo, onoerra-ae a mesma 
sem debate e fica. adJada a voUçio por falta 
de noll!ero. 

Encerra-t o .-m st>gC:ida a disoonio do art. 
2 . • coja vota t lo lloa egualmente adiada. 

lfada rr ais hi.vendo qoe tratar, o ar. Prc· 
sidente dá psra amanbl. a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIHBIRA I' AR T B 

Até oma h ra da tarde : 
Leitura e approTaçlo da acts. 
Expediente. 

Até doas horas da tarde : 
Apresentaçl o do pareceres das commis 

BÕ81. 
Apresentação de projeotc s, reqoerfmentos, 

Indicações, interpellatõr s ou moç~I!P. 
Discosslo do requerimentos, indicações, 

interpellaçõ(·s o moc;ões. 
ApprCJ nçlo de redaoçõea ftn~ OP. 

FBGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tardo : 
Votação da r ed ac~lo final do projeoto n. 

46, de 1008, que alt t:ra disposições da lei n. 
375, de }g de setembro do 1003 na parte rala· 
tha ~ nomea ção o matriooia dos joizea do 
direito. ,. 

Votação do parecer n . 157, sobre os re-
querimentos de Luiz Cyrlno Rodrigues o Ní · 
colao Jofé Ferrelr a. 

VotarAo em 2.'" discusf!o do J)rojecto n. 
63, aoctoriu ndo o Presidente do Estado a tu· 
zer doaçlo á c E! cola Li vre de Odontologii • 
do predio em que a muma estt installada nes· 
ta capital. 

Votaçlo em 1 • do )rrjecto n. 68, fixando 
a torça pobUca ~o B9tado para o ru·~o r o cxer· 
cicio de UHO. 

Vot&çlo om::l.• do do n. 62,sobre a cons· 
truoçlo de IJj Usu!éo qoe guarde os restos 
mortaes do dr. Jllo Pinheiro da Silve. 

Vob<.,lo em 2 . • do projeoto 66. aoctorilan-
do a concessão do licença a di vere os servon· 
tuario do jor.tiçe. 

1. • dh;cosl lo do projecto n. 6g, isenb.ndo 
da contribuiç ão annoal de 2.(){0 OCO os os· 
tabelecimentcs l'q c. iparadcs h & colas Nor-
maea do Esta do. 

Le va nta se a H s ! c . 



26.• S~SSÃO ORDINARIA, ~03 28 DE JULHO 
DE 1009 

PR.SIDBNOI4 Dl fR. PR4DO LOPB8 

SUMMARIO :- Actas.-Expediente.- Apreaeua· 
çiO de projecto.-Diacurao do ar. Raul de Faria. 
-Vo~~ -1.• discu.ssão do projecto o. 69. 
-Ordem do dia. 

Ao melo dia, feita a cbamad.a, acbam·ae 
preaencea oa ara. : Prado Lopes, z~raavo 
de Alvarenga, Amorico L pea. Argemiro de 
Rezende, Heitor de Souza, Raul de Faria, 
Jayme Gomes, PaoJiollo, Nelton de Senna, 
Valdomlro de Maplbiet, Camp;a do Amaral; 
Eduardo do Amaral. Atvea elo Lemo!!, Joio 
Lia boa, Arlltohlea Dutra, .Martina da Sll va, 
Joio Pl)rpbirio, Juvdoal Penna, Pedro La· 
boro.,, Bdgardo da Conba, Joio Antonio, 
Senna ll'jgueiredo, Valladares, llnaoio Muna. 
Scbomano o Silva Portei, falancto c9a ooaaaa 
partloipada oa ara.: Xnlor Rolim, Galdino 
tUoa, Tocqonille, Stylita, Jullo da Mo& e 
Agoatinbo Pereira e eem ella os mala se· 
nborea. 

Abre-ao a sea<l '. 
Lid& a aota da antoco.lonte e nio hann lo 

quem sobre ell• faça observações é a moam& 
dada por approvada o bem assim aa doa dias 
23 a 26 do corrente. 

o f R. l. · 8BC&aTARIO dá conia do segointe 
BlPBDIBMTB 

Requerime11to 

Kxmos. ara. Preeidente o ma!a u:ombroa 
do Congreno &tadoal Miaelro.-Traundo· 
se da pa11agem da Suladado, do mumclpio 
do caumb\.t, para o do 8. Ferrar, leTÓ ao 
conbeolmeoto dease mostre Cone·esso que 
eo. eatoo de commom aocordo com a repre-
aentaoao qoo parte da Solodade, endereçada 
a esse tlloatre Congresso. Saodo o fratcrnl· 
dado.-JoFé Bernardino do Oliveira. (A ftrma 
estava roconheolda pelo esorlvlo do S. Lon-
renço. o "· Joio dll Rol a Porefra).-Pobli-
quc-ao no orglo oftl lal e remetta.,e á oom· 
miallo re'!peotlva. 

Nio havendo parec~rea das commlssõea a 
•erem apresen't\doa, passa-se t. 
APRJai]D(TAÇio DB PRC' J.IC1'JI, RIQUlUU1lBKT081 

Il'fDIC.&.ÇÕB•, lN~RPBLL4ÇÕS9 B lllOÇÕBS 

O•r. Raul de Parta :-Sr. Presidente, 
aJgona doa impoatoa aobre a expor'-çlo de 
diYeraos producka no110a alo de tal fórma 
ele"Yadoa que impedem o deaenvolv·mento de 
nona induaklas, oppondo um obataonlo, por· 
boto, ao appareoiDlento de novaa fon~a ele 
renda para o erarfo publico, fc~obando o 
oampo • inioi&Uva llantoolal' e ao aprovei· 
aaento clu noaaaa rlqoezaa. 

8m paleava com o Uloalre moço qor, com 
unta oompetenoia o tAl> grande deliieaçlo, 
dir-il& a paa· a das Finanças, üve o pruer de 
oodr de a. exo. qoe era lntenQio aoa oon· 
'Yidar a illodrada oommiaalo de Orçamento 
deata Caaa para roo.niõe1, atlm de lhe espor 

' :1iv.eraaa queatõea que demandam utado e 
D) roitJr do Gymnasio de Lurae pedindo ecloolo do Poder Legialaüvo e, en\re esaaa. 

iRenel'> de imponoa esladoaea por acqoiat· a redooQio de varioa impostos sobre a ex· 
çJ.o de terrenos p.•r parte da cAuocaaçlo por\açlo • 
Norte Americana.. -A' commiaalo do OroA· Estou oonvoncido ele que. levada a cabo 
monto. U.o patdoüoa meciid•, multa induatria nova 

o sa. JoÃo LJ HOA envia t. Mesa e pede h' do apparecer enve nó3 e a noaaa fxpor-
qoe soja publicada no jornal da Cua a EO• taclo ae b& de aogmontar aenaltelmence. 
auinte Venho spreaentar t conaideraçAo da Ca· 

Repre1entação mara doa ara. Deputados om pf(ljeoto de lei 
oojo 11m é reJoslr o impo .. to a:.bre a expor· 
taçlo dos minerloa do feri'o. lllmoP. e ntno!l. ara. Prea\dente o mem-

bros do Congresso Mineiro.- 03 abaixo aa 
slgnados, el.ntor.:s, roaidont9a no dia\rltto 
da Soledade, moniolpio do Caxambú, ~neto 
representado o anno pauado podtndo a paa· 
sagem do referic!o diatricto para o monioipio 
de Baependy, e nio tendo se reaU~5.do essa 
s·Jt;. pretenoto. por n!o ter ainda essa llllll· 
tre oorporaçlo r.e manif"stado a respeito, 
vêm agora re~toerer a v. v. excF. passagem 
do moamo dis\rloto para a villa de Silves· 
tro Ferraz. 

Os abaixo aaaigoadoa aa im precedem por· 
que nio estio ar.tiateUoa com ().regimen da 
Prefeitura do Caxambú e a paaeagem do 
diatrioto para a vUJa de Silvestre Forraa, 
estio certos, vom trazer.Jbe oa melboramon· 
toa de quo tanto preotaa, porqoeo, asdm aen· 
do, terá o dlatrioto di .. eito t. mo'-de de aoaa 
rendas, al6m d9 outros beneft.llos qoe espe· 
ram do municiolo acima referido. 

OJ abaixo aadgnadoa, certos de que "Yêm 
pedir a v. v. ena. uma medida justa, eapfl-
ram ter favoruel daterfmento. 8. R. M. 

Soleliade, 18 do jolbo de 1909.-(Seguom· 
ao 131 aastgnaturaa reoonbooldaa pelo eaorl· 
vio de paz. '-bellilo de Soledade, ar. lolo 
Domiogoea Maol':' I} . 

Esse impotto é. aotualmoaw, de 4CO :6ia 
por tond,da. E' um imposw problbUivo 
quaal. 

De faoto, uma toneJg.da do mio( rio de ferro, 
posta nos me&oadoa europc.ua, podo deixar, 
de aooordo oom Od 011\udos toitos pelo illO&· 
tro ar. dr. Paodit. CalogeraP, om lucro ma· 
atmo de 600 r6ia. 

o E,tado, pvr c· n equ<:noia, aotert>, &ó• 
monte no imposto do l'l[portaçiq, mata de 
molade doa luoroa que poasa pot'ven\ura t~r 
o espol1&dor. 

Tio ~aado imposto, mclih teCD contribui· 
do oara impedir o desenvolvimento da ex-
purtaçlo doa noaaoa minerioa de f~rro que 
a!o lncooleatnelmente. doa mata riooa·o oa 
mais abondanlea de todo o mondo. 

A reliooçlo do impoato sobro a exp"~rtaçl!o 
doa miaerioa de ferro "firt abrir uma nova 
pbaae para a indoatria s\derorgica em Mi· 
nas Geraes, onde ella ainda nlo 6 conbeofda 
atnlo em uma pequonlaaima esoala, em !lma 
eaoala inaJgnltlcaute, t viaV. da pojança in· 
euohvel daa noasaaju.idaa. 

8 afdrmo, ar. Presidente, que a oxportaçlo 
do1 mlnerioa de !erro do noa:o &tado ha de 



truer o desenvolvimento da indnstrla sido· 
rnrglca, porqoe o ~bstaonlo principal; o oba· 
taonlo intransponlvel para . o deaenvohi· 
men~o dessa indnstria tem sido â falta de 
combolltivel mineral. · 

'Emqnanto não f ·r praticamente, iodmtrt-
almente appJioavet a energia electrlca ~ara 
a· redocçAo dos mi ::~ erios de ferro, emq anto 
e~se magno problema d.a industria moderna 
nlo tiver soln .lo-eaae problema ao qual 
o·m illustrei competen~ e mode to protes· 
sor da E c·o a de Minas vem d dioando o mo 
Jhor do sea esforço, morecaJ)do bom e aFo~o 
e o auxilio dos poderes publicos - emqua to 
isto n! se dor, o obstaculo principal qu a 
indu>tria do ferro poder~ encontrar no B·a· 
sll será a f~tlts d~ combust !vel . 

Ora, si organizarmos regalarm nte uma 
exportaçAo de mioerios ·para o ex tra o ei ro, 
teremos, partindo dos port.os do l:srasll para 
os enropens-prinoipalmonte para a logla-
terra, qoe é a prine ip~al importadora de mi· 
nerioa de rerro-nma esquadra de navios 
pr prios parM o t ransporte de ma riae .. pon· 
deroso e QU('. levando daqui uma parte in 
sigoificllnte das nessas j uidas inextiogui· 
vele, tr.: r lo, em soa volts, o carvlo, que po · 
dert>mos obter por um preço mu\to mais ro· 
dozido. 

Eese é o fim principal do proj.loto quo vê 
nho f> presontar á C mara dos H S. D~pnta · 
dos; eUe tem por obj e tivo, tambem, o apro-
veit6mento do nma p rte dos depositas oo . 
lo~sa-es do minérios dé ferro qoe tomes por 
~do o Ee~ado de MinaR, onde oad~ montll · 
nba é um mtnerlo o teor ri qui • o; o apr... · 
veitamento de toda e a grande riqu ~za que 
jaz por bí inteiramente abandonada. 

A Camara doa s: s . Deputados f11 ré. obra 
patriotica dando ao meu projecto o seu apoio 
e trazendo sobre elle as saaa lona. 

E' o seguinte (U). 
Nos arts. 1. • e 2. • l'odazi a 5 réis por tone 

lada o imposto do mineri , durante o prazo 
de 15 annos. Estabeleci am imposto iosigni· 
tleante e com o ftm exelnei vamente de for · 
necer um dado para os catculos de estatis· 
tloa. 

Desejaria conceder ama isoução absoluta 
de impostos e é natu ral isso, por4uanto oesa 
indnstria, para se estabelecer em nosso Es · 
tado, terá de trner para aqui grandes capi 
taes, luctando com as diftlculdades de trans· 
porte do 'Esta!lo para oe portos de e:rporta -
ç!o. ' · 

DooorrUos os 15 aono , estabeleci .entAo 
que o imposto será de 120 ré is por ~nelada, 
que é razollvel e l)óie trazer para os cofres 
public 'ls uma renda bastante el-evada. 
. ( Muito bem ; muUo bem ! ) 

Projeeto n . 70 
O Co ngresso Legislativo do Estt&do de Mi· 

nas Oeraeo decreta : 
A.rt. ·J.o FJca redu1id a cinco (~ réie por 

~oelada o impodo sobre a cxpo1 tação de 
minerios de !erro. 

Art. 2.0 E sa redoc ~li vigorará durante o 
periodo de quin~e aooof:, a contar da pobli· 
açlo da presente lei. 

Art. 3.0 DJMrritlo es ~e tempo serâ o im · 
posto elevado a cento e vinte (120) réis por 
tonelada. 

Art. 4.0 Revogam se as dis}:>sições em con · 
tra.o:io . 
-clamara .ii'A D~pn~dos, 28 de jolho de 1909. 

- R'lul do Faria .-F . P~t.oliello.-Jayme Oo-
mes.--Vald miro de Mag-l ihães.-Campos do 
Amaral .- Argemiro de Reaende. - Aristote· 
les D.1tra.-A' imprimlr-~e. 

Pa sa-so á 

2.• PART~ DA ORDEM DO DIA 
VO TAÇÕES 

Sobmetti ias á votação as matarias eujt 
discusP! o e acba en e rrad :L é approvada a 
redacçlo doai d pr e to n . 46, de 1008, 
que é rl"mettido ao Benlld•'· 

E' approvAiio o pare~er n . 157, q 11e vae i 
commtssl o do Pctiçõ"P. 

E' approva; rlo em 2.• li cassio com a emen-
da do ~: r. v, I Jomiro rl , Mo~galh!es e volta á 
co111 mis ão do Pet i~õ :- n projeoto n. 63 . 

E' app ovado rm 1.· •ison slio e volta á 
commi l o de Força o 1>rojecto n. 68. 

E' approvado o 3.• disoossii 'l e vae l 
oommi são de Redacolo o projeoto n. 62. 

E' a opr.wado Pm 2.• dillouaa!o com doas 
meodas da com ~ i s!o de Edtições o proje · 

o to n . 66, q o e volta á mesma commisslo. 
1. 0 DlSCUSiÃO D') PROJKCTO N. 69 

Fioalmante é lia o e po11to ém 1.• dtscasslio, 
quo so encerra P\l m debate, s~ndo approvado 
e rea:ettido á commisslo de Orçamento, o 
proj cto n. 69, isentando da oontrlbniçlo an · 
nua! de 2:000 000. de qae trata o art. 20 da 
lei estadoal n. 439, de 28 de setembro de 
1006, e destinada ao costeio do ssrviço de 
tlscalizacão, os estabel lloimentos equipara· 
dos ás Escolaa Norfoaes do Eetado. 

Nada mais havendo qoe tratar. o sr. Pre· 
sidente dá para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA. 
PRlMBIRA PARTB 

Até nma hora da tarJe: 
Leitora e approvaçlio da acta. 
Expediente . 

Até doas horas da tarde : 
apresentaç!o de pareceres d6s commis· 

sões. 
Apresoohçi11 de proje ~tos, requerimentos, 

indicações. interpeilações oa moções . 
Dhcusslo do requerimentos, in ~ icações, in· 

terpeliMões o moções . 
Approvaç!o de redaoções fi acs . 

SBGUNDA 'PARTE 

A tê 4 horas da tarde: 
Discussão nntca do parecer n. 158, opi · 

oando pelo a rohivameoto ~e uma rapreH~o · 
tação om que a Camau Municipal de Chr1s · 
tina soli ita a restau1 a o:-ão daquella oomaroa. 

Levanta-se a soarão. 



27.& SI? ..• -.. ·· ·, WINAlUA, AOS 29 DE JULHO srs. depohdos e senadores ao Congresso Ml· 
DE 1009 nelro. 

PRSSIOBNCIA. Dl BR. PRA.DO L ? PRi 

~UMIIARIO: Acta. ~-Expediente.- Candidaturas 
preaid nela . -Diaeursos dos ara. JOllo Fnaça, 
NelJOn de Senna e Heitor de Sousa. .-Apreaen-
taQio de pareceres.-DiscWII!lo do pai'OCer n 
158.- m~l!! n do sr. Eduardo do Amaral.-
Ordem do dia. 

Ao mofo dia, feita a cbamad , acham-~~ 
presentes oa srs. Prado Lopes, Zor a tro lfl! 
Alvarenga, Americo · L'•po •, AI ves de Lem s. 
Slln Fortee, Jdyme Gomes, HJitor de Sou e, 
io!o Li boa, Joio Antonio, Campo do' Ama 
ral, João França, Ju venal Peona, Edgarrlo da 
Conh11, Raul de F.;ria, Edoardo do Am r I, 
Nol oa do Senna. noa Ftgu ircd l', Po: dro 
Vlborna J lo Purft ri , Valdomiro de Maga 
lhlcs, Jgnacio Morta. Pedro Ros11, !lhrUos ds 
Silva, A·i ·toteiPs Outra, chamao , A>tJJ DS 
Pcnna Jootor, Valla•hro ,Argoll)iro de Rt>sen-
do~ Agostinho PeN ra, Pa, hellv e J t é Ah'eP, 
faltao to (' Om o! UB-l particip td:t O à srl'. X a vier 
Rollm. oldioo los, To qu ville, tylit!i o 
JoJlo da M<ltta e B"m ou a o ma i~ senhores. 

A brt - :;o 1t set:são. 
Li fa seta da s ntec.-.tt ~ n!o o olo h vPn tio 

quom sobr ell.l f~oça ob crva·;õo , é a m . s 
ma da a por a p:o-vaoa. 

Batoo na contingeno' de explicar aos 
meus representados. a raz.!o por que o meo 
nome nio ftaora en\ro os Eigndarios d'o ro· 
ferido manlfesio. · 

Sinto que \Cnba d~ truertal qocst!o para 
&. Camara dos DepuW.dos. mas julgo t:er cs\o 
o lo~ar prop lo para fal !lr como :oprcsen-
hnte do povo. 

Nlo at-sigoei o mani ·cato, impeltido por 
uma qlli)~tao do prioc•pios e do con oienoia. 

E' qu , por tnais quo proeurem d f,•nder a 
candidatura do ar. marccb 1 Hsr mos d.a l,lon· 
a ca, provando que a mesma· é uma oandlda· 
tura oi iJ, a oeoa ilo e a maceira como olla «r apr aentadll, nio de1nm devidas na 
con-vioçlo de ~odos-de qoo eJ 'a é um pro· 
dueto da coacção e do terror . .. 

(Applau •o.J e bravo1 da.! galerias) . 
Vcozss No REOI&To:--Nioapols do ! 11\ã'l apo· 

i~>dO! 
o ER. Pu IDBNTE :-A 'I galerias nA o P• dom 

se man 'f. t-ar. 
0 E: R, .' A Y .148 GOME~, (àlrlg,r&do .!l ao Ir , 

João Fra,ça) : - R ta quo v. rxc. prove 
cs ~ li circum tancia. 

0 ER . I. 0 SECRBTARI dá. contd 

o ~ R. JoÃo FRJ. • 'A :-0 -verni& de civil dessa 
eandtd .. tora m~o l encobre a t:oa e Foo ia P U 
r ao o:; to rr ilit& t'. (Não apoiados). Coutinuam 
os applausr; da1 galerúu). 

do o~ui ote o R t-RE IDE~TE: -A~ galo rhs L à pódem 
BJ:PE!JI INTB 

0/ficiJ.J 
Do sr. I . o secreta i o dll c.mara LCJgl . 

lativa do Piaaby, c ommuoi<~an!lo ter Ido 
instllllada olumoemont.e no di J. • do mez 
findo a mo 01a Camara o ter sldo eleHa a 
a r spocti v a mo a.-I 1t . i · a da. oftloio e igr · 
decendo. 

D.> ar. 2. • secrotuio da As:~emblé L gis · 
lativa do Cear6., oonftnuoicando que a I.· 
·do correo~ mea foi a mesm" solemnemonte 
lnatallada . -Jotelra~a. a(rradeça-se. 

Do ar. Prosiden~ do E tado, traosmiUindo 
uma representaçlo daa professoras prima· 
rias da CapUal, soUoit ndo augmeoto de 
-venctmen~s.- A' com hslo de Petições. 

Requer.tmento 
o sR. JoA.o Ltsa->A m nda a mesa, acom· 

panh do de doooment.,s, om reqnerimento 
de Manoel de Lemos Goimarlee, praça do 
1. • bat Jhlo daa Brigada Policial , pedindo ro. 
forma com tod Js os vencimentos visto ter-se 
Invalidado no serviço mtllt r . -A' oomm\s · 
elo de P tioões. 

o mani feet~or. 
o eR. VA.Lo lWRI) MAGALHÃE :-0 sr. ma-

C' eb . I Rrrmcs foi escolhido pcl11 Convenç!o 
e a;u to regularmo \o (apo,aào.!). 

O f! R . JA '\'ME GClM11 · : -P ... c· vcrnura u mi 
lit r il pó1c t:er Pr.fidonte dll Rt> pU li a 1 

O t:R . F. CHUMANN:-E o mat ccbsl H-3 
mos é t m brasiletro tA. o d! \i noto om o o 
mais di \ inotos bra ileiros. 

o R. Jo:Ao FRANÇA: -Penso qae ob ne · 
nbum ponto de isb sejostiflca, no momento 
um - candidatura militar: - anossa Repu-
blioa cPti feita e est6. consolidada, c tem s, 
graç s a Deus, a paz interna e_ externa. . 

Só temos a goerra n s arrataes da politt · 
oa; e pol'q n 1 -Porque o qoe menos se on 
vc, o qne menos t:e consu:;a, o qae menos se 
attende é a vontade popular. 

(CalorOIO.! não av iado1. Applou&ol das 
gauria1). o FR . PRtHJDBNTR :-Atiençã ·. Atteoolo ! 

O SR. JoÃo FRANÇA :-Temos nm e1emplo 
neste momento :- do t dos os ladcs do paiz, 
como nobs harmoniosas p~ra um Eó con· 
certo,oave-se o clamor do povo qoe so levao-
h lntra esfa candidatara lmpatrlo1ioa.(Nào 
apoia!lo.!). · 

O t R . JA nu Gol! E :-Então p elo f e to do 
Cand&dat&~ra& Prui!lencitus er. are~n 1 Hermes ser milhar nilo pó1e 

o r . .roao Fr nsm:- (movim~nto de ser candidato t 
attenção): s . Presidente, pedi a palavra para UM m. DEPUTADO: -E nlo s:>rlo ropresen-
uma xpllcaçlo po soai. Já. tendo fêito pn . tttntes do povo os mem roa da Convenção 
blico o meu sentir e o meu pen ar i cerca doe do ma'o ! 
ulllmo acontenimen s p cll\ieoa qae todos O &R. J."-YMa: GoMa:s : -Per f .tam nte .. O 
nól t mos testemunhado e que empolgam a qoo n!o se. póde nog_ar é que os coovenclO· 
a«en lo do p iz in~elro, sobre a fllmo .a qoes · nacs de mato nAo BEIJtm rep esentantee do 
Uo da SQ Jcess!o pre idenoi I da Republlca, povo. 
nlo p o so sUencia ·mo d ao~ do ~anife to o ER. JcX.o J:t o • A : - B n~m tambem F Ao 
polistco que p ublicou o jo oil otDcial da Ca sõ os adversanos dessa oanitdamra cs qoo 

, aa, o qual eu& asslf do p~la maloria dos representam a Tontade popular. 



(Apoiados . TrJcam-se cutro• apartfs. O w. 
Prtsidenü faz soar o& tympano• 11 reclQma 
at ten ção) . 

o ER. BRITO R de Sou.~ A: - .Ouçamos o ora 
dor·. 

o s~. JoXo FRAN~A:-Para [qoe pois, inais-
tirom 1 

Para qce tlsFa burla da von,ado popolar. 
quando ella é maoifestaasento contl'aria 1 

Eitoo bem corto de quo ai me fosso dado 
peaetr ~t r nos cere br"s o nos corações doa 
propr.o 1 doreosores da candidatura HermeR, 
teria do vor a contrariedade in\ima, o dOE-
mentidu do suas proprita vontades manifes 
tada :-t ucto:J do umtrabalhoemprebendl-
do s . m mor o se::Jt ré (não apoiado& gerau). 

A can1idator<A d:» ar. marecbal Hermes da 
Fons:ca fõra apresP.nbda como espanblh> 
ao n 1SFO o 1 in<'ntc p~ttrloio -o aaodosiaaimo 
oonaclh :Jiro Atr~>oso Penne,-cspirito reco 
nbo~idamcnt • ordairo o conciliado~ i ella 
fô~a oppcsta a d dig:1o e honrad.o dr. D•· 
vid Caom pi s~•. n '~BSO patrício de coraç!o, como 
a uniea, por ser mmttr. capaz de supplan 
t.r est; (não apoiado&. Protutos t>ehtmentu 
da maiori11. ~pplauo• da. galeria~). 

O ~R. PR.BilDBNTs:- Atiençlo! Atteotão ! 
As g&lorias nã • pJdem se manifea,ar. 

o ~R. ARI>TOTBLB9 DUTRA:-8 a candlda,n-
ra Campista nã >era impoaiçlo á voota1e do 
pc Y J 1 

u sa. JoÃo FR.ANÇA : -·A candidatara Hclr 
me' R oào m s ·eu do povo·! 

(Não opoio.dos. Oruzam se caloros?l apar-
te~ . .As galerias dão dt~a. ao flrador, palmas 
e bra.,os. Sm.wrro prololtgado ). 

O r.R PR.B·lDBNTB (com força):- Bm vista 
d1o s manife t~ çõas o~ galorios euapenllo a 
SCf.Sã!'. 

(Rtina graJade confwão no rtctnto e nas 
gale1·tas Decot·ridos 10 minuto• ti reaberta 
a sestão). 

0 I R. PRESIDENTE: - Reabrindo a eUalo, 
previno t s g. )t)rias que não pódem s:~ rna· 
nifestar, pntorb~ndo a orJem doe trabilbc.s. 

A Mc-s~a tom, no Rt>glmento, meios de im 
pedir ossas manHeetaçõea, ai p,r vantora 
ollaa continuarem. 
Cont:nu~ c· m a palavra o 8". depohdo 

JoAo Franca. 
o sa. Joio FRANÇA. : -Sr. Preeld.mte, si me 

f,·ssa dado, dirigiria um appello h p.lerias 
para quo se o Ao manifl!stem, de modo a ler-
mos, de nove, obrigados a interromper os 
\rabalhoP. 

Como diaia, sr. PreLidento, a oandidlttura 
d > st·. mareobal Hermes nlo nasceo do pov.;: 
- brotára como um impe~ irreprlmlvd de 
o:i io e do vioglinça; porém, nunca e nooca 
dos corações doa patriotas desapai:tonadoa. 

0 FR. ARUToTBL89 DOTB.A: -V. CXO. oba-
ma impatriotas todos oR sigaatarlos do ma· 
nifesto, que ropresenu!m " maioria da Ma-
çlo 1 

O 1-B. J l o FRA.N ,A:-V. <'XIl. deve ~mar 
a palavra ,. rlizer o quo t:onto ao Pnvez do 
mo iotorromper com continuados s.vattes. 

Com l diz i , H . Presidente, a candidatura 
militar nA o nuoeo de s coratõs dos patr i\J 
taR desa p• ilonados. 

E' por\anlo impopular e impatri.>tica. 
u nt ~ RI,TuTBI·B~ DUTRA:-Nlo apoi do, 

nlo é i , so o qoo vemoa. 

o sa. Joio FuwçA:-EIIa vai sendo repel· 
lida do corto ao sal do paiz, do cerebro ao 
coraçlo do todos (Não apGiado• gwau). 

o BR. JAnm OoMKi=-Si é aasim, melhor 
parQ v. exc. 

O ~R. JoirJ LltBOA :-0 facto 6 que ant(:a 
da,oonvenção do ma1o já o nome do m&t.e· 
oba) Bermea estava lem.l.rado do DOrte ao 
aol do pafz p1":'& oan Uta~ á Preaideocta da 
Repobl1011. 

(.A.Pfliador, mtõito bem da malõria). 
o ~a. Joi? FRANçA:- As maoltestacõea 

adhlabs do tal candidato a, bem o aabemoa, 
nao 11ignUicam voat dell, significam oircO.IIl-
atanciaa, connntenciaa. !l'lão apoiado. .) 

O SR . J('ÃO LI·BÔA:-N!o Ffgniflcam a ~OD• 
tado de ". exc. 

O aR. Joio FRAMoA:- R' o conhecido do 
ut du:-lemma das oliprchias. 

O aR. NzL•oR DB S&NNA:-V. exc. permi«e 
um apanet 

0 BB., Joio FRAN ;A:-Poia olo. 
o sa. NBL~oN na SllNifA:-Flca estabelecido 

pela maiorill que nó • nlo interromperemoe 
o díatincto colfega, signilloando, porllm, o 
nosao s:loncto de aparteJ nenhuma irado· 
cçlo dO applaoio ás aoas palavrae. Esperare· 
moa que v. exc. conclua para, eotlo, lhe 
ser dada resposta cabal, decieha e prompa 
no terreno 11oliüco. 

o aa Jol"> FB.AN ·A:-WAo e~too ataoanllo 
parttcalarmonto a ningaem: respeito a cren· 
ça de todos dentro do terreno politioo. Ataco 
a uma candidatura qoo não é democraUca; 
só e mais nada. 

Sr. Presidente, o povo n!o quer a oandl· 
datnra militar e nem llella oarece 

o f R. Jol'> Ln BOA:- E!ltlo a maioria dee· 
ta caea n!o representa o povo ? Isso 6 dema· 
gogia irrUanto de vossa <'XO. 

o ~R Jolo FRANÇA:- O quo o povo qoer 
o preot81 é do um Prcsldonto do Republioa 
qao oncor~jo ao modesto agricultor, enai· 
nand,;-lbe a trabalhar., quo nacionaliee o 
grande oommerolo, flloilitando-lhe os mele• ; 
qoe procure hicrementar a induatria manu-
raoturoira, dispensandc-lhe pro~oolo etllcaz; 
de um Prc:sidento que eetode nm melo de di· 
minuir os peaados impostos, evitando egoal· 
mon~ a terrivellndustrla-cde viver do or· 
çament •; de om Pre~idente qoe verbere a 
baixa politicagem, pro corando levantar o '!li· 
nl moral do nosso eleitorado á tltnra da 
comprebenslo do seu legitimo direito de li· 
berdade i de um Presidente, no di&er do Ce· 
aario AI vim, que rc,.tltoa a nossa &e publica 
ao amor e ao carinho do povo, qoe, tendo a 
nliiJa oomprehenalo de aeos intereaaea, a 
dirigirá e fortaJeceri, por meio de aeos le· 
gitimos mandatarior, dando o brado de cbas· 
ta !• na dopravao&o dae ornas eleltoraea, re• 
aul~do das oligarcbiaa deploranla; de om 
Presidente, emfim, qoe taça eita Patria di· 
gna do nós. 

o sa . BKITOB. na Sr.uu:- A noasa e.pe· 
rança é qoe o marechal Hermes ~ae fuer 
tudo teso. 

o &R. Joio Luuu (d irigindo.,, ao w. João 
FronÇ<t) : - Preci&amos de um Presidente 
como ". exo. 

o m Joi o FRANÇA :- Agt adoço a íroofa 
do dhlinoto coll ;>ga. Feliamente, ainda nlo 



ohegoei ao eatado de iDBeontoienoia quo 1e Mal comparando a nossa Patri11 ~om a fi. 
nota no marechal Bermea. lha de Jorto, acredito qoollent.s dias tormcn· 

Sr .. Prealdenw, ainda que mnito oonbeoicla tosoa em que eU a parece amaldiçoada · poh. 
de toclot, nlo poao me farW.r i tnUma e politi•aaem e perseguida }lolaa olygarchiae, 
ln•eacrlptivel satit.feu;lo de recUar aqoiea ~ri ao aen lado protE'gcndo-a. com a soa doco 
17ntbeae admiravel doqutlle qoe fôra o exem· triateza, o anjo modo do Jolo Fiobefro qae 
»lo "fivo, a enoaruao&o perfeita do oiviemo, Carl reonar os m,aus dfrigentcs o restUutri 
t. 1oabra de cojos idéaes é-me gra~ oomba. As nossas almas do patriotaP, abaladas pelo 
ter, do meo taodoao mestre e inohidavel desanimo de melhores dhos,- oa 'Vtrdaoelros 
amigo, ooja 6gorj; sempre preteote6. minha e immorredouros Jamprjo~ do amor, da !é o 
ajlmtNOlo. ae me antolba neato momen~, da contlanç4 nos nt'ssos glo. rioEo~ destinos. 
lo dr, J lo Pinheiro da Silva:. Aasim, SllUdo, com lodo o enthusiasmo, o 

«Abrir escolas qoe Uluminem a intelligen· advento da opic!Ao ~ ublica, que Pt: rgo no 
cia daa crean91s; enlinar o trabalho aos boriZoii.te da Pbtria cem a bandeira de- Deu!', 
adoltca; aoiar e acoDBelbar, naa. dovtdu, aoa Patl'la, Liberdade· e Fa.milla. 
prodnotores; cuidar du qoeatóea materlaes, (Muito btm! Muito bem ! Dtu oalerios par· 
sem o abandono da parto espiritual e mo· tem uma prolongada sa!va de palmas. bravos 
ral; ter o cuUo sincero d& liberdade; tornar e tll'f7tu ao orador. O 8r. Presitünte faz sot.u· 
a paz garantida; a jut-tioa amada ;,Paternal cn tympanoa, reclamando attençãr. O ~ador 
o exerciclo da auotor1dade; conciliadora a t cumpnmenta-:.to e abraçado}. 
politiea; é, s t~nborea representantes de Ali· O •r· Nel•on de '8enoa mGtrimtnto 
nas aeraes, operarics epbemeroa qoo somos geral de atten9ão; profundo sllenctCJ) :-Sr. 
elo serviço permanente da Patria,-6 termos Presidente; nlo é sem natural emoylo qoo 
trabalhado pelo grandioso ldéal rfpoblicano, assomo neste momento o l(!gar o a posição 
na \erra mint-ira~, que, primeira, o sonhoo, que· o dever politloo, que a. disciplina par· 
por olle doo \'idas e o tem execoatlo, nestea tidaria, que a consclenoia de cidadlo u d " 
18 annos do ngimtn, sem retrogradatões e republicano mo impõem, nes\a Camara, onde 
aem precipitac;õt s E' a. roallilaçlo do lemma wnbo aeaento. 
qoe se i.Dstreve no pnilblo braaileiro, pela Rasa emqçlo é natural porque eu e a 
perfdita eoncUiaç.lo da cOrdem e Prf'gresac•. malori absolot-s desta Casa vemos, com ma· 

Tenho firme c:ooft.anQa am Dena que eese gu1, se afastar de nós um dos noESos com · 
1ermen pl'ecioso, semeado por mio de mea· panbeiros mais diattnctoa, o meu presa-to 
tre e qoo dorme tranqoiUo na conacieuoia coUega e compaobeiro de districto, o sr. de· 
de todoP, nlo ao anniqoilar& jamais. para pot ~o Jo!o França. 
quo timbre na re~o lidade a propheoia do gran· o 1 H .loÃo FRANÇA :- Obrigado a v. t xc 
ele morto, quando via acorrento animadora o sa. NBLsON DE SsNNA :-liHa m~ gu~~. é 
dos qoeaedeapertavam daetemaapatbia: . •• 1anto mais alneera, tanto mais li a.moot6 ex· 
4toclo iaao indica e annuoola a promissora pressa, quanto eUa traduz nm dhsidio que, 
•ndança da nofllsta e deplimente politica para a maioria desta Casa, nlo tem j ustinc!l 
de pe~&oaa pela feonnda e nobiliiante poli· ttva nos tragais argumentos em qnu s. es.c. 
tlca de consat•. procoron eatrlbal-o; nllo tem jostUlca.tiva no 

O BJL. Zoao.UTRO AL"I-RBKGA: - Quam é terreno politico. nlo tem jostitlcativa no 
qoe tem feito eaaa politiea Y A)gom mllUar1 terreno dos factos, n!o tem jnstiftoath·a nem 

O m. JoÃo FRANÇA.: - · Nenhom mUltar fez naa condições âo~ oaea e doloro~tas por quo 
eaaa polltioa; ahl é que eatá a pedra d.e to· vem atraves ando a Patria Brasildn. 
qoe. o ~a. JoÃo l'R.ANQA :-Isso é que eu dcsf.'jo 

Sr. Preaidente, li algures, synthefuada por que v. exc. pro'Ve. 
om eminente po!Uioo e orador patrio~ a em o, o &JL, N:sr.soN DE S.BNNA :-Antes de entrar 
eionanante biatoria da •Pilha de Jorio•, da em outras considerações. devo rormubtr o 
tngedia de D'Anno01io, a cojo si miJe recor· men protes~o .como deputado qoe, st-m non· 
ro a~ora: ca ~r aldo partidario do regimeu da rolha 

-B• ama pobre molhar amaldiçoada peJa e ela sutfocaçlo do pensamento, 'Vê, entretan· 
anperatiçio e peraegoida por hcmeDB e brios to, um perigo no transvio das norm~:~11 restri· 
de sol e de VlJlhc • .ttetog1a~se em nm lar cüns do art. 78 do Regimento destQ Casa, 
onde ae celebram as bodas de Aligi, o pa&tor, que apeoaa di aos depotadcs a faculdade do 
e soppllca que a protejam. procederem é. jostiftoaçlo de 'VOtos, traze · 

Mas a condemnada nlo deve encontrar aco· rem idéas, apresentarem medidas o reclt-
lhida; é tllha do inforiunio, préfa da mlse· mações, encaininbarem roprosentaçõea, eio., 
ria. na reatrioçlo abaolu~ de 10 minutoF, que a 

Resiste brandamente aos qoe a qoerem ex· caaa ró pode prorogar por tempo limitado. 
polaar, entregando-a aos_ aeua peraegutdo· Externei, ar. Presidente, essa restrlcç!o 
rea. que, como depnW.do repoblioano •. . 

Entlo Alfgl avança para victima desvai· O ~R. Jo:Io FRANçA :-.Republloano tambem 
rada e levanta sobre ella o sen o jado de son. 
pastor. Vae forll-a. Subitamente Jll.ra, c&o o &R, NBLsoN DE SDNA. - . . . o como mi· 
dejot'lhos em gesto e adoraoto e atira para neiro, onso faaer á Camara, neste momeorr, 
longo a arma. para que nlo se trannie a marcha commom 

E' que elle 'Vira, ao lado da tllba de Jorio, doa no8I08 trabalbott, q"e 16 devem di! e r rea· 
protlgeodo-a com a soa doce lris~sa, nm peito ao engrandecimento economieo do 
anjo modo que chorava e olhava-o fixamente. \Minas aerae , aoa assomptoe peculiares da 

L' angelo muto ho ~~to che piaflgeva 'vida da ~ederaçlo, neste canUo da Republl· 
Che lacrima'Oa e mt guarJaoa jl&&o ! oa. (.Apotaao. gerae1; multo bem !) 



o fR , JoA.o FRANÇA:-Bntre\anto, v. exo. 
assigoou, como deputado ao Congresso ldi 
JJoi ro, o maníresto apresen$ando a candidata-
ra Hermes. 

Como deputado, então, y. éxo. nlo deve-
ria to:-o assignailo, em (-i ce do R girnen~o. 

O FR. ~L"'A FvRTE~: - 0 Regimento nlo 
inhibe es ll reaoirestaçlo publica pela im 
pron a, como a CzomoP. (&po:adcs). 

0 SR. JoÃO FaANÇA:-Nio tnhibc>, ell SOÍ · 
dit. 

0 ~R. VAL'> "MlR" OB ~AGALllAES:-0 QU9 é 
la timavrl é que ctl!!ll qn s\Ao tenha vin1o 
para a trlbnn do Congresso. 

o R Nst.q N DB ~ENSA:-Peço aos ueos 
nob cs c Jleg: s qoo não IJst•baloçamoa dlalo 
go. Acho que nAo dCVO::t!08 cabir no regi· 
mo o do dia! go, q ) é eompre irt itante, em 
questões O(•m , esta quo pua aqui trcux 1 o 
ncsw collcg" sr. Franç .•. 

o 1-R. J,•Ã.o F&.AN.;A: ...... v. e~os . r, laram ao 
povo mi ouo como repreo~fntant.., s do mcs 
mo, 1 poi o to 11 caudida.tura Her mes . 

0 tB. l"EL CN DE ~ BNNA.:-Apa ; o O ipilrte 
do meu di 1iocto o llega, o sr. Joio Fr~&oça. 

Amai r· a a baol ~t a ds ~ Casa r:ã ' trouxe 
ao debato neste recinto, .nilo t r uxo ao ta 
pote d di scot:SÕ .! t~ questão das caodida 
tun.s presidonciaes; o • ponu tem se li rr.i 
tado á. suas !Jncçõea Jegi 1Mtiva'3 deDtro do 
Ro~imt>n t c· ; pen o tambcm que o m~ u nobre 
c Heg11 nlo devia trazer pa. ·a aqui a incan 
desconto quest o das candldaturas presi· 
deoclaoP. 

0 SR. ALVB OB LBMue: -1,. itant~. 
( f R . •'SL'I< I' DE SENNA: -lrritantt', como 

bom diz o meu illu~ trarto amigo e collega, 
rot.idc nto om S. Oonçc.lo do Sapucahy. 

Dci hl o ão podermos ss nccionar o acto do 
nobre dcput do com o n~ sso s loncio. por 
um delicadeza que não so!ia 1'81oa vel nee· 
te momento e preci armas rebater os ar· 
gumoctoa de a. exo., mostrando de que lado 
ES'~ a verdade republleana. 

Slo 18 Estados da Republioa que ae ma-
nifo~>tam pelas duas candidato.raa da Con· 
venção de 22 do maio. 

o ~R . Jo i o FRANÇA: -Sem amor e sem fé. 
o O SR. Z o R OASTRO ALVARRNGA:-Só V. exo. 
t~m amor e fé. 

0 fR NELSON OB SE~A.:-Sem amor 9 sem 
fé, diz v. exo , como si aa maiorias nlo lt,:>s 
Eom aemp e vibradas pelo calor da fé, p elo 
entt· u ias mo e pelo ardor das idéaa ( ~poiado1 
muito bem !) 

0 tR. Z OROA TRl ALVARBNOA:-Principal· 
mento pelo calor do patrtotismo. 

O ER J< X, !'RANÇA: -Agora t •mos 'l exom 
pio r ontrHIO do qoe v. no. atd1'ma. 

0 m Z ·JR ? A TRO ALVARBNOA:-Em 80 .. 
opinião . 

O ~ R. NEL~oN DE SsNNA: -':>n~e í'&ti o czem 
p'o 1 

Osa. JoÃo Fa, ,ç.A:-Bastller 08 jornu 
p~~ra êr que a op·oiAfl pubtic-t em peso é 
contra a c ndidatnr a HJ rmeJ. 

Vó1B :-<h ! Ob ! . .. 
0 r R PREHDENT&: - AttençAo ! 
O ~R. BL~oN DE StmNA.:-Manda a verdade 

Qoe f O dig~t o ~arPm tellcs ePpiritoa ae apai· 
zooando por motivoP, que nilo direi i oo n 
fesaa veitt, asas que so ,guiam pela mais aber· 

radora das paixões po~itioaP, e o meu oolle1a 
1e aD6ixonou por eaaa lmprenea, que ~nta 
conflagrar o paiz e qne eet' cUame&ralmtnto 
oppos~ á Terd11de e:xprea1a e real doa al· 
~arfemos das fOJ"9&1 poUtioas do paiz. ·o sa. JoA.o FR&N A.-1 eo é que .., • n:o. Dlo 
o ne~gni:-á p· ovar. 

0 IR. 1'\ELSC•N DB SBNNA:- VOQ fatel-o, em 
ynltu,ee, para ..,. • e:~o. 
Todos os Eetado~ da Rt'pnblioa, e:xc :.to S. 

Paulo e B~&bia, sendo qu ncete me mos J6. 
Ja ra lnlcnao o trabalho de pr••pagan 11 po 
I., a oan lida toras do 22 de mato- appl~ odem 
es ·ea nome Pabidos da Conven<:lo 

o aR. ·ol.o FRANÇA: - Fazendo uma propa-
ganda paga. Nos outros E tadoa tamtem J•a 
pt'opaganda c m oC'n,rari > e o povo LJ.o paga 
para l SRo. 

0 ~R. ARI&TOTJ!LBS DUTRA: -V. ezc. Dlo 
devu r lar nene negocio de ptga, que é n~ ni· 
to graTe . 

0 •a. NBL81 N DE SENNA:- 0 t rreoo Cal 
que v. ~> x ll . entra é dema iado e oabroeo e 
eu o ao bo tio b· l• r., o pod e qu a minba 
oon oi noia t e deputa t o n&o pode entr11T no 
me~m , na mallcetade do~to reofntu. 

0 • R. Z:~ROA·TttO ALVARBNGA:- qo muita.& 
ve~es o tiro aae pela culatra. 

O • R. NBL ON DB ~BNN.A:-Del0\0 -pr; âi ' CD· 
\88 e governadores doa E)tados da Fc'dfra 
oAo, a grande matoria dos preai led\es d118 
o maras monioipaca, 40" direotorlos e oon· 
greaaoa politioos manire. tam-ae !11. vor vela 
á! indlea~ões da.C nvcnçlo do 22 de maio, 
b(lm como a maioria ·la& bancadas da E ta-
d s no Congresso F e :fera~. 

O f R. Jol.o FRANÇA:-V. exo. f•la em nome 
doa direotorioa e das camaraa mnnlolpael. 
O povo é contra a candidatara Herme,., na 
6.• oircumacrlpçlo. 

Sabemos que os presidentes de camaraa e 
os presidentes doa dirootor ll'B olo repreaen· 
tam a -vontade do.povo neua que tão. Como 
diase, ellea mentem aa euu oonvioçõea por 
oaoea de oircumagnciaa e convenlenoiJ s pl· 
litiou, que v. exo. nlo poder â negar. 

0 SR. NILSON DE 8BNNA :- Então hontem 
eues dlreoioriott, indicando oa repre,enian· 
tea de Minas Geraea, entre oa qoaea v. oxo , 
easea dlrectorio8 nlo extrimiam a vontade 
do povo! V. exc. en~o ba de oonoorclar 
com esse paradoxo absordo, nAo 1: 

O ea. J<'l.o Fiu.NÇA:-A aitoaçlo agora é 
multo dHrereo~. A von'-.de do po1·o 6 in· 
renaa a ot'i til.DdllidOI'I. 

o aa. Jol.o LI• BOA:- De ID.odo qoe oa outros 
deputados da 6.'" circomacrlpçlo nlo repre· 
sentam a vontade do poTo: só v. ezo. 

O ~R. Joio FRANÇA: - Nlo. :Todos rtpre 
sentam. 

O FR. Eocuaoo D CuNHA:- Os diroc ;orioa 
poHticos r . p c sootavarft - vontade do povo 
na cl eicA, do v . ox . o hoje não repr se o . 
tam, ~m ~uaop •.o•Ao ! (Trocam-sevthemente• 
oparle1 entre o• ,,. .~ . João França, Bdqardo 
da Cu.nha. Heitor de S·Jusa e 01dro1 &ra. 
dep_uta~l. O,,._ Prelidente faz 1oar 01 tym• 
pano& e reclam a a•tençã" .) 

0 SB . NBL t N DB BNNA: - 0 IDf U n o:br e 
collega precedeu as s uas palavras ne t& C&· 
m.u», de no: a ju tiOcalivJ& dn 11e u prcoedi-
rneot., i:sdivldu~ol perante o eleitoratto do seu 
di tncto, peNnt'! oa !eos ret~reafnta OP. 



Cem deaprazer venho declarar ao meu H- o aB.. NBLs~ N nlf SBNNA :-Senk·m~; a~.; 
lustre collega que dos aeia dlatrlc\os de Ml Presidente, pedin!lo ~ v. exc. oo'naoUe Á 
nas Gerau, todos em eguaJdade de numero Casa si me concede, t. viati doa ap'rlea 
na representa~) neata Caaa, é a;eguramente que me impedira• de oonoloir o meo cliB· 
a regtlo norte:mineira uma daquellaa que corao, prorogaçio de tempo. . 
com m:.!~ ~!.\lor, com mala fé, com m&ie de· O aB.. SILvA. FoB.TBs :-A hora do expedi· 
d.lc•çiLo e ftltmeu, apoiam e s,egoram o aeo ente Jé. está ePgotada J 
applacao e a aua adhet~lo á candidaturas da O &R. P:a&sto&Nu:-Aintla nlo o o nobre 
Con,venÇ&o de 2t de maio. (Ãpoiado.r). depu~do ainda pode· á ralar lO ·minutoe, 

O nvbre depntado pela 6." ciroumsoripç&o oom a a cquiesoeaoia da Camara. ~Oonaulla · 
ba de ter notado a cordialidade com que o àa a fla8a, t t.WPT01'adQ o rcqa~erlme-Jtlo do 
ouvi. S. no. me ouviu em apar~ ,since,ro qrador}. • 
dizer-lhe que o eeoutariamos com1tolfa atten ·, . o SR. f-BBSIDBNTB : -Con\inúa com a pa-
çlo para tradnzirmos depois, oo111 toJIIl ale- lavra o t,r. Nebon de Senna. 
aldade, o nosao dcs ccordo com a Hla aottitu O f R. NB.I.s N ns S&NNA :.-Nlo qnero en· 
de qot-, si nos ~r11 magoa, bmbom Il'oe1iraz trar nas iod~ações ele . ordem pe eoal que 
deaatogo neate u:omt~nto, par a •a h h m ·e deaaa' ainda ha pouoo o illust.N -deputado pela 6.• 
atmoephera. de paixõeP, que tentam elft1Sabir1 oiroumsoripolto t roox • ~> O deba~. 
a oplnilo publica do E3tadr , quaodo do cam- O &R. Joi" FB.ANÇA :-NJo troue nada de 
po adverso s · aesevua que Miou . o ~raes ·ordem pees al. · · 
elo est6. tlrme e c obesa ao lado dâ 11ctu~l O BR. NBL oN DB SRNNA : -:- H\ poooo 1ir0111· 
aituaçAo poHtica do ~ ta do, situaolo que s. xe e ~x • ao debuo rerereopiae ,d.6 (t rcf.ém 
eJ:c . , como o tem dito sc mp rt', applaude sín a envolv~r peeeoe e vul&o.s dus ul"moa aOGD· 
ceramente. teoimentos pol1tio e; . dt> ixp, porém, 6. c-ooel -

Portanto, ainda é s. cxo. incoborente de~açlo d i Cua me~itar nlís palavras ~r&· 
ooaaigo meamo, dlzen·lo que a opinião po - vt,stmn que s. e~c. amd4 h poooo detxoo 
blioa de Minas Gera e é contra a sitoaQlo vibnr nes'~ rectnto. • 
politica, qoando etsa opioiio prostigia 0 A m"l!lOt:ta voner~onda e queuda liesse il· 
governo acuai, a que 8 , uc. trai 0 calor de lastro_ mtnHr~. quo um tu~ulo rooeq~~ guar· 
seu apolo. da, é 1mper-eone~ noa coraçõla mtoeirroa . 

. (Multo bem; aJ.Dfadol gerau). 
O sB. _Joio .FRANQA: - Eu t Ao, estou d s- Ninguem te'nta agitar as cinzas 1'eapel~· 

preatigsan~o a governo. . du e quetid~AR d•> oonrelbeiro A11onso Pen• 
O IR. JoA.o LtsBoA:-V· exo é oontrar o- na trnen o p"ra este deba'e a sua me111oria 

á aotoat sitaaQio min~ira 1. • ~'igosta . 
0 BR. JOÃO FRA.NQA .-SOUO<Dtrano á can- O Ett . H.JuTOR DB S UZA: - Neate p nto é 

didatura elo marechal Hermea. unani.me a camara (Apoiado• gerau1. 0 SR.. Jo~? LI· BOA :-NAo ba saparaçllo 0 NiLSON DB SBNNA. :-Neste ponto, é UD&· 
entre a pohhoa do Eit&do e a Fe~en l nime a c m~tra , é uaanlme Minas Geuea, a 

O SR. V A.LDOMIRO DB ~AGALBÃBS ,-A poli· par\ir das ameias do pod~r até ás ~aosar
tioa é a mesma. A pohtica mineira, pelos daa do operari~; desdo oa mais altoa dire-
eens ohefea, é favornel é. oandld.t.tura Her- ctorios da polltioa da patria aU, aa peqae· 
mea. nas aggremiações ·dos homens do trabalho. 

O aR. PRBSIDBliTB :-A~no&o, senhores ! Ningaem ainda formulou uma aoousaç&o; 
Bstá coa a pala v.ra o er depotado Nelson de portanto, era abaolatamen~ inopportono 
S&naa. que a. ex. o dlzesae aqui. 

0 SR, NBL'~ON DB SBNNA :-No terreno pO• 0 SR. Joio F'ILANQA:-Nio agitei as cltnl&a 
litioo, o dlaeidio do illustre deputado pela de a. exo. pera diaso tirar proveito bam QU 
6.• clroomaorJpolo nlo encontra joatiftoati- D!áu pai.'& a minha sttoaç&o. Prote,to con-
va na at\itode palriodoa, decisiva, ooheaa tra isso. 
e ft'lnca usnmida pela absolnta maioria de . o en.. NBB80N DB ElBNNA :-Aa oandtilatnraa 
40 deputados nesta Casa e nem na propria da Conveoç&o de 22 de maio já têm por si a 
6." circumeoripçio, onde a. e:z:o. se isola, abeolnta maioria d~W oamaraa municlpaes de 
trazendo uma asseveraçlo que nAo é real E6tado e· a maioria abaolota dos mu.aiclploe; 
(apojado~)-de que o povo ctaqaella 1ona é e, qun\o éo maioria do povo, eeperemos o 
contra easa candidatura. pleito ele l. • de •aroo, qae ha de demon-

Competi.a a a. esc. ~ruer aprova de &oa atrarisso as.exc. . 
asserç!o, ne&te dE: bate. Essas maiorias, traduzidas livremenw, oom 

Bntretanto, o qne 7 depotadoa da 1ooa a espontaneidade do 'nthnaiaamo, blo le 
nom mineira aJ;aeveraiL; o que os dirccto c!emonst,.r.r a . exo. qoe eDaa exprimem 
rios munioipaea daquella z>na egua'lweote uma vt>rdad l DA democracia; e que eaaa 
aftlrmam; o que a impreea do Norte, a co verdade.se d do&ir~ doncseo trlumpho a.bao-
meçar da Olamaniina-que é a Capic~ol in luto-a não ser qae o o lme prosoren- -la 
telleotoal do Norte-esorave, é que ae GJln p.,.trla essa ílcuT~ qoe a Conve~o d& 22 e 
didaturas Hermes-Wencea,laa flo am Ull.tl\o

1 mato upot. tou para primeiro magia,rado d.t. 
b~m acceltar. (Apolado8) j Re~ ublioa. 

BniLo t\ com eeees dla idioa que vib am Ot~R Jt'Io PRUfQ.&.! -V. etc . pMe estar 
por ordem pessoal e nl., pelo calor ctos ooa· desoanoado: o crime olo a arrebatlll'#.. 
vlcçõea... o sB. NnsuN oB SBNNA:- Sl alfom oriafe 

O a a.. Joio FRANÇA:- Petsoal, L lo, se- polttioo, 11 a mor~ não arreb~ta -a, st .até 
uhor. lá , •ivlBilBth•erno•, 8. uo. ainda ba de 

O sR. PRBUDBNTB: -A ivlrto ao nobrJ ora· .-cornn-osOIJ Croo&t' palaorree etí~e respel•, 
4or que a hora es\~ terminada. veodo a sanoçAo absoluta que as urnas da 

A, C, -13 . 



I. o de maroo hlo de dar a easa candidatura, 
tradozlndo o sen applanto a essa escolha 
llb&ralmente feiia, no terreno pnramen~ 
civil. 

8. exc. nlo conaegnin demonstrar t. Casa 
qoe eram elemenwa nlo clvia os qoo app &U· 
diram e levantaram as oandidatoraa de 2~ 
de maio; o s. exc. vê em torno da ftgora do 
aetaal chefe do Estado, na terra mineira, 08 
maia vivos applaoso!, os mais sinceros en· 
Ulueiaamos. as maia ex11reseivas demonstra· 
çõaa de adhe~lo e de a,oio ' aaa poHtioa 
ordeira, á sua politioa conscienolo<~amen~ 
calma, quo bem evoca e acompanha esaa ou· 
lra ftgara que a. exo. ainlla trooxe ao de· 
bate-a ftgora a l gosta. a memoria bem ama· 
da de Joio Pinheiro. (JfuUo bem. Braro1.) 

o sR. J l.o FRAN~A:- Nlo oonteno a v. 
uc. nestA parte. 

O sR. EJLVA PoRTBS:-R nem pódo contestar. 
V. ex o. não pólle penetr~r em nosso intimo. 
(RUo) 

O SR. t"RLSON DB SBNNA:-Ba de ser com os 
ensin~mootos prégados por esse apostolo da 
democ!'scia, qoo fot o dr. Jo!o Pinheiro 
a maiori do cujos companheiros acompa· 
nham ll aotual sUuaçlo do Est~do, ha de ser 
com os sou a ónsinos - no v o credo da Damo· 
craola, pelo sen amor á ordom o ao trabalho, 
pela t ol ranoia que nos prégou e pelo amor 
á. Republioa; ha de ser com esse credo qae 
.bavemoa de marchar no fatoro e tem 
sido com olle que as administrações se 80C· 
oelferam, no Batado depois de soa morte. 

Tem sido com e>sea ensinamentos qno a 
aclministraç!o do honrado mineiro ar. Bueno 
Brand!o o a do não menos distincto com· 
patricia nosso, o eminente ar. dr. Wences· 
lan Braz, so hlo norteado om seus applandi· 
dos governos. 

O sa. J<'.io FB.A.NÇA: - Não contesto issl) e 
nem ftz rererenoias a esse respeito. 

0 SR. NSLSON DB SBNNA: -Convinha a maio· 
ria, entretanto, asseverar bem alto esses 
prinolpios, ar. Presidente, para que das pa· 
lavras do nobre deputado da diastdencia on· 
iras intenc;ões nlo surgissem ••• 

O sR. Joio FRA'NÇA:-Nio se póda deduzi!' 
Dã. da a OEse respeito, porque nlo entrei na 
tndagação do talassompto. 

0 SR. NBL'lON DB SBNNA: - &ntre~nto, P. 
xc. agitou a opinião com nm pedaço do 
anitesto de Joio Pinheiro, leu-o á Camara, 

para jastiftcar a sua atUtodo ! 
Mas j6 qae o nobre oollega oonftssa nlo 

haver segu!ldas intenções em suas palavras, 
eu aoceitJ cs@a soa deolaraçlo solemne. 

Sem om bargo, a maioria praoüava aase 
nrar qui) continúl ftrme, applandindo com 
calor, com fé e com amor esses mesmos 
principio& de Joio Pinheiro. 

E é om vi r lu •e desses mesmos principio& 
qoe 4 milhões do mineiros, amando a ordem 
e a pu. quel.'endo l:lrme a Repablica-llvre 
dos assaltos trouloB da caudilhagem oiTil-
apoíam HS candidaturas do mair, quo raca· 
hiram em doia eminentes e !orles brasilei· 
ros, que detestam a anarohia e r,u A um 
governo forte o honesto. . 

Assim tem sempre procedido uses 4 mi· 
hõ 3 do miaeir.>s em dados periodos em qne 
a politica se anarohiaa, nlo tfm norte e 

nem oondstenoia, c se torna necesaario atdr· 
mar o principio esta vel da ordem •. 

o sR. JoÃo FRANyA: -Como no a&ctuaJ, não 
6 T(lrdade Y 

O aa. NBLSON DB SBNN4:- Si v. exe. aaeim 
pen~a, o orador quo .es á n~ tribona assim 
nlo pen1.1a o commtgo julio que está. a C&· 
mara inteira (apGà-;z-tos geraer, muito bem!) 

Ainda mais, o nobre collega, qnando veio 
h a pouco declarar as ruões do seo diEBidio, 
expondo·&& ao eleitorado qae pal'a aqni o 
mandou, dino quo nio assignara o manitea· 
i\> e quo estranhava que oase manifesto 
tiveste sido asattoado pelos deputados e se· 
na doNa de ~inas Oeraes. 

o 111. JoÀ.o FRANçA:-Nio ctisso isso. 
0 8&. N.BLSON DB SENNA:-V. OXC. diSEe 

qot', como deputados e Eooadorea, nlo po· 
diamoa anignar esse man\feato, o que é o 
metm<'. 

V. ex c. disso isso alto o bom sc.m. (AJõoi· 
aàos). 

o sa. Joio FRA.NçA:-Dhse quo devia ter 
o Manifesto nascido aa Casa, para jOB\iftc&l' 
tio lómente ~ razão do ter traztdo essa 
qoeatlo para o seio da Cao ara; mas entl'n · 
do qae, como deputados não podemos indi· 
c:ar Presidente da Repobl ca. 

E ta é a verdade . 
0 SR. RAUL DB FARIA:-QaalqUer cidadlo 

pó i e Indicar. 
O aR . Jrio f'RANOA:- Podemos indicar 

como eleitores, mas no caracter de depu· 
hdoa, nAo. 

0 SR. PR'RSIDSNTB:-Cbamo a &ttençlo do 
nobre dopntt&do que o t empo está a ftn· 
dar.st>. 

0 f R, NBL ' ON D& SBNNA:-Preciso concluir 
inlo perco o tempo quo a Camara mo oon· 

cedeu. 
CQmo ái2.ia, s ·. Frcsidonte, estranhou s. 

exo. que, como depotadoa e senadores, hon· 
vessemoll, os ccngrcut.stas mineiros assigna · 
do o recente o..a ni(,:sto, applaudindo taoa 
oaodidatnr ali, que o povo do Minas, em sua 
matorla ab~oluta, t:ancciJna com o· seo 
apoio. 

O ER. Jco Xo FRAN ;A:-Quot:! reltat .• 
0 !SR. r\BL~ON DE SBNNA:-0 cq~t:! rt&iat 

p1 obantlum• aqui não tom applicaoão pois, 
a. exc. devo mcdHar quo o ftzomos 40 depu · 
tados, em maioria absolu~, neeta Camar&; o 
que no Sen~do Mineiro ~1 senadores sane· 
oionam com o P('cl applauso e o sen apolo 
(só!lente com um ilms\re senador disaUen· 
te), as candidaturas do 2~ de maiC'. File · 
mof-o, poiP,sem coacçlo e de aocordo com os 
ocasos sentimon~os polittcos. 

Nos 136 muoicipios de Minas Oeraes .iís · 
sidencia ainda I A> provoo, quanto baste, 
qae olla tem com igo, ao menos oma toroa 
parte desses monieiptoa. 

(Apoaados gera '!s; mufto bem !) 
Pica aprazado o nosso collega \)&ra, no 

pleito ruturll de 1. • de março, e dean\e do 
1rande olcUorad u:fnoiro, cerca de 200 mil 
eleitores, vor e soatir de qoe lado esti a 
razlo, com qae partido e ba.cdelra está o 
povo, oom quo i.iéaos estilo os repoblioanoa 
de Minas Oeraes. 

o PR. Jo A. 1 FR\:-< iA:-Acoeito o repto nas 
ornas. 



O m . NBL90N DB SxNNc~:-Limito-me, ,r.· O F-R. l<·Ão FRAN\'A:- Pai:do pela ind(· 
.PrePidente, a essf's dados e argatismos reJa. pendenoia do meu caraottr, pela magnitn· 
tivos apenaal nossa terra, tem· querer en• de da oao~;a que detea®. 
trar Oill maiores det9lhe~, porquanto isto O ER. NnloN "DB 8BNNA: - V•ja s. exo. 
aqui não é o parlamento nacional; ido &(!Ui qoo alo mais de 20 milhões de -brasileiros, 
é o Congresso Legislativo de Minas G~aea QO!IIti onanimes 17 Estados· da Fedfrfolo, 
e penso qliü nlo devemo3 ~ntrar em aemm· com o nono na vaogoards, s!o pela Con-
ptos quo ·diiem -respoito, peculiarmente, • veoçlo de maio, que todos os Batados do 
po\ftica da Pederaç&o e que tA.o e:ttranboP, ·Norte, do Sergipe até o Amuooaa, e toda a 
por tradição e babito aos debates de&ta Caaa. vasta terr& do Sol, até os pampas, até o oc· 
(Aj)tla.Zo.J gerau). cldente - Goyu o Matto Groaso ; qoe qoaai 

O sa PRBSIDINTa :-A hora esti termt· todos os BraeiJelroa se levantam e llbme: 
qada. - qnerem'ls 1ahir do ohaoli; qoeremos aca· 

O IR . NBL~oN DB SBNN A.:- ConoloireJ, ar. b!U' com a anarch!a ; queremos a RepubJica 
Presidente, com mjis adgom . s palavras. forte da )os\ioa e da eonoordla e, por isso, 

Em 20 annos do vi.la taderat.iva, nunca o applaudimcs aa candidaturas de ~2 de mato! 
parlamento de Mioaa Garaat>, nunca ea"' Qaereml)s a paz e a ordem; queremos uma 
Congretso Legislativo se viu agitado por só bande, ra cobrindo todas as oonsoienciu 
qooatõos inoandeateotoa que extr.-vaaassem naeiooaes; nllo qQeremos, por6m, novas can· 
doa asaomptos peculiares á vida intima de didatnras que se levantem apoiadas pela 
Minas. caudilhagem oi vil, s giadaa palas am bieõee 
o~ .Antcau ahl estão, a hi11toria politioa de parttdarias de orgolhoa mal con\idoa .•• 

Uinaa ahl ea\6. egoalm('nto para asseverar (.Apolado.t; muito bem ! muito bem ! ) 
qoe, nesto• 20 anoos do vida pacifica dentro 8 é por itso qoe tantos Estados brasilei• 
ela Republloa, noallls mon\anhas sagradaa roa ae leTantam e dize• que a convençlo 
qoe gnardam o tcgo da I.berdad.e-aioda nlo de 22 de maio bem trado1iu o aenUmento 
ae procurou, como agora, desencaminhar oaoiooal. 
tanto a opinillo do povo. 8 é a Patria que convida os partidarioa 

O sa. Joio FR.ANÇA: - V. eu. f•Ja bc· da di!sidenoia para, dentro da ordem e da 
nito... tolera~oia, se encontrarem com nos co nas 

O sR. NxLSON D.E. SliNNA.: - Agrade~ o urnas lh'res do Brasn repobllcaoo, em 1. • 
aparte irooioo do v. exc. d.e março de uno; e entlo, vencidos o V(n · 

V. no. troux um discono eettldado e o cedoree, apertando a e as mA.oa, oom gesto 
deputado _qoe falA no&te momeott>, com do- . bdlo de ooncordi!\, dentro das Ucções da de· 
legação de aena cc.JlegaP, veio ftthlr de lm· ' moeracia, bemdlrlo a Republlcll, q~e a'sim 
provlso, acompanhando a soa argumenta- parmi,te as livros manifestações do pensa· 
tl<'. _ . . monto, as Jivrea manifestações da conscien· 

O sR. JoAo FRA.N\A: - N!o faln uonlca· a1a em qoaJqoer esphera, mas rob a condi· 
mente. çi\o de reape1to mutmo i. nntade doa so1rra· 

o ~R. NBL'JON DE SENNA. : - NAo 20 trata de gios do Povo qoo sempre t.la e vence pela 
rhetorioa; trata ao de encamínbar bem a voz das maiorias ! 
opinilo de Minas Geraes •• · . { Jtuito bem! Jfuflo bem! Uma prolonga . 

0 Ul. V ALO: MlRO D\ MAGALBlEii • - Trata• da .tal~a de palma.t acolhe a.t uUima.t pala 
se da verdade. . vroa do oraà?r, que é calor01amemte cum· 

o s~. NEL~ON »8. SENNA., •. , a op1nilo da prlmenta•.lo e abra-aào pelo• 8e-u. cóllega.t.) muorta do povo para que ella oA.o desen!J&· • 
minha e nlo so transvie pelaa alrorjaa o ata- O ar. Reitor d~ Souza. (mommtJilto 
lhos perigc;soa qua a op1ni&o dissidente pro· geral de att.en,ão, profundo rilencio): -Sr. 
cara estsbeleoer, perturbando a paz e a unani· President(>, Eignatario sem duvida o mate 
midade do povo mineiro. obaonro (nlo 11poiadas geM=os) do manifesto 

Ria porque nlo aoceito a i ronia do nobre em que os senadores o d~putados ao Congree· 
t: <'llega. so Mineiro 01preuam o seu apoio b oan· 

o aa. Joi.o FRA.N~A:- Nlo lalei com iro· didatoraa provindas da ConTençlo de .Mai<', 
nla. V. no. qaer descobrir segundas in· en sinto-me, deanto das declarações dos ora· 
tençõsa em meu apar~t'. dores que mo preo61eram, no imperioso de· 

o sa. NEL9oN DB SB l'fNA: - ·O illn,tre de· Ter óo -vir dizer á camara e assignalar de 
putado da dissidenoia troose para aqui uma publico o movei a qoe obedeci ne!Ee B<.'le· 
pa11ina de Gabriel D' Aonnn1io, desse dra· mne pronuaoiaaento politico. 
n;&torgo contemporaneo, quo toda a Halia Filiado ao partidG retublloano minelr<', l'O 
fes~ja, o evocou perante DÓ.i aa tortorl' tenho aogoido, invariavelmente, a soa dira· 
c A nlha de loro • , nos seoa tragicoa amorea ttrfz, aooeitando as soluções poUticu em 
eom Alfgl. qne elle oollabora, aorrragaodo as eandida· 

O almtle nlo é perfeito ; B CJ:Il. poderia toras qoe lbe merecem apolo e, des\'arte, 
melhor ter ido bnscar nuroa pagina de Dan· aoeoitei tambem, sem hesitações as caodi· 
te-naqoella florula ucura de qao ra.Ia o fio- datoraa pNaiclenciaea da Unilo, para enja 
rentino, onde ae transviam as ooneoienolu indlcaolo elle conoort(U superior~Dentt, ioa· 
conturbadas 011. p ' la ambiçlo polUloa 011 pirado pelo seu amor , . cauu publica e no 
pala paislo partiltaria. •• escopo patriotioo de pôr termo a uma eon· 

N&o oolloearei s. eso. na primeira pane vuldo politioa 40e abali)U o pais ioteJro . - n' &'Dilbiçlo poitica, mas o coll4oarei Fil-o. ar. Preaidente, sem constrang!mento. 
entro os espíritos obceca tos pela paillo po aem obedecer i. mo veia pesaoaea e in teres · 
UUoa... uiroe; fll ·o em aaoriftoio doP. meus ideata 



'repobFcanos, aem quebra do meu entranha-
do amor e da minha singela fidelidade aoa 
priooipios insobmeraivels da si moral poli-
tica. 

E mau grado a reaçlo que se levantou 
contrA oma dessaJ candidaturas, nlo ob~t.n
te o combate omnimodo, diuturno e apaix~ 
nado qoo se lhe move, olo encontre;, até 
hoje, ra1ões que me convence sem do erro 
da minha adbeelo ou da Ir gitimidade dessa 
campa oba . 

O ttB. J,·A.o FluNç&:-E nlo enoon,raria 
nonoa. 

O sR. BRINR DB Souu.:-E nA> enoon 
traria nonoa, diz bem V. Exo., p>rqoe nlo 
as descobriram até bl)je a tcrlilldade de 
maginaçlo e a iulransigoncla de aeu ad-
versarlos (apOiado& gerau; muito ~- IJ 

Sr. Presidente, que se póde de eepirito 
sereno, Fem o eclipse da p•ixio parti aria 
JmpNperar a es~as candida\uras 1 

Re. eotem-ee ellar,com querem os seu1:1 oa-
lorosos advi'rsarioa do pec do odgioal do 
p ·ocesa'> de iMicaçlo 1 

O sP. Jol'> FRANç.c-NAo é só isso. 
0 sB. HIUT. R DE Souu:-Ch~arei até 

lê. e e:umirei todas as objeoçõe3 até ago>ra 
sogaeridas. 

Mas, &!". Presidentt>, os no~sos ooatumes po-
llticos ainda nlo eonugr ram outro no ta9 
qoa~i duas décadas de vida repoblioan 
(apoiado&.) • 

B si esse proctsso póde nlo ser o ideal 
de lisura democratics; si elle póde nA ser 
impeocavel deante dos canones d J evan,e-
lho republicano, f rço~ o , convir que ha 
sido invariavelmente utili ado naa succo·-
sões pre ideooiaes anteriores eom o as en-
timeato e1pros o daqu~J ies quo hoje tardia · 
mente o condemnam . 
· 0 SR. AFF.:l NSO PBNNA JUNIOR:-Perdlo; ba 
uma ditrerença capital com relação ao tom· 
po: sempre se deo o eapaoo necessarlo 
para se fazer sentir previamente a opinilo 
nacional, nlo se agindo como agora de sor· 
preza e atogadHho. 

0 SR. HlUTOR DB 8JUSA:-Chegarei até a 
objecçlo de ter sido preoipite-da a delibera· 
çAo. 

Dizia eu qoe só hoje, ·hrdiamente abraza-
dos de indigaaçAo, vêm verberar esse pro-
cesso •••• 

O sR. JoÃo F'RANçA:-Não apoiado; desde o 
dia immediato ao da ConvoncAo. 

O SR. HBITOR DE Souu:-Tardiamento, no 
sentido de terem acceitado sempre antes. 

O sR. l C' l..o FBANQA:-Nono ao eitei; antes 
acb oi sempre om erro nacion&l. 

O f R HEITOR DE Souu:-V. Hxc é oma 
unidade entre 03 arguo ate de se do rei to da 
candidatara Hdrmes. 

O sB. JoÃ'l FRANÇA:-Por i o expliqoei a 
minha attitode iodividoal. (07-uzam 8e diver· 
808 apartu. O n-. Pre.fidente f as &oar o& 
tympanos reclamando altenção). 

0 SR. HEITOR DB 80GPA:-Sr. Presidente, nlo 
se tnoommode V. E1c . oom os apartes; eu 
os estimo até, como om ttymptoma da 
procedenoia dos meus argumentos. 

Si esse processo, que nlo é uma inventiva 
da polltic& brasileirll. que tem sido expe· 
rimentado entre povos, onde ba aggromiações 

politioaa iaoonfondlvofs, e nitidos Uneamon· 
tos partidarios, viola prinolpios, oonsporoa 
sentimentos e otrende a essencia mesma do 
regtmen, !alleoe, ar. Presidente, aos insor-
lentea de hoje, aos intltoladosleYitu do AJ. 
oorio republicano, a ').Uotoridade moral para 
jülglfr e rondemnar nm orlmo em que edi· 
v eram até agora acomplioiadoP. ( .llullo 
btm!) 

Sr. Pro i dente, o qoe os senallorea e do· 
po ados ao Congresso Nacional11s~ram neaaa 
oonjunctura; o que elles têm tel~ nas snc· 
oeasõ s presideneiaea •nteriorE s, é da maia 
transparente lisura deante doa mais rigoro-
sos prinoipios da moral politioa. 

NA.> ha nisso os males pbantasiadoa pelos 
discolos na sssembléa repnblioana de 22 de 
maio o quo ~ão, em synthese, a exorbitanoil 
da poder. s re ~riotos é. runoolo legi ldiva e 
a auBpeiçlo decorrente da oiroom tancla ;lo 
deverem ser esse deputados e senadores oa 
juizes do ploito no rl ·nario da apnraçlo. 
lmproeed~m e sa11 a rgolções. 
08 representao\ d<.J ~ovo nlo estio inhi-

bidos de sogg~rirem candidaturas, de arbi· 
traNrn nomes (apoiad •>, de indlvidud on 
colll'ctivamonte, manif~s\arem preterencia. 
por- candidatos a funcçõea publicas. 

O sR. JoÃo LisBOA:-Como nlo estio os re-
pref:eo tantea d ~ s manicipalidadea convoca-
dos pt. ra a prodma Convenção. 

o sa. HstToR DB SouSA:-E, ar. Presidente. 
nem lb.es atoia a oonduota a soapeiçlo ar· 
guida. 

B tê. ent~ndiuo que o dec~ro e a probid&d& 
qoe r:xigom funeçõod de tamanha relevancia, 
nlo au noriz!lm a injuriosa sopposiçlo de qoe 
o3 ropreFentantes do povo, num surto de 
prevaricação aud11ciosa e minaz, pos8lm 
tranavert~ r em proveito das proprias opi-
niões ou oonveniencfas, o reaolt do real, 
IUimo a crydtallioo qoe as uroas livres hlo 
de expressar no grande plebisito de 1. • de 
março vindouro. o 

Além de improoedentett, essas objeoções 
alo oontradictorias (apoiado&). 

São oontradlctorias porqoe, ao passo qu' 
se nega aos deputados e s ~nadores logttl· 
midade psra intervirem na escolha do presi· 
dente da Republlca, convocam-se para isso 
os representantes dss Camaras Murrtcipaes, 
dando s ao mandato destila uma amplitn-
de que FO nega ao daqoelles. 

Contradictorias ainda ar. Presidente, por· 
qoo essa sospeiolo é argnida por deputados 
e f;O nadores ao CoLgresao Nscional qu" se 
constituíram em Junta nacional de ealva· 
çl publica e que têm t mb~m interesse no 
pleito. 

Si e ·s9. suspeição tosse real estariamos 
collooados num dllemma: ot1 os pomio JS 
com ass i'nto no Congre1.1so Nacional sa de-
v('riam desinteressar da escolha do presl-
dent da republica, ou teriamos de deferir 
a apuração e o jol~amento do pleito elei· 
tora I respectivo a nm cooolave de car-
deaes, por ve otura extranh :>s é. politica nli 
litante. 

0 FR. JA YMB Gc MB~ (Multo bem!) R' ir· 
respondivel e>se argumento. 

o a. HEITOR DE S:mu. : Bi no processo 
de es olba eu não eoc mtrei uma razlo que 
me convença do desacerto da minha atti· 



todes menos Isso acontece no qne toca aós nacional, j6. fez o elogio max~mo, com a sua 
dois candidatos. grande aoctoridade accresoida ainda agora 

lnvertorei, ar. Presidente a ordem dessas pelA soa !nsaspe1çlo ••• 
candidatoraa por amôr da minha argomen· O sR. Z?aoA.BTRo ALv AllBNGA.: -QJem fez o 
taçAo. aeo elogio maximo fo_i o ex-presidente daRe· 
Cootr~ a candidatara do eminente re ;n1;- poblica, ch,mando o para reorganizar o exer 

blicano que dirige a goverDaçio de Mioa1 cito ntcloof l. 
OeraOP... O sR. BBITOR DE S·>Uu •. o leader intelle-

0 BR. Jol.o Pn.A.NÇA.: Nlo me r f-: ri a esse otual da reacçlo, contra. a sua o1odiddu•a o 
candidato. nosso eminente compdriota, ar. senador 

0 8~. flBITon. DB Soou: V. Ex •. esté. S9 Rll')' Bub Jsa. 
sangrando em veia de saudP. NA aproveita, portanto, adduzir argumen-

0 sR. ZaRI)A.STRO ALv A.RBNOA.: Esse can t •>s novos para demo o t~a~ & inteir· za. mo· 
didato está ligado ao oo\ro. Quem qoer um r& I, a aptidln, o p ' triotismo e a modestia do 
qoer o outro. il tostre candidato á pre3idencia da ·Repu· 

O ~R. PRE IDBNTB : Advirto ao nobre de- blica. 
potado qoe a nora está a flndar·sc, só o sR. Joio fi'R A.NÇA.:-E moamo mn~to mo 
reo tando c foco minuto para O OX JOdiente. desto. 

O SR. 8.BITOR DE Souu.: N ate caso, pe~o O sR. H.BtToa. DE Sou~ ... :-Não prevalecorlo 
a V. Ex·'· consulto â. C.1ma fta si me oon .ode contra esse conce1to do noss!> genial com· 
prorvgaç&o. pd iota t'B remO lOJa, as chacotas, os bc~ldões 

O ~R. Pas IDBNTB : A. prorogaç! l ~ ó póde e os does\os d··s que, n ~sta campanha. em. 
ser concodi 1a por cinco minut·111, findos os prcUaram a pa te odiosa do cxterminio mo· 
qaaes est\ esgot.l1o o tempo destin! d:> ao ral do candltbto . 
expe1ient-'. Cmtra. os a sedi.,a &rguigão de inc >mpo· 

O sr.. HBITtJR OB SouzA: Ma • ea p ftooiso teocis já '- O oppoz Lormal revide na Cí\trara 
~erminar e V. Ex!. comprebe'ldo que é da P'C!deral e n.ilo apNveita reprodatil o aqai, 
t.llo ranoia dos parlamentos... d p . is qua o 1acerdos mag tuu do t nto bar· 

O ER. PRB HDBNTB : A. Mesa n!o pó fa ai· mlsm!>, o sonatcr Ruy Bubosa na:n impul;o 
terar o Regiment?. into profuoJ -. monte não do jU' tiç , :r.altou a apli.Hlo mo ra l e totol !e· 
attender ao nobN deputado. mat~, . Exc. o\oal do illustro oandidat ) . ( Muiio bem!) 
poderá fl ar com a p ~ lavra para amanbll. E dcp'litl,sr. Prc iJeote, es a qu •stão de 

O SR. HEtT.>R DE S , ZA : Ma 1 pollSO ! . Ia oompetouol não sei se devo e oca al-a do 
para 1.m> c-x . Iioação pe,soal. 1 modo ab oluto oo relativo. 

O sa. PaB IDENTE : Na ~e casl V. E~:\3. aio· o sR. Jolo 11-.IU.NI)A: . Q11oromos comp tao · 
da poder&· f.&lar 15 mino to~ : 5 que ão os ela n terroo politlco; no terreno m1litar 
do cxpedi ~nte e 10 para urna explicação ella é ct mpeloote. 
pessoal. O SR. HatT.>R os Souu:-Pre(Jzimos Nsa 

O liR. HEtNR os ouu:: Rt'striogirei as competcn ta no to r rono adminfs \rativo. 
minhas co o !dor ações. O eR. Jcl.'> YRANÇA:-Nosso t~rr no o !lo se 

O sa. PR:teiDBNTE: V. E1o .• então deverà pó.ie pravar. Uma oousa é adminü trar ama 
reqoerer &. Camart. pasta e ootra oousa é administr<lr o paiz. 

0 SR. HBITOR DE SOUZA : Nesse caso O me o 0 SR. HElTI>R DE SOU c! A:- Quoromos essa 
requerimento está feito sento-mo esperao competenoia desdobrada no programma !ol· 
do o pronunciamento dl. Camara. garante que V. Exc. acabou do ler aindr. ha 

(Oonmltado esta, I! approvado o requeri · pouco á Camara. 
menlo). Dizia eu, ar. Presidente. que, contra i .Mas, sr. Ptesidentt', o sopor.esbdisb,, o 
candidatara do eminente repoblloano qoe super-homem aonanoiado por Nietrsche será 
est6. dirigindo a govornação do Estado não sempre com mytho. 
ao levantou, até hoje, senãl a opposiçlo da Um pro!ondo pensador assignala como o pe· 
soa modes\ia o do seu desinteresse. r igo mais temeroso das civilizações retlna dB,S 

• ão preciso, p lr iss CJ, ratra ar deante da e sa anarchia dos espiritos cb\morioos que 
camara as altas qualidades moraea o intel· vivem a aonh r e ;tadistas l\ homen1 de go· 
lootutes qne f~&lem S. Ex • tão jostamento verno, sabios e justos, b os o poros, com.o 
estimado dos repabllcanos, e qne tamaoh:> de es . 
destaqoe làe têm dado no seio da !adoração Do que ca.rocomos é do estadistas quo te-
brasileira. nbtm o senso do u tiJ o o sa competencia pr~· 

o sa. J oi\.o FRANÇA: Niogoolll as ataco o ftooa e tanglvel quo pretere & abst~ações me· 
aqoi. tapbysioas as cverdade di experiencis, uni· 

O sR. BB!TOR os SouzA : Si ji t'U disse cas que contêm á direcçã J dos nogoçi~s 
que ossa candidatara t ave. apenas, a oppo· humano •· 
siolo da MJdeatla d' S. Exo., oomo é q e O sR . Jol.o FRA.NÇA:-E ell ~ os terát 
eu podi attriboi r Jo nobre deputado, ou O eR. RRIT JR DB Souu:- Aoredit1mol ·.o 
a outrem ease ataqoe 1 · since:amente. 

Tenho, pois, por inut!l diJer 'Camara qoe Sr . Presidente, si encararmos a compoten· 
oa chiltes da polltica nacional qllizeram pre· cia como urua aptidilo especial ou techoica 
miar com essa candidatura. a alta correoçlo para uma dad acthidade, c se tos! em os u \· 
e a oonduota politica rec\illoea de 8. Ra:c. hil·a para qoo um cida-Jão possa a~ cen fer á 
e o seu puro o patriotismo. presidencia d R publica. ohegariamos ao 

DJ outro candidato-3 aqui é que está a absurdo de concloir quo ella Eó podaria ser 
ponta do platin.a-do oo.\ro candidato, ar. accesslvel a am brasileiro omnlsciente, •er· 
Presi fente, do JUosíre marechal Hermes da sado in omm $cibai el gulbtudam alu$, ~x· 
Fonseca, qoe veste o honra a tarda do exer· peciallsta e exporfmontado em todos os as. 



sumptos QUO entendem com os divoraoa de· e paixões são sociu inaoparaveis, o mare-
pat'tllmontos da adminiatraçAo publica. chal Hermes dispondo do preB\igio que cir · 

Chagaria mos a ab~urda consequencia de cumdou o glorioso fundador da R~!pUblioa, no 
quo nllo .{)Oderia subir a aqaelle al\o post> fastigio do poder que tem vertigens para oa 
um fioanc1s'll quo carecesse de conhecimen- e~pirHos mala calmos, contando com a omni-
t os do tatica nu~al, do balid:o1, do engenba· potienoia tte ramllia quo H o frequen-te e f~
ria ou de dipl omaci~J . ~sta ioffl11enc,i'l t em tido na "fid.a de um 

Tori.mos, sr. pr. 1ü.!oote, que por egual .' rt'gimen qoe aboliu o privilegio de caatt, 
umju ri ~ ta . cnj':&uptidlo fo~se reatricta áscien · nã·J (;e <'eiXI)U c ntamina!" por ess' febre de 
ri• do Jo . t ini 1no o cto Oaio, estaria lmpo lido maodLl que é qoasl orna andemill naa re-giões 
t!e a<imini trar ll R~ poblioa por lho fllllMO· da polhioa e nas com adaa do po<{er. 
rom cstu · o~ C!F peotaoa sobre agricu1tul'9, Ei·qu .cem, sr. Pre.tidente, a figura len IJ.-
nrgocb; mil i t ~t res e sobro o difftcllimo prP· ria de Pl riaao Peixom, ca!la dia maia Ulu· 
blemP ... das nomeaçõea de guarda nacional minada entro as brumas do our.» dll bistaria, 
(Riso). esquecem quo dévemoa ao sou stoloo p1trio · 

Tem •o procu•ado tambem ver o c11lJ& tiemo a ~xtiooç!o doa levantes militaroe, 11 
nhar do Acllillu da ca:!ldi1atora do marechal (uodtOlo definitiva do governo civil o a coa 
Hermes n 1 circumstanc!a de perte~oer S. solidaçlo do regimen repoblioane>. (ApoUJdo, 
Ex,.. á cl11sso militar. muUo ~m! ) 

Do parto o rd~ urd, que reaolta de elas k ;quecom que a mocidade republicana do 
s ift car 8" uma candidatara pela qualidade exercito, ondo o exempll de Benj•mln Cons· 
profissio :u.J quo reve to o o!ndidató, o tem tant impõe-ao como uma lioo&o, nlo oonsen-
P'> o c s fll• t>ll, na sua irreto·qntvel lia · teria n'l implant!lolo da caudilhagem mili· 
Ruagom. cstAo 80 incumbindo 1ie most ·ar a tar. 
iuooosis to ncill do a ·aq'le. S=i, sr. Presidente, que os meus illudra· 

M1l1ta r , (;r. prcsidentP, uma candidatura quo dos collegas nlo part•lh'm dessa prevençl > 
di..,a oou duma usomb'éa poUtica de civis ·1 te :~ az e inToloranto contra o soldado. 

Militar, utoa candidatara oonb'a a qual ee O sR. APF Nso Psmu Jumo:B.:-Appoiado. 
tê.11 cxto ·nado, em lntertcen• largamente O SR. JoÃo FRANÇA:- Nlo é contra o aol · 
divulgado~. chef s do exercito nacional, dado. 
co :no os t rP. marechal Csmara o generaes o sR. HEITOR DB Sou3A:- Bo sei que para 
Luiz e Foliciaoo MAodea do Mo aes, para não mim como para S.S. E~:cs. o soldado é a tma· 
citar s .> nAo ostcs 1 gem da patrla, pela qual elle combato e 

Por mal dos que estio (a'&endo á clt&3e dlorrt>. 
militar eeso appello, altamente iaccnvani O ~R . JoÃo FRANÇA : - NA? tlloi contra o 
onto o coatradictorio p!ira ellea quo negam soldado O mlrechal Hel'mes tom competen · 
a esta o direit• de intervir na politlca di· cia technica o eu vota,.ei nello sempre para 
rígent", os f~& ctol estl , demonstrando, com o a.inistro d Ouorra, ai V. E~:o. quber. 
resultad ; d do implltriotico inqutrit<>, que a O sa. BBITJR os SoU$A:- Sr. Preaidonte, o 
a caodi l t~ tura Hor:ncs não é uma imposiolo nobro deputado pelo 6.· dlatrlcto, por uma 
das c lFOrnaP, nã >surgiu de c:.terlts de qu!lr- tactica de combato, quer me roobar o temp~, 
t t-1, mas derhru d 1 Ulla corrente popular quo a ostrt: it ~n do prno regimental tor· 
apronitada, oanalintta e multiplicada pala non tão escasso. 
Conv~n~ã) do 22 do Maio. O BR. JoA.o FRAN~:- Não apoiado; nlo to· 

Digo, s ... P:esident?, quo ella proveio de nho essa intentAo. 
uma corrente p?polar porque já hoje nln · O sB . HRITOR DB Souu.: -Ainda nlo chega. 
guom Ignora qu t>, antos dos acontecimentos aios 5 esse periodo do deoadencia que, no 
pol iti rog do Maio, bav1a no extremo do Norte dizilr do Dcl1afo9SO, se oaraoterin pelo hor-
da R 1publioa. om estados do Sal e na propria ror h r.rmas e po'o desdem doa homens do 
capitsl ! .doral p ~r p.1gania falada e <'sor1pts guerra. 
dessa can1Uatura. c:mo rloonhenoeu o o1n· N lo pertencemoa a esaa oas a de intelle· 
fessou h..L . di !is na Camara t'ddoral, com inil- ctuaes pau quem o aotomatialllo do soldado 
lu ri i v oi siocorida 1e. o deputa lo Cm~ido é dogradaçã? da ottpecie human•. 
Mo~ a. brilh ~> nt ·l fi~ura que sa d~staca na Sr. Piesidentt>, nã1 slo Eómente as lettras 
b11ncat!a pl.nlista o in;ransigento adversarlo o as artes qU 'l dAo a medida da grandesa 
da soluçAo polltioa daquellA Convenç!o humana: é sobretudo o uoritlcio e esse sa· 

E tl'l indi :simutavel era essa pro,agan- oritlcio qucl no concei\o d&qllello esoriptor 
da qce se esporavam, a todo o momento, tem como termo a morto heroicamente af 
qu<t ado o trarr chal Harmes regressou do frontada é a lei prof\ssion1l do soldado e o 
Vclb? Mund'J o no dia do s ~u analversario soa titulo do habillta~io a todas as pos\· 
:focla raçõo'l poromptorias dí:l acceitaçi:> ou çõí:l- . 
de rc pudiJ de-sa candidatura. O sR. PREHDE NTJ:-Pe.;o a V. Exr. resumir 

Sr. P1•e &idont ~. r a que visam impopular:z u as suas c JnsiJerações qoe a hora está termi· 
a can 1 i Jat ura Hclrmos com a in"focaçlo do nade. 
DPrip do uma dict•dora mditar, esqucoclm O SR. HEITOR DB Souu:- Obedec'roi, ar. 
r~o oP, p ·r 11ssim dizer, con,emporanocs da Pre3id ~ nte, a V. Exc. e, ü me rosao licito re· 
oo :a Histolia o rs-toocem qUE', os prece· eord aria daqui á. mocidade do meu pau quo 
d·otf s dosse o · niidlltO nlo autorizam esFa nll.o h a entre o direito e força esse an\ag.: · 
supposiçll.o. . . nismo, em nolle do qnal a procuram inte 

u SR. Jo .- o FRA!\'=A: -BIIe é explosivo. ressar na campanha reaccionarh contra a 
O SR. H RITO R oK ·o ZA.:-E3qooccm que na candidatura BermeP. 

qaadra d• mocidade. ccua quadra ftJ rmosa Eu r ecordaria á. mocidade que é por inatin · 
a1 vid1, do q'le llS !' nciadades, as ambições oto desinteressada e livre, que en,ra t empro 



nu luotaa pollUcu ge.neroumente Uludida, 
maa abnegadamente alncera eu lembraria, 
aobretnclo ' moctdaclo enodfoaa do direito 
que este nlo 6 &enio o reanhado da victo-
ria da força ~ootv ai mesma, qne aqueHt 
leria um pbantum' aem a aancçt.o neceasa· 
ria desta. 

Mio venho, ar. Prealdenh, faser a apologia 
da e~a. qne deaejo ver sempre embainbada 
na let, forte e prestigiada para a sua fancçlo 
permillneote de prep.rar »paz. 

En nlo qnel'<', ar. Presidente, que se eata-
belEça em noasa sociedade eaea soif:lo do 
classes que pode retardar on Impedir a mar· 
oba progrea ha ela noua pitrill para a dne· 
janl ftoallclacle ele lu, do fraternidade o do 
harmonia. 

Penso, como o grande oraclor dr. BcasUio 
Machado, que ai para o campooe1 de Arjli· 
num costumava o rotdo das armaa ~bafar os 
olamor(ll da le~ para nós, si é preciso que a 
espada sc\ntillo, ella deve ser 'ir nlo para pe· 
sar no espolio elo:~ vencidos, mas para am· 
parar as dou cooobas serenas d, judiça. 
(~1; mu(to bem!) • 

Sr. presiden\'" , eu nl? c>ndemoo esses 
dis8idios da opinilo emtorno da suooes· 
alo presidencial da U oi lo, anteg oo os ratimo, 
elevados, paciftoos e aeranos como um ~ym
ptoma do vida da Repnblica, c'mo u -n sym· 
ptoma vivaz d:\ opiolio. 

Quero até 1.0 domar91; a lucta se trave 
no choque impessoal daa opiniões, no terreno 
sereno das héas (muito bem!) 

Quero que, nesae dia, o Brasil olo se -des· 
honro com as maculas da oompre;sl> e da 
?ioienaia sobre a vonttdo p\Jpular. 

Alml'jo que depois daas-3 dia, no proprio 
~rceno da laota, asatm saodavel, nesse ter· 
reno, que é o nato terr.i~rio da nossa 
amada patria -germina e tlores9a a arvore 
bonançosa da paz, abrigundo na sna sombra 
bEnigna vencedores e Tênoidos, como essa 
myateriosa oliveira de Palias de quo já. 
uma v!z fadei, qoe, re1i.>rio e roverdesceu 
sobre escombros e roinas. 

(Muito bem! JCulto bem! Uma salva de 
palmtu acolhe as 11ltbnal pala'Drtu do ora· 
dor, que é ml1ameme felic&tad.o e abrai'ad.o 
pelo• letU co~a1). · 

Estando ~rminada a hora destinada ao 
expediente, pasea-ae á. 

A.PRBUlNTAQlO DB PARBCBRKa DA9 COHMISSÕBS 

O SR. Joio FRANÇA., por parta da commis· 
lo de PaUoõea. apresenta oa ser;ointes pa. 

rece :es: 

Parece,- para S. • d.IICUIIão d.o projecto 
n. 63 

A oommiesl? de Pdi~es a que foi presente 
o projecto n. 63, qne foi approva to c .>m 
uma emenda em segunda discusslo. é do pa 
recer que o mesmo aeja aobmettido á. ter· 
ceira oiecusslo e, atlna~ approvado. com a 
eagointe redaoçlo, ooof~Jrme o vencido : 

Art. 1. · Fica o Presiden~ do Bstado au 
ctoriza do a r,zer doscAo á Ksc Jla Li v.ro d6 
odontologia, do predlo em qoe a mesma está 

lnstallada, á. rna do3 Gnayoor ú ~ n. 2~6. nesh 
Capital. 

Art. 2.•Betald ent•ará em vi~or dosle 
a dda de sua poblioaçlo. 

Art. 3.· Revogam·seas dispoEh <Uí om oon· 
trario. 

Sala das commi•Eõe9,29do julho dil 19&9 . 
-Antonio Mittins, relator.-Stlla Forte,., 
presidente .- Campos do Amaral.--Igascio 
Murta.-Jcio Prança. 

Partcer n . 159 

A oommis~lo de R,';)pro3 nt çõc 1 o PoLiçõcl, 
a qae r ram prt>eentes os requt>rimcntas de 
Benjamin Eue~9 qllio dos ;;:;J ntas o lto outros 
por~lros, oonlino~s o sr.-ventes das Sdcre~ 
t11.rlas dl) Edado e repartições annozaP, pc 
clindo equipara• lo de seu i vencimootos liO.i 
dot !onoalonarios de eguaes oat~gonas das 
secretarias da Cau:nna e do Senado : 

A\tendondo quo parece moita justo o que 
podem os aopplioantee, teodo em vi ta, como 
allegam, ser menor o nomero do boru do 
expedient 1 nas secretarias da Camara u do 
Senado, o maia que os trabalhos no t1H eó 
so aparbm durante t ·es mezes 110 aun", ao 
passo quo nas outras não têm fo lga em tempo 
algum; 

Atten.Jeado, oatrehotv, que a con ~ess!a 
do tlll pedido, aca.rre,ará augmenta d J do.; . 
pesas, e, dest.'11rtl. é o asaumpto da campo 
toaci& t\a •}ommissA.o dJ Orçameato, - é do 
parecer e reqn~r eej 1m remettldo3 áq o o lia 
oommisslo. 

Sala das commissõa11, 29 de julllo de 1909. 
-João Franoa, relator.- lgo~tcio Mur ~a . 
Silva Fortet, preaidente.-Yão a tmprim 1 r·H~. 

O &R. SENNA F'IGUBlRBDO, em nome dll com· 
misslo de Orçamento, ap~o~enta o se~ uinte 

Pa. ecer para 2." d"cw••ão do projecto n. 65 

A commlssl de Orçamento o Contas, a que 
foi presente o projeoto n. e5, deste ao no, já 
approvado em 1. • diaoossão, tendo em con· 
sideratll aa ratõeajé. expandidas no pneoar 
para sua apreaentaoJ,o, é de puocer qu1 seja 
o mesmo submeUido á 2." discussão o ap· 
provado. 

Sala das commiesõee,29 de j albo de 1909. -
Senna Pigueiredo.-lolo Lisboa.-Franoisco 
Valladares.-·A11onao Penna Jllnior.- A im· 
primir·ae. 

Nio havendo projeotos. requerimentos, 
indicações, interpellaçõe! ou moções a sdrom 
apretentados passa-se á 

2.• PJ..RTR DA ORDEM DO DI\ 

Parecer n. 158 

E' lido e po~to.em discuss!o o parecer n. 
158, da oommtaslo do Constltuiçã •, Le@i.sla· 
çl'> e Jostlça, opinan·o pelo archivameoto 
de uma representação em qud a Camara 
Municipal do Chlstina. solicita a& restauração 
daquella comarca. 

O er. Bdoardo do A.marai:-Sr. 
Presidente, aendo representante da 3.• cir· 
cumacripçlo eleitoral, da qual f:tzam parte 



os tres muoicfpios qoe compõem o termo 
.Ia Ch · istiaa o sigaatario do parecer em dis-
cussão, entendo do meu dever !11zer ligeiras 
referPnclts e.o justo merecimento que, no 
seio da commiasio, teve a represantaçlo da 
Camara Municipal daquela cidadP. Para is;o 
peço ver;ia ao ilf ustrado relcltor do parecer 
que ~ o discute. 

Coclesso que n!., preciso nem pod.- ria li· 
lientar, melhor do quo r l o pnecor em de-
bat(', o di ~e i to quo atsi E. te a. o termo da Ch!'l&· 
tina de pugn &r pela ro ~> tau raclo da comarca, 
Pupprimi l a om 1903, quando diftlculdadt'a 
flnàocoi ras do E tado determina am li Jedu· 
cçA o de de spesas . Bem alto prcclama o 
p11 roer que t emt>s á. ~ists , sob n. 158, ~ 
incontcstabilidado dcs o direito, decorrente 
de iosoph smaveis dado& est•tisticos, compro 
vados por coploscs documc ntoa. 

Pretendo apenas f11zer con tal· dos c Ao· 
naef • do nossos t~~o. balboe, o valor dos da· 
dos c: t&tisticos, aos qosea a coma:h~io se 
rder u, om seu parecer, uma vc z que nlo 
lhe cabia particularizai os, mss EómeLte 
oon ~ idora l os, como !t- z, peJa força p ro"ante 
quo têm. 

A RS gu aro cates .fadoi!, ar. PrrsidC·:ttP, no 
tocanttl ao movimento f rense ainda na vi-
gon ·ia da comarca, quo, no pt>riodo de 1890 
a 1902, p ' OilHSarsmse 217 iaventarhs, na 
importancia dd 4.630:0COIOOO e 68 acções dt · 
visoli lls no valor de 1.020:000ILOO i que da 
1Q03 a IQ08, já no rPgimcn de termo aonoxo 
os i oveot ~o ri . s julgados ~&ttiogiram á som ma 
do 1 820:000$COO; que de 1903 a 1905 lavra · 
ram-se, nos d frorcntes cartorios, 111 e3crl· 
ptor&s publicas. no valor de Ml:OOOIOOO . 

Constaum tambem qua c; to á. receita pobli 
ca qu(>, para o f i <? rctolo correntP, a ren1a 
dos 1 municípios componentes do t ermo-
Chl is ti oa, Sylve&tre Ferraz e Pedra Branca, 
está rçada em 40:4121000 i que a ronda esta-
doai arrecadada no exercício passado, foi 
do 53:69/ 32. 

E, fiolllmonte, certificam qne o imposto de 
esport!lçlo arrecadado sómento em 4 esta. 
çõ: s da B. de Ferro Sapucahy, looalizadas 
om t õrritorio do termo da Chriatlna, nos 
exercícios de 1905 a 1908 soblu a 270:4531500, 
convindo dizer que nesta somma nlo está. 
com prehendida a arrecadação feita pela E. 
do Fer: o Minas e Rio, em estação que tam-
bem tom no mesmo territorio. 

O SR. F ~CHUMA.NN: - Seria uma oomarc\ 
impor tantíssima. 

O SR. EDUARD~ D3 AMA.RAL: -Sr. Presi -
dente, quem conhece as condições desses 3 
prlsperos municípios, servidos por estrada 
d for ro. oom uma grande e lab n iosa popu 
laçào, nllo pode oxperim r ntar a rn e&o r admi -
ração ante a t ll>quencia daquellos da !os. 
Ell a clamll m alto pe la res'-u ração da co 
ma rca, f11 z nd • crs. ar o regimen a qoe s ) 
a :ba su bmelti lo o termo dll Cb ristioa, sem 
duvi la um d s mais importaate;~ do sul do 
Es tado, quer p :! lo movimento do seu fôr<', 
qur r ptl la coat ibotcA com que concorro 
para o era rio publi ~ o , apurada nos pontes 
do s r . ccadaçlo. 

0 fR. f' EL'H N DE SBNNA:-B' justo o gorai 
o recl 11 mo no E ~dl' . · 

O f R. EDUARDo no .\MARAL:- Infulizmente, 
porém, como est á bem acoentuado no par~-

cor da commissio, nlo foi dada, i esta, om 
face do ar~. J 12 da ConatUoiçlo, attender, 
desde já, a representaçl.o c!a Camara Monl· 
oipll da Cbristinl, qoe maia uma vez demon· 
atroa o &ou zelo e dedlcaçAo, pt los altos in· 
~resFea que lhe estio confiados. 

Ratas considerações, sr. Pr~: idf' nte, b&sea· 
da nos dados que dostaquoi da represen\a · 
çio que !oi t fr<~ota i commfssllo de Constl -
totçio, Legiflaç&o e Justiça, bem demonstram 
quanto OEta rol recta no sou pronaooiamen· 
to, tendo O(lncluido por julgar attendi oi a 
rcprmentaolo da Camara Municipd da Cbria· 
tina, uma. vez terminado o d( connto q11e co· 
mo~o u em 1903. (Ytdto btm! MtA.tto btm! 

Nloguom mata peJin1o a p~lavra. encerra-
se a di&cussiio e procodendc·ae á votaçlo é 
aprpovado o pareccr.-Arobivc-se. 

Nadai mais bavrndo qoe tratar, o B" . Pre· 
sidente Cl of igoa para t msnhl a aPgointe 

O!WBM DO DIA 

PRIMBffiA PARTB 
A1é uma hora da tarde: 

Leitura e approvaçio d a ~Jota. 
Expediente. 

Até doas horas da tar I(': 
A proE e Jtaçllo de par1 c~ rt>a das commis-

sõea. 
Apresentação tle projeetos, requerimentos, 

indicaoões,. ioterpellaçóes ou mooõe~ . 
Diacua~io de requerimentos, iodicaçõrs, 

interpolle ções o mocõee. 
Appro '!'' ç!o de redacçõas tloaea. 

f EOUNDA. PARTB 
Até 4 horas da tarde: 

Primeira disco slo do projeoto n. 67, man-
dando abonar ao fiscal das rendas Internas 
do Estadl:', Arthor _Farreira da Cun1la, ae 
quantias qne debatam de ser co111putadas 
pela Secretaria das Ftnan91s e concedendo 
ao mesmo senhor moratoria para liquidar 
seu debito. 

Primeira do de n. 70, redozindo a cinco 
(5) réis por tonelada o imposto sobre a ex-
portaçio de minerio de ferro. 

Levanta se a aessll:'. 

2fl.• SESS.\0 ORDIN A.RU. AOS 30 DE JULHO 
DE 1900 

PRB IOBNCIA. DO f R. P RADO Lt PB3 

SU.MMARIO: - Acta.- Expediente. -Proposição.-
n 156, do enado. - Apresentação de pareceres. 
- Discussllo do pa recer n. 1511.-1.• dlscusall.o dos 
projectos ns. 67 e 70.-0rdem do dia. 

Ao meiJ dia. feit11 a chamada, acbam -so 
pre3en~o~~ ns bOú h 1re : Prado L'l pos. Zorcas 
tro do Alvar('nga, .n.me rico LopeP, Ho1tor de 
Sous~ . Eduardo do A •1 &r~> I, Campos do A li&· 
ral, Silva Fo rte~, Jolo Antonio, Jayme Go-
mo!', Joio Li -b-.a. Raul de Fjj ria, Javenal Pen· 
na, Paoliello, Vallid•re", Martins da S Iva, 
cbumann, A risto:olea Datra, Nels?n de Se o· 

na, Pedl'O Roia, Joio França, Argorniro de 
ReFoode, Vai Jomi o de Magalh!c s Edgardo da 
Cuoh11, Senna Figueiredo, lg oacio !éur,a, Joio 



PorpblriP, 1-'õu, ,~!iúrne e Atlonso Ponna 
JoniorJ t•ltando ool'4 cansa parücipada os 8e· 
nborea: Xavier Rollm, Galcltno Rioe, Tocqoo-
"Ville, Siylh" e JGlto da Mona e sem eUa os 
t~email eenhol'81. 

Abre·se a aeulo. 
L\da a ao'a da antecedente e nio bavdbdo 

qoem &l bre oll• f•c&· oblervaçõee à a me" 
ma dada por 11pprovad1. 

Q sa. 1.• SBORBTAJUo di. oo~ta do seguint 1 

UPBDJ2NTB 

R~qU~Nmento 

Do e:a:-woteuor publio l da cadeira do sexo 
maaooltoo do dtstricto de S Gonçalo do Bre-. 
jo das Almu, município de .Montes Cl · os, 
pedindo reparaoto de um a ct > injus,to pra 
\icado contra o euppl1oaote em 1899 o spo 
raodo qae Jbe seja cooc.ld ida a perc -'pçA de 
metade dos veootmcntos. a p. rtil' d11quc JI~~o 
daa.-A' commissão d Pcti~:õ ~ -

O/fi cio 

Do @r. 1. · ooretario do senado do oi ven-
do, redigldo de acoordo com o vencido em 
segando turno naquella casa J Cl)ogresto, 
a SOftlÜlt8C 

PB lP.> IgÃO N, 156, DO SB!!fAOl 

(Redabelecime•Jto deu aposeiUadl)>'itu) 

O Congresso LegislUivo dll 8 tado do Mi 
nas Goracs deore\a : 

Art. 1. · Fica subdituido o art. 104, da 
'Conetitoiçlo do Estado, Ealv-> o paragr11 pbo 
uoic" do mesmo arti1o, que c:ooünua e 
vigor pelo seguinte : 

I. 04 Cooccionariot pobllcos que co 11.t&· 
rem mala do dez anllos da aervioos aer&·o 
aposentados pelo PN6idenH do 81taclo, ai o 
requererem, no caao d1:1 invalides provada 
on pretnmldt. 

11. Prnar-se-á a invalidez em exame me-
dico feito pera o~ o juiz de direito da o o 
maroa da Capital do Estado, ou de outra, a 
juizl) do governo, que nomear6. para peritos 
treil pr Ahsiooaea. 

O eume seri.julgado por sonteo9a, ouvido 
o minis orio publico, com recurso voluota 
r io para o TribQD&l c!a ReJaQlo. 

Jll. Presumir·IC-i a invalidez, 'Provando o 
fooooionario, pelos meios do direito, ter maia 
de ao aonta o cinco anuo a de e dado ou tr in 
ta o cinc de serviços, na fórms do n. Vlii. 

IV. Nlo poderio ser •poseotad s os ft.lnc-
cioaario J que Dlo tiverem asseot'lmooto em 
toJhl , os que exercerem cargos tr11n ito ·t • 
do o m :ois ~Ao o oa qoe sómt>nte receberem 
eaJarios, vcncJmentos diarioi oa gratlttoa· 
ções. 

V. Computar se·" para apoaeot d"r i i : 
a) O tempo de serviço pre t do no cxer 

cicio de cargJi provinolaes on estadoa~ . d· 
Provincia ts E.tado de Minas Geraes, exclui 
dos oa mencionados no nomE-ro antecedente . 

b) O tempo do terviço pr s\ado por t'llo· 
()ciooarloa etleotivos co exeroiolo elo carg1s 
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gerao8 anY8 da promnlg&çio da Constuor. 
oto do Eatado, qoe para outros ftoa lhe te· 
oba ai elo ou deva eer !ll~do em vinod8 de 
lei anterior a eaia. 

VI. Na llqaid&\'10 dl Mm~~t ·ele aentoo, 
que 88 fará de ooaí.Jrml4acle oom a legiala· 
olo om vigor, d eeoootar-ae-lo as in~rru· 
J)çõea de exeroicio, em vhtudo do liC€DOI, 
ou por o•nro moiho, p>r maill do sciJ ate. 
zea om cada quatrleonio. 

VIl. A apo~ent.Atorial ltN'á concedida com 
o ordeoatdo ~&o tnocoiooario qoe tiver \rtnta 
po maia aonoa 41! aervi,oot, OO:II o orl/,eoado 
proporoio.nal ao que tiver P~Ooor temR9,. 

O... venolmen,cr. do• f4l.nocioo,ar iot, para ~· 
d.~:u o 1 oiillitos da· direi fio, '4U'lP di vididoa em 
tre.a p Jltes ogaaet, oon.i"lliodo dll&a o or· 
dDoa o. · - . 
• VIII. Ao taoociooa io que contar• mais ele 
triob e cinco aooo do serviços po.ter" o 
Pro .. idant~ do E-t.do c<>ocodor a aposenta-
doria com todoa ca vt:aoiccn\ s . 

IX. Os vencimon,oa d& apoeeu\'ldo ia que 
po o. lo aer me lboudp.s~ ae,rlo os do Ollli'IO 
quo o f<~occio&iao oativer oooupaodo "o 
to'Dpo em qoe a requerer, al nellether tires 
IUlOOS da S" l'\'Í~tOS ljqui.tl 8 (VI); DO Cll80 OOD· 
trarío os do o rgo ao~riormeote occopado. 

X. A aoceitaçlo da commislllo ou «>mpre 
g.J ( flecfiiv,o municipal, 8rUdoai Oll (eder&J 
remun ·ra.do, to:po1 tara a r_,ounoi~& da a van· 
~agcoe da aposenta ~ oria. 

XL A dieposioõoa deua Jei, quanb a. a 
requlsttos para a aposont~tdoría, ao te ::n p~ 
de s rviçJB, a nll u eza destns e 110 vr nci· 
mr ntca: só poderio ser 11lte. a &R observan-
do ·! o ~ ., dos Hls. 121 da Conshluiçlo d, 
E ta do o 4. • tia lei a adicional n. 6, do 27 do 
jalbo cte 1005. 

Art. 2.· O funccionalio publico que, em 
ac~ de exercioio do reapecfiivo cargo Acàr 
impoaaibilisado de contioll&l' a exoroer o 
mesmo cargo, Oll outro, • obi~ote nlo· 
oonte.r dez annoa de eerYioo, po4erá aer 
aposentado com uma torça parte doa ve4lci· 
mantos. 

Ari. 3. • Nos veooimeo\oa do tllnoclooa-
rio que, na dita da vigoocia desfia JeJ, olo 
t.iV"er completado trinta anooa de o:a:ercicio, 
olo seri oompa,ada, para aposentadoria a 
gratiftcaçlo adJicional pro labore a qoe ae 
referem os arts. 2156 da lei n. 375, de 1903 8 
I.· da Jel n. 4.25 de 17 de ag<>sto de 1006. 

Art. 4.· A verUloaolo da ionlide&. doa ma 
gldradoa e llquidaçlo de tempo do senioo 
rar-s~-1o na tórma da reepeo't"a lelislao&o 
em vtgor. 

Art. 5.· Bbt!l loll entrt.r6. om vigor desde 
a d~ata do eu publicaçlo. 

Paço d ~nat!o M:oeiro, Bello HJriz?ot•, 
30 du julho () O 19J9.- Chrl pim Jacque 81a1 
F rto·. - Fraoci co Ferreir• Alves. - Dt. 
P'raaciscô 'Nanes Co(')Qo. 

0 f.R . HEITOR 0'8 OU A, peh o·tfem, re• 
q r e b'em 01 paos~t da l' .rmalidadea re-
gim ot•e-- allm d.o qu ILcoro na orde · do 
dia de . llm n.J:là • propo içAo quo 11caba de 
PCl' oov1ada pelo '.; oar1o. 

r . Prc idro e mau a. qoe f O lo Joa n• 
c. rd m d dia ll roftlrila propaaiçlo 



Rtpro~uc9(io dt diacwr•o 

O ea. HBITJR DE Souu., tuendo vt3r terem 
sido evidentemen~ tronoadoe t;opiooa elo 
&corao pronuaolado por a. exo. na aeaelo 
ele hontem, pede provldenoiu i Meu para 
qoe seja reproduzido o dtacut'lo no ortlo 
otucial com a neoe81aria oorreoo&o. -Será 
aiten lido o pedido do nobre depu~ado. 

~ruttttação 

o sa. J JA.o l'&A.N.;A, obtendo a palavra tu 
iden\ioo pedido oom relao&o ao aeo diaoorao 
e, prevaleoendo·se da tribo na envia á Mesa 
ama ropresentaçlo dos empregado& do foro 
ele Booayu v a ooatr& os decretos na. 2.011 e 
2.0 2 de 21 do abril de 1907.-A' oommlsalo 
ele Coostituiçlo, Legislllçlo e Joetiça e acrá 
at.tendida a reclamaçlo 

o sa. F. ScA.UMANN: -Pe4i a palavra pora 
ter a honra de passar la mloa de v. exo., 
aftm do ter dE'stiuo regimeotol, um raqne · 
rimaato em que a exmP. sra.d. Eliaa Paiva 
de Vilbena, resp itav 1 viuva do saudoso 
mineiro dr. Joio Braolio Moinhos de Vithe· 
na JUnior, dirige ao Ccngresso Mineiro, so 
lloiiand uma remuaeraçlo pelos sorvioo1 
p ~ eshdoR pelo seu finado m~rido ao Estado, 
na Europa. 

Peco a benavola a\taoçlo dos meus illUl· 
trados oollegas pa ra a leHllra que voa pro· 
ceder do me mo requerimento (lJI. Multo 
bem!)-/\' oommissllo do Petições. 

Projecto n. 71 

A oomm;atlo de Ropresen~olo, Reqaerl· 
men\os e Petições, a qual f\11 prueo"' a 
das protesaor&a do inatruoo&o primaria da 
Capital, pedindo o aogmen~ de 20.r sobre 
oa \lrdena.dos aetuaes : 

ConsiderJlnd•, quo as razões allegadas slo 
procedentes e do evidente jostioa; 

Conaiderand ~ue os esforços dos poderes 
poblicos em minorar a sorte dos pr~feasores 
no ftm n;>rasso do ditlun •tir a inscracçlo po. 
bli'a, só podo u ti ~ r por obstaoolo os eso1s · 
soa rcourst's d erario publico , 

Considerando quo a imprevtdenc'a do lo · 
gislador pode socarretar defici!a orçamen· 
ta rios e quo. par" oorrig ii-D, ur-se-á de cor· 
tar despesas ou augmenttr imposto ~; 

Consid• rando quo as ront~s dos ro : Urõos 
oroamentario~> nos demonstram a impossibi · 
lidado ao grav .t as m <t i ' , qu3n1o é certo, 
quo SU'-' te odenaii é a dJ supprimirem se 
ou dimiouh· ru -so r~ im çostos de eJport•çlt'; 

Entretanto. n nsi.ll)raudo·se e pc ssibilida-
de do cone der to m p;o qneno augmentod 
10 ·r., dentrv dos recorsos orçamcnt ~ rios, é 
a oommissllo de parecer que se adopte o 
SE'goint.a prejacto : 

o Cingr os o Logislativo do Estado do Mi· 
nas Geraes de creta· 

Art. 1.· Fie . o Pcoaldent d1.1 E~tado au 
otorizad a concodor o augmanto do 10 'I• so · 
bro seus ordon ~os aos 'ctoaes proto eore3 
de imtrucçilo prima.~ta da Capital. 

Art. 2 . · Ro v(' g 4!Il·ee as di - poslçõ ~ s em 
oontrarit'. 

Sala das commissêl)il, 3) de jlllho do 1909 . 
-Silva F"rtos. relator .- Igoaoio Morta. -
Joio França.-Martin de. Silva. - A impri· 

aommunkaçtio mlr·sP. 

I O liR. Hcnoa DB Souu, em nomo da com· 
O tJa. Juv&N.u. P&NNA. commonioa e a Ca· misslo de RedacçAo, apresenta o seguiottl 

roara ftoa inteirada, qoe o ar. Agostinho Pe· - _ . 
rcira taltari a algomae eeRaõee por motivo Parecer e r edacçao fioa~ do prop~cto n . 62 
de mole!tta em pessoa de sua t~&milia. A commis&l? de Re tacçlo das Leis a qoe 

!oi presente n. 62, do 1909, spJ)rovado em. 
APRE!BNTAçi.o DE PAR!C&RBS DA.'!I CilMHI8Bõ&s terceira disoa.:lP.·.> com que elle transitou n~ 

na dita discusslo . 
O&r. P'. YALLADARB3, por parto da com· Sala das commissõcs,30 do julilo de 1909" . 

miaslo de rQ&~Dento, apresenta o segointo -Heitor do SJou, presidente o relator. -
Argemiro de Rczend • A imprimir-sE'. 

Parecer para 2: d'-'cuuào do projeclí) n. 69 

A oommiaalo de Oroamento, oonenUada 
sobre o projeoto n. 69 é de parecer qae se 
jam approvadoa o art. 1.· o eeus paragraphos, 
rejeihdo o art. 2:, e mantido o art. 3:, otle· 
receado para isso a emenda junta. 

Sala das se3:õoii. 3 da julho de 1009.-F. 
Valia 1ares.-S. Figaoiredo.- Joil.o L\sboa.-
Ped ro Rosa . 

Em~n'ia ao pro)ecto n. 69 

Ao art . 2: : .1pprlm~-se. 

da da e ões, 30 do jolh 1 de 1909.-F. 
Valladares. - . P'iguoiredo.-Jollo L\sboa. -
Parir Ros .-A imprimit' ·&e. 

O sa.. StLYA P'oRTB I, por pute til oomm\8-
il.o de Potitões, ~tpresenh o s <? g inte 

Pa recer n. 1.59 

E' lid '. posto em discusslo e sem debato 
approv .. dl) o partoer n. 159, da oommieEAo 
de Representaçõe~, requerendo qu ' sejam re· 
mettid ~ s á oommisslo de Orçameoto as pe· 
tiçõ ~ s de Benjamin Eustaqnio do Santos O· 
de outr. ~. port iros, contínuos o sorvontes 
das Secretarias de E~tado o repartiçõ ~s an· 
nenP, p tindo cquiparaolo de seus venci· 
mantos ao d1.1s foncoionarios de egaaea oa· 
tegorias rias f eorctarias da Camara e do Se· 
nado.-A· commis ão de Orçam <Jnto. 

Pussa so á 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
J.• DI CUtSÃ O D~ PROJECTO N. 67 

E' lido o po t'> em 1.a disoua Ao o proj e<. to 
n. 67, maod ;.. odo abona ::- ao tleod das n n· 



das Internas do Estado, Artt. ur Ferreira da 
Cunba, as quantia11 quo deinram de ser oom· 
pntadaa pela Secreuuia das Fl'.liUJçaa e con· 
cedendo &o mesmo sr. moratorla para Jiqni· 
clat seu deb1to. • 

0 llr. Sii"ià Jrortf'8: - (!!:do dbeUt'fiO 
será. publir.ado posteriormootl'). 

Sem mais debate é encerrada a discnulo, 
sendo sppro..,ado o proj t'oto e reme\tido á 
oommlasao de Petições. 

I -. f.• discu&.sao do projecto n. 70 

E' lido, posto em 1.• disooa•!o o s •·m do 
bate approvado o projeoto n. 70, reduzindo a 
cl.nco réis por ton~ lada o imposto sobt o a 
upo1 bç!\l do minerloa de t <! rr.~ . - A' com· 
aisslo de Orç~moato. _ 

Nada mais bavento que tratar, o sr. Presi-
dente dosigaa. para amamb! a seguinte 

ORDEM 00 DI .\ 

PRJMBlRA. PARTE 

Até u :r. a h ora da t .. rde: 
Leitura e appronção da acta. 
&xpediente. 
Até doas horas dP. tarde : 
Apresentaoão de pareceres das oommissões. 
Aproientaçio de Pr<'j c tos, rcq cerimontos1 

indacac;õe:s, interpdl~ções ou m·Jçõea. 
Disco do t1e rcqocrímt.'ntos, i n .tica~ões, 

interpellaçõee o motõas. 
Appro vavlo da rodacçõas tl o ac~> . 

fROUND.\ PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1.• dísoOsili.O, em 2.0 turno, -! o p r C'j •etJ n. 

lSU, do Senad11, r fo rmando a CoutHJt ... içA'l do 
Sibdo na p·!rto rdel'<> ntc ac lit t:. i04, que 
aboliu as apo.;ent.&dor~s . . 

2.• discus:Ao do pro]"oet o n. 65. s oct.)[i· 
undo o Pro~idoote o ~SLido ll ebrir om 
crodHo co 250:'.0r.IQW . plt». o fim de solver 
o compromisso eontr~ htdo com os membroR 
do magist-eri.o J: rimarao, em f11.ce 1\J at t . .17, 
da l ei n. 221. do H do set embro da 1897. 

3.• dioous~ Ao do .to n . 63, a uc torizando o 
Presidente do Eitado a t'~t1or doaçlo á E'l· 
cola Livro de Odonto:o~ia do prcdf,'l om qoa 
a mllnma está iostallada nesta Capitaol. 

Lovanta·se a Eoseio. 

2Q.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 31 DE JU LHO 
DE 1Q09 

PRBSJDBNCJ A. DJ 6R. PRADO • PIU 

SUMMARIO:-Acta .-EXJ)ediente .- Diacursos doa 
ars . lgnclcio Murta e Jollo Porfirio ,- Apresen· 
taçllo de pareceres- Discurso do sr Senna Fi-
gueiredo.-Apresentaçllo de projectos. -Di.scur-
so do r. Senna ~ueiredo .-Redacçllo ft.nal do 
projecto n. 6~. - r. · di!cu.ssllo do projecto u. 
156, do Senado.-Discurao do ar. Heitor de Sou-
za.-2 . · di&cu.sllllo do projecto n 65.-Dillcunoe 
e emendas dos srs. Senna Figuei redo e Nelson 
de Senna.-3. · discussao do projecto n. 83. -
Ordem do . dia. 
Ao o:oio dia, telta a chamada, acham se 

preaentt s os HB . Pra~o Lopes, A met i co L?· 
pea, E1aardo da Cooha, C~tmpc s d > Amaral, 

Bdoardo do Amaral, Jgnaoio Marta, Nelaon 
de Senna, Jayme Gomes, Silva Forte11, Joio 
Antonio, A1fonso t'enna Junior, .Martins ela 
Silva, Arieh~ele& Dotra, Joio Porpbirio, Pe 
dro Laborne, Pedl'o Roa , Juvenal Peon•, 
Senna Figodredo, V•ldomiro de Ma,alblet, 
Sobumann, Joio Lisboa, Valladare11, Raul de 
Paria, Raitor de Sousa e A rge~iro do Re 
1ende, raltando com causa pai tioipatda os &1'1', 
Xavier Rolim, Caldino Ric s, Tooqnevllll', Sty· 
lita, Julio da Motta o Agostinho Pereira e 
e~m eHa 011 maia senhores . 

Oooupa o lottar do 2.0 secr1 tlit io o n. Ed· 
gardo da Cunha. 

Abre·so a aesslo . 
Lida a aota da antecedente e nlo havendo 

quem sobre 'ella !!lça obEérvatõea é a mes· 
ma dada por aepprovada. 

Nlo ha ex,edlente sobre a meea. 
BXPBDIBN'l'B 

Sobre a meea nlo ha ma teria de expediente. 
O ea. IGlU.ClO MURTA. :-i:-. PNeiden\e, pe· 

di a palavra par& encaminhar á Mesa uma 
repr~sengçlo qU'l os habitantoa dll flore· 
scente {)OYoado do Rio Preto, monioipio de 
Theophilo Ottoni, dirigem ao Congresso Mi; 
neiro, pedindo a elavaçlo daqoelle tnturcso 
logar a oatht~gorta de districto do paz. 

Assim pr.::cecsend , deaempenho·me da in· 
oumbenola a mim e a meu nobre collega 
dr, Jo ~o Antonio dada por squellos noaaoa 
distioC,l S compatrioiOP. 

Aitegam elles-e doo testemonllo da VHa· 
cidade dessa aseerçlo-qoe KqoeUe pn.oado 
aoh~&-ao ai~uado em uma zona tloreBfente, 
possowdo e:aaellentoa ma\ta.s El terras de 
coltorJ, onde a lavoura progride de modo 
muito vantajoso sen~o ta.mbem nt. tavel a 
ind.uatJ:;a pastoril, por isso qo~ nio ftoa dis· 
tanto dtJU a regilo do campo. 

O poYOado t em ama capella bem re1olar, 
um o -,mu~rio e conta lOb oaaaa habUadu 
por uma popolaçlo de mais de 600 almas. 
sendo que o nu~ero de habitantes exlaten· 
tea em todo o torrHorio do t'<!turo districh 
eleva-se, scgnramente a mais de 3 .0CO. 

o aa. JoÃo FRANÇA. :-Conbcç.> militou po· 
'tO !do de fUo Pret.~ e considero joatisaima 
ea~a pre~nç&o dos seu h•bitant~ s. 

0 8B.. }GNACIO MURTA :-Folgo moito com 
o aparte d~> meu illoatr• do oollega, que vem 
reforçar a minha aargomentaçAo, porqoantr, 
a. eJtc. tambem é d':l quellll zon~ e conhece 
o logar. 

O i&. JoÃo FRANc; A :-Per!!littmonte. 
0 SR . IGNA.ClO 'MORTA. :-0 rd.:Jido povoa• 

do, ar. FPe11idonte, dista de Tbeoph,lo OUoni. 
a c!ljo distrioto pertence actualmente, 13 
legou. 

Comqoanto se sebo situado em oma zona 
oberrima, de !aturo tegoro e feliz, aquella 
povoaçlo n!o gcea do nenhum fnor doa 
poderes poblleoa, poi!t nlo ba alli uma ea · 
cola, nlo ba sg?Doia ~o correio e nem oo· 
~roa beoeftcioe de que dispõem ootraa lo· 
oalldadea do nosso Bata do. 

E' joat,., portanto, q e ae conceda áquél· 
lea noaao3 patrícios, ao menos, c asa paroella 
de emancipaçlo admini.etrattva o polltioa 
(apo iado.s; m"'to bem !) 



Jolgo que o Congresso Mineiro, patrlotico I ladre professora poeaa continuar o trata-
C! solicito sempre em at\en:ter aos reclamos menio de soa saode. 
do povo, porque do povo n•acem ~doa os Aeslm,sr. Pre!identê. puaando ás mloa de 
seus representantes (apqlado.f), nlo deve v. e~o. o req.oerimen~. e pero que lbe seja 
preterir essa aspirao&!> joatissima daque!l~s daio o destino regimentll e quo a Camara 
nossos dla\ino\os ocmpa' tolos. faça joaUça ' · supplioante, concedendo-lhe a 

Enviet, pois, á Me•~ a rcpro@oobQio pê· prorogaçlo da ltoenoa qoe ella solioih. 
diodo a v. exo., a . Pre idente, que • raoa T nbo dlt'l. (~•ito bem! 
publicar no j'lro .I di Casa. antes de dar â v.o o rfqll 'lrlmenio á commiaalo de PeU· 
mesm• o destino regimental. çõea. 

( lfu!to bem ! MultO bem ). 

ReJiruentação 

Jllmos. ara. depotados e senadoras ao Con· 
gresso Minei~o. , · 

Os abaixo·auignado!!, residentes no povo&· 
do Rio Preto, municipio de Theopbi!o Ottoni, 
se dirigem, pela presente, a v . v. cxcs , mani· 
restando a convenioncia e pedindo a eleva-
tão deste povoado á categoriti do di t •icto 
de paz, a que ~m direito, vlsk» reunir os 
requ·sitos exigidos par~~o wl ftm, como pas· 
eam a demonstrar. 

O povoado tem oma cap(I IJ& bom regular, 
nm cemfterlo, con\a 105 caeae' ba bitadas por 
ama popolaçlo de mala de 600alma: dent·b 
do povoado, e mais de tres mil no territo· 
rio rio foturo diatricto, que possue excoll n· 
tes mattas o terras de ooltura, com um com-
mareio regular, lavoura o criação de ~ado 
vacoum o cavwllar. Dista da cidade do Theo· 
pbilo Ottc.ni, a cujo diatrioto pertence, 13 
Je~toas. Os limites nataraes devem ser osso· 
gointes : Ao Norte com o montclpio de Aras· 
soaby ; a Léste, Slll e Oéste t-om o dis\rioto 
acto I a cidade de Tbeopbllo ottoni, da 
cabeceiras do Rlo Preto u do Rio Mao <", 
por esto abaizo até o rio Mucur y i dalli em 
romo direito ás cabe . eiras do Corrego de Pe· 
dras, por est~ abaixo até soa barra no ribet · 
rão Pedra d'Agoa, dalli ~m romo direito á 
barra do Marambaia e por este acima com 
soas vertentes até limitar com o mnnicipio 
de Arassoa!ly. 

Em vista do exposto, vêm v. v. excs. a coe· 
venienola e nêcessidade da oreaçlo deste 
distrioto, em bem de seu desenvolvimento e 
bem estar dos interesses publico& em gel'aJ. 

Nestas condições, os abaixo-auigoadoP, 
oonftados no e~pirito do justiça do patl'lotioo 
Congresso Mineiro, eempro prompto em at · 
tender aoa reclamos e in\eresses do povo, 
esperam ser attendida benotlC!ameoto e ta re· 
presentação e satisfeita a sua justa aspira· 
oão. 

Rlo Preto, 26 do setembro de 1G08 . -(::le-
auom se 53 aseigoatora ).;- Pablfque·se na 
fô rma requerida e rem&tta·le á commi s!o 
respectiva. 

Requtr-!mento 

O r. loão Porpbhl•• :-Sr . Freai· 
dente, -podia palavra para enviar á. Me a um 
requerim ento do d. Maria Ameli• Sart y, di 
reotora do grupo escol ta r de LavraP, pedindo 
6. Camara dos Deputados um anno de ~ r cen · 
ça, em prorogaçlo, -para tr, tar do saude. 

o requerimento é acompanhado de om 
attostado mertico, que prova a necessidade 
de ler concedida a licença para que c sa il· 

APRRSBNTAÇAO Dll PARBe&JUU DA! COMMHlJSB\1 

O liR. SILVA F. RTB~,porparle da oommia· 
Fio de Pe\içõaP, apreeenta os st-gointee pt-
reo~res: 

Parectr para 2. • dlscausão ao pnjecto n . 67 

A commi,:~io rle Representações, Requeri · 
ment R e Petições, t fl rcoe o projecto D. 67, 
Fppr vado em t.• ci i!'cusslo, para 2 • eom 
a mesma rociacçio e pcdo a soa approvaoAo. 

Sala das rommissiio<-, 31 de jolbo de 1909. 
-Silva Fortos . -IgnaciJ lllorta.-Martlns dto 
Silv.t.-Jo!o França . 

Parerer para ~ ... di!cuuão ao projecto n. 66 

A cnmmifsAo de Representações, Requeri· 
cotos e PeUçõeP, otYo ece o projeoto n. 66, 

approvado om 2. • diaoossão oom duas emon · 
diP, para a 3. • disoaeelo e com a ar gainte 
rc~acção: 

O Cong eseo Legislativo do Estado de Mi· 
cae Ger~es decreta : 

Art . 1. o Fica o presidente do Bstado an-
ctorizado a conceder as aegalnt~s lioenoas: 

1. • ao c orooel IPrancisoo de Paola Sank»a, 
offtoi I d" registt"o geral de by,otbeoaP, da 
comarca do Manbuassú, de tres annos, pa!& 
tratamento de sua saude; 2 . 0 a Aarollano 
LoJ;es Cançado, oontador-par1.idor e distri· 
boidor do tormo da Itaúna, do dois annoa, 
para tratar de nE'gooios i 3.o a Camillo An· 
gosto do Andrade, esorivlo do 1. • offtcio do 
termo do Carmo do Parnabyba, comarca de 
PatoP, dois annos, em prorogaçlo. de lieonoa 
para tratar de negocies; 4. o a Joio Guilher-
me Ferreira e Castro, esorivlo de orpbloa de 
Pc uso Alto, dois snnos, em Jlrorogaçlo, para 
tratamento de saod ; 5.•, tlnalmente, a J sé 
Josqoim doa Sactos Silva. eaorivl do 1. · 
officio da comarca de Santo Ant-onio do Ma· 
obado, por E'goal prazo e em proro!f&_clo. 

11. rt, 2 o Revogam se ~s diapos1çoe em 
contrario. 

Sala da commlsFões, 31 de jolho do lf09. 
-Sil va For tes, pr sidente.-Ignaoio MurtB.-
Martinll d:t Silv•.-Jclo Fraoça.-VIo a lm· 
primir se . 

O r. Senna FIKuelredo :-Sr. Pre-
eldente. pola o mmiPsio de Oroamento man-
do á M sa p ra ser sobmettido a I. • dis· 
o11s Ao o 11 rojeoto de Orçamento. (U). . 

Alé !Il da prc• posta do poder exeeo\ivo oon-
igna o prejeoto orna diaposiçlo pela qoal 

fi ca o govor no aoct o ~izado a reforma da Cai-
:a:a Eco omica do E tsdo. 

A experioncia t em demonstrado que os de· 
po-itos da Caiu E o omica geridos pela fór · 
ma quo têm sido or nst itoem pesado c.nus 



para o Estado e .aogmento di divida tluoto-
anie sem proveih para o interesse publico. 

Assim, penaa a oommisdo aoctorizar o 
governo ·a tuer a reforma do actual syctc-
ma 'de ·dt'J)oaltt s, podendo applio . r me tjaor 
diobeiro fm proveito nlo só d0t1 depo Han· 
te ·, como \ambam do Estado, reforma cesa 
qae ee 'f .ri desde ji, 6 and<', por isst', soa· 
pen?OB os depo1t.to11 ~até a pretendida, reor· 
gan1zaçlo. 

As demai diep · ~ições alo rcprodu ocões de 
'teta "r!)b.du. (Muiro bem!) 

PROJECI'O N. 72 

13. 
14. 

15. 
lô. 

17. 
18. 
19. 

b) Outras contriõulçlJes 

Cobrança ~a divida activa ... 
Quotas de fiscalização- por 

parte de empresas ou ip. 
stitatoa fiscalizadas pelo 
governo .................. . 

Renda da Imprensa Official.. 
Renda dos terrenos diaman-

tínos. _ . ......... . ....... .. 
Renda de terras d volutas ... 
Jur.>s de apolicea pertenceo· 

1es ao ·Eatad9 (9) . ....... . 

400:000$000 

135:000~090 
76:000. :t>oo 
20: 000 
35:000 000 

450 000 

Orçamento da receita e dtJspesa do Estado para o !
20

. 
e:~;ercicio de 19:10 

Juros e amortiu.ção dos em-
prestimos ás eamaras mu-
nicipaes d Carangola e S. 
Jose' de Ale'm Parahba •. 

Renda de aguas minqraes e 
feiras de gado .........•.. 

100:167 ~oo 

100:000~000 

40:000"'000 
A eommissllo de Orçamo to e Conta , tendo em 21. 

"!iata a proposta do ot:çamento da receita e da 
neapeza, para o exercício de 1910, ofl reclda pelo ~2. 
poder executivo, offerece, para, a primeira dis-

•cualllo, o respectivo projecto, promehendo, por 
occaaillo do debate esclarecer todos os pontos, 
Justi ficar tanto quanto posaa a receita co~o a 
despeza demonstrar a marcha que tom tido a 
arrecad ç!lo daa diversas. taxas de impostos, con-
forme o movim nto financei ro e economlco do ui- 23. 
timo exercício com os anteriores o prestar. em-

Arrendamento da Est~ada de 
Ferro Bahia e Minas ..... . 

JurCJs <\e ~ apolices doadas 
ao Estado para a manu-
tenção da escola Francis-

fim, todas as informações que lhes forem olici-
tada . 

ca Botelho ..... . ........ .. 

R f!nda extrao1·dinaria 
Renda e'•entual comprehen-

dida a multas por infra-
cções d leisl rei/ulamen-
tos e contrac os a sobre-
taxa de 3 francos sobre 

1 :2~ ~oou 

Sala das commissõ da Camara dos Deputados 
de Minas Oeraes, 31 de j ulho de 1909.- Senna 24 
Figueiredo pre idcnte e r~olator .- Jo11.o Lis~>óa . · 
Pedro Rosa .- P . Vali dares. 

ccu d ca~ • xportado . 4.8 :000 '·000 
RetJosições inclu ive r oda 

dos proprio do · Est ado, 
por renda ou arrendamen-
to .... ... ... .. . .. ....... . 

PROJECTO • • 72 !l.') • Rendas de fianças crimes ... . 

5~· Je<>islatora 
O Congresso Legislativo de1 Minas Oeraes de-

creta: 
• CAPITULO I 

ORÇAMENTO DA RECF.rrA DO ESTADO PARA 1910 • Art. 1.• A recei f.tl do Estado para o exercício 
de 1910 fica orçada , m l9.157:86r ~ e se com~ 
porá dos seguintes impostos e títulos : 

§ 1.0 RENDA. OROINARIA 
a) lbiPOSTO E TAXAS 

1.0 Imposto de exportaçllo ..... .. 
2.o Idem do sello~ cuatás judicia-

rias e emolumentos ..... , . 
8.0 Novos e V e! !tos Direitos ..... . 
4. • Transmissão inter-vivos quota 

de 3 OJo ao Estado ... , .. . .. 
5.• Transmissão causa-mortis . .. . 
6.0 Passagens em Estradas de 

Ferro .. .• . , .... ......•. , .. 
7.0 .Matriculas e annuidades em 

tabeJecimentos officiaes 
de ensino .•.. , . ... . _ .. . . . . 

8.0 Imposto sobre exportação de 
ouro e diamantes . .. . . . , , 

9, • Imposto territorial .. .. . . .. . 
10. Imposto de consumo de l:lebi-

das alcoolicas aguas mine-
rafs artificiaes e vinhos 
artiflciaes .... .. . ........ . 

11. Imposto de induatrlas e pro-
fissões . . .. , .......... .. .. 

12. Ta a addicionaJd I O •t. so-
bre Novos e Velhos Di-
reitos, t ransmissão causa-
morei , ptss~ena em Es-
tradas de Ferro e lndus-
trias e profissões ... . ... .. , 

7 .200:000''000 

650:()()()::!000 
600: . 000 

169:000 000 

100:000 000 

250:000 000 
1.000: 000 

WO:OOO' 000 

1, 200:000 000 

260: <!>()()O 

-----Total .... . .. . . .. . .. . 
Art , 2 • Fica o gov rn auctorizado a receber 

e a r tituir s dinheiro proveni ntes do mpres-
tl mo do cofre d orphilos, dos bens de defunctos 
e au entes de outras origens. 

§ I . 0 Os saldos ou xcessoa entre os recebi· 
mentos e as restitujçõcs poderão ser empregado 
em despesas do Estado e serilo levados ao tialan-
ço do exercício. 

§ 2. ° Fica o governo auctorizado a refo rmar a 
Caixa Economica do Estado, podendo suspender 
novos deposites ate' definitiva reorganizaçll.o. 

Art. 3. 0 Durante o me mo 6xercicio fica IJ go-
verno auctorizado a ·realizar a cobl'ança miga-
vel ou judicial da divida actlm, podendo entrar 
em accordo com os d~vedores, transigir e alli· 
viar multas, eUminand do quadro os devedores 
insolvaveis, re auarda os os interesses do Es-
tado. 

Art. 4 .0 F ica e'l'ualmente anctol'izado o go-
v rno do Estado a reforma-r o processo de arreca· 
daçilo da imposto de exportação do cafe' podendo 
elevar as taxas sem prejuizo dos productores do 
Estado. 

CAPITULO II 
ORÇAMENTO DA DESPESA 

Art . 5 .0 Durante o exercício de 1910, fica o 
Presidente do Estado auctorizado a despender a 
quantia de 23 .253:1:!4 1 647 pelas duas ec retarias 
do Estado com os serviços peciflcados nas sc-
guint s rubricas : . 

§ t .• eretarla po lo'te ••lor 

I. Subsidio ao President 
do Estado... . . .. . .. .. ·ao: <!>(}()() 

li. De pesa com o us teio 
do Palacio e euas de-
pen encias .. . . •.•.. . .. 6:000"000 



III. Ajuda d custo ao Presi-
dente do Est.ado. . . .. 

1\. Secretaria do Interior : 
a) Pessoal. ..•..• • .• ••. 
b) Expediente e tele-

grammas. inclusive' 
3:000 00 para aguar-
lla do Palacio .... • ... 

V. ubsidio aos aenadore . 'r: Pessoal e expediente da 
rcretaria do Senado 

e 5:000 para a bl-
bliotheca .. ... ....•...• 

\"li . ubsidio nos debutados. 
\"Ill. Pessoal e expediente da 

ecretaria da Camara 
aplnhamen to dos de-
bates c 5:0CO 000 para 
a bibHotheca . ... • . .. . . 

IX. Ajuda de custo a sena-
dores e deputados . . . 

X. Apanhamcnto de deba-
t es do enado ... ....•. 

XI. Ma~'istratura o justiça 
do Estado, inclusive' 
a gratitlcaçllo de 10 % 
aos magistrados de 
mais de 30 annoa de 
serviço . .. . . ... ..... . 

XII. Pessoa l e expediente da 
Policia c 4 delegados 
auxiliares . . ...• . •...•. 

XIII. Carcereiros das cadeias 
do Estado c pessoal 
da d Ouro Preto ..... 

XIV. ustento, vesl uario e 
curativo de presos 
pobrt>s . . ....... . .. .•.. 

X V. Dilligencias poUciaes e 
estatística criminal. •.• 

X VI. Força Publica: 
a) Pessoal. . . . .. . ... . . . 
b) Etapa para 2.000 pra-

ças a 00 na média 
c) Fardamen to para .. . 

2.000 praças . ...... . 
d) Grati ficação a reen-

gajados a $200 .••• 
e) Forraaem e ferragem 

c medicamentos 
vara os animara e 
forraj!em para os 
tios offlciaes mon-
tados . .......... . . n Ajuda de custo a of-

ficiae3 em transito 
Cg Remonta dos animacs 

do esquadrA o e dos 
animaes dos offi-
ciaes mon tados ... 

h Compra e concertos 
tlc armamento, mu-
nição e equipamento 

i ) Aquartellamento, en-
terramento, expe-
diente. luz e .•••. 
l :000 000 para a 
ronscrvaçllo da Li-
nha tio Tiro . . . . . . . 

X VII. Soe cor ro.; publicos, sen-
do 4:0.'0$000 ao lnsti-
1 u to\" ucc i nogcn i co de 
Jt.i7: de Fora, desde 
IJUC s obri~uc a fo r -
necer 15. tubos de 
vaccina . .. .. . .. .. . .. . 

X \"111. Assistcncia a Alienados 
de Barb!lcena . . . ... . 

XIX . lnstrucçllo Publica: 
a) 1 essoal. . .......... .. 
b) Fornecimento de li-

nos o mobiliarlo 
escolar .. .. .... . .. . 

6:000Sú00 

lúO:SS0$000 

33:000 000 
68:3.20$000 

48:070$000 
178:&10$000 

70:000$000 

36:000$000 

13:500$00(1 

1.558:560$000 

71:260$000 

42:120 000 

U0:000$000 

34:000$000 

1.521:2!7$500 

657:000$000 

200:000$000 

S0:000$000 

20:000$000 

10: 000 

5l:()()()t000 

40:000$000 

100:()( ' 000 

3.043:4 000 

50: 000 

c) Conatrucção, recon-
atrucçao e limpeza 
de predios •........ 

XX . Eacolaa Normaes sua-
penaaa e Racol;•, Nor-

• mal da Capital . . .•... 
XXI. Intelnato do Oymnaaio 

Kineiro: :; ~=::· êõ;;ir~tàJ~ 
c) Expediente o propa-

giUlda e 400f000 do 
gratiflcaçao ao Se-
cretario .•....•. . . 

d) Suatrnto de alumnos 
e pa~&Dal interno, 
sendo 3 : QOOtOOO 
para o custeio de 
gabinete e . ..... .. 
l :800$000 ao eco-
nomo ........ ...... . 

e) Oratidcaçao ao dele-
gado 4sCal ....... .. . 

XXII. Externato do Oymnaaio 
Mineiro .. .... . . . . •. 

XXIII. Escola de pharmacia, 
peaaoal, expediente e 
custeio de laboratc-
rior ...... .. .. ..... .. 

XXIV. Arehivo Putlico: 
a) Pessoal e gratificação 

ao director para os 
fina do art. 8.• da lei 
n. 126, de 1895 .... . .. . 

b) .t.cquisiçllo o copia do 
documento3 .......... . 

X.'{ V. Expediente com eleições 
estadoaea ..•• . . . . •... . 

;~X VI. Selloa postaea para a cor-
respondencia official. . 

XXVII. Custas em processos cri-
mes ................... . 

XXVIII. Expediente do jury . . .. 
XXIX. ~amea ~eraes de pre-

paratofloa .... .. . .... . 
XXX . Eventuaes ............ .. . 
XXXI. Auxilio á pobresa: 

a) Aos hospitaes de Ouro 
Preto. Qtleluz, Grão 
Mogol, Carangola, lta-
bira, Diamantina, Sa-
bará, Pltanguy1 Santa 
Luzia do Rio aas Ve-
lhas, Barbacena, S. 
Joilo d'El-Rei, Lavras, 
Caldas, llarianna Pas-
sos, Ara'8uahy, &;rro, 
Cunello, Mar de Hea-
panha, Sete Lagoas, 
Pará, TaJ'VO, Bomtlm, 
ruo Preto, Campanha, 
PQnte NoTa< Formiga, 
Rio Branco, Leopoldi· 
na, Juiz de Fóra, Dores 
de Boa Esperança. Do-
re.a do lndaya, Minas 
Nona. 'Lberaba, S. 
Gonçalo do Sapucahy, 
Oliveira, ltapeeerlca., 
Montes Claros Cata-
guazes, Theophllo Ot-
toni Ouro Fino, Mu-
zambinho , ltajubá, 
Al.m P:\rahyba, Al lli-
naa, Baependy, Araxá 
Bom Despacho, Poços 
de Caldas., Paim ra, 
Rio NOTO Varainba, 
Ouaraneaia, S. Sebas-
tl11o do l'arauo, Caeté, 
Santa Rita do Sapuca-
hy, Villa Non de Li-
ma, Tabolci ro Grandr, 

200:00Qt000 

57 :1tJOtO()() 

74:= 9: 

33:000SOOO 

3:600$0()0 

80:260t()()O 

46:000$000 

24:400 000 

3:()()()t000 

lO:()()()tOOO 

9:00008000 

264:00Qt000 
lO:oootOQO d:= 23: 



Pinmby, S. Joio No!po-
muceno, Ponao Alegre, 
Paasa Qaatro, Chrúti-
na, Viç~ ~nte San-
to a 2:01Jll1000 e a de 
Bello· Horisonte a ..... 
5:(')()()$()(.X) •••••••••••••• 

b) Ao hospital de Laza. 
roa de Sabará, aos AAy-
loa de Orpbloa de H~r 
rianna, Barbacena e 
Juiz de Fora; ao Colle-
~o Maria Auxilladora 
ae Ponte' No,·a, ao re-
colhimento do S. Joio 
d'EJ-Rei e ao Aaylode 
S. Francisco da mes-
ma cidade e ao Asylo 
de N . S. da ConcuiçiO 
da. cid~tde do Serro a 
2:0001000 cada um; á 
Pia Untilo do Santo 
Antonio e Asylo 1e 
Santa ltabol de Ouro 
Preto, a 500t()00 ....... 

c) Aos Asylos de Haca.-
bub~, de Diamantina, 
de . Luiz de Caet' 
e do ltambacury, a 
4: ............ . 

d) Ao Lyceu de Artes 
tlicio de Ouro Pr to, 

endo 1:200$000 para a. 
subvenção i cadeira 
de portuguez . . . ...... 

e ) Subvenção á Faculda-
de Livre de Di r i to .••. 

() A.o Aaylo da Velhice 
desamp~trada de Ponte 
Nova, eaoRecolblmen-
1.0 de Pobres o ao 
Hospital de aude de 
Diamantina, a. . . ••.. . . 
2:000 000 . ... .... . ... .. . 

g) A'&colaLivredeMu· 
sica da Capital. . .. . . 

XXXII. In.apecçllo tecbnlca do 
ensino ... ...... . . .. , ... . 

• 

·141. • 
135:000·~ 

17:000$000 

16:000$000 

1:400 000 

50: 

6: 

3: 

00 

260:000 000 

9.848:917i5()0 

X. Imprensa Offtcial (pessoal 
e material) ........ . 

XI. Repoatções e restituiçlles 
Xll. Aposentatlos e reforma-

doa ........ . ........ . 
xm, lmpreuAo de estampilhas 

e de talões . ....... . 
XIV. Exercícios findos ....• . . 
XV. Costa& t>m causas da fa-

zenda ... . • . . .... .... 
XVI. EventnaM . ............. . 

XVU. Emprttgados em disponi-
b1lidade ........... .. 

XVIII. Gratiftcaçllo üe 10 •t. u 
ft: n c cl onarios, nos 
termos dn lei n. 425,. 
de 17 de agosto de 
1006 .. . . ..... . . .... . 

XIX. Pessoal da Oirectorill da 
Viação, Obras P uh li· 
cas e ndustria. in-
clusive' gratificaçao 
addicional aos enge-
nheiros ftscaes das 
estradas de ferro e 
aguus mineraes, ao 
pessoal da secçllo t e· 
cboica e industria 
mineral e aos Pre-
feitos de ald11s c 
C..xambú . . . ... .... . 

XX. Expediente e veutuaes . . 
LXI. Fiscalização de fei ras d 

XXII. 
XXUI. 
XXLV. 

gado .. . . ..... . . . ... . 
Terrenos diamantinos . .. . 
Obras Publicas . . . .. . . . •.. 
Pessoal da Directorla de 

Agricultura, Coro-
mt>rcio, T rras (.;o. 
Ionização . .. .. .. . .. . 

XXY. Expedien te ... .... .. .. .. . 
XX VI. Pessoal expediont da 

Junta Cornm rcia l, 
sendo 3: para 
vencimentos annuaea 
do Secretario . . . .. . 

XX.VII. RepresentaçAo do Estado 
junto i Commissllo 
de limites dos Esta-
dos vizinhos ..•.. .. . 

~:lsotOOO 
z0:000$()00 

210:2198165~ 

6:000$000 
60:00()$000 

16:C00$000 
11:500i()OO 

162:400$000 

20:000 000 

234:5· o ·oou 
10:000 000 

2i:80' $ 
2:400 000 

1. 20 : "000 

134:940 000 
5:000 

26:160$000 

lo~. o; Secretaria da a · F'luauçWI 
XX Vlll. IntroducQ!lo de immlgran-

tes e custeio du co-
lemas existen tos ... . 

I. a) Pessoal da Secreta-
ria ................ . 

b) Expediente, pa ses e 
telegrammas ... •• •. 

11. Recebedorla de Minaa na 
Capital Fedem: 

a) Pessoal. .•.•. •. •••• . 
b) Expedieute e aluguel 

de predio .•.••. .•.•• 
lU. Serviço da divida funda· 

da: 
aj Juros .. ... ••. , •.. ... •. 
b) Amortizaçllo ........• 

~ 1 V. Oratificaçllo c porcenta-
gem a collector s e 
esc ri vlles . .. .. ..•. . . . 

V. Fiscalização especial das 
rend s . ... .. .. . .... . 

VI. Pessoal da recebedoria e 
pontos ftscaea . . . • . 

VII. Porcen~ens a estradas 
de ?erro ........... . 

VIU. Aluguel de casas pa!'a Re-
cebedorias e ponto 
fiscaes .... ... ....... . 

IV. Juros de cmprestimos d 
de orphllos, de dopo-
sitos d caixa eco-
nomica e de flanç~ts 

260:410. 000 

28:00 000 

147:8!1) 000 

9:000 000 

3.9'.2&:660 120 
1. :!1 375 

633:160 000 

260:880 000 

30:000 000 

XXIX. Colonias indigenas ...... . 
XXX. Mediçlo e demarcaçllo de 

te.rras . .. .. . . . .. . . .. . 
XXXI. Compra de vaccina nti-

carbunculosa . ..... . 
XXX II. Propaganda do cafe', sub· 

vençllo e pr ios ás 
cooperativas agTico-
las exposiçOes pre-
mios agricolas pas-
toris, introducçito de 
reproduct.ores nsi-
no agrícola e zoote-
chnico, fazendas mo-
delo e ma;s servicos 
concernent ao des-
envolvimento eco-
nomico do Estado . . . 

Somma . ........ . 

26:000$0UO 

20:600 000 

Art. 6.• Fica o Presidente do Estado aucto-
rizado: 

A abrir credites supplementares, com as forma li-
dapes prescriptas no art. 1 da lei n . 2. 314, de 
11 de J tmho de 18i6, e observadas as disposições 
dos paragrapbos do art. s.o da lei n. 1 de 26 

80:000 000 de novembro de 1001, as seguintes rubricas do 



art. 1.0 da presente lei, eaao se verifique llllo 
t-erein sido sufftcientemente dotados: 

Ao § 1.0 n. XIV-sustento, veatuario e curativo 
de presos pobres ; _ . 

Ao n. X 11 do. mMmo paragrapho- Soccor.lOI 
publicos; 

Ao n. XVlll do mesmo p:aagrapho-Aaslstencla 
a alienados: 

Ao n. XXI {letra d) do mesmo parag~pho-8ua
tento de alumn e p 1180111 interno ; 

Ao n. IH do § 2.0 - erviço .da divida. fundada; 
Ao n. 1 do § 2.0-Porcent&gem a collectorea e 

escrivães : 
Ao n. IX do ~ 2.0- Juroa do emprestimo de or-

pbilos e da aixa Economica : 
Ao n. XIV do. § I?,~~_Exercicios findos; 
11. A realizar operações de credito para co-

brir o deftcit que se veritlcar, caso a renda o~:
~ada nllo seja su!flciente para as desposas ordi-
narias; 

111. A r a lizar operações de credito para occor-
rcr as de pe il co.ru a garantia de juros e sub-
venções a em prezas que de taes favor s gosarcm, 
caso sf'ja iu ufficicnte a renda ordinaria ; 

IV. A realizar operaç es de credito liquidaveis 
dentro do e. ercicio financei ro, como antecipação 
d receita, uno excedendo a terça parte da r cei-
ta orçada. 

Art. -. 0 I evoaarn-se as disposições em con-
trario . 

ala das commh~Oes da Cama.ra dos Deputados, 
em BeiJo Horizoute. 3L de j ulho do 1909. - nna 
Fi rru iredo, prc idcnte.- João Usbóa - P dro 
Ro a.- Francisco Yalladares. -A i primi.r-se . 

Passa-se a 

APR IJ E 'rAÇÃO 08 PR!>JBCTOS1 REQUBRIMBNTO~, 
I~OlCA OB ·, - i""'~ttPPLLA.ÇÕBS E MOÇÕES 

O r. ~ennA. Pl_gaelrelto :- Sr. Pre 
fident«:', te nho a honra d submcttor á . oon· 
sidcr<s çã da C11m : ra ctos O putatlos nm pro · 
j ccto q 10 t '3m por tlm p r vldcnci11r contra a 
vcn:U de t ub tanoiaa alimenticias ou bebi 
d' s loooli 6S f:.Lifload c; s ou &ltaradu. 

S bem· s todoF, sr. Presidente, o quanto 
tom sido p rejudicada a industria pastoril 
mineira com a venda da manteiga, de queijo 
o de outro produJt oP, f•lsitloados ou addi· 
cionado do margarina, oleos o ootras sub . 
Rtaacias graur, llém do impcrlls o allera· 
das. 

r . Presidente. como todos os meos col-
1 ges hb m, a frauio .nlo sómente camp6a 
nos mercados do Rio do Janeiro, tlimbem em 
algum f, brlces do E'!!tado, acontecendo qne 
aquol'o produotores quo querem proceder 
c 1m p·l b dad •, eogr ndecera FUa industria, 
ftrmbn o o ct"edíto do seu produotcs, ~ão 
proju licaHt s em vist.il da concu ~ r . noia de&· 
1 1'~ 1 dos f l·itloado reF. 

O R. . JoXo Ffl.ANQA: - a\nda recentemen-
te La ~ nalyse feita em di versas marcas de 
maotci ' e~c · cobrirllm gracdo qu ~ nti dad · do 
êoo r; a de prt co1 ' ncia min ir11, ~€'gundo mo 

l :..o fur rnaram na r:i roctori Cl 'Ag ic lturl!. 
O fR . ~ BN:-<A FJG BIRED ): - S:-. Pr sldco 

te, L rtm O.:l que a 11sc l i z c~ çllo ! r ja fdta o 
CO:l t .. nti!ll cut t', no pr pri.J tabol• cimo to, 
n . t>ropri& f,. bric&S, O•it&nd o I 0 BF llll a 
f I · 11 l ·!o ou frau 1o, ou ; bro \to o n i· 
deraç \ · da C~o s om pr.·j l! t J quo ost4b t: looo 
a ftscal uç!o pPr manento 

L r 1 r11pi amor to mo•mo. dc•x ndo a 
sua j . t.ili açl d t.. bL da p~ ra quan to t IJe 
ror di ·, u ~ i o O'll seu primeiro regi-
mental, occas i -: em que da t ci aos m ccs dt:~ · 

ti netos colleps.eaalareoimentos amplos, mot• 
trando a uttlida41e da medHa qoe ora apre-
sento, a conveoienoa• de aoa ad.opçlo, e aa 
vantagens qoe -po4e ~ aoa prodoctorea 
aerlolll. 

J)ia o projecto; art. I. • (16): v Congresst> Leglsh,ti.vo do Batado de Ml· 
nas Goraee decre.'- : 

Art. 1. • Fica cro&A~a. &nof'x& á. Directo · 
r :a de A~ricoltara em quanto nJ. > r ,r ereada 
a R partição de Bygic na do 8stado, uma Be· 
cçlo lie Fi&oalinçlo doe gaoe.ro ~~olimentl· 
cios e bobUas alooolicaa, Ct>i ta por agentes 
de nomeaçio do governo, p! ra o ftm de (IN 
t€'ger a &ande pl. bllca cont•a a a f andes o 
fllls•ftoa~õ •s doa mesmo •, contr~ impurezas 
quo possam conier e toxidade qoo poasam 
produzir . 

C nsigoei no p ·oj elo- cRro~ao · aonna 
á D.r t'lctoria d' Agrionlrurt .,, pol'one ao :ual 
monte Lào temos M Directoria do Bygiene • . • 

0 ! IJ. .. SILVA FORTBS : -Matl t ..: ID..• •S lei neBSe 
soot~d :.~ organ;zanto a Junta ele Bygi no. 

0 SR. SENNA. FIGO.IRBOO . •• O t rni·SO Ur · 
weoto a adop ào oa medid- quo nlo 11e re-
(l!re róm nto a t .. Jsiftoaçlo o e eatrnde\am· 
bom ao emprego do sut>atan,cia'\ to1iou e 
â.i 1mpurez. a, que Blu n ci va á saude a.Jém 
da concurrcncu qu) r .. zem ao pro luctoroa 
que p repar'm 011 fOU8 prodoctos c , m out· 
dadc. · 

Ar,. 2. • ( 'ê): . 
Art. 2. · A.·easa Sooçlo compete: a in· 

speotlo da, fabria.a e d s tons a de prooeden -
cia dos p ·o tuctos, o eu me e a nb lyao cbl· 
mica o baoteriologlca dos mesmos no l•bo-
rato~io da Diroo\uri• e outras providencia& 
que a exporienoia venha aeo:11eJhar. 

Po!' Oi te at ' 'go, ar. Presidente, está jnstl· 
ft cada 11. r &r.lo }t'lrquo em ves de &orotarta 
do Iotortou, procurei dizer cDlrootorla cl,'A· 
gricultoru onde se acha o laboratorio, oojo 
noao vao so impondo, á confiança publl.,, 
quer pela competeDDia do seu pessoal, quer 
pelo esornpolo de seus diractoree. 

Art. 3. • (lê1 : 
Art-. 3. • A tlscalizaolo nlo se limitari. ás 

fabricas onde alo preparados oa prodaotoa, 
ambem aos deposito& e aos generoa expor' 
bdos á. venda nas casas commeroiaes, quer 
sejam ele 11rodnoolo in~rna, qoer de fóra 
d> Eatado. 

S•·· Presideota, ·ene ponto do pr jacto é 
import ntiasimo p "' a .bo-. tltoalis oto dos 
prodnotos allmeoüoioí ezpouoe á Tenda no 
Eit do; porque ao mantiverm(s eaohuiva· 
mente a iospccçlo nu fabrica9. aem levai a 
áe oa aP oommeroiaee, onde alo vendidos 
produatoa. t•lsUl.cados alteradoa e nocivos á. 
auda publica, impor&ados de outros Es.ta.doa, 

o nu~so prod uctor ficará. m inf rioridade 
de condi õ s o com a esp11da sobre sua. ca· 
b ~Q , quan 1o o 1mpo1 ta dor li ~. Cozendo 
g ~ n o concurrono•& á industr ill que f o ,des-
l u ,·oJve em Mina griUldewenu. 

Pllr, grapbo uniro. (li): · 
Pt.r. gMipbo uoico. A in peco; lo estende r -

se ·á. a todos o a logtaree o f!lbr lca~ m .horas 
d tr .. baJbos, rtcando o · agen,ea s -jeitos á>~ 
pnn a coosigna.·us m ·te1s, oa o enbam 
divulgat· s segre~Q!I indu '.riaes oo uti ·z.r· 
o do i li s E> m pr oveHo proprio ou d t ·reei· 

ros. 



Parece que a lei já pre"Vê eaae caso elo re 
't'elao&o de aegre os lndnt&riaee, ea"' ponto 
-do projecw entrego a01 Jnriltaa da C&aa 
para que ellee se · pronunciem tobre o mes-
mo, obedecendo á., regras ele direito. 

Ar~. 4.· (li): • 
Ar~. 4: Por occutlo de c "tieih d&Ve 

ré. ~agente adquirir &e amodr&s qoe devnl 
s Jr en iadaa ao labora$orio de aaa•y ee. 
acompanha-tu de i 11 torma Õ68 rei tins á 
bygiMo, á taU tic o pr..~du 10lo e ás 
substane a prima e ~rópdd, u'Yr•n<io se, 
em livro proprio de brtunte. um 1ermo 
de 'fieha e tn,.ianclo oopi á g ~~r"bt' 

Sem casa medida o prujecto nlo pn abo 
ot 1t11s a q'le te em via ob~g"'; 6 o ·oa· 
s!rio quo o ag' nte, quo Ozar vlst\llll á o 
e aos e tabele.i:zaento oawaerol--*1 adqu\ 
r a. in di. tinetamont(', to a" &9 mt.rod& 4e 
productos qoo n, lloR e o coa r ar para a re 
8pectiva aoalyso e ~u'mi>. 

Além de tudo, é O•• a di po i elo om~A a&· 
rao\ta para11s produ ·toru qUO' qu ft r· 
mar o eeu croditoJ o uomo de seus Cltbe· 
leeimentos. 

Pal'lgrapbo anicr. tliJ! 
Parag,apbo unloo. A• az~otstns para 

lyees devem aer eru uum r t1 t · tJa e•d • 
~specle do m~roado• ia o aella11a , fica.:1-do 
uroa e n treguo ao pro 11Jctor lS'Q oi iort 
averigoa. oea. 

F .. lo em tr<rs amoatl"5&, p rquo o 1g- ó 
deve remette r du para serem a ly ~tda, 
4loando a (jQtra oom o pro~ .. ·ctor para- a•e•i 
gnacõaa. 

Sr. Pr,sidente, aei q :: e a nora ui quasi 
urmlnada, por i ~ao soro• breve. 

0 ~R. PIUIUDBNT~ - V . t S:O. a D la tom 6 
~mhmtoa para coaoJotr ll ju tttl ~o do flO'-
jaew, 

O sa. S.BNNA Fiomua&oo: - Coatinoarei. Diz 
o ~í:'t. 5. · (U): 

Art. 5: A infraoçõoseda preaonte lei, quer 
qoaoto é. tabrloação de p:od.uotoe, empr e · 
~od.o fraodos e Calaillcanio·os, quer quanto 
à8 impnreus e subdanctas wxicas qne pr8 

oontor, aer~. pnoidaa com a multa de 
5COICJOO a 2:0001000 e o dobro na relnciden-
ola, segando o oaso, aem prejoizo daa penas 
pre,iatas p: lo Co J. Pen I da Republíca e 
pOfO Reglllamen~ Sanitario JedoraJ, COn· 
tOTme se esptciftca no regnl men~. 

A diFpoaição contid ne te artigo .entro· 
o-a aeo estado aoa jarisconaolto8 da C:&sa. 
Art 6.· (U): 
Art. 6. · lo ser' permitida a additlo de 

sobataocta8 utranbaa á compoaiçlo pro. 
duotca, e tabeleoendo·ae e .o reg la n~ o 
llmUo ma~mo da• qu 1 aej inclif p o a 
vt iP, qner para conaervae dca 011, 
.qoer para colorao&o, ftcan ahnence e. 
tatabdeoldb.o ma:a o d illlpa uu que 

eemoa poll!am c dA ter. 
<Sr. P. e•id s., como v. t s:c L h o E' .eer · 

toa goneros de prod.ocçlo nlo pode• w 
mllnt.; r parteitat dOl'ante lc ngo t~p 

Os codigol8 aanitarí.lt~ :ltllkDioir , p1ta· 
cip8lmente o lNnQa, ft • Qtu4Mti.OII6 

lllillla de aob anotas e~'t In . , nt<t 
civu á aaode JUbU , que sum 88t' 
corporada" aos varlos note . 

0 SR. lLVll. Pt R? :-Td o o s··l red 
'4Ue 4ispenea elos o~ outroe .. 

A. C, -15 

o sB.. SBNNA. F1oumumo:-Redro-me a aab.; .... 
stancias ohimicas anüaepücaa e o aal é Úl· 
dispensavel á conservaçlo elos prodnoba. 

o Bllo SILVA Fo&TB~:--Nlo o ral •omm11!11 
que con~m qa.antUade e:dr&ordioarla de 
imporeaaa. 

0 8B.. SBNNA F'rGUBl&&D >: ·- Como j6. ctiae, 
redrc-Jl'e a outraB aobatacrcias que poata'Qf 
ter, em reguhAlD&ok>, a soa ctówe determina· 
da para addlçlo aos prodtlotoP, dó;e qoe 
olo traga prejufz.., 6. utrd'e publica. Pelo 
\&.to 4o Mr\ig. ·, v6-lfé ctlfo ~~~ ,.s:pre..:t:amn· 
te,.,.ro.hibida a addtçlo d'e J'lattoa, el 08 
ar-axo e oucraa s"'nbt~uuclas, 'Codlo t'é.rola ct~t 
b.it&bs, et•·· 

O SR. SILVA P'ORT&S':-V, f> o. dá Jfdri-ç 
pa-rÁ lldl • parte t 

O m. S:â~A ~tRIO' J :·.-:t:ofb Wo p:<atJr-. 
0 8'&.. 1.1'A fP'o&TitB: - A )r: h bi . o 'da 

vGr>d>t. de ~àrgadlhl clt'penlle de IM gm> , 
como ae (.a z .na Betgi~a. o·O'de tàdos ,11 !~· 
brio•ntee slo olftlg .ctos a é'IJ'ol a á "tenda 

m klloJs o~ eus Cllr&lfterl'stfcsoS'o cot ~ 
de ttod'o a alo se o f far:fdlr-é tb otttr. tr P""'"-
dooto.; u Gesa dt~ l)'Oitçt:.> 1nlto it8'o c!'O 
d•ri ~esuftadua. 

o ~a. B&IT, a ns . cnuA (Te(en"ntfo'. 'I! ao· n'. 
Sil"a Foru1) : - V. exc . ~le a 'r um b m 
coifa. bor. dor destá tt>i . 

ó ER, ~JLVA Foll.'tE :~~~ (ff tamr'n ; e Q 
ioduafrial, . lg da r od~ 

0 •a .. B FI60'BlRIIDO':-*Multo> b , O'' 
por isso quo, ~·· tli poa~~ deste a tigo, 
t\c1tr~ pro h• b•d oat-ras~ nWw t~ddiçAo ..aos 
ptodll'Ct<fa l'o @Uif bn·ol a bochas, cc:Mla ~, • 
jsm margHhta. tt • 8 gl'IIX• S, (.,cOII& ~ bJ· 
htw, e do ~ U'b tanoia ~ :r.tcas, ou mo o aol 
sair roso, aoUHott, acltO' 8 ,fhfyfiê'o, aof.to bo>· 
rico e out-r e. 

O IR . Su~VA F. RTltg: -Proet >tifo de .-oU· 
cit'Ar do Congre ,a" f'aoic>nal a oxeou9l'l ft 
lei belga no noaao pat:z. 

o sa. S&NNA FtoUBIRBlftJ:- Mar, me diga 
c<.llega, 8Í DÓS (.,rmoe taperar O pl'onllnct&• 
men~ d.) Congresso Nacional, at6 Já eet& 
mot ta a induatrla p storn e nosso Edaêlo, 
porqae os f:tc~a aotíl ea uigem proap 
solooAo. 

Sr. Presidente, ato o j natldcando o pro.Je-
oto e aaais sendo oa meoa collegas nlo I 
Vllrlo a mal nlo responder os aeos aparto. 

Dl1 o art. 7.· (U): 
Art. 7. · Cada tabrt6a allopuri mar eti-

quete, modo de aooadioloname.oto e clilern 
conveoientu. qu-l indiquem a prooedencla, 
especle, qaaliclade e peso da merroadorta, 
ftoando os oommercianCés obrlga!los a reve 
larem ach asentea de ioapecçlo 08 logu 
do ta brio<', para melboroa a verig õea, 

A simple leUora eles~ attiso mostra qae 
por s ~. a adoi~Çio rio Hvree oa pPoducto· 
rf'B ,r .o s qllf<8tõ,. eempee 4e:.ttdaa 
co r e vell841lea • 

o FR . SILvA PoaTBi: -&' a aal,aç&o ela 
iodQ k p ~ il. · • 

o sa . a. FJGuiut(*&O :-D' t o 'rt R.• 
(Jt): 

Ar,, 8,' ~ proh\b}ct& a "feOd cf8'8U~ • 
das &J.im•.miei . 11 e bt.bidaa. aalooo ..,as lfô-oi-
v.a á. sllude lhlbhoa,. qtte q1Hod'~ co11t:elfha 
su t>S.&e:i lO ti.on 011 {tDpal'GU8 OQ 11\Í&• 
ataaoia ' »tr.nnlls á sU'a óo ~ içi'O, qner 

clet•~ era . t .. lu iotQio 01.1 par a t 



B' tio simples a medida deste artigo que I que, apreaenbnda-o, tive em mira doia fins_: 
n!o a justitl.oo. o primeiro dar meios ao governo contra od 

Diz o art. 9: (16): ~eligoa que ameaoam a aaude publica, e o 
Art. 9.· Gonaro algum, alimentfolo ou be- aegnndo, neceaaario. ealutar e util, é dar 

blda alcoolioa, acondicionadas em latas, vi· protecçlç aos bona productorê1s ••• 
dros, barris ou tinas, poderá ser entregue ao ~· SR. Sn.vA. PoRTB!I :-Apoiado. 
conaomo, sem qoe no involnoro sQjam de· O ~R . SRNNA. P!GU.BlRBDo ••. e lndodrlaes 
clarados o nome do fabricante ou da empre honestos persegnlndo os falsitl.cadores (apoia · 
11, o logar e a marca da fabrica, espeoie e do&). 
peso da mercadoria. com a nota da analyse Passando â.t mlos de v. ex,.,, ar. Pre&l· 
e de approvati!.o oCftoial qoando haja. dente, o p:.oojeoto, espero a collaboraQio de 

Sr. Presidente. por este arügo vê se qoe todos os meus collegaa, adm de qoe vote· 
nlo ftoará pr~hiblda a venda da margarina. mos uma lei qoe seja a defensora da saude 

O fR. SILVA FGRTBS :-Peço a v. exc. per· do povo, a da lndnatria pastoril que reclama 
miaslo para um aparte. em alta voz por medidas taes como as que 

O sR . SBNNA P!GUBIRRI>o :-Pois nlo, o aço se acham no mesmo. (Mt«to bem! M .. cto 
sempre com saUsfaçlo a palavra de v. exc. bem!) 

O SR. SILVA PcRTBEI:- Estou de aocordo (O orador t cumprimentado velo& seu1 c>l· 
com esta parte, mas ella só não impede o uga&.) 
commercio da margarina, que é toleravel 
em muitos paizes; o qao convém é uma dis· Projecto n: 73 
posição legislativa que obrigue os fabrican· 
tas de margarina a darem om colorido que 
nlo se confunda com o da manteiga.. 

0 6R. SENNA FIGUBIREDO : -Sim, é O que SO 
deve fazer oomo preventivo. 

Diz o art. 10 ('t): 
Art . 10. Para a execução desta lei serão 

areados tantos agentes quantos o governo 
julgar necessario, com vencimont~s de seis 
contos annnaes o diaria de 8$000. 

O art. 11 está assim redigido (l6): 
Art. 11. Para fazer f.co á.s despesas com 

a execução da presente lei, tlca elevado de 
15 °/9 o impos o sobre aguardent~ e creado 
o sel!o de cinoo réis em estampilhas para 
cada unidade de 500 grammaa de prodncto 
ou fracção, collocada uc involacro. 
· Nlo faço questlo da acceitação do que dis 
põe este adigo, desde que o oroamonto possa 
supportar a despesa creada 'Pela lei e que 
nlo chegará a 24:0001000. 

0 SR. SILVA. PORTES :-Nós productores ao· 
oeUamos o encargo da lei. 

O ~R. NBL'iON DE SBNNA. :-Este imposto é 
moito salutar. Nalgans paizes têm-se pro-
hibido a venda do absyntho, bebida que aqui 
não é consumida com os mesmos perigos 
que na Europa; entretanto, a aguardente 
eamvoia envenenando o povo e estragan· 
do·o physica e moralmente. 

0 SR. SBNNA. PIGUIURBDO:-Sr. Presidente 
dou para bons a minha fortuna pelo aparte 
com que mo honrou o moa digno collega da 
6.• circomsoripção, -vem elle corroborar a 
minha opinião sempre contraria ao alcoolis-
mo, contra o qual me bato tenazmente, ha 
mnito tempo. 
: O ~R. PRBSIDB~ ·rz :-Ob:;ervo ao nobre de· 

putado qao está terminada a hora. 
0 SR. 8&NNA. P!GUBI.RKD'l :-Sr. Presidente 

vou concluir já, o que faço em obediencia à 
v. exo. e ao regimento. 

Dil o art . 12: (li): Art. 12. Nos casos 
omissos nesta lei serlo appJioadas as dispo· 
sições d~!l leia federaes quo rejam o assum-
pto. 

O SA. SILvA FoRTss :-0 projeoto vem sal· 
var a indastria pastoril. 

0 SR. SKNNA FIGUBffiBDO: -Sr. Presidente, 
.entrego a aorta do meu projeoto á Casa e, 
antea de concluir me seja permittido diler 

O Congresso Logialauvo de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1: Fica creada, annexa á Diroctoria 
de Agricultura, emqu•nto não for creada a 
Reparüçlo de Hygione do Estado, ama Se· 
cçlo do Pisoali.zaQio doa genoroa alimonti· 
cios e bebidas alcoolioas, feita por agentes 
de nomeaQ~o do governo, para o fim do pro 
teger a saude publica contra as fraudes e 
faloitloações doa mesmos, contl."a impurezas 
quo possam conter e tondado que possam 
produzir. 

Art. 2: A essa Secção cem pato: a inspe· 
oçlo das fabricas e das fontes do proceden . 
cia dos productos, o exame e a analyae ohi· 
mica e baterlologica dos mesmos no labora· 
torio da Direotoria e outras providencias 
que a exporienoia venha bconsolhar. 

Ar1: 3: A ftsoalizaç!o não se limitará ás 
fabricas onde alo preparados os prodaotos 
tambom aos dopoeitr.a e aoa generos expos: 
tos á venda nas casas commeroiaee, quer 
sejam de producçlo interna, quer de fóra 
do ·Estado. 

Paragrapho onioo. A lnapeo9Ao estender· 
se á a todos os legares e fabricas em horas 
de trabalho, tloanda os agentes sujeitos ás 
penas consignadas em leis, caso venham di· 
vulgar os segredos indostriaos ou ntiliJ:ar· 
se dolles em proveito proprio ou de tareeiros. 

Art. 4. • Por ocoasiAo de oada visita deverá 
o agente adquirir as amostras que devam 
aer enviadas as laboratorio de analyses, 
acompanhadas de Informações relativas á 
hygiene, t. estaüsüca de produooAo e ás 
subE.tanoias primas·empt'égadas. lavrando-se, 
em livro proprio do fabricante, nm termo de 
visita e enviando copia á Direotoria. 

Paragrapho unioo. Aa amostras para ana· 
lysea devem ser em n. de treJI de cada ea· 
pecie do mercadoria e selladas, tl.cindo uma 
e~kegue ao produotor para .ollerioros ave· 
rlguações. 

Art. 5: As intraoções da pr~sonte lei 
qoer quanto a fa&brioação de productos, em, 
pregando fraodes e falsitloando-os, quer 
quanto ás illlpure1as e substanclas toxioas 
q o possam conter, serão ponidas oom a mui · 
~ ~e fíOO ooo a 2:000$000 e o dobro, na re · 
lDCtdenoia, segando O caso, sem f"Ojaizo das 
penas provistas pelo Cod. Pena da Repu· 



blloa e pelo regulamanto SaDi~io Federal, 
conforme se eapecUI.cará no regulamento. 

Ari. 6.· ~lo será permihida a acldiçlo de 
rnba&anolas extranhu â compotiçlo dos pro-
duc&o~ eatabeleoendo-se em regulamenlO o 
limite maximo das que sejam indtapensayia, 
quer- para oonae~açlo doa me. moa, quer 
para colorao&o, doando egualmenao eetabe 
Jeoldo o maxlmo de lmporeua que c·a mea· 
moa poBBam conter. 

Ar,. 7.· Cada fabrica adoptará, maroa, eti· 
quew, modo de aoondioionameneo e dberea 
con•eDientet que indiquem a prooedrnoia, ea 
peolo, qualidade e peao ela mercadoria, acan 
do oa oommeroian&ea obrlgadoa a revelarem 
aos agenka de lnapeoçlo oa lo~raree do fll· 
brioo, para melbor68 a•erignaçõaa. 

Art. 8.· B' probibida a venda ue aobatan· 
olaa allmen\iclas e bebidaa ale · olicas, nooi· 
"YaB á aaude publlo•, quer quando ooote· 
nha aubaanolaa to:Ucaa on Impurezas ou sub 
a&anolaa extranbaa á soa oompoaiclo, quer 
por defei&oa do. !~&brloaç&o ou por alteradas .. 

Art. 9.· Genero algum, alimentioio ou be-
blc!a alooolica, acondicionado em law, vi· 
drot, barris, ou tinas, pocterá ser entregue 
ao conanmr, sem qna no envolucro sejam 
declarados o nome do tabrican" ou ela em-
preza, o Jogar e a marca da fabrica, espe-
cie e poso da mercadoria, com a nota da 
analyse e de approvaçlo otdolaJ, quando 
haja. 

Art lO·. Para a execoo&o desta lei se!ão 
creados Untos agente quaatoa o gonrno 
julgar necenarloP, oom vencimentos de ao~ 
contos annoaes e diaria de ssooo. 

Att. 11. Para fllzer race ia despesas com 
a exeouçlo da pr.: seüte let, fica e lavado de 
16 Ofo\ o imposto sobre a aaoardoote e creado 
o aello de cinco r6ia em edampUbas para 
cada unidade do 500 grammaa de pro:lucto 
ou fracolo, co!joeada no lnvolocro. 

Art. 12. Nos casc,cmili&os no&ts 1eirPrllo 
applicadas aa .4isposiçõea das leia !ederaes, 
que rejam o 881.)umpto. 
Ar~ 13. Revogam·JO as dtepo•içõss em 

contrario. 
Sala das sessões da Camara doa Depotados 

do Estado de Minas Goraes, 31 de julho de 
1009.-senna Figuei~clo.-A imprimir ae. 

Redttcção ftna Z do projecto n. 62 

E' lida e posta em diacnulo a redacçJ.o 
final do projecto n. 62, a&uctorizando o Pre· 
sidonte do Estado a adquirir na cidade do 
Caet6 o 'erreno onde reponsam 01 restos 
monaes do dr. Joio Pinheiro da Silva o a 
despender a quantia neoeaa&Na..aom a con-
avucçlo do ma01ol6o qne guarde perpeto.íl· 
mente os restos do eminente mineiro. 

Niopom mala tomando a palavra encer· 
ra-se a dlscnsP&o, ficendo a -votaçJ.o adlada 
por falta de nDlllero lepL 
Pa~ta·se á 

2.• PARTE DA ORDEY DO DIA 

1. • l>lSC08fÃ.O J>O PROJ&CTO N. 166, J>O UNAJ>J 

Dispeollada a leitora, a reqaorimento do 
11r • .loAo Luboa, 6 poeta em J.• dücuaslo, em 

2.0 turno, o projecto D. 156, do S9oado, sobra 
reforma c nsthoolonal e res~abeleclmeoto 
do aporen~dorfas. 

O "•. B..-11:op de 8001!1&:-Sr. Pr, si· 
dcnt(', a commiatlo do ConsUtoicã•-, Legie· 
Ja\·1~ o Justiça pede a adopçlo ao projeoto 
n. 156, em 1.• l'll• <'Ofltlo com o w:>rotes\o d~, 
em ~.·, auggeri r· as emenda11 qoe lhe pareça 
ruoavei~; o solicita tambem aos srs. deputa· 
doa quE', nessa diaooselo, com o devido ea-
tudo, alvitrem aa modift""çõra que lbos pa· 
reaerer:. conveniooteP, dentro doa limitei 
do Regimenlo e da Constitoiçlo. 

A eommiaeiJ.·'> ; euolr-s ;-~ segunda·tP.Ira, 
para, e:a:aminsndo as reclamaçõeR qne ~e~ 
rf'cebido e Ntadando o projecto, modi.ftcal·o 
ot> nlo em 2.• dleeou&o, conforme lho plll'e· 
cer conv.,niente. ( Jluüo bem!) 

Nlo haven to mate qoem peca a palana, 
encer r ... ·ae a dlaeoulo, ftoando a votaçAo 
adiada por f11 Jta de nomero. 

! . • dúcuuão do project.o n. 65 

E' annnociada a 2.• diFcosElo do proj ctG 
n. 65, aoctorizando o Presidente do E$tado 
a abrir nm credito de 250:0001, para o fim de 
•olver o compromisso oontrahido com oa 
membros do magrsterfo -primuio em face do 
art. l7 d• lei n. 221, de 14 d'l Eetembro de 
1897. 

Bm dJECQEFl'J O art. 1,0 

O ••· 8eD.Da ll'fKuel•edo:-Sr. Proai· 
dente, como v. exc. j~ deve ter observado, 
a commisslo, apresentando o projecto cojo 
art. 1.• ora se discato, não teve out. o intuilo 
ainlo atteoder á monugem do pod~r oxeca· 
tivo, na qual pedia um oreUto para sa~tatlo 
do velho compromisso, comprolllluo de honra 
que o poder publico tem com os velboe sar· 
vidorea do Estado e que já devia ter tido 
cumprido, ovi~ndo qoe os beneficiados por 
elle tivessem qaeixaa da adminlstraçlo; en· 
tretanto. ar. Pre8id0nte, v. cxc. 88 b 3 a ruio 
por9.ue teve de ser 80s~ado o pagllmeato dae 
gratificações e revogada a fei qu~;J ae ao· 
ctoriJava. 

Os meus cellefiaS FabBm qae a dercpção 
da lei qae dava eese pequeno auxilio aos 
velhos servidores de Minas !vi mot\vada por 
motivos de ordem tlaanceira, por coneegllinte 
om virtude de razões de Bse&do. 

Melhorada, entretanto, de alg1l.ID, modo a 
eUnaçAo financeira, o Congresso votoa ll.Dia 
lei reorganizando a lnstrut'oJ.o primaria, po. 
r6m. nio attenden ao compromisso da lei 
antiga, cujo noD)ero nlo me recordo agora 
e, aaaim sendo, é justo que st=ja voatdo com 
&oioa os applaGBos o projeoto qoe dfeaoti · 
mos, dando ao poder executivo o credito de 
250:0001000 para pagament<J do oo111promie . 
ao aBBnmido pElos poderes reg 'slatho e éX<:· 
cativo. 

Ditas estas palavras oom relaç&o ao art. 
1.· do projeoto, passo á emenda que voo, em 
nome da oommtselo de Oroamento, apreaeu . 
tar ao mesmo. 

Retere se a emenda, om lUI primeira par· 
te, ás de~pezaa que o gove.o:-no tem de pagar 
com a8 <'xcqolu e tratamento do nofso mal · 



logrado e sempre lembrado patrlclo, o exmo. 
ar. dr. Joã1 Pinheiro da Slha . 

Poderá algoem, sr. Pre~ldente, estranhar 
que o E!tt.ado aúlalaça teFpPül desse cara· 
ot~r maP, or~fo qoe nem n.maa fó ~óz se Jevan 
tl:ri 11ara oppor-11e a eue p.agamento (ap<~t 
adcu), por que r•i' na. conacienoia d& todç11 
qo o sr. dr. Joio Pinheiro foi om ~acta 
dor. nlo t&ve ootrca recu soe d.o. que seo 
trt balbo honrado e q~ sga fa iüa nlo po· 
dia em caso de molutia grave .. . . 

o ta. H&I'OOR na Sou:A..·-Coa,rabida em 
ser viço pubüat'. (.Apc; tado.f). 

0 SR. SINNA fiGU.IURilDO:- . ,. e Cj)p!O moi 
to bem cliz o nr~ao inteiJigen~ e talentoso 
eoJJt>~, o sr. Heitor de So.n·a, «'ojo nome é 
declinado P' r mi• com vertia da Casa. ... 

0 FR. HEITOR DB Se UM: - B' bondl.de do 'f. 
ex~. 

0 SR. SENNA FJGUBJREOO:-. • •• contr11hida no 
serviço publico, ~tllpp.ortar graadea des· 

r. f zae trazida11 por f'st:a molfstle, t!o cru t- I fi 
mplaca.,.el e que rooboo â Pa1ria t&o emi 

nente e querido tllho. (.dpc.tadcu; muito bem!) 
Creio. pois, qoe o povo mineiro dará todo 

FeO apoio a esta u:edida. nio r~provando aa 
despezss feitas cCim aqoelle preaJdente. as 
qoaea atuo,em á pt'quena quantia , não che 
ga a 50 contos. 

0 SR. VALT>OMIRO MA.GALBÃE~:-E' até Om 
dever do Estado. (.dpoiados). 

0 ~R. SENNA FIOUEIRBOO: - Nestas CO di· 
çõoa, mando ll. Mesa a emenda, auotoriz j ndo 
o floverno a abrir o credito neceesarto para 
pagamento do todas as despuas nes e sen-
ti_do e repito, mais uma voz, essa medida serl 
bem recebida pelos mioeirce, porqoe é &p· 
plicada a om bom servidor do Estado. (.dpoía· 
do1; muito bem !) 

Sr. Presidente. ootro facto Jamen~voJ, oo-
corrido ha m(lz e meio, foi a ll'orto do nosso 
patrlcio. sempre lembrado e chorado. conse -
lheiro Affonso Penna. Preoit~ava t er elle nma 
homenaaem do Estado de · Minas como qa 
synthethando a gratidão dos mineiros pelos 
s_erviçofl prestados pelo t'xtincto ao S(IU Es · 
ta do e á Republica ••• 

O fR. JvÃo LI~BOA:-Qoe t ra do1iese a gril· 
tid!o do povo mineiro. (..4po iados). 
. 0 f R, SENNA 'P'IGUElRBDO: - •• , e as~im O 
governo do l!:stado. joJ~an do intPrprctar os 
hlntimentoll lfo povo mineir(l, m,;ndoo ceie· 
brar e1:eqnias nePta Csritsl, do scC"or do ofm 
O credo reJigfOPO do iJJostro OI ti neto . 

Sabe v. fxc., ""· PrPPirl<'nte. qoe tpu:ar 
de estllr a egreja Fepar da do Estado, era o 
rxtincto preFidente dt vofartn catbolieo . . . 

o ~R Io::-;Ac l YURTA:-Moit bem. 
0 R. SRNNA FIGUBIRBD :- ... e ootra h o 

D enaRem não podia lhA ser prostad• , senão 
aqoeJJa quo o seu ort'do religlofo recl11n a. 
(ApoüJdo.r). 

Assim, me parece jostiflcada a d•~peaa 
feita com as exequias. il perar do Estado n!o 
poder, pela Con11titoicão, preferir tste ou 
aqueJJe ooJto l'flligi<lso. · 

MtP. sr. PrNic.fontt>, acatando a opinião 
sempre valiosa ~'o eminente juriPconsulto. o 
sr. dr. Roy srboea, o go"orno tl'm o dever 
~o respeitar o credo religioso da maioria 
doe habitantes de seu paiz ... 

0 SR. lGN'ACIO llftmTA:-D1 QOIBi Ottinimi· 
da de-. 

O sa. JoÃ, FU}(QA_:- ApoJado. 
o F :a. SDNA.. P'J:au•R&DO:-. • -.ê.u•, P' ,. 

que k!'UD Jo,sti~aimaa aa exf'qotu qae o ~P-· 
Te~o do &tado mf.ndou ·elebra.r--na, l'.CN>! 
catil<.Uoa era s~frregio á aJa a ~ do DOIIO .a.G· 
doeo pat io o . (Apofa~o.). 

A ·t>men4a é ~tilt concebida_ (lê): 
cA._oo • rsc,.nte-se onde conTier: 
Artlgo. b' o P. e ident~ do Rata do rtoeto · 

riz IdO ll abrir, com Jil formaÜdllde .da Jef & 
l'm vista das cont~a apresanilclte pela Se· 
ereta! ia d.-, Finano-it, o credito ncce.rari 
para cccon er b de puu eom o tratamelfto 
e exeqoia.a do finado es·preaideote, ' dr. Jc.lo 
Pio,boiro da Silva., e ce>m e1:eqoias do tlnado 
e%prrsider.;te .da Reputh·a, dr. ;1funeo AU· 
gQ• to MorM rs Pe. n1i. 

Outra pa t te dli ~mt'o f li é assim redigida 
(ltJ : 

A tigí'. E' <'g ·almo nt e> àoctorizado o Pro· 
ll.idento do ~ \tl!do a abrír os sr gainlcs ore· 
dU~: · 

l. · O neccsn.rio à verba cContt11 em t'&QFaa 
da Fezsndu, -pa :-a de[esa d;, café mineiro 
em 8 d os e da cEstrada de Ferr.> B11hia e 
.UiDas» ; 

Sr. Presidente, este credito é referente a 
despczas extraordinariae que o governo do 
Estado teve de faz er, contractando advogad.o 
para defender os interesses de Minas perante 
a E. F . Bahia e Minas, que sotrroo penhora, 
ten 1o o governo deoppor embargos e dhcn· 
tir rs BI'Os direitos. 

Além disso, sr. Prc sidente, ba· poucos dias 
teve o Estado que contractar advogado para 
defender o café mineiro, exportado pelo por-
to de Santc s, porquanto é sabido que o Ea· 
ta do de 8. Paulo tem procurado comprar as 
guias uo nusso café, qoo é exportado no porto 
a qoll me refiro, inutWundo o café de p•o . 
cadencia mineira. 

O &R. V 11 LDOMIRO MAGAcLBÃE•: - Procedi· 
monto incorrocto quo moito tem projodioado 
a lavcors. 

o sa.. SBNNA FwuBIREno •• • e o governo 
querendo !uer cessar es~e estado anormal, 
dir<'i mosmo esse a ueo. qoe traz graves prc· 
j uizos ~ c- xpr rtr çlio do ca é da zona sol mi · 
noira, fd brigado a cont ractar advogado e 
r&pcra, doniro de pooc . s diae, ser feito u111 
ac cvrdo Siltisf&tctoric, ta nt o para S. P11.ulo, 
c( m o pr. ra NinaE; Jtl s como n!o tinha, no 
orçbment· vigente, l orta sotfioiente para fa. 
zcr face a ta( a despezas, imprcvi tPP, por-
que a verba do costas- é de 16.000 000 e 
~abemos como s.lo di~}iendiosos esses s'er -
viçr s. pede ao Congrf'FfO o cr~dito qaeoons · 
ta d.c~t~ pat te da emen da quo, i o terminar. 
f nvtárel á McBB. 

Sr. l'r sidonw, pede ainda a ementla maia 
um credito de 400:QOOICOO para a verba cObraB 
Pn JiofS•, no corrente exeroioit'. 

Sb be v. e1c .. sr. P1 o. i dente, o qoanto tem 
sido dift1cil a organizaç!o dos servlooa pn· 
blicos 111 ltt v-erba cObras PoblioaE•. 

Estedo do nsta e:rt emão territorlal cor · 
tado de nma immensJdade derioa oaudaiosoa, 
Fem e~tradas e de difftoeia communfcações, 
n!o é com a mlngoada quantia de 800:000 
que pode1 i o governo aUender a serviços 



urgentee· e ai p~o"f& dfuo é que a verb& 
•obra• Publloat•, do coPreato e:a:ercicio já 
eatá baeta.nte ,.om))romeítlcla e. o go'Verno 

•preaJ a ftcar babiHtdo para utl.ftaer 
&ervl.oa ret~ohldoa <!eede 190'7. . 

• Sr. Pzeaide,n~, () IJOverno da Uoiio teve a. 
gantileu rle denoa-.Jnar a um doa grao.des 
ooo.ra9ados, preatea a. nbPill! no por to do 

. Rfo. de Janeiro. do ~ ·tn a Gerae••· ~eoti 
leaa ,quo d .,fa reoebo.r l> Otr~ do Et!tado de 
Minas lleraes e aa~im lembrou o gJllerao de 
01fclre,cer •o refrJ• ido couraça o o. ma bai:a:ells; 
. mae, n!o t t-n o verba para i~sC>, toros-se ne 
c.e~sa · io q.ne o Co;ngresso a doer te, ~endo 
neue •eoti(O redlgidll a en~endli que lhe 
ab e nm cre ·Hto de 20:000 000 para ca je ilm . 

1lin•J e o~, a in 1a ba on,ra parto t>men· 
d que tem por fi 'O liquld!lr de vez a oon\a 
nom 01 .s.er•toos da 8spotiçlo NOJoio~nJ, a. 
cargo do E&t.ado do Miou. · 

Babe v e:a:D., sr . . Pr.eaicte• t •, c, ue n go. 
verno do F .. t .. cto, dosrj so de qa~ Minas s 
rl'prucntasse condignamt'ntr, tevo do abrir 
QIJI credito sem 1 u todzaçl 'l do c njlresso, 
ma" ningoem J)ode ne~ar apphtU08 a l'sae 
aoto, feito 6.inda pelo I:CSSO li&Odoso p~otricfo 
o f:r. dr. Joio Pinh ..- ir", ·para o~corrru• ás 
despczta da 81'postolo, l>roeorando dest.'arte 
levar ao ennheciment9 do mondo o duPn 
volvimcnto econom C", 'ndo~tri&l e agricola 
do Batado. 

' ' CoD:o todos sabtDÍ, o . or~dito ab t' rto pelo 
governo foi do 30C':!X (I 000. 

A oommit.-lo dirigia os aervtcoa a oon· 
tento de todos cs minetrC~s, pelo qoe deve 
ser credora de toda eati11111, mas nio 1)00do, 
oom a miogoada qoantia de 300:000$000 sa-
tisrazer a todas as dee~osas, porqnant~ vc· 
mos qoe tó o ele~ntc e vistoso predio-o 
Pavilh!o Min~fro-!.d"evo ter costado quantia 
bem elevadi·: · • 

Assim sendo, apres,tnto a emenda qoe pede 
a approvaçio do creoito aberto, b~m como 
dá. om ootro par.a ae Jiqll.ldarom, do ves, as 
despesas feltaa ;na Bxpoaiçlo NJclonaJ. 

Diz o exmr. Preafd~nte do Estado em soa 
mensagem, que crsas dospe,as attingiram a 
SC0:000$000. mate oa menos, dedozida a im 
port~noia de 330:{)00 ()()(\, com ra 30:0<'0 000 
do orçamentC~, é claro que- ainda restam dos· 
pesas o o Eetadc precisa· de p!'g&l -as, com 
prlndo o eeo dever. . 

A emenda é .auim F~at,i4a : (LI} 
Artigo. Fica lpp.rovado o dea . n. 2.184' 

de 15 do janeiro 4e,l908, Jpedido pel Po· 
der E:a:acnti:vo e aborto mafe o credito de 
400:'n4$266 para fazer fotc:e f.s despesas com 

• o sor•iço da E1posioto Nacional. 
Sr. Presidente, é~ ta· quantia contta d• 

mensageU', por ieao é. provava! quo as des-
pesas sejam maiores cn mesmo menrres ; 
ma._ em 3.• diacnn&o, Rrometto oorrlgir o 
en~IDO~ 

Slo eaias as partes da emenda qoe t.pre. 
eento e QUO. entendo, »lo pocle dehrar de 
ser acceitaa P• la Ca a 'JMM'Q e visa• sernooa 
feftoa e compromlasot aa8'01Didoa pl'lo Ei· 
ta do. 

Tenho concJoidc. (AI dto bem; muito bem!)' 
Em Irada 

N. 1 

Aooresconte·a&. ond l convier: 
Al'tigo . E' o PreaiaFnte do· E'stado L n~tc· 

nsado a abrir', com u ronnldidades da lei e 
em vista das coritaa apJE f nu.das pela Se· 
o otau ia da.s Finanças, o credito Lece~sllr i J 
para ooccorrer h dupisss <'om o tratamon· 
to o cuqaias do doado ex-prol' idrnte. dr • 
:oão Pinheiro da SUVi, e c m ~x quias do 
ftoado ex-;>residente dll R publica, d~. Af 
fll nso Aogu~to Moreira Penna. 

Artigo. S.' egaalmento auct• rizado o Pro -
sidén~ cio 8 tado a ab: ir os srgdntrs ore· 
ditos; 

1. o O nc.co. sa rio it VI\ I b~ cCon t• s em c usas 
da F, .zen 1t • . para dt> teFa do 011 ré mrnearo 
Pm 8anto'3 e d .. c~Strada de P'u:ro Bc~bia e 
MiniH II i 

2.0 Um do QU btrccf ntos oont· s do tél;l á. 
verba c)b;as Publieau., no corrente exer · 
oioi J i . 

3.0 ID li o vinte c ntns de réis ta· a com · 
prada ta ·x ·ll•dretoci :ili.Oc• uraçaloc'di· 
nas Geraer • _ 

A tigo. Fica spprovado o do . n. 2 184, 
de 15 d d janeiro de Jg08, ( X)Mido pelo Po · 
der Ellccutivo, o ·aberto IDII.Ítl o c red ito do 
499:274$ 66 para fctzí' r f~tce As despesa com 
o sePVIÇO da BsposiçAo Nacional. 

8·1il das sessõas, 31 i!o jalhJ ele 1909 -
Ser ... a Figuflired".- l'. ValladareP.- Pedro 
R< sr.-Joio Lisboa. 

Achandc-: o apoiadB, é posta em diso t: SF !lo 
coDj unctamonto. 

o sa. NBLsoN DB S&NNA:- Sr. Pro~idente, 
ao projecto n. 65, ora em dlscnuão, tenho 
a honra de :lfarecor a segointe emenda : (L t) 

cFioa o governo do Estado auctorizado a 
entregar ao ministerio da Marinha, por in· 
tt:rmedto do gol'erno da União, a qaantia 'de 
5():1)('0 GCO (oiocoenta contos do réi~). para 
auxiliar a fundaçlo o instaliaçlo da E·cola 
do Aprendizes Marinheiros, em Pirapóra.• 

A bstenbc-me, sr. Presidente. do justi tlca•: 
essa emenda, n!o só pelo adeantado da hora, 
como tambem pc;>rque a jaFtiç~ o opportoni 
dade da medida quo ela c()osagra estão na 
conscienoia gera l desta Camara. (Apoiados.) 

E e poqoono ao"Xilio traduzlrll o applan· 
so qne o governo o o poTo do Minas Ge r,es 
manire l m ll Un!Ao pel4 teli.z iniciMiva da 
creacão dessa otilissimo eotabelecimont-o de 
odooa9lo n ilitar d ot~ nosso jovens pa tricios 
ds regll!.o do 11 odio S. Franch co; E', ao mes· 
mo tempo, satisraz, om pequena parto, uma 
divida rte tratidAo que têm os mineiros para 
com o governo redera.l , e~ pecitd mente para 
core o dignissimo ministro, e r. a.lrnir.ante 
A I c xandrino de Aleool r , qoe desde a &ami-
nis tração do saudoso presidPnte, comelh:eiro 
Atr..,nso Penna t moo a pei\o levar a-noto 
tão patriotioo emprebenctiment.o. · • 

Penao, ar. Pre "dente. que a medHa et~lará 
no animo de toda Casa (apoiaclos) e nAo 
entro em oo\ru ocneidenções por ser em 
assumpto. j~ sofftcientomente esdueoido no 
Parlamento Naoional e pela imprens,, ba · 
vt>ndo até cs jorn.aes ji. noticJado a promet-
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=--sa da tio justo aarilio por patte do honra-
do govo •no do Estado, qoe tem totl .:~ o em-
ponho na prosima reali·tade da Escoh de 
Pir apor a. 

Passo á Meu a emenda, daTidamente apoi· 
ada por varlos srs. deputados, e esporo 
qoe sobro ell<& se pronuncia ravor&velmen• 
t;~ a !Ilustrada oommiaalo de Orçamento. 

(Mufto bem! Muito bem I) 

Bnwada 

N.2 

Aacreacento-se onde .lonvior: 
Artig ·. Fica o governo do Estado anoto 

r:ndo a entregar ao mioistorio da M-&rinha. 
por lnt ·rmodh do governo da Uni&", a 
quantia do 50:000$000, l)&ra aodliar a rua· 
daçlo o install&ç!o da Escol4 do Apprendi· 
zea Marinbeiroll, em Pirapora. 

Sala dll s sessões, 31 de julho do 1009.-
Nel on do Seona.-Joio Antonio.-Jovenal 
Penos.-Jolio França.-Joio Lisbt>a. -Edgar-
do da Cu a h· .-Ignaoio Murts. 

Estando apoiada pelo nomero de aaaign&· 
toras, é posta em disctU6io conjonotamente. 

O e r. I!Jenna Fl,;uelredo :-Sr. Pro-
aidonte, venho declarar que a oommisslo de 
Or.;amonto a -:.:oita. e appl!lude a medida 
oonli ta na emenda que diz respeito a maia 
um grande melhoramen~ para o Baudo de 
Minas. (JluitCJ bem! ) 

0 SR. NBLSON DE SENNA :-Outra Ol U ;a nlo 
era do e~penr da illustrada Comm1asl3 e 
do seu dia\ioct~J relator, qae é um deputado 
pd iota e u m dos maia esalarecidoa. 

Nloguem waia pedindo a palavra, é encer-
ralb a discas lo, fi~ando adiatla a votaçlo 
do artigo e das emendas. 

Sem debato é encerrada a diaoa&Ell.o do 
a ·t. 2.a, cuja votaçio fica egaalmente adiadP. 

3. • à :scus&ão ào projecto n 63 

Finalmente é lido a posto em 3.• discoaslo 
o projecto n. 63, auotorlzanrto o Presidente 
do Bijtado a fliZer doaçlo á B:icola Livro de 
Odontolo~ia do predio em qoe a mesma 
fuocciona nesta Capital. 

Nlog.lem pedindo a palavra, enoerra.-ae a 
disonealo. Fica adiada a votaçlo. 

Nada mais h a vendo qoe tratar, o ar. Pre-
sidente dá. para o dia 2 de agosto a aegointe 

ORDEM D~ DI\. 

PR.llBffiA. PAR.TB 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Expediente . 
Até duas horas da tarde : 
Aproeenttçlo de part oerea das commis-

sões. 
Aprearnt.a · o do projectoa, !.'Cqoerimentos, 

in1iescõi1s, iat :: rpellaçtSes ou moções. 
Ois~;.~~~Ao do requel'imentos, indicações, 

interpelliçõea e moçõoP. 

ApproYaçlo de redaooõaa fioaea. 
Votação em 1.• diaooado, em 2.0 tur.no, do 

projecto n. 156, do Benadfl, reformando a 
Conatltmçlo do Estado na P•r1e referente ao 
art. 104, qoe aboliu u apoE ~ntadoriaa. 
.- Votaçlo em 2.• disco selo do pr. jeçto n. f\5, 
aoc~rilando o Presidente do· Estado a abrir 
nm credito de 250.000$000, parv. o fim de aol-
ver o compromiaflo cootrabido com c a mem-
bros do nragisterio pdmario, em f11ce do 
art. 17. da lei n. 221, do 14 de aot~.11bro 
de 1897. 

Votaçlo 0111 3 ... disoouio do de n. 63, ao-
otorlaando o PrE'Biden'o do E~bdo a raur 
doaolo á Bsoola Livro de Odon ologhl do 
predio em qoo • moam estA inatallada nesia 
Capital. 

Voteçlo de redacçlo final do project., n. 62, 
sobre a oonstrooolo dll om manaut6o qoe 
gnarde os roa'<)& morta s do dr. Joio Pinbei-
N d11. Silva. 

8BGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tardo: 
1.• diacuas&o dl) projecto n. 71, auctori· 

zando o Presidente do Estado a conceder o 
aogmen~ de lO "lo sobre oa ordenadoJ doJ 
professores prlmarloa da CApital. 

Levanta-a e a aeaalo . 

30.• SESSÃO ORDINAlUA, AOS 2 DE AGOSTO 
DB U109 

PusmBNcu DO SB.. PaA.bo L~PEB 

SUMMARIO:- Acta.-Expediente.-1.• dileualllo 
do projecto n. 71.-0rdem do dia. 

Ao melo dia. feita a chamada, acham-ao 
presentes oa ara. Prado LopeP, Amerioo Lo· 
pes, Argemlro de ~zendfl, Heitor de S~Qia, 
Joio Antonio, Ignacio Marta, Jayme Gomes, 
Ariatotelea D.1tra, Pao1iello, Joio Lia boa, Ado1-
pbo Vianna, Juvenal Penns, Bobnmann, Cam-
pos do Amaral, Martins da Silva, Nelson de 
Senna, Bdgardo da Cunha, Joio Porpbtrlo, 
Pedro L•boroe, José Alves, loio França, Pe· 
dro Rosa e Valdomito de .MagalhleP, raUan· 
do com oaon participada oa are. Xavie.:-
Rolim, Galdino Rloa. Tooqoevill~, Stylita. Jo· 
lio da Motta e Agoa\inho Pereira e aem e lia 
os m.ais aenbor01. 

Abre.-e a aerllo. 
Lida a aota da antecedente enio havendo 

qnem sobre ella laça observações, fica a 
mesma sobre a mesa para aer epprovada 
qoando boo.er nomero legal. 

O sa. 1. · S.ICUT.UUO dê. conta do @e· 
galnte 

KlPBDIBNTB 

0/!fdo 

Do sr . S:oreurio do Interior. tranamlttin· 
do oma mensagem em quo o u:mo. ar. Pre· 
sidente do Babdo pede a conceuao de oma 
verba para poder t.ser face ás despesu oom 
o Congre so Braalleiro de Medicina e Cirur-
gia, a reonir -ee nesta Capital no sono vln-
donro.-A' commisslo de Orçamento. 

• 



Rtgut~ 

Da Manoel Ro1Dio de Jetna, colleotor es-
udoal do Pyranga. ,Uinelo reatitofçlo ela 
aposentadoria qoe llle foi concMicla pela lei 
proTtncial n. S. 7~: de 16 de agoato ele ~. 
oom oa vencimentos de 3. • otllclal da enln· 
cu Dlreotoria de Jl'a&enda.-A.' commisllo de 
ConsU,oiçlo e J..eglalaoh. 

Do vlgario ela freguezla de 8. José, neata 
CapUal, pedindo qoe eeja introduzido na lei 
do orçamento para o fatoro uerololo o dfs· 
poalüvo do art. 7. • da do anno panado. -A' 
commisslo de Or9amento. 

OattdidalvrtU ~u 
$ 

O •r. Adolpho Vlanaa :-(Não devol· 
veo o seo dhonrso). · 

Nlo hevendo pareceres daa commiseõel!, 
nem projec~s. reqoerimentot, lndloaoõet, in 
~rpellações e m.oções a serem apre~entados 
e nlo se achando presente• na cua depota-
dos em namoro leg•l para ee proceder á. vo 
Uolo das materias cuja diaoosslo se acha 
encerrada, passa-se t. 

SEGUNDA PARTB DA. ORDEM DO DIA 

1." DISOUSPl'l DO PRO.mcTO N. 71 

B' lido e posto em 1." dltcosslo o projeoto 
n. 71, aoctoriza do o Presidente do Estado 
a conceder o aogmento de 10 °/0 nos ordena 
dos dos aotooes professores primario3 da Ca· 
pUal. 

Nlngoem tomando a palana, oncerra-se a 
disoosa!o, não se pfooedendo á voiaolo por 
ta! ta de numero . 

Nada mais havendo qoe traur, o ar. Pre-
sidente designa para amanhl a segoln'e 

ORDBi DO DIA 

PRIMKIJU. Pk.B.TB 

Até nma hora da ardo : 
LeUnra e approva9lo da aota. 
Bzpediente. 

Até doas horaa da tarde : 
Apreaentaçlo de pareceres d s commll · 

Eõea. 
Apresentação de projeoks, .requerimentos, 

Indicações, interpellaoões e moções. 
Approvatlo do redacçõea finaea. 
VoUçlo em 1." diaooaaão, em 2. • tnrno, do 

projeoto n. JEa, do Senado, reformando a Con· 
sütol91~J do Balado na par~ referente ao art. 
104, qoe aboliu as aposentadorias. 

Votao&o em 2." diacnss&o :•o projecto •· 
65, aootorbsndo o Prealdenté do Estado a 
abrir nm credito de 21i0:000$000, para o fim 
de solver o oompromiaao oontrabfdo oo m os 
membros clo.maglthrio primario, em face do 
art. 17, da lei n. 221, de 14 de setembro de 
1897. 

Vot1lolo em 3." dlacnsllo do projeoto n. 63, 
anotortzando o Prealden~ do Batado a fazer 
doaçlo t. Escola L\vre do Oiontologla do pre· 
dlo em qoe a mesma eatt. ins$allada nesta 
Capital . 

Votaçio em 1." disoosslo do projeeto n. 71, 
aootorilando .o Preddante do Batado a oon· 
ceder o aogmento de JO % sobre os ordena· 
doa dos actoaes pro!saaores prtmarios da 
Capital. 

Vo1açlo da redaoçio ftnal do projeoto n. 
62, sobre a oonsh'nctio de nm maualléo qne 
·guarde os reato• morUes do dr. João Pinhei· 
ro da Silva. 

IJJlGUN»A PAB.Tll 

Até 4 horas da tarde : 
2 ." disoUJBlo do ~rojeet6 n. 67, m ; n hlndo 

abonar ao thoa1 das rendas internas do Beta-
do, Arthor Ferreira da Cunba, :.a qoantiaa 
qne deuaram de ser compota das pela Secre-
taria das Finan~as e concedendo .ao mesmo 
senhor morakria para liqt\idar seu "debito. 

3. • do de n. 66, sobre coucesslo de licenoa 
a dlversoa aerventnarlos de justiça. 

Levanta-se a ses1:11o. 

31.• SBESÃO ORDINARIA, AOS 3 DE AG03TO 
DB 1009 

PB.ai!IDBNC:U. DO SR. PRADO LOPB8 

SUMMARIO:-Acta.-Expedleote. - Candit.laturas 
p~~~~eiaes.-Diseurso11 dos ers. Valdom.i.ro de 
.!'4agal.bAes e João .França.-Apresentaçllo de pa-
receres --Apresentação de projecto. -Discurso 
do ar: Jollo Lisbôa.-Votações.-2.• discossllo do 
projeeto n. 67.-3.• do de n. 66. - Urgeneia.-
Redacç11o tlnal do projecto n. 63.-0rdem do 
dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se 

preaentes os srs. Prado Lope~. America 
Lopes, .Argemiro de Resende, l!dllardo d:& 
Cunha, Heitor de Sonsa, Edoardo do Ama-
ral, Campos do Amaral, Aristot-eles Dntra, 
Adolpho Vianna, Jayme Gomos, João Anto-
nio, Jgnacio Morta, Jo!o Volloso, Paoliello, 
Joveo.al Penna, Joio LiabOa, Nelson de Ben· 
na, Antonio Moora, Pedro Rou, Martins da 
Sllva, Bohumann, Joio Porph.il'io, Pedro Lt.· 
borne, Valdomiro de Magalhiles, Joio Fran· 
oa, Senna FJgnelredo, Mronso Ponna Jo.nior 
e José Alves, faltando com can.sa partioi· 
participada os srs. Xavier Rolim, Galdino 
RioP, Torqneville, styuta, Jotio da Motta e 
Agostinho Pereifa e sem li!Ua os mala se· 
nhores. 

Abre-se a sessão. 
Ltda a aota da antecedente e não havendo 

qnem sobre ella !~&ça observações ê a mos· 
ma dada por approvada bem assim a .do dia 
31 do mez tlndo qne ee achava sobre a 
Meaa. o sa . 1.· SxcaBTA.Rio dá conta do seguinte 

JUPBDIBNTJl 

Otficio 
Do ar. Secretario das Finauoas trausmlttin· 

do nm requerimento em qoe divérsos lnno· 
oionarios publicos solicitam a constrocoAo 
de oãaas para soa residenoia nesta Capital. 
- '' oommissão de Petiçõe~. 

Repruetttação 
Do preslden'e da Camara da tJa cSilve3· 

tre FerraP, oJJereoendo á condderaçao do 



Q)ogro3so nma carY topographloa do ierrB· O aa. NBLsoN »11 .&uNA.:- Ap,iado. 
no lUi~loEo en,re o •etaao mnnioipio e o O aa. V .u.ooxmo Júo.u.alJu : - ••• "flato 
da Chmtina, aastm como dnat pho,ographiaa coao preollulaoa iomal-.1 iDtluJIInl6i aoclo 
do retdrido terrano e padlndo qne ae.,am par~ ... pre cllaolnate e maooeeai1'8l 
deol•r ados os limites doa dois munioipio;, á preamar aa paixõea-poflUOAa . 
já que as dual uioaiaa üo pncleram olre· Q IB.. HmTC~a Dll s~. uu.:- A-pota•o. aolto 
g-1r a ao,ordo aobre o caso e nm& ve1 qne o becar 
poder iadiciarlo, em aoç&G para esse dcn in· · O aa. VAJ.DOJUB.O IIA.&ALa.i:Bt:- Para o 
'eatad:i -pela C•mua que rapro >ent.a, -deola· seio da Camara é eutriatecellor qoe 'roa· 
rou-so i no 1m patoaW>, u n(o.~rmd a oor~idio 'X ' l~em ti,._. pai:XÕ ' I • , 
apro. en ~~&dtl par• p ~ova d'o11sa allogaçio . - O aa .l'okO I'RA.NQA.:-Nioapoiato. 
A' oommhsAo do Co~atituio\o o L&l~!tlaQio . O &w.. V.u.'> KI&O AIA.o.u .. HIIIi :- • •• per-

CAD!DA.TURA" PlUSIDINCfABll tnrband.l & •Qa ID0401t& fu-n09Ao ~ Jf gl&-
la~ . 

O s~. Advlpho Vlaaaa {nla d&vol· O ~a P.soa., Ro~A:- N&o &Joiad . llaúNI 
vau o se o discureu.•. 'PBSTAQÕBS "'-& -~U • 6 -.r; PT.Ulàetttf 

declara que a• galerhf tJão pr-c:Um &e mafd· 
O er. Valdomlro Hqalbãee ~ - fe&úl.r), . 

Sr. Prcatd~at , nio é sem pesar, qua tecao o sa VAL?OMIB.t> M4 o.u.al.n: - Sr. Pr~· 
part·~ nu'D doba'" d<' ordem ROhttca, que por rtti deute. oa protestJs d& minJri• nio me 
sua n tur(.'Za hnto apaboll.!l aa. a lmas, reti -' tiram a cd lru& lJUa, nom '<)ta sere niJadt>

9 ran lo-Ih ·s a V1sAo ela~. dll8 o ;Qsas, e, dos\.' .m&uireabr-mo sobl'e as- OllDJitlltar•R ~ue • 
a r t r , i p ·diodo o s ·r DJ julgam~&moato das Convon~J ele 22 de mato 1 p ·o e at10 a 1 
oonsllioocia!', q um to proeoram eetlldar c s lllntr1·agioa cto Pa-tz , 
aoonto.:imooto~ p ·lill 0:1 ul-im\\monte d:-s .' o n~. Jo.i.o JPa~MQA:- Nem é ea ~a a aoaea 
eorol .. do~ om oo3::a ~.\ria. íint.Tnç!o. 

o ~R . H&IT •• a oE S .uu:- M.uito .b m. 0 v u 1 i 
() ~R V A L DOM R) ariA.<lA.LH Ã ~8:- Rooi!i ..: so ~a. ALDHllR.I) mAGALH BS:- D 980, 

Fem;pre dll ~ribooa. <Jil8 '&- u:eco-po no cum-~ s •• Pr•idao\914 e me 4.oo\i• pt•a• oao, ..nlo 
prime ato .· 0 de ver- e q\uolf'O''lllo 'C' IJ.-Vi 'n'OO e por que temtl a laota, mas shn ,tê:mieote pelo 
cat•r pr('stindo tl'lll nioo ao ·Bs-ado;. _ r.oe•o de; n• el&aor-.&o tu .oulluariado pon· 
qui vo, po r in tole, &s luctn pa;rndlu~iaP, mó r· aameato, no c .. l •r da cttscu-slo, p ssa a. rui· 
m~nto oad,> r &f.~1o a Nb~er a ran.ll·eatoa, oba pal•vra reaval .. r pa~~ o \erreoo de 01Da 
cootr .. ri .ndo aoa meo• odlegaa, é bem cto d scortozit, 0 q.ua dll m o algum ia ooa· 

du.na oom a mioba edn~~;lo com o meo 
ver, sr. Pro~idooto, o quncl) de animo pna .tempera~DGAt.J 0 0 al~ respeito qoe ~tovo i 
n~ rosol Ao ll rma dJ vir 'rat'lr na C~&mua 
dos ar.t, 0dí)Ut .dve diA qarstio sgatada ctaa corp lrc 91° de qne C"ço p •u·re. (MuUo ba&). 
candt llturas pros1denctacs. 0 ta · J I ' FUNQA.: - P'ueCDos Jn·t •oa á 

M.s a neo~dld,de ele dar fmm~tat& rn· delloatt'&a. de v. exo . ( •poüadoa da -"~ 
p .stt ana a.'llqoes leitoa aos candt>1atoe ch ria) • 
l}onv~noAo d maio e aco~lto3 polo i:larLido.l O f: • V .u..o:.llfltu aúGA.LHÜ I. : -Com el 
Repubhcano Minoir<', obrtga-me a t.hr. V e· l.meo&anclo qoe 818& qaea"o Ül'I!BI& entracla. 
nllo dhar o Q'le penso com (raoqueu ~ ain· D!l Camara, porqlle nós (..zemoa parte ela 
ceridado; raç - ; em meu nome e- no d• mato maioria e que, ClGlo tepreuntan,ea do po1'o, 
ria. Q 1ero que a minh~ opfnilo seja aatpl&· adoptamoa oa oandidatoa da Connnçlo de 
mo3to conhecida; aprecio as situações ela· mato para Preaidenie e Vioe-Rrealdente, po· 
ras. de riamos em moçlo votada na Camara e no 

CJmprehan tendo a politica na eaphera senado ter traclo.aldo o noaao apoio trAnco 
larga do bam, como nm meio de servir ao ·a essas oandida$áraa. 
publico, procuro mtn\er-Jie aempre nnma Entretanto, ar. Preallento, para eTitar.ea 
attitudo serena do oalto ~ Jiber.lade, denh'o que os nossos trabalhos legialati1'oa toaeaa 
das normas dJ direito e da jaa\fça. pertnrbadoa por oaa dlaonedo paramute 

A sim, sr. Presidente, nlo posso deixar de particlaria, .pel.a "llltatiell poUUoaa, pretetl· 
votar absoluto respeito ás opiniões contra· mos a lmprenaa q11e 6 oma tribuna lha 
rhtP, qu,ndo mani!e to a ainba : até apPocio para todáa aa mantCea~a elo ·pentam•nto . 
esta oootroveraia, como pr .. caseo seguro para para talarm'la aó poYo mioeiro. Nóa o l•e•oa 
cheg~tr-so o oonheolmeato de q11e lado eaU em aiog- llo aaolfea~ oade prome~'emoa o 
a ver.iate, representada na !l>beranit po,;hl· IDUlaoreapeUot.oplnii> da not. OJ·achtr· 
lar. aari01 .. 

Co :, f :sso. sr. Presidente, qao (ull(o de v ar O nt .. Jf.lq ,N PBNNA Jmnoit: -Pisera~r, 
actualmeato osso oboqUl de O?iniõ 111, na es mas n•a colam~ do Alâtttu Glrau 
colha do su p-emo Cb te da Naçl•l, o qu1 re O aa. N&LaoN DB'Sa A :-Oacto aeri acsaél· 
veh Vdrd~&ll• i ·a com,1reban3! > d l rogiCDon , .. quel'f • ,. doialà ·11Qa0 de v, e-xo., posao.cltlel" 
domoor•tico . q ie DedO p!lf'CfC811ir nmaacaog1fm tod~ · 

O e&. NaLSON o& SaNNA.:- SJt'~ oJ ns l~td<Jr depoa to~ d• m •1'i• : q.u.lquor· deol~ 
para M R 1p 11 b • ~ ' B\ .toJ:t'd c~oq 1.~ ·lo ·• ~ra,.do d mkror a "erta Indu • oo 4rti 1 ontolál. 
dois par,i•1os tor,ea o arregimoat~doP, hrres O t R. VA.f,D)K • AhG L!lÃBt ~- lÕ llO .. 
dMa p11itõ~Js e que ol.J terrllam epb~mera c~abe a cu pa de ter oatr•do neate rool~~ a 
dura ;Ao d •uaet.o .&eril 41l& Na hd!W\tfra pr4iUn· 

O F a Juv&NAL P.&Nlh. dá nm aparte. o~ 
o BR. VALDlMIR, MAG.\LR.iB:J: -M ,a esaa o a.. P&l)&o Roea.\ ;-Nto a:e tn,t• de 

c.Jotr...v.,r .. ia deYta ter doa~ I& Mra e DUO· Uo 814'«lril por ~6 p I m agao da 
oa '~r entrado no li!ari:&IDento .,. • c~a~Alldade. (Apoiado• da "''"oria). 



O sa. V ALDOMIRO MA.GALBlBi :-B' problema I o sn.. PBoao RosA. :-Do nontr&rio nlo BG• 
magno da aotnalídade, eaton de aooordo com ria o.Repnblloa. . 
v. exo., mas ~ dlaonaa!o na C&mara é ' esteril, O &R. V ALDOKIRO MA.GALHABB: -E aaalal 
eomo bel .J!e 'lllOstrar. . tenho respondido ao nobre ropreeectan~'ll& 

Esse magno problema... • minoria, quo nio póde temer prea~&o nu 
O sa. HlnTOR oB SousA. :-Hlde ser reaol urnu. • 

vido nas ornas. O SR. PRB mENT.B:: -Observo ao nobre de· 
0 IR. VALDOHIRO 'MA.OALHÜ : -... devia pllt 'do QOO Q hora eaU, terminada. 

ser discutido na impreneâ o pela propaganda O ea . VALD l MlRO MAGALBÃE , : -Neste ca o 
paoilloa esporar-se o próriunoiamünto · H no roqueiro 11. v. exo. , ar: Presidento; que con· 
cf•s ornas e jamais vir para o parlamento sul to á. ca • Ri me cl)noedo pro reg çio para 
pertu1 bando os seotr trabalhos, com oaeat df&'.l. t Nt ioa~. 
eos111o: (CotUUUada a O'a.!a, r~8olve eUa aQirmaUt7a• 

O sa. Joio FRANÇA. :-Si v. v. exca."nlo sob mente, pelo que con~múa com a palavra o sr 
ecrovesaem o manifesto como representantes Vald9mlro Magalhaes.) .· · 
do povo e em razio doa cargos que oocupam. O eu. r VALIJOMIRO MA.o.u.HÃBs -Sr. PraJ 

O ar. JoÃo LI BlA (re(erindo-&e ao :r.João ide.üte !tagradecendc 1a. Camara hdn qne 
Fran9a) :-En~o seria preciso pedir liceooa mo flZ1 conoedendo·:n8' -prorogaçAo para ter· 
a v. ell<". para.fuel•o l V. v. excs qoe Caçam minar a coo ideretaes .q11e ,.-enbo faseodo, 
a mesma couu. (dp'lrül). von continuar. 

o sa. P aBilDBNTB :-Qaom eat6. ;eoth · a pa ~ Bm o livro admlra el <li" a opinião de 
lavra é o ar. Valdomiro Mag$lhies. Attoo• um gran e • e c iptor, sob rO' a logl•,orrs; diz. 
çlo I elle: c A. primei!'& imp ressl{o do Jlboral a 

o sa. v AL!>OM.ffi.o MAOALH~Bs :-A dia aeBio toca ' este solo,. é que se au~ba no seio da Ji . 
é o teril, sr. Prasidente, porque a p i:lão par bdr dade•. 
tidari ampedo a r1 fl xlo tracqnüla,. inda. Quem ler a bt t orla -da noc;sa torra q~em 
pensav~l &. rcsoloçiu rt ts qualquur pr..~ble •• a ~ad r o t f'm~oraJ.nen~o do povo miueiro, 
além disso já. fot am.,l ·manto disouil4 ~oo· Por P?de_ tt~mbero 111zer, quo ontran o · no~;to ter: 
ventura , ssll qu estão, v tHejosamonle di U· •ttorto, p isando o~ t . só lo augusto, bor~ll do 
tida 0 • imprensa do 1 d 0 paiz, targllmonte l a_oonfidaoto. o&pllclta.~ desde logo qu_e em 
ratalia no Pat bmonto Fllderal, onde toJos ~mas t~tm bam s r ncontramo :~ no sc1o da 

os recursos da logic o d.~o oratoria Coram ht.erdadr. 
po tos om acçãu, poder á.. r. Prosidonto,ape 1u· C c:rcmplo tfos soá grandes hom~ns, ·o san· 
do b r: ll \) llll uto daquu.lJes qne a dis~uttram ~oe dcrrámado pelos s os I?J&r.tyros, t ransfu· 
noato recinto encontrar o wt io para sua ft . di ram_ n~ alma do povo m•oe1ro ess'IJ amor 
naliJação 1 Terá. aqui om poderoso oonoul·,o pela hbc rdad o, que do gerltçAo em 'ge!"Hç!o, 
para aer modithada 1 Acredito que nlo, r. como uma ~eran~a ~&gra'd , transroratou-se 
Presidente. E de toda essa oratoria, de todos no. vcrdadctro incO'n tente da nc asa raça, 
os aranmontoa pró e oontta de todoa os beU 8 gUiando-a pára os sou gloriosos destt·: 
discorsos, apenas fi.oar!o na lembranç -ai no!; 11 

gom vOo bailo-de "Joqnenoia de arte e a· Todc.lt os impulsos In divida es, todos os mo. 
magna profunda de ,,e~os a Camara doa De· vimentoe collectivos do povo miheiro sio 
potadoa eer desviada da soa tunoçào legiEla· dirigidos para o coito eapon~aooo e !"rv'oroso 
iiva... deste eontimtnto h a mano, a liberdade. 

o aR. NELSON DB SBNNA. :-Apoiado. Em nome, pois, deste s~ntlmento de libeJ.'· 
o sa. VALDOMIRO MA.GALHÃ.BB :-••• para dado, 6 qoo do alto da tr1bunba desta Cam,e· 

tambom ser envolvida no volUihão desta lu· ra venho lançar om protesto contra essa 
ota paramente par~dlria. odJosa e:rola !o qae qaerem fazer do ele· 

,. . monto militar na co lia bora9! proveitosa no o -.:11. AFFO!!BO PBNNA. JuNioR .-A qoe iilo governo da Republict . 
nlo tem preJUdicado e'!! nada os tra?alhos o ea. JoÃo FRANQA. : -Ningaem q oér o:r-
legJ.aiaUvos; o nveso egtmento 6 mntlo re· clair 0 oleméoto mHitar. 
str,1oto qoanto ao tempo e a Me o tem roa· o R. VALoomao MAOALHÃB~ :-Como mi· 
pettado. n~iro ·quero lan91r o meu protesto, porq_ne 

O m . Bar'l'oR oB SousA :-A queaU.o amo • nós que pugn~mos sempre -pelo verdadeiro 
çl eternizar-ao. · rogimen ClOmooraüoo, Eervlodo a liberdade, 

O f R. V A.LD OMIRO MA.oALHlB~ :-Maa, ar . nós que procnramos sempre conservar com 
Pre identtt, a qoestAo ameaça e'ernfz r·ee o amor como uma joia preciosa, esse legado 
nio oonvem qne ee prolonguo nesta Casa de notsoa antepa sadoa, qoo é esse respeito, 
oaeas agit çõea politieas sempre inoonveoien - e ('alto pel~& lib ·rdlldo, Fob todas aa fó rmat. 
tos. (..dpoiado.t. Troeam .te vario& aparü1~. n!o. podemo _b8otutimentct consen tir que 

0 BR . V ALOOMIRO MA.GALRÃB9; -:ir, Prt-ai· 80 dtg~ QUO •MtnU Gerae j repelld & caodi· 
den~. o proprlo manltesto qne a mail1rta da dato r~& do m.&rcch~l Hermes da Fonseoa- '-pe 
Camara o do Senado dirigiu ao povo mineir &implt's fl:lcto tte ·ser eSBe gr~&ode bra ileN'o 
su ,tentando as candi-4aturas do m roebal um mili~r. 
Bermee Rodrtgoos lda .Fonseca o d ll dr WtJtt· o sR J A.o lla íl~A:-Quan• , ell* replfll 116 
ceslaa Braz Pereira Gomos,nasna aiogalftade flloto, bonita ltborlladP. I 
fórma, os~á perfdtam~nto demonstrado que _o sa. VAt.ooMIR MAGALRÃ&s:- N<l opl• 
nós respe1tamoa a mant!ostatiio da oppo tçl~ mlo do v ox . que é auotor•zadis i ma. 
qae nós queremos quo ae nr s srjam o m· o R JoÃo Lr B>A:-A.ooiado. 
pletameote llvrelfâ manifçstaçAo t'a v. atado o sa. JoÃo Fa.t ~A.:-Ab! s ou m.)~ mo (ri' 
popular. .tadar nas gale · íar). 
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0 SR. VALDOJliRO IIAoALHIBB:-Sr. Pre· 
sidente, a candidaiora do marechal Hermea 
da Fonseca pode ·ser lmpognacla, póde stlr 
combatida por qoalqoer ootr() moüvo; mu 
pelo facto de ser om millUI', de ter om sol· 
dado do gloriose exercib brasileiro, nltt ae 
póde dizer qoe e lia seja nma candidatnra qoe 
nlo mora.oa os euflragios do povo brral· 
leiro. 

0 SR . .ADOLPBO VIÃNlfA:-0 principal COm• 
bato é este, que o povo ni'> o qoer. 

o fR. JoÃo Lrsnu:-Na opinilo de v. exo. 
0 SR. NBLSON DB SBNNA:-R~ata provar DaS 

urnas. 
o sR. 'A YM.B GoMEs:-V. exc. sabe mni&o 

bem como •lo arrancados esses manitenoa. 
o SR. P&oRo R.ou:-Tôm muita diflerenoa 

dos manifesto!! officiaea. 
O sa. Jo!.o FRANQA:-S!o txponianeos, nas· 

cem do coracio do povo. 
O SR. PRBSIDRNTB:-AitenQlo, quem eat& 

com a palavra é o sr. Valdomiro Maga-
lhlea. 

0 SR. V ALDO MIRO MAOALHÃBS:-Peço ao a 
meus collrgas qon me dl'ixem terminar o 
meu discurso. (..!prn-fe6). 

O SR JAYME GoMEs (referindo .se ao n-. 
..!dolpho V1'anna):- Al ós doia dias da n .a 
pass»gPm pela Lagoa Santa eu la estive. 

0 SR. ADOLPHO VIANNA:-Ba de ter visto 
quo o manifesto toí as~ignado livremente. 

0 l.m. VALDOMmo MAGALHÃB9:-8r. Presi· 
dente, esperemos o resultado tlnal das o.rnas 
de .1.0 de n arco: ellas nos dirlo quem está 
com a maioria do povo. 

0 FR. JoÃO FRANÇA:-V. exoF. representam 
a maio1 ia aqui t1on'r(l, lá fó ra representam 
a minor ia. (Palma.r di!.t galeria.s). 

O ER. HstTOR DB Scuu:-lsto é oma qoea-
tAo do prcsumpçlo e agoa bentt (~pplatu06 
dtU galerla.r). 

o ~R. V ALDoMmo .MA.OALRÃJu:-Sr. Prasl · 
dente, nós temos de discutir calmamente 
essa qllestão; quanto a asseverao!o do nobre 
deputado de que nós lá. fóra representamos a 
mincria, s. exo. fica emprazado para, no re-
sultado das urnas, vir repltir aqni si de faoio 
fomos ou nio verdadeiros representante~ da 
maioria do povo brasileiro. 

O f R. JoÃo FRANçA:- Daixem as ornas li· 
vr~s o eu darei resposta a v. exc. 

o ex. PRRSIDENTB:-Peço ao nobre orador 
restr ingir a soa argumentaoAo porque o tem 
po está. a findar. 

0 SR. V AL'OOMlRO MAGALHÃ.&Il:- Obedecendo 
a v. exo , ar. Prosidentto, vou ser o mais bre· 
ve poPPivel. 

As u .-na do 1.0 de maroo serão Jiv ~ o,. , 
posso t. f ti lllil·o. 

O go~o r oo de Minli s jamais se afastará 
desse n,on o do proceder: garanti ndo a II!axi 
ma liberdade eleitoral. 

Sr. Presidente, disse hootem · •Il ustre re-
presentan :o da 5.• circOm&Cl í>C li.01 O Er. 
Adolpbo Vianca,que o sr. marerha l Hermes 
da Fonsaca e o dr. Wonueslau Braz nlo fo · 
ram rcgul:lrn;onte escolhido pel li Conven lo 
de 22 de rr alo. 

Por mais r1 s pf itR v~ l que seja a sua opi :; i!o 
não posso a b o'utamente dotXBl de uizer· 
lhe . .. 

0 8R. ADOLPHO VIANNA:-Ficaria Dl'llito •· 
tisfelio se v. uo. me prov~ o contrario. 

0 SR. V .llDOJllllO lrfAGALBÃllll ••• qQG el.Ja nlo 
é aooehnel e nem verdadeira. 

A/"..onveno&o de 22 do maio, rennida DUlUo 
reanlaraente e oompoaia da repreaeniall* 
poli\looa de varloa Estados da Républlca oo 
Parlamento Nacional, tinha compe"'ncia tU'& 
indicar ca.nclidatoa á Naçio. o aR. ADOLPHO Vt.unu.:-Bntio v. exc. af. 
ftrma qne oa depu&ados pudeaem reoom-
mendar á preaidlnoia da Republica ' o fiR.. VALDOJWB.O MAGALHÃRJ: - Anlrm.o 
qne os chefes pollticos qne têm aasenio na 
Camara Federal e no Senado têm compe· 
toncia para indicar candidatos i preeiden· 
cia e vice·prl)sidencia da Repnblioa. 

0 SR. ADOLPHO VIANNA:- Receberam de · 
!egaoão expressa para esse 6111 1 

0 SR. Y ALDOllliRO MAGAI.Hl'BS : - E' onde 
Tou chegar. 

0 SR. JOÃO LlaBOA. : - (.ÁO sr. Adolplao 
Vianna) -v. exc. recEbeo para combater 
aqnl ! Cri.fo). 

0 BR, VALDOJlmO .MAGALRÃ11:>: - 0 depu . 
iado sendo om representa~:~te poliüco, rece-
bendo da vontoade papoJar um manddo po· 
litico, esti nelle expressamente contida a 
restricçlo de nlo poder apresentar oandid&-
to & Naçlo. 

Não r. Presidente, nlo está., e, até, ior· 
01.-se diapenaavel monrar que o depntaclo 
pode apresentar aandidatot. 

E si qoalqoer eleitor pode apresentar 
candidatos aos stúlragioa do povo, porque 6 
que se quer negar esse direito aoa repre . 
aentanies politioor, aos deputados e aena• 
dores quo são os directos represent ntes do 
povo ~ (Apoiado&). 

O sR. NBLsoN nx SENNA.:- E' irreepondl-
.vel. 

0 SR.. V ALDOHIRO J.bOALI:IIRs : - Ora, 81.". 
Presiddnte, ai a Convençlo de 22 de maio 
foi composta doe mais eminentes chefes po· 
litioos do Paiz, de representantes do povo, 
porque ae negar á essa Conveno&o o direito 
de indicar candidatos á presidencla e vice· 
prosidenoia da Repnblica 1 

Apesar desses argumentos estarem toci01 
aomoientemente eonheeldos ainda temos \lJil 
ootro para mostrar qoe a Convençlo tinha 
o direito e auotoridade para apresentar oan· 
didatos á. presidencla da Repobllca. 

O tR. P:RE;rnBNTB:- Observo ao nobre de-
pntado qne a soa hora está. finda. o sR. v ALDvMIRo MAGALHÃs~:- Von rapl· 
damento tormlnar. 

Oa oppoeioionist&s á Convençlo de maio 
pediram 1 apresentantes das Camaras .Mllnl· 
cipacs com o 11m de formar uma outra Con· 
ven ào, para lndioliçlo do om outro oandl· 
dato. 

Sr. Pr<'E>idcnte, dos 18 Estados qae apoiam 
as cãn1idaturas d• Conveng!o de mato, osti 
plenamente verificado, por um bal.an9o 41 
(orça.r que appareceu publicado no jornal 
c.\. Imprensa•, qne a m"oria dcs montei· 
pios apoiam as c:andidatoraa do m.recbal 
Hermes da Fonseoa e dr. Wenceslau Bru e 
assim, somos forçados a reoonhecer, que 81· 
ses candidatos expri mem o consol t .~ m a& von · 
tade do po vo. 



Logo, ar. Preeident~, a Conveno&o de Agoa- qoe exalta e engrandeoo, deade a bondacle 
to Dlo tem mala ruAo de aer, porque a maio- salvadora até. a maldade q ao tiestróa e anni· 
ria doa mnnioipioajl ad< p\aram a candida- qailla. 
tcll"a elo JUrecbal Hermes Rodrignet da Fon· P.' nesse drama d-e d.: rea o trfateza, qae 
teCI. vamos a rtg11ra •lu tll :eeetor. o púbro velbG 

O u . PllalDBNH :- A bora da v .fl)xo. bom como uaa aan,o, qoe t.e deiat.u nt gar no 
elti "'l'Dlillada. aacri!loio 4e um' rtod1oaç&o eobNbumanll. E, 

o ·all. V ALDO•raoo DB M.i.GALHllu: - Reate qnando mergoloa.to Wt. noite ot~rna ..1a oa• 
c111o pediria a v. exo. que me permiUue IQeira, prcoura oamíohar e cá~, ou o que 
~por melo de nma e~pUoaçlo pea· perdido nas anoiaa dt>ss~ dor b.>rriYel e lou· 
toal. oo oomo nm dobeaporad > sen\mdo oe espi· 

O IR. PR'ISIDBIITB!- V. ex • tem a pila· nboa1la sc..1 JlllV_ rofa desdit s, v6 qne ••· 
'fft por 6 IDinotos para uma ex:pUcaQio pee· goem o toma J.telu mlc..s o o guia na es'ra· 
roal. da da vida. 8ntlo ell~ que v6 FUrgir d• 110i· 

O aa. V.uiDJMtao MAGALBABS: -Serei te da aoades1raoa, uma madrugada de espe 
ebedienio ao repmento. ranoaa. per,unta: cSombra r oooolad~ra.. 

DiJ8e o nobre deputado qne a Conl'ençlo quem éa tú• (Ma.íto bem d.:l .sr. Bdtor lk 
•• aaio foi representada pOl' meia dosia de .8otua). o seu gnúi, o soavd e n-eigo Edgar 
IDdivlduoa. do, bejja·lhe oommovHamentc as ml e 6 

O aR. ADOLPHO VI.UmA. :-Declaro a v. ex c. responde: cBu E ou a tua luz a .. ura,. 
,ae a m 'nha atllrmatha toi feita no calor da Era o amor 1le um filho, qoo fôr4 repu· 
~itonaalo, quando mais se tg1\a.va a quea· diado, qne vinha coJ,s :.l .. r o sou velbo pae, 
tio. dando-:be eeperanll.& e re, ignaçt.o n• sua 

O &ll . HmToa n:a Souu: - Bnt.lo v. < xo. graode deegraoa •. 
a :retira 1 Sr. Fruldento, pode a raido cegar a rallo o SB. . AnOLPH'> VIANNA : - Retiro. a por eaclarecicb; poie a lebre all& a i\&<:õea, a. 
eompleto.. nevl'Ose das fnctaa. atirar o Brasil na noite 

O aR . VA.LD "MIRO tafAOALHÃB9:- Aooeito a das f.invidaa e incertezas, que nem todo ea 
expUcaolo do v. cxo., taoo justiça a seu tat á perdido, porque clle oocontrat á. quem 
bollo espírito, ~ara n!o Jnlgar os maia emi· ba de gu a! -o na estrado do futuro. Q l~&odo 
nentea oheL!e da Republioa meros indivi· i~M acontecer, si permittia o aimilll, me.oa 
clnos. senhores, como prova de um grande atleoto 

O SR . Jol.o FRANçA:- Só o meamo, no oa- en.oontrará tamhtm, o nosso Paiz. o 11eu 
Jor da diaooasilo poderia dizer isto. guta. Buti.O do u,io do povo, que sempre te 

O SR. V ALt>lKUt'> MA.OALBIBJ :- Faço jns· oollooa acima das pauões politicas, dos odiqa 
üoa ao nobro depu1ado. p&I1idarios, ha de surgir cese sentimento 

Dilae mais o llfostre Olllega qoe a candida· grande, poro o:~mo a prece, e qne appareoe 
tlll'& Hermes é monmente millta.r. sempre nos moment s afliotivos das n~oio-

Nlo preciso insiaür em robatér esse argn· nalidldes-o patriotismo (opoiados1 o qut'. 
mento. como eese p8l'aonagem do drama sba.kell· 

o mal'êollal Hor!riea foi indicado por elo- peareano. gniat 1 o Brasil D'> meio de todas 
mentos oivia, po•,• poli\ioos civis. Nlo é, pols, u dJfftonlllades. 
•m oandíclato de militares, é um brasileiro Nas nrnas livres de 1.- de março, ar. Pre· 
,oe eminentes poUtftlos indicam oomo can· si.tente, pela vontade sober&na do pov~, esse 
ticlato á Preaidencla. sentimento de patr1otfsmo so crysteliaará 

Al6m clisso, ar. Presidente. reoeiar 88 qne nessa ftgura de direGtor,que após as Juotas de a candidatur.s do mareeh1l ra~a retrogradar 
0 go-verno piAra 8 época paramente militar, hoje irá guiar a noss. Patria. pa~:a o a•.a&nbl 
6 desconhecer a evoJnoAo da sociedade. da pioz e da con~ordta •. B. ~or quo n&o di· 

Batamos em nma é~oa indnatrikl' n&o é zar o seu nome, s1 r.,IJe Já fl.ll pronuoclado do 
posahel mais rewogradarmoa ao i,erio 0 Norte ao Sol elo B: sU 1_ Pelss . de~onstra · 
~iltol"ico d~. governos puramen'' militarff'. 1 ções populares, pelo apo1o d s mate emi· sr. PreJidente, estando a termin. ar 0 tem·, nentes chefes, pod·~mos afdrma ~ qu ) o ma· 
po qna teoho para oooupar a atten~ da caaa, r reob.al . Hermes da Fons~c11, encarnando o 
TOD tormin!lr com poucas palnras. pat~tot18mo do nGseo povo (ap~ados; !""''ti) um dca maia beUoa talentos da camara Fe · bem) na aup~ema gJvernaçã • trá go1ar a 
ieraJ ainda ha poucos dias, clla11e qoe a aai· nose& Patrla pa a om toto~o de paz e de 
taçlo' das candidaturas presidenciaea .. tirou amor, em q~d todoe os ~rastlelror! ~oidos 
0 paiz numa verdadeira loota na nevroee da pelo mo~mo tdéal d~ re -pnto ao d1r01to, de 
mais violenta anarobia dos espüi~P. 8m um culto 6. JU t.iç~ o á hberdado, collaborar~o.na 
admiravel simlta atllrmoo que: cdo sdo d' obra grandiosa do nosto progresso e otvlli · 
4a moltidAo, daat;:, mar- revolto ele opiniões. zaçlo.. , . , 1 a de sahir o verdadeiro candidato do Palz.. (M~•'<> bem · M"tto bem · Jlulw bem · Da& 

Sr. Presidente, este oandtdato que ba de galeria• par~ prolonaada .sa va _de palmtu 
aabir do choqne das opiniõee, este candidato e o 6r. Pre.siàefate reclama attençao, fa;:endo ,u ba de Fahir da lQ.ta eleitoral, sert• o sr. •oar 01 tympanos. O OP'ador e cumprlmen· 
aareebal Hormes R6drignes da Fonaeoa. tado por grande numero d1 nvs collegtu.) 
(Apoiados, m-ui lo bem). O ll!lr. "oão Fran~a (ao a.s.somar d 

Recordo me, ar. Pre idente, nm qoadro im· tr,buna i saudaào cotn uma prolongada .sal· 
preasiooante de om drama sbakespeareano, va de palmtU das galeria6. O n-. PreS"idetJte 
oD4e o eaorlptor, nom relampego de genio, aglta o.s tympano.s e reclama attenção.-Sr. 
apanhon to!los os estados da alma bnmana; Prealdeato, quando os me.ts prlnoipios e a 
desde o odlo quo amosqoinha até o amor minba oonscienoia impazoram me a ob·íga· 



tio chica de repudiar a ca.ndi•atura milUar. 
certo estava das diftlculdades a vencer, apal.!· 
tando me daquelles que i mesma estio ligt· 
doP, tal'rez por oircumatr.nci&a semelban~ã. 
' Do O!& lor da. discusflo, no dia t~m QO&-.ox· 

pliqoef, ne~ta Casa do Con1reaao .MI®ilO, tOS 
motivos do meu •·dieafdJo, ver<lftqoelt..lllo et>· 
tar enganado. ~ · 
Tenb<~ meditado l!obr&-t'tlio q.oaD die · 

nm os mena •dofs IUostradcs -eolle«aa cU 
õnctoR mtgos que me deram a• boura-cla 
reFpoata· ouvi ~om rPiigfoaa atteB'tlo a-·meo 
presa~o cr lléga e bl'Ub!4ni8 orador, qoe me 
preçedeo na tribone, o ar. depnt.do V~o lto· 
miro Magafhlell ; eonsalt4lf f!mbtlde ·novas 
fontes qoe D'le c011v~ncess&m e atar e'tra-
·do : -inHis profunda se ternoo a•'minba oon· 
vicolo pt'la cause. que do~endo. .. 

Nem !lO diga, ar. Presidente, qoo me tinto 
fllPcinad o por circu.rstanoias outrae..fat ros· 
setras, A mnito menos me dci:lo iotl• eooiar 
petllB ll f' docções da popularidade. · · 

RebuFqoei no meu credo politico·o alent·J 
pa·a oma lucta &s,:: im t eiJ4l z, e •·na primeira 
paglna que li, ditia o S!lUdoso Mestre : 

cAmo a lucta ootl' vertigem . Gosto dall 
ditftooldades que deeallam a minha acti'fida· 
de . Sou fanatioo dos grandes ob iacolos qoo 
e:rigem os esforços su pr mos . O imprcviato 
me dePlumbra. e a necets\dade ·d!Ui gra nde s 
occssiões me fascina.• ' 

Chogoei, no momento, a soppor que estava 
tllodido qllando a;;l!OTeroi que f.; lava em rio 
me da opinião t>Ublict . Não tardou, por61!', 
corUtlcar-me da verdad~ . 

Mal descia as escadarias do palacete da Ca· 
mara, -v i me cercado da mooidad~. dessa mo· 
cldade generosa cuja alma se atina com a 
minha no mesmo dial)aeão das era~; moalda· 
dado quo sempre representou o ropresen~ 
no actoat momento a opinião t>Ublica do paiz 
na sua vi rgindade: dessa motidade quo é a 
responsavel pela Patria de amanhã, cojo co· 
ração não foi ainda t l' cado pela baba da cor· 
ropção; rlesRa mocidade qoo no dizet do um 
escriptor, t~m oma das mãos oollocada no 
arminho poro do futuro e a ootra pr s! á 
ancora da espera ca: mocidade qoo não se 
vende,-a~so-verando·mo que a verdade esta. 
va do moa I d.o, que commigo e tava a opi · 
niilo virgem do paiz. . 

E pensariam asRim sóraeot os m,ço Y 
Quitá estariam elles i Iludidos pelo calor da 

mocidade Y 
Não. 
Do difJerC'nt R lados do ter itor io patrio 

(lbega -m o tologrammas do felicita ções d 
apoio . 

E pensariam as im ~ ómeotc os rom ons1 
Não. . 
Alli na viünha cidade dn at.b.rá,pii lpitoo 

fremen te o coroç!o da ma ll:t t' r mineira, ir.m! 
de Bárbara Haliodora. ~vota Jo8{)na a'A o, 
. ir-'zendo-nos o .qalor de seu apoiQ. 

A mulher é_~mbem reJ~ponsave l pelos des 
iinoa da nossll Patria 

E' elht, no dizur de um esoript r. que nos 
dá força para o trabalho e eperanç \ para 
as ospera:1ças . 

E• justíssima porta nto , a attitudo da mu· 
lher mineira, trazendo-nos o seu concurso 

nee~ aoDJento télll qoe a Pa$ria eaU .,aaaea· 
çada de ~rioJitar (apqffll.ló. tl4t~riq). 

Abro·om jor»al, q_ue t~.~M' 1-~e ~· 
comtllu de se11 o, ~o~ cltt oon..e ~i ~ 
optnilo poblioa neue êlettllar em ·urn~• Gp· 
r ~-•o t,~oe ~Jo' - 7 . .- lofJfr~• •~ 
not!lõ l•do ! · . 

· a pe d.BtpreJUI&l.qoe,~uea.. 
l4eu U:oaoaa injiJ&W quEr na. ca fP1 

ad · nti íUiada. a pa.s oliJ .. , , a 
cuefeR palhioos, cojaa o ... iofõea tra-to • 
.,. qo oüvo ao' dia w qonu' 

. B' qo&tls.ont.tra ao n'l lado ama .t~ rp. .moi-
h m fs podoro e, acima de intere~es tpoli· 
ticoJJ JocaeF: 1 apitúAo. pablic:a í d ' s, a 
causa da P~tria (ÃpotAtlM<da mitlor.ia'>) 

Adeante, moniotp!llL1adl'B' di'l'ereu qn ) se 
prepal'llm p rao·grand.J cer,.amen 11\p rador 
de 22 de agosto. 
: Mais'alé m, repr~B'~nts eõ:} ·do aommol'Cio, 

desse oommorcío semp ~o altiv.l e in tepén-
d(' nte. principal rsctor Ja· economia otal, 
2. como ar p lo des ta CapitaL. 

-Rsprt'sent ções pupul reP, desse povo qo& 
não mai3 qoer sor o eterno camell '1 que ro· 
c e bo a carga deitado. : . (.Pi\lmas d4s gaZe · 
·~~- ' . 

o ~R . PR& ' lDENTE:-As galorias nlo podem 
1 o ~ani!e t a r. Si coo~innarem a t'~&zcl · o a,erei 
obr1gado ~ mandal ,as evacuar. 

O SR. JoX o FRAN ,A: - Sr. Presidente, o povo 
já. estA oançado demais para se deixar il · 
todi r, ( SSO povo q a~ vota e paga tmpost'ls, 
todos tradnzem o mesmo pensamento :-con· 
trario a caodldlitura mlljtar. 

o propbeta da Rapublioa já. disse que c~
na Geraes é n.m povo quo se levanta.. 

E o ool ~cou de pé. 
0 (R. VA.LDOMIRO DE MAG.URÃB~: -)4jn.as 

se levan\a economicamente, visto como no 
qoe diz respeito á. libBrdade e á honra non-
ca eateve deitada. 

O a.. Joio FRANÇA~~Bstou repetindo "lliQ& 
phra e do meu credo poliiioo:-a ulti•a 
qoe, em publloo, dirigiu o saodos.o mestre 
ao povo mineiro. : 

0 SR , ARHTOlELlU 0 UTRA:-C.' O credo da 
maioria. da Camara. 

O • a . Joi 1 FRANÇA.:-Folgo oito de o.nvir 
o aparte de v . exo. que me tra1 alc.Qto. · 

Foi deveras uma bt~iia licçil.o de civie o, 
a r alizaclo de um esta')londo programma 
de liberdade ! -

o povo qcor novilfade, progresso, e nlo 
quer ·J·etrt' gradar aoe prlmordios da nosea 
:Republiea, cndo se f r1. i ter nms eepa4a 
or nlwlida. r a, o que ' · ja dito de passagem, 
nlo esteve mbain ba li na lei. 

Vou terminar, ar . President~. procurando 
nas pa-ginas dos hvros, como fez o meu dia· 
tinot '1 c lllega qoe ·m precedeo na trlbóna, 
oma imágem que ·symbolise o senUr e o 
pensar do pJvo neste momento • 

Conta-nos o di vlnal Eça de Qaeirol6, n-a a 
llU &S bellas cC'.orreBjlpndonoias de Pradfqne 
Mendef• :- que Juan Poooe de Léon, -entas· 
tiados das clntent&s planioies do Castella -
a -Velha, n o encontrando tambem já en· 
cant s· nos p· mues verdes- negro da An· 
daluzia - 11 tb&ra a mar, para bosoar ou· 
tras terras. e mirar algo n~o. · 



~ oa· &olcon ~tle~tameote a melan 1.~ 

Na leira cb da tabella, ·on\fo • se diz- c 1 
cap\Uo' ao.~itor, 3:600IOOO':.i diga-se: "' I oa· 
·piti'o anllior '4 :~ .t. . .. . , ' ---r-,- . 

2.'" . f, f 

iSo Q 'lllll ú~UCJae: Qleaea tr· tes er-
rou perdido nos nevóeircs do.a ,Jierm1lda~ : 
~da ac etperu;! ~~Qilara, Jê. aa p~aa patas 
ae. ,oU.W• pua o!J, la4oa iDDíle tlo ;a a 
~eap-.ha. • r I 1 .U ' t • • 

. Bla $10(' tD!UD& .manblt de guo,ciQn ao ,-etn 
dia de 8 . .L Pt ,. ge_m,en~ ~.ar~ ~a. eetk · Na lettr' «~. da> menba tabella, onde se 

os·nPlf.?n4oréll da,lU ·r.~da! .• ·• ' diz: -c "-juda de cust a oflloia~s em lran-
6racituJ ts , 1841'/&,. ~i r.8afl l:uan . benàcJ·á:>, · ir1to •· em v e& de 10í90910(XY• • diga:ae •••. " 

1 gue é • ~ o.lgD •tte~! • 1; 56:000$000. , 1 
~e. ligt"tm~ CQl'l'i -}lle p í\.lae- ,. t;:bas · • . • 3.~'~ 1 • 1 

braoolas e Jl ão Ponce do Léon IIlOf.@Q 4~ Na le!ta ~a.: .tfd IQ ma t âbeHa, ~n4e se _emoo o. . , · · t _._ ~ · ... d~ .a. 
D · . 1> 1 • • u :.-c. mon .l u-o~& anun es , o, eE.qQ.awllo 

al' mea!J)& J.,.rm~ ~ pof" .manot Oj e1oJ . mâ oto. M9~·~ .(,te., 2~0&QOO .- diga-se,: • • .•• 
&gQf~, ertrn~o-. ltlgrun s .p~gS\ncraa diJ sa- 20!0COIOOO, sendo B:OC0$000' par• m lborar o 
tt. t~~9· auto o. .,r &,tQ da~ l,velbarij\ o l O llrreameoto. r .. zondo-se & pre.ols a ltor.ayão n-. 

• .oomeQo. de.Ga e." n.ov r e. ~e en,era~ ,p.o· · a .mini' totarl da rt't.tri tta ··~ béJh. 
!Ui<!& .~ ~Q,Q I : gr.I}Qa a ,t1,. Ót; Ctph.qta da . · • · · • ' · 
.JWpnbJ.o ~'~ , rP9-dO_ m•ra~.jO.lsn> 1'~"<~! , ' 4.~ 
~~e br•do.,Qnts .no, óll t•ndo dq qll& aa Acol'Of,CC)\te-so onde convier: !c A anoto· 

em que~ra~a, de anboto .em. &llfrllQto, ~~~ 1l iJ..i.(Ao, oon tanto da : lottra co~ da tabella 
.~rr:_a.mmetrtt, OQ.hQ r á em. ed~s os oordc;õ~s anoo.ta entra! é, em ':igor na data oa publi· 
pa~ loticos tecl~mea dl\, patrla : oaçã dosh Jcl ,. L 

. Cont.ra & oa .oliada~ra, mu~ tl:lr ! . ' Sálp. fias oommis. ÕOP, 3 do a gbs.to d~" IÇ()Q . 
P~la Rop ~.~b . llll& eJ~d · , - Freiloriuo Scbum .. ou, presid ·ot.- . -.! yma 
(Muito bem I ~u,to h6m · Do.s gplenas j Oomce.-Padro Labornc.-A imprimir Ee. 

pa1·l.em bravo1 e mva1 ao orador, cu;os ulti-
mas palavras são cobertas par .uma 3alva APRB Bl"TA.çÃo DB PRn JEOTJS RBQUBMME T( s, 
de palmas) INDICA.Çi\8 , lNTBRPBLLA.Ç'ÕBS 8 MOÇÕB~ 

O sr. Presidente re~lama attençáo. ) 0 s r . .João Ltsboa. : _ Sr. Pref-ide:ntt', 
Estando esgotada a hor a d ~unada ao es- V<JU nltrmotter á consideração du Camsra 

pedien ta; p Fsa se á um p~ , jeoto do lei que nlo é ma i db qce 
uma n: o difioaç!o .á let n. 5, do 31J de sotem · 

APR'BSBNTAÇÃO DB PA.REOBRB!I DAS COMM"ISSÕBS bro de 1891; e el!ta modificação tom por fi m 
melporar a sorte daquolle qu l', pua .sorvi-

0 sR. JoXo LI :BÔA, em nome d:\ oommiesão rem ao Estado, se Jt.Ji <.ta.m nas fileiras da 
de Orçamento, apresenta o seguinte nossa Brigada Policial. 

E agora, sr . Presidente, qtlQ o E~t , do de 
Po.t·ecer para 2. • d(lcu~c.4o ào vrojecto n. 15, Mio as cogita do rutaro de seus servidores, 

de J 07 garan~indo l1;1es pela lei da aposentadoria os 
meios de subsi tencia quando suas forças, 
perdidas no serviço publico, nAo m ais lhes 
permittirom adquirir da activldado o neees-
eario 'para o cus lo da vida, é justo qae no. 
nhum fique em inferioridade de con1ições. 
aloa-áQtda ; todr.s as elas eJ pelo mesmo bc.:. 
neftcio. 

A oo · &Ao de Orçl...-ftnto e Contas, ten. 
do em và.eta os relevantes aervlços do assir . 
tenoia que á popuJaolo pobre da Capital do 
Estado vao prestando a 8 nta Casa de. Mi. 
serico ~dia de BeUo HorizontE', e, no intalto 
de cada vez mais .ampliac esse boneftoio de 
fol!lllP. ·IL poder accudir ás necessidades que 
oreecem aoompanbando o aogmanto prog.res· 
atvo da popalaQãa.. & de 

P.ARBCIR 

Que Mja o projectQ .n. 15, já 
em 1. ~ dlao~U~slo, tUlbmettido , é. 
ne h adopudo: 

Nest projeMo, sr. PrHidente, foram O!)D· 
s"df.'ra'das as condições e o prazo para a re· 
forma das pr çss e oftlciaee da Br1gada Po· 
licial e determinado em um artigo que 
aquelles c;ua se in aliciarem no B('rviço pu· 
bllco1 serão componsadoP, mostrando as im 

app~ovado o Elndo que tem n dovicla conta s ctos 
aogun-da o dos qÚ't\ nlo recuam no comprimento do 

SaJa d•s se sõa11, 3 do agost o de 1909. -
Jo ilo Lisboa, reldor. - eona F#gueiredo .-
Ped.ro Rosa. -A..imprtmir·~e. 

O sa. F. SoHUM.A.NM, pela ~; c.. mmies&o de 
Poroa Publica, a,Prcsenta o seguinte. · 

dever. 
Nada 'maid preci~o diz~ r &gora so r o o 

-pr jedo; res!' rvando-me,' porém, pa ll l!~co · 
til·:> qnim1o atravessar oa tramites Pegimon· 
taes, ei, •porvcntura, st 1'frer elle alguma· im · 

· pngnaçAo. 
Dn· o prcj •cto: (li) 

.Parecer com ensenda4 .,para n 2.• dú1czusdo Peço a attcoçAo dll Casa paTa o art :t 4.·, 
do proje~ .n. ,.68 ospeclalmen~. c 1m cuja disp siç!o erá ovi-

A commiasAo de Foroa Pul)lioâ, a que foi 
presepto o projooto n.- 68, do. io anno, ftx n· 
do a forQa pnblioa do Ei,ado para o cxor· 
olcio ' dc l910,lé .. dO' ·t>areC'Or que o me~mo 
B&J• submettido á 2 .• disou~;e llo oom u se· 
&Qinies .emendas : 

.. tlldo quo de •faturo continuem a dar en ada 
na• Camala -pedidos \l~ fAvores, !iimUhantes 
a um que ha poucos iias ti'l'e 1oeca jA~ de 
enviar á Mesa, pedido de um iDt rior iava · 
lidado no co.mpr!menw. do .dever,~ qUQ·eoli· 

.cttou do poier publico om ampar.> qo"1 no 
meu modo 4e ver, a lei deveria l eva~·!ho 
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ospmtaneamente, não como favor, maa como 
acco de justiça. 

P.isSo, pois, sr. Preeiden~. ás mãos de v . 
exc. o meu projeoto, solici\ando para elle 
a~ luzes dos B!'P. deputados. ( Vulto bem! 
Mul!O bem!) 

Projecto n. 74 

O Congresso Legislativo d.J Estado do Mi 
nas Geraes decre\a: 

Are. l. · 0s offioiaes ou praças da Brigada 
Policial do E.Clldo, que se invalidarem no se· 
viço publioG 'Orlo direito á rtforma, ot D· 
()r me o disposto na Cmatltoiçlo, desde que 
provem em seu favor os reqaisHos seguin· 
tes: 

§ l. • O oCftcial ou pra..,a que contar 3 • 
aon1s líquidos do servi;o o se a"bar physi· 
ca ou morat .. once impo.nibilh•do do nelle 
continuar, por mole:~cia ou def.,jt-, &!lqu•rido 
em oom.o-luencia do desempenho do suas 
Cllnoçõos pubUoaP, terá direito ! retorm• 
com todos os vencimentos. 

§ 2. • Quando o tempo de serviço for mo· 
n Jr de 30 annos, porém matar de 10, proen· 
obidas as condições do paragrapbo anterior 
a reforma será. co1cedida com os vencimen-
tos proporcionae s ao tempo do serviço. á 
t•azlo de 2 1/2 por ceot'l anoualmeote sobro 
os mesmos vencimentos . 

§ 3.- Para os ctreitos dos paragraphos ao· 
terlores, nlo ser á. G~otado sln!o o tom po de 
servi ço mihtar prestado a. este Estado e os 
serviç1s de guorr•, cujo tempo será conta-
do pelo dobr.J. 

§ 4. · Por tempo liquido de serviço enten-
de-ao squelle que o orttcial ou praça o tenha 
pro&hdo efioottvamooto, descontadas as li · 
cooças que excederem de 30 dias. 
_ § 5. • As licenças concedidas por molea-

tla provada serão induida~ no to .. po Ji. 
qai!lo, deacte qae não excedam de noventa 
!lias em cada aono. 

Ar t . 2. • A invalidez, de que trata o art. 
I .· sern provada por ex amo medico. 

§ I.· São com petentes para o exame de 
quo trata o artigo anterior os medicoa do 
corpo a que pertencer o otdci«l ou p · a ça, o 
n t. r. Ha deites, outros medicos nomeados 
pelo presidente do Estado. 

§ 2. · O exame nunca será fe ito por me· 
UOI! _dO ~OiS medioOS, que 0 fc&rlO COmpleto 
o nnnuc10:o, daclarando qoal a molest·a ou 
defrito que tornou invalid? o ofllci&l ou pr& · 
ça o sua causa immediata ou remota. 

§ 3.· Dev.-rá ser feito o l'ume em pre-
íh'nça do Secretario de Estado para es~oe ftm 
~osignad~ ptlo Prosident", e, quando não seja 
Isso pr ss•vol, p. dorá oll 1 ter Ioga r p, ranto 
o j uit do dir·oito da coma roa 0.11 que se achar 
o ofllcial ou praça q'le reouorer a rt'forma 
e scrv ir Ao para o a c t o m'edico:! nomeadoa 
pela mencionada auctori Jade . 

§ 4. · O pres idente do B t· do podt' rá man -
d~&r pro~oder a no vo CXtl me, sempre que 
JUlgarnocessut para o rum primento das 
disposições desta lei . 

§ 5. · O teMpo para a reforma ser& liqai· 
dado . n el8 repartiçõ : s competentes, conforme 
provH1oncJar o reguh1 mon~o desta lei, á vis· 
h dos sssenta'DOnloi do ttt ol-Js oo por quaes 

quer oa~ros meios qae mais coaveoien toS 
Corem e que ser lo deolaradr s no me amo :o-
gnlamen~. 

Art. 3. • Berá oonoedida a refomn oom 
todoe os nnoimf n\Os. ind · pendentemente 
da oiroamstancia de tempo, 110 mil•tar quo, 
por um ao~ de bra•U"Il ou ~t benega9Jo, se 
1nvattêlar no serviço do Rs,ado. 

Art. 4. • o pr<'sideote do Batado, para ll 
oonce:slllo do reformas. ou virá uru conselho, 
que snrá organiVldo em reg•1 lameoto, sem 
prejuizo de outras intcrmaçOes que potsa 
~ma~ -

Art. 5.• Nlo so •á concedida reforma ao 
otdoial ou praça que tivur Ruftrido condemna 
oAo poft qualq 11er dos crimes segatnl( s : 

Porto. roubo, conrusslo, peculato, saborno, 
peih. prevaricação oo qualquer outro que, 
pE:lll legislaçlo militar ou penal do Estado 
ou da Unilo, tor julgado oegradante, ainda 
que roqueira depois de cumprida a pena. 

Art. 6. · A re!ormr& oera. concedida com 
oa vencimentos do t. osto em que ae achar 
o ortlcial no tempo de requere! a, dea 'e que 
nosso po ~ to tenha e .·tado por ilmponlo in 
terior a tré8 annos, o, no t.aso contrario· 
terá o r~ formado os vencimentos do posto 
d? quo teve aocesso para:aquello em quepe· 
d1u refora 1t. 

Art. 7. · Revogam-se as disposições em 
contrario . 

S~&la das sessê\es, ·3 do ago~ to de 1909. -Jo-
ão Liebr9.-Eduardo do Am&r.I.-P'. Scho-
m•n ro.-Campoe do Amaral. -João Volloso. 

Estando apoiado pelo namoro do assigna· 
tur•s vaea imprimir-se. 

Vo !ações 

S!o suoceEs lvamcoto appz ovados: 
-Em t.• diacusa!o, do 2.0 torno. o proje· 

oto n. 156, do 8eaado, sobro refórma con· 
stitacional e restabelecimento de l posont~· 
dorlas.-A' oom1hissão de Logislaçlo. 

Em 2.• oisousslo. com as emendas na. 1 o 
2, o projeoto n. 65, au otorinndo o presi · 
dente do Eslado a abrir um credito de ... • 
250:0001000 para o tlm de solver o compro· 
misso oontrahido com os mombrcs do ma· 
gistorlo primaria, em face do art. 17, dt. 
lei n. 221. do 14 de setembro do 1897.-A' 
cúmmiss!o do Orçament ' . 

Em 3.• di aus•ão o p roj'!oto n. 63, auctori -
zando o presidente <to E~tado a f-zer doa -
ção á. Escola L\v re do Udontologia do pre· 
dio om que a mesma está iostallada nesta 
Ca9itai.-A' commiaslo de RedaoçAo , 

Em t.• discusPio o projeoto n. 7i, anoto 
rizand o o p ~estdonto do B tado a cooceJer 
o augmento do 10 •fo sobre os ordenados dos 
actuaoR proft~ ss ores prima · ioe da Capftat. 
-A' r o nmise!o dcl Potitões. 

E' approv11 da a r edaeçlo final do pr oj l'cto 
n . 6<!, sobre a con·truoçao de um maueoléo 
Quo guarde os restos mortaes do dr. Joio 
Pi o beiro da Silva.-Ao Secado. 

Possa-se á. 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.• DISCU68AO DO PROJECTO·N. 67 
Lido e posto em 2.• disctlefAo, é, sem de· 

bato, approvado, em totios os t011S arti gos , o 



projec\o n. 67, mandando abonar ao tlaoal 
das renclaa inwrnaa do Fs\ado, Arlbnr Per· 
reira da Cnnha, ae qíi.liii~s qne deluram 
de ser compn~doa pela Secrewta clas Fi· 
nanoaa e coneedendo aq meemo ar. mora\o 
ria para liquide eea debi\o.-Vol&a o pro· 
joo\o .. cotll8taalo de Peilçõee. 

"3.• DUCUilBlO DO PB.OJBCTO N. M 

Pin&Jmente, liJo e poato em 3.• dJsounlo, 
é, sem debato, approvado e vae á commls 
slo de Redacçlo, o projeoto n. 66, sobro con· 
oell!lo de Hceo9\ a dh'eraos serventoarioa 
de joetiça. 

Urgencia 
o ~a. HBIT"R nw Souu., pela ordem, ·ob· 

tendo orgenoia, aprcsen\11, por parw da 
o ~mmhl'lod o Rodacçlo, a se&oin~ 

Redacção ftnal do projecro n. 68 
A commissAo do R dacçlo das LeiP, a quo 

foi presente o projecto n. 6:~, do 1009, já. ap 
provado em tHce•ra discu.sslo, é do ~areoer 
qco so odopte, como tlnal, a redaoçlo com 
qoe ello transitou na me:ama discoulo. 

Sala das comml ~sõr s, cr•t 3 do agosto de 
1009.- Heitor ,.o Sonaa, p~o• idenic e relator. 
-Arll' miro de Re~onde.-A imprimir-se. 

Nada mai~: h nl'nd <> QUú tratar o f r. Pro 
sidente oi. para a:r.ao hl a seguinte: 

ORDEM D ~ DIA 
PRJWEIIlA PART& 

Até ama hora da ta1 de : 
Leitura o bpprovaçAo da acta. 
Expedi ente. 
Até doas horas da tar .! o : 
Apresentação de pareceres das oommis 

sõeP. 
Apreseotaçlo de projeotbs, requerimentos, 

indicações, interpellações oo moçõeP. 
Disousalo do reqoo1 imentos, indica9õea, 

interpellaçõ: s e moções. 
Appronçlo de redacções ftnaea. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1• discussão do projeoto n. 72, orçando a 

receita e fixando a despe•a do Estado para 
o fatoro exeroicio do 1910. 

I. • do de n. 73, cre&ndo anne.xa á directo· 
ria de Agriooltora uma se~o de fiscaliza. 
çlo dou generos alimonUoios e bebidas ale , 
olioas. 

2.• do de o. 6Q, isentando da contribuição 
annual do 2.000$000 os estabelecimentos 
equiparados ás E c. las Normaes do Eaia do. 

Levanta-se a seESão. 

32.• SRSSAO ,O RDINA.RIA, AOST4 DE \OO&'JO 
D8 Hl09 . 

. PRE IDBNCIA D() ER . P R ADJ LOP&8 

'ummario: Acta. - Expediente . - Candldatur~• 
preaidenclaes .- Discursos doa srs. Pedro Rosa, 
Jose' Alves e F. Paollello. -ApreaentaoAo de 
pareceres,-Redacr,:ilo final do projecto n. ~--1 . • 
discussão do projec to :1. 7~.-Discurso do sr . 
, cnna t.'igueircdo .-1. • diacuasllo do projecto n. 

73.-i!. • do de D, 69.-Dicu.r..oa e emendas doa 
srs . Nelao!'l de Senna, Ignacio Mnrta e Senna 
Fi~uelredo.-Ordem do dia. 

Ao meio clia, feita a chamada; acham·•e 
preaentee os ara.: Prado Lopes, Americo Lo-
pes, Argemlro de Retende, Adolpho Vtanna, 
Joio Liaboa, Joio Antonio, Heitor de Bou~a. 
Bduardo do Amaral, Valdomiro MagalbAor. 
José Alt>et, lgnacio Mnn•, Campoa do Ama· 
Sohumaon,Pedro Rosa. NdGon de Senna, Pto-
HeUo, Benna Figoeiredo, Joio Velloto, Mar-
tins da Silva, Juvenal Penna, Antonio Moo· 
ra, Joio Porpbirto, Pedro Laborne. Joio Fran-
ça, A1fon11o Penna Janior, Tavare1 de Mel· 
lo e Edgardo da Conbo, faltando com can· 
aa 1l&rtlcip da oa srs. Xavier Rolim, Galdl· 
no RioP, TooqoevHie, stylita, Julio da Motta e 
Agostinho Pereira o e em olJa os mais f e-
nhos. 

Abre ae a seaalo. 
Lida a acta da antecedente e n!o havendo 

quem sobro c lia faça observações é a mesma 
dada por approvada . 

0 SR. 2.• SBCRBTARlO d! conta do Eegointe 

RXPBDIINTB 

Officio 

na Camara Municipal do Carmo do Parca 
byba prote•tanto ccntra um pedido quo &I · 
g•;ns preten .:.'o1ws pretendem d: r1gir ao Con · 
gre~so do tra.c~ ferf.'ncia da 'é da do refe1 ido 
mnnioipio par11. o arraial do S. Francisco 
dss ChagiS .-A' rommisEAo respectin. 

Requerimento 
Do profeseor Bollj amin Flores pedinc o a 

creaçAo de uma companhia do bombeiros 
annexa á bri gada poltcisl.-A' commisslo 
de Fo1ça Publica . 

CA .DIDA.TUIUS PB.giDBNCIAEil 

O ••· Pedro Roea :-Sr. PreEideoto, 
na hora do expediente da sessão de anto 
hontem, desta Camara, o illudro e talentoso 
deputado residelfto em Rio das V-3lhas, cu-
jo nome declino com a necesaarie. pormiss!o 
o ar. Adolpho Vianna ••• 

o sa. A.D:>LPHo VI..ANNA :-Agradeço a gen · 
tileza de v. en. 

o SR. PEoao RosA.:- ••• meu diatincto com · 
panbeiro de bancada, illustre e digno re· 
preaentanie nesta oasa do Congresso Mine!-
ro do eleitorado da 5.• oircumsoripçlo dG 
Estado-pronunciou ama eloquense e &p(»l&U· 
dida oraoto na qoal fez referenoias que ro· 
puto de cer~ gravidade a respeito da atti· 
tudo de repr13sentantes do 5. · d.istricto que, 
no dizer de s. exc., so acham divorciado~. 
noaia ca~a do Parlamento Mineiro, dos son· 
t imentos poli ti c ) S daqnelle eleitGrado. 

Por isso é, sr. Presidente, quo solicítoi a 
palavra para demont.trar quo certamente 
nlo fO en~nde commigo a gravo asseroA.o 
aqui fo rmulada pelo illu trll deputado H -
mildo e ob~ onro mandatario (não apolaáo8 
u.eraÚ) do generoso eleitorado da quin ta 
otr cumscripçlo nesta oasa do Parlamento 
Mineiro, deposUario do sentimento polltl uo 
deu,o brios!> oi~\rloto elPitoral do Eitado, eu 
mo stn t(.t, depois dac reCerencias profer idas 



pelo meu diatincto companheiro ·de .rÕtre· nu dnu Caall do CoDgNIIo Mlheiro niG 
seiltaolo, no dever impet~oao ·e lnilh1dlve1 de poao wr a veleidade de qae a minha opiDilo . 
vir a esta trlbuoa ·para amtmar aos mona taola•a aubtlttà, 8,'1Jen41Gtilptado,·ftnho -nel· 
nQbrea oolleau do Conaresao Mineiro e ao le tomar J,at1tí. · • 
povo de MiDaa Geraes qall 6 a minha atSi <ar. Pred•ebte; para qae nlo - toae jGJtl· 
tade na luota hUen~a . qae ae o'era aotnal· mente ocnal114'raâ 10ID dhorolah· do MDU· 
mente em &orno da aucoeaslo preai4enolal monto · polltico do genenao- eleitorado da -
da. Republioa. qninta ciroomacrlpoio que tenho a honra de 

Sr. PresidentE>; antea dieeo e I devt>, po repreaentar neatà' Cãaa; OU qUfl, de ãcoordo 
rém, declar•r a v. exc e á cas .. c Jlll l a fran) oom ou .-:r. rdaJeiroa principioa repablicanoe, 
queza e aincerid~de qua sempre-procuro oni ·J an\es do ma pro,nunciar a r ; epeito deaae 
\ivar. . . ·. problema mnimo d~& adoceaslo proaideaolal, 

o f. R AooLPHo VJ~A :-Apoiado.. eu qulz ouvir a oplnilo doa monloipioa quo 
O ~R. PEDRO .RosA-:-••• que. nlo · é filem ·constituem o quinto dietrioto el ito.ral elo 

jot~titlca o rcolllo; qu.3 nlo é in,eiramenw Jlis ado o hoje da posao elo tooomontoa e de 
hvro do .pos:n• quo ve nho a cata .tribooa ro -po ·ta incontostav ia da grande maioria 
p rn Pm l•goi ra., palavr~ts iomu parte em d. tt t'& mooioiplott, eu po so.-.rôr~D~>Pl qQo a 
s•mllh at o d bs~ q ta aqui se abrio .. ~ · a r!l·. ·quiGta ciream•oripçlo etoitoral é coowanta. 
zào nos, o recai~> o dt> sa parcella de pesa t·~&dioalmen~, C(J(LI.raria ' c•néidatorl' m•li· 
r <> sido no racto do t -! r eu, doua 10 começo tilr apresentada p 14 Convençlo do 22 de 
d ·ttla camJKDba. m.sn1fosta<to" adgun dos mato deJW ~~tono •'P'i'e idolfoia da .R;., 6"\»lica. 
meu n )brcs od l g s ·quo a Jm!ob&t pioi o A sim é, ar. Pro .• t nto, quo o mun a.••pio 
o•·a qu a quo t&o po 'it1ca das oaUJtiid turlls do ltabira do Mat\o O n' ro, torra querida 
á. oresldeocca da' R publiea: ok doYia· s r o ctb • 'ive o berQO' o t~>nbó a 'reridé: ela; 
\r ~Ao po r1ad d ~ s I u . ta ' quo lbo Rio pro· onde c O•J Jirimei'r.)B P•s•o• qo dei a a 
p ri t s o 1 vrrooo do~ p rmlo'l! politicos, •u · vjda recebi o mala sahu11rcs oosioementos 
ct~s q •l • toloranto o ro: p ito R!l, ovoh!.m o do duc!Íção 'oivioa. tndopendonola ·o pa trio • 
~rr·au 11 0 Cl l~ivo civi .o do • m povo: qu r ão t ism · as im é quo o municí pio do ltablra cte 
d<\"i tl l' t aos~ort dtl ti polemtca co· M:s t o Dootro, p .: IIA s a Cllmara M .1 nir.i~al, 
medi la 'i o patrio t: oa~ imp rensa i quo nil o p . l seU ir c~u r i politico, pela uoaoilht · 
duvi· ~o r trun p r tad o : oi .' e&tuanto do d 1o J cu pov. m·n la·mB di7. r que é 
onthu ' l ll mo oi vi o .: o 'LI(Dioios populues, c n' ra rfo á. adopçiL do ~ imilh -tn' candl· 
ou u 11 a lm :lompr.' rando go n ro v. d .t .. tu ·11 , quo a t O!ilm otc não sojus~itlca por 
pov s C'X •ando livrom w t~ apon t n to o q a lquo , taco quo t'j~ ·on ider"cta. E' assim 
c 1. i h 1 m11 i segu ro pa a a ,.o :quista d11 U 'l o muniui,.~io de 8 nt H ttbara , pol' sua 
pros porida o o ti glo · ., · da patria i qoe Cam ro M nic ipal, pelu seu ireotorio po· 
d h i oil do via ser de I ca•la par .. o t pote li t i c , pela uoanimiliado do sua populaçlo, 
das !! iscoEsõrs.... maoda-mo atn rmllr qu!l é ab olutamente 

O SR. HEITOR DE S UtA :-A opinião- de v. contrario á eimilban!e candidatara. 
c x ' · e vali os:& Ef insuspeita. As , im é quo o munlclpio do Smta Anna 

o • R. PEDRo RosA:- .• . no recinto sereno de Forros, pola sua Cama r.& Municipal, pelo 
do Puhtmonto .do Estado. seu dlractorio politi~Q, p lo3 s eu habhan'Os, 

Pro•umia quo si tal acontecesse, te riamos Informa me que é Intenso radicalmente A. 
do 111 istir á quobra da ordem que t em sido candidtlillra militar. 
a nota dominante a presidir o• tl'l&b Jhos B' assim qu1 o moniclplo de Caeté, 0881 
propr· os desh Casa; recoiava as demaaiu terra tradioionol e gloriosa em cujo selo 
oonsequootes dos ardoroa do debate sobre repousam os reatoa veaeraveis do maior ea· 
css questão inoandesconte da candidatura tadista e democrata que uos · ultlmoa tem· 
militar á. pre~idonoia da .Ropnblloa, qouilo pos dirigia superiormente os destinos da 
quo tem se apropriado . apabonad~menie torra de Minas j}eraoa ••• 
dos espiritos do todos os patriotas. O aR. Joio FRANÇA:- Apoiado. 

Sr. Presidente, coube a um membro da O ~a. PBoRo RoSA: - • • • Caet6, pela malo· 
minoria, joven o talentoso deputado. a apre· ria dos membros da aoa Camara Moniolptl:t 
goada responsabilidade do ter truido para pelo seu povo, declara-se francamente pelô 
a tribona desta c.aa a disouaeào que ae repodlo de aimilhanto candidatura. 
rompeu aqui sobre a qoeatio empolgante da o ~R : PRBSIDJmTB:-Advirto ao nobre de· 
candid tura militar, diaoosl!io . que vae mar· putado qu(:j a aoa hora está esgotada. 
ellando com. o oortojo funosti) daa conse· o sa. PJ:DRo RotrA: -Assim·sendo peoo • v. 
quencias previehe. oxo. para "consultar a Cc&sa ai me oonoede 

'las, s .-. PrcsideotP, tam~olD no Sonado uma peqnena prorogaçlo, 
Mio01ro. n Q'llt'JI·) reoioto augusto, onde têm (Ootuultada a Oasa re1ol~ ella a/lfrmatt• 
as~ooto velh-os pondorados aor-vid l'fB do ~amerate)). 
Estado, quo so reputam com razlo ·os elemoo• O SR. PRs~IDENTB: - V. exc. tem a pai•· 
tos phrl~ta ores ti o urroubos da moci ad vra •por maltt 10 mrnotoa. · 
quo nesta Casa t~m a so to, tambom I& na ·o sR. PsoR RoPA: - Continuando, ar. Pre· 
sersAo do h atem um·illu trado mea::bro d~& sJdeot .. , oa·w oumeraçlo que 4etlbo .tfotsa doa 
m11i ria t• t ·. o ouvir em s bst11nci ISO i~our pronpnclaro~o tos ao rpuoioipios .do f>.· 
t o a ro· peito da mc~ml' que!' tão d~ts ca did~ <lis tdc&o ..- la ,tor~&L ~do Estacl RUO &o deolár~ 
tllras. r ompood a Ih um d f b to de oatur,z,.• rllm c 11 , ... t\· ~t , â. c.an tda r .. milit&l' & p 8·1. 
t I quo vo•D ju tifioll r plena mente o prooe f'ldeooiaitd.- . O~tU> 1 ca .de o ·aiwta citai! o 
d1moot que oc t-. C!jfill. tev m digno m m municipio-"d •Sab r á que p lo eu eleit.JN· 
bro 011 mk.1oria. (Apc,iado~) E agor.- qoo si - do,c•seu • pova, · pEYI Q> wll ioria v de 1 s ua · Ca 
milhaota debato está amplamo ~; to nb ~ rto mara Muoicip 1, afdrma não acoeitar a ro .. 
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tatUa candidatara. O monloipio ele S. DD· o u.. P.aoa.o Ros..c ••• Bello Horisonte, :o 
IIÚJliOI elo-Prata, ,ela au Camara Muuloi· o&Hbro elo organiamo elo Baa.lo, pelaa sua 
,pai. pelo Mu dir8ctorio poliUoo, pela .aoa ola111s laborioa a e oooaer ~lloru. por 1ran· 
·.pop~. 11Wlit81t&-te araemGDte oonua de parte elos illaak'ea membroa do aen .Coaae· 
t'io I. mee.!!a oanü .. tlll'a. O moDioipio de aelho Oaliber_atit'o, a11lr.macada.dla, o&dJt::IDO· 
llete Lagou pela aua C..ara Montoipa di· men10, QUe é ooolraria, !r&naamence· conVI· 
· reotorio polüloo e Mu povo repndia tun- rta I. candidatura ...Wtar. E .uehlil .aw9, 

ente)aoanüllatnra lançada pela oonnn· 11' • • Puaillonte, Ma1Ue ...4e 181XlelhaMea..ma-
Qio ele ·<!! cle.llllio. ea&&ções .lrlWlQ&a llQ.Ui uQD&~l•iWe 
~bem, ar. Pre dente, .o m os llDiAp;pios iqae s.OOBUUll.NI4& 5. • .clr· 

Pari.... .cum~. q11ecMnho.a onra,'o re_p~· 
O IR. Jod .ALYU: - o apoiado, Y. -e.u. aar,. ta a,Jé .bem 4e erlg_ae, . 4eJ .e &e· 
tá enganado nesw .ponw. loso clepoait .. rlo elo seOUAJ8Aiu Q1Woo.,4el· 

·o aa. ~ao i&ou. ••• iambem ·o mcurioipio te o .elai ....w.~ 'fa·a.e .o~pe· 
"1lo Patà, OOIDO .DIO foi aln•a pro~ lUa JP& em ~ 8DUUUD8 d.o tiN)'IO 
oonteatado... e rau, waa . minha PNMJot& _o aa. Joú .ÃüfB8 a- Set á oonteuuo em ao polW00u61D .q.oe a .maiol!ia..~a 

.• po. clignos membros llo 
• .0 ·.11&. PADRO .. Rou.. • • cl~ 1GB I rOJ) 

aootorisadoa orgloa .poli oa e .WO RO 
.Q&e a -'O aeoeaa-almilhanle ou.dldatnp. 

0 IR ,.Jo á ÂLVD:-P.eço,.a pa.lavr11 
O sa. Panao Ro ·-0 clireot do ,JPQ1Wco 
a -"Pnlaelo do Ja,or . o moniqipio ele 1ta· 

úoa d.e-ola~a !raooa.mea~ •. OQatranioa.• 
oan4JddCll'a aif ar . 

O moniolpio do Corvo I pelo ee.n 1 grande 
eJeüorado e pdtiot .oa ppplllaclo arde~•. 
11'. P.teaiden"', e garao " que .no pteico de 
1. • de março de J9·o. 'demonstraiS ·o· .eu 

.tranco e absoluto repudio .a oa.n dHora da 
:Gon Ye.nçlo do .màio. 

o .mllniolplo ele Sanu.Ltnia.do.tuo atJ V e 
lbaa que jl oODBtiill.iu . clble,gad.o aeu 'Cou· 
nll9lo •olonal .de 22 de ago"o. -a rra 
amrio6a, tradioi.oDJ.l .clos feitos de t8l2, . -pelo 
::n&ovo ae111pre brioso, sempre paU:iota, 

eata-ae .abedamen.te contrario a. ,an.ai· 
Olora JDilUar • . o ea. ADllLPBO Vu.NM.A.:-0 povo 'de· Saou 
L1llla. reunido em .nnmero ele 3 000 pe o as 
proieatou em p.ra.oa itUblioa. • o u.. P&Da.o Ros . .&..:-0 aparte do men di· 
«no ooOega oon1itml as asseverações que 
venho tasendo. 

O Munioipio de Conoeio&o do Serro pela 
maioria dos ohet'ea poli~ioo diab'io'-et, p la 
maioria elo aeu eleitoradu, é oontrario á 
merma oanclidatura. 

o muniolpio da Guanblea pelo aen grande 
.a\et~orado, aeu poTo e seu clireotorio poliüoo 
que já nomeou delegado jun1o á Connn· 
~lo ele ag~~o para eaoolha de oandid.a · 
1o ohll á preaiden · da 'Republlca, .lllo ao-
~Ua.o apreaentaelo ·pela ConTeno&o ele maio. 

o munioiplo ele vma No"t:& de Lillla por 
«rBnl!e parte de sua popnlaçlo e eleitorado 
MD1 ae deoluado intenso ~ o ndid&tnra mi · 
litar. 

Como aea munioipl s qoe ll&Dbo pon· 
tand<', tambem, ar. P.realdense, t6~a-se a.ni· 
featado oon~rarto1 a adopC)Io da oandidaiua 
ailiUr os outros muoioiptoa_da quiol .oir· 
oQJD&orlpglo, Jitnadoa na sana oé te do ..Ba· 
taclo. 

Bello Borisonte, a C&pUal'de Minas G t> rae.:~, 
pelo seo poderoso commercüo, ~ela aua o-
pulaçlo alüva sempre. péla moo dade glorio· 
aa que ocoopa ~da 'TU a v npria • a tt 
lelraa qoando em·laota te encontram \ cl ' 
'&tnoa da Patria ••• o aa. Jol.o 'P.:Jul(OA:~kpoiaclo. 

A. c.-n 

O ali". Jo é . Al,.l'e8 : - Br. Presidente, 
sem nenhuma vocaçlo para a tribuna, longe 
estava. de eoppor }ne ti'Yeaae de wmar a 
palavra para mtervlr no deba"' que se vem 
vanndo ba dias_em torno da inoandeaoente 
qaes1lo da socoeaslo prealdenolal da Re· 
pabllca. 

Ced&mente e o nlo -vhia á ~ tribuna al o 
sr. de})O.Udo qoe anie·hontem fez eonalde· 
rações sobre a sua •tt:ltude nesta Oaaa, ~o 
meu côllega 'de •dMrick», 8l' • . AcloJpbo "\Uan· 
na,nto afllt:m ae que oa Pepr ntan\ ela • 
otroumacri})t o el \Ol'll cte do & cbam 
divoroildoa da.-optnllo pubüoa e deunenün· 
do o eeo mutMo. 

8 por que ao ·n ab.e,•ctepotado • e. 
que eu 11n epu o-.p.anas •~ mQAiqjpio 
116'P ·~ e •tJ ~ Ja:6. • · oDipçiD, eu. 
nangon que u:~e proprio manloapio Pio 
enna ~mmi g ia, a~qne re· 
~ruquei diz( n 10 que &ba documellioB 

mt•a am ca~~ ll aerçlo . da 



a. exc., documentos que não podia exbihir 
em pabllco, visto como eram cartas paro-
calares das qoaes não me achava auotoriza. 
do a fazer o uso que me conviesse. 

Hojl', porém, tenho documentos em oon 
trario á affirmaçlo do meu collega o que 
exbibirei dt'sta tribon•. 

Sr. Prcsidentt>, por occasião da organiaa· 
c;ão da chapa dA deputad.os ostadoaes pela 
5 . a circUmEcripção, VOriftcou se que para O 
oitavo logar tinham recebido indicações em 
namoro egual os srs. Adolpho Vianna e 
Modeatino Gonçalves. 

A' vista disPo, a commlssão ('Xecutiva to· 
mo"J a prudente deliberaoA'l de organizar a 
chapa incompleta, deixando o oitavo logar a 
ser disputado por esses dois distinotos com 
patricio~:~. 

Então o u·. Modos tino Gonçalves, poli ti co 
correcto e disciplinado, vendo que slmilban· 
te situação trazia dirtlculdades ao partido, 
desistiu de ser candidato o des\'tarte o ar. 
Adolpbo V1anna, muito embora não ftgurasse 
-na chapa, pela razlo obvia de que já se acha-
va ella crgaoizada, passou a occupar nella 
o oitavo Jogar. 

Em t~es cf' ndic;õos. como nós ootros, qoe 
haviamo sid -:> já indic ~tdos anteriormente, s . 
ea:c. foi adoptado, po·t(1nt!ldo e eleito pelo 
Partido l{epublicano Mln ~'iro. 

0 SR . A. VIANNA : -V. exc. está. em con· 
trsdicção comsigo meamo, pois acaba de di· 
zer que li commissão Executiva havia dei-
xado vago o oitavo Jogar. 
.. o sn. JosE' ALVES : - O nobre deputado 
foi pois, eleito, como nó3 ontros, peio Parti· 
do Republ'oano Mineiro. (~~arte&) 

0 SR. A. \ IUINA: - Eu já d clarei que-
a e ta r di voroiado da opinilo publlca-pre· 
feriria o des respeito á disciplina& do Partido 
Republicano. 

o sR . JosB' ALvEa :-Eu e os meus colle· 
gas de districto, que fazemos parte da maio· 
ria desta Camara, nos achamos, politicamen· 
te, na mesma situaçlo em que nos achava· 
m os quando fomos eleitos . Com a. exc. se 
dá o contrario. 

Ao passo quo eu o meus coJJegasde maio 
ria do distrloto nos mantemos ao lado do 
Partido quo nos elegeu a todoe, s . exc. o seas 
companheiros de dissidencia se collooam ('m 
attltude opposta. Pergunto, pois : quem se 
acha divorciado da opini!o,-nós, qae nos 
achamos na mesma situação politica de quan-
do fo mos eleitos, ou P.s. excs. que se dizem 
dia identcs ! 

Quem está divorciado da opinião, qo cm 
desmon o o mandato de que fomos invest i-
dos p ! J Partido Republicano Mineiro 1 

O sR. JoÃo FRANÇA: -0 Partido Repoblioa 
no Mineiro nlo se manifestou nessa questão. 

O sR PBDR'l RosA: -A dlssidcncia é só 
nessa questão d& candidatar~ mi l i ~ar. 

o ~R. Jos&' ALvEs :- Dlr se-á q 11 e o Parti· 
do Republicano Mineiro ... 

O &R. PEDRO Rol! A :-0 P.artido Rt publlc.tno 
é apenas o veb ;oulo do- sentimento do elei · 
torado. 

o ~R. Jt·Io Flu.NQA :-Apoiado ; multo 
bem! 

o eR. Josz' ALVBi :-- • . • nlo se n anifeetou 
neasa q c estão da candidatura pn idonoial 

f(;O 

da Republica., qne tamanha e tio extr&ordJ . 
narla celeuma tom levantado nesta Camara. 
Mas o Partido Repoblicano Mineiro ~ dift. 
iiclc pelo orgam de sua c'lmmiJsio execoü-
va, qne lhe traça a crientaçio o u normn 
de.sua coadocta poJitioa. P9is bem; de88a 
commissão directora do Partido, qoe se coa· 
põe de sete nem bros, todos estes, á excepçio 
de um só, j& se têm manifestado a favor daa 
candidataras Hermt's·Wenceelau . (dparlu) . 

Assim sendo, é claro que o Partido j• se 
manifestou e est! de accordo com a indica · 
Qlo desses candidatos ; e eo e meus compa· 
nbelros, adoptando essas candidaturas. acom· 
panbamos nosso Partido muito coherente-
mente. (~poiado8). 

Sr. Presidente, o nobre depot~ do que mo 
precedeu na tribona citou diversos munici-
ptos da 5.• circumscripçlio que, n .., seu direr, 
acompanham a diss idenoia. As aeserçõos de 
s . ex o., porém, resentem-se da f til ta de pro-
vas; s . exc . nlo apresent ou nenhum do · 
cumento para ta comprovar. 

Vou contestar o que aft1rmon s . exc. e o 
f:~ rei rererindo·me a documentos . 

O aR. PEDRO RosA :-Aguardo a exbibiçlo 
desses documentos. 

o aR . JosE' ALvEs :-!sses documento! 
existem na Secretaria da commiHão executi-
va do Partido Republicano e constam de ofl1-
cios e telegrammas jt publicados, segando 
os quaes já ma::lifestaram suas adheeões ás 
candidataras Hermes·Wenceslau quasi todos 
os monioipios da 5. • circamscrlp~ão, como 
passo a mostrar :-o municipto de Patos pe-
los dois partidos alli existentt's, o de Carmo 
do Parnabyba, o de Dores do Indaiá, o do 
Abaoté, o de Santo Antonio do Monte, o c!e 
Pitanguy, o do Par á, o de Bom fi m, pelos dote 
partidos looaes, o de Santa Qaiteria, pelos 
dois partidos, o de Villa Nova de Lima ••• 

0 SR. AFFONSO PBNNA Jo::o; IOR :-VUJa Nova 
foi o prillloiro protes!o que se ouviu contl'& 
a candidatara militar. 

O SR. JosB' Alves: -Protesto de tal ordem 
que o orador que mo precedeu nlo poude, 
nem ao menos, olassitl.cal-o como sendo de 
um partido. Temos mais : o municipio de 
Curvello pelos dois parUdos lo caos .•• 

O ar. PBDRO Rou:- Bm Corvello todo o 
povo é contrario. 

O ~R. JosB' ALYB8:-V. exc . aftlrma Isso, 
mas certamente nAo ignora que os directo-
rios dos dois partidos já. se manifestaram fa-
voravelmente 6s candidaturas da conven · 
çAo do 22 de maio. 

No mesmo sentido se pronunciaram mais 
-o monicipio do Serro, o do ConoeiçAo do 
Serro, o de Ooanbãu por soa Camara Mu· 
nicipal, o do Santa Luzia do Rio das V e . 
lhas ... 

0 SR. ADOLPaO VIANNA:-V. OXO. não pode 
afHrmar qoo o muni oiplo de Santa Lt;zla d() 
Rio du Velh&s está ao lado da candid~:ttura 
Hermes, uma vez que a Camarll Municipal 
nlo se manifestou. 

O SR. JosB' AL-vBa:-Na Secretaria da Com· 
miulo exe cutiva do Partido Republicano 
existem documentos qne o pro,am melhor 
do que a asserção de v. exo. 

o sr. A.VIANNJ. dá om aparte. 



o &L Joo' Ar. v~: - Quanto ao munioipio O 1 R. Jos.é ALVES :-Requeiro a v. exo. con. 
de BeUo Horisonte, além de grandes ele· solte á Casa ai me concede maia lO !!linn· 
menloa de rooonb.ecido valor politioo, a tos de prorogação. (&' 01J11rovado o requeri· 
maioria do C,maelho Deliberativo é parti· mento) . 
daria da candidatar~ E~!'mes. (.&partu). o aR. PRBSIDBNTB : - Continúa com a pala· 
Sim, alo manitl!atamente por ~'S&a oandi!la· vra o nob1 o depuliJdo. 
tnra quatro oonaelhei.r.~a que formam maTo· o sR. Jot-& ALVB : . Proaegoirei, ar. !-' reei· 
ria, os era. dr. Levindo Lopee, presidente do dente, nas. oonsioerações que h fazendo. 
Conaelbo Deliberativo, o dr. Olyntho Meirel· o presidente dl4 C.tmara Muoioipal de Sete 
le-, o major Alberto Cintra e o prof.Eor Ben· L11goaa é contrario á oandi~atUl'a Hermes. 
jamin Piores. la~ tratando-ao das o~tndida · Na camara, po1 é .r , 11ivo· FOS vereadores, tal· 
toras á. preald~ncia e vioe-preaidenoia da vez a maioria del'eP. nP..J estão nesse pou~ 
Repoblica, porqoantc, com rdaçiLo ás oan de accordo com o seu preaidentt-. ..ooresoo 
clld&tnras para os mesmos cargos no Rata · que muito,. cbetes po li\io.:os citqoelle moni• 
do, ea\lo de aocordo com o P•rtido Repnblí· ctpio, seguramente o mais importantes, têm 
eano Mineiro mais dois outros membros do se manitt~stado, por t t> l t>grammaa. f•vo•aveis 
Centelha Deliberativo, oa srs. major ~ar· á cllndidatora Hermes. 
dto da Silva Coelho o dr. Petlro s•gaud . ó E:R. . A1'J'ON80 PBNNA. :-Em Sete Lagoas, 

O &R. PBDRO R ou:-Talvea v. ex o. eatt'ja o presidente d~t. C11mara deolaro.u em sesdío 
mnito enganado. qual a attitndo que aa11nmhia e a llamara 

O 8R. Jos&' ALVBS: - As u rnas de J.· do approvou plenamente. r ooeta lias setas. 
março dirlo qual do nós eat• onganad<'. o aa. JosE ALVBS: -N'3sa& gu•.stio de o&n• 

O BR. PBDRO Rou: - Das urnas li vrea niLo didaturaa o presidente da Càmara Municipal 
ltbirlo dtaaa bores. de Sete Lagoas, o sr. dr. Joio de a vellar, 

O &R. Joag' ALVB'l - Com relação ao mn· encontra im pogna.;io, encontra dt cidida r e· 
Dloipio de lt11úna tenho aqut uma car5a... aistenC;ia, ~om relaolo á sua a\titude, até da 

O • R. PBDRo t<.oSA: -0 directorio d muot· parte de seus maia íntimos amigos, de eens 
elpio de Itaúoa manifestou-se contra a can mata dedicados pP..rtidarioa. B' elle proprio 
didatara militar. que o declara na tolha local cO Rdlexc•, de 

O aR. Jo~ B' ALvBs:-Nâo sabia disse,; entiLo qoe é o rodactor principal o que lhe porten 
o direotorio estarã divorciado do seu preet· ce e a alguns amtgJs seus. 
dente. Eis o quo diz o dr. J. Avellar no •O Re· 

O SR. PELRO RosÁ:-Idso tem acon~eoldo em llexo• de 1.· <to eorroote : 
grande numero de casos. A Ca 'Dara Muni cE' gernlmcmts sabido nesta oidade que, 
lrlpal do Caeté perdeu o soa presidente na desde o prim.;1ro momento, o rodaclor do 
qaest!o. cO Refle1c• é contrario à candidatura Her· 

O sa. JosE' ALvxs:-Po3so assegurar a v. moa para a presidencia da Republica. Ha· 
exo. que o município de Itaúaa adopta a vendo, porém, entre os cc.proprietuios desta 
candidatura Hermes, conformo so me afdr · folha, quem se mostre aympatbico a ees~& 
ma na carta, a que mo refiro, do cbete po· candidatura, e nAo sendo politico o jorn&l, 
li:tico dos do muor prea~igio alll. (Trocam· a redaoção entendeu não ser preciso exte t·· 
1e apartei) nar nestas c.lumnas e~u soa maneira de 

O sr. Jon:' ALVB~:-Bm Stbará o Partido p9naar.• 
Republicano Mineiro onta o!! melhores e Como se vê, sr. Presidente, entre os seus 
m•Ll valiosos elementos a !ivor dos oandi · 'Proprios companheiros de redacoiJ.o d'40 Re· 
datos da convençiLo de 2! de maio. Em cae· 4exo•, o presidente da Camara Municipal de 
t6 dá-se a mesma oou:~a. Basta dizer qoe o Sete L~ goas encontra qoem discorde de soa 
Partido, alé .n do contar alli com a matoria attitude quanto á candidatura Hormes. 
do eleitorado, tem n ~ sse muoiciplo. sosten· No município de Fer1 o ~ e~ ta candidatura 
~do a sua clusa, o deputado alli rosl den\e é sustentada por tortos elementos, que con· 
o ar. Julio d• Motta... atam principalmente dos srP. José da Costa 

O &R. Pao&o Rou:-Quo é tambem ve· L1ge, presidente da Camara Municipal, Nor· 
reador. berto da Costa Lsg J o dr. Ant<>nio t>into da 

A camara Municipal de C.:~eté compõe-se Funseoa, além de outros moltos. (Oruzam• 
lo li vereadores, 8 asslgnaram. · se muit.o• aparte&. O sr. Pre,idente faz soar 

O SR. JosE' ALVBS: - NAo afllrm~i qoo a o& $ympanol e reclama atten~ão). 
Camara Monloipal esteja toda a favor dos O municlpio de S. Domingos do Prata tam• 
candidatos do Partido R'lpUbJica.no Mineiro, bem applaode e adopta eaFa oandidatott, 
!llll sim qu'3 o Partido conta alli com exoel qae é alli so~tenaada pelo partido quo acom· 
lentes elementos, oom os elementos de maior panba ao dr. Antonio Gomes Lima, além de 
nlor eleitoral . outros elemPntos de reconhecido VLlor elei· 

Além do deputado Julio da Mc-tta, bate se tora!. 
pela mesma oao~a om politico de ineontea- Assim, ar. Presidente, a Csmbf'.l dos ara. 
tavel prestigio alli, um homem que tem prt' · Deputados vê qoe o Partiao Republicano Mi· 
atado a Caeté os melhores servtçoa-monse· nfiro fncon\re, Jl&ra a euatenlso!o de seus 
nhor Dom•n~oa Evangelista Pinheiro. candidatos, o apoio da maioria do povo ·e do 

UM sa. DEPUTADO :-Divorciado da opiniiLo. eleitcrado dCls municípios que constituem a 
O aa. BBIT-'R DE SousA.:- Es.se nanoa foi 5. • oiroom~cr1pç!o eleitoral. 

casado, porqae é padre, do sorte que nlo . Na Fea~ilo de ante hontem, o ar. de~u.tado 
pode estar divorciado. (.Rúo). Adolpho VIanna atllrmon que o muuic1pto do 

o sa. PRESIDBNTE :-Advirto ao o; ador que Parà não (Stna oommigo e en Jh'o contes· 
a hora está terminada. tet em aparte, dizendo quo posauia dcoomen· 



tcJtt em ~ontrario do- qae ti 8ft MteYerava.l a 8 · HmToa D• So:uu.:....O. nobre~ ... pn· 
E ses dôcumentos fraa caraaa particnlare.t tadoe r!lo têm que> se lncollliiiOclt.l'. o· ,. ... 
qtre eu nlo •podta ·eatlo exhtbtr por nlo·,ter nlo a qGer; dil8~ sa. esor., o aeroUo · 
para isso a neoesearia anctoriuçlo. bear nAo>a quer; do valr p~tar o ~ 

1'elegr!ll»bel porém, pa &Qoelle JDAafei c eltaJ . 
pi~> e recPbi immedlatal!D8D~ relp08-., l <S sll! JoaB• AL~se:-Bi mate• alp&ra 0011 
dofa ae~lntee tahpam~D~r~ (11) :cuçao. ~16111' das ~tieteeicb pelo- §3.· 

Par•, 3:; . Dr : Joill)t·Al~ee · P~co.-r-u . ~ 41 da: Cónedtufotcr Pe4eral · deY'tlf 
Wra:« a111tedwe ea .. ra Moaieipà•de. Ra- .~ nt1nd · P. ra n oarp • dtt · prr td4en~ • là. 
ri. 8aedatõe& • . -l'ena•do· O.~at ~eti. ~epubltea; ra diria qae et.e~-eoettijl& de 
delttel• 1'~ de -Ler palrtota o indhtdao que aap · 

PWw:i; ~D,. • • Joté-..~h'ell ' Em t•Ha.ldireeto • nna a ene· catp-; 
l'Wol'Pbila~ nóef«Y•mi«;os unWoe Caman &ef'"JUlírt6t&·nio' é ·ahllo1 aabeftr pe 
)lfloaf~~~~ta-oe . •oliurinadel· trancar o rdem e:peft't pa~ PDIHDdO 'PII'Il' se toma 
aftra -,oHiüla. el~o. a~~'f:nrDo. 'ctre~· O'l'eglmen dó direito, pralltilla 1t0 
Pifr Jot!él PeH T rqoaie da, .Per• iberctilte-, pllaahel e aPgaro O'pro~no. 
nando Ocbvio. Mello SoMfilh Th~~o. qoabtõ 110 miUtár. a soa . vida é; dW 
M rlohet Paiva Jeoia •P• Cornelio 'o juram mo da b ndcfra até 1011'' olthltcttf.• 
M6refn;- Jelo ~neba.: momentos toda · etla- o mil eeoola, nm-·onlio. 

o Ptt: f'#IILS<'N DB"8BN!&\. :-E!. etmagaclor o. de patriotismo (.Apoiada I; mtrilo liem!) · 
dooomento.' l A' tm»gerrr da p1otri», de coja h ma e 

UM SR. I>BPUTA'OO: ·-Tétaali ielelr:aiiiiMI integradade é• defenPO O soldado-, EBÜO COD8 
ew eonvarton d me.ma, signatario~- !tantemeote Jfgadaatodu as preoeoapaçõea do 

o aR . Jcat AL~a.~:-OontrooiHiaol u da- P,uit.r, a soa sorte mesmo. 
tas e v. E'S'O. vertftoaa:t;. qu ' 0 que- aeabo Qilanto ao muechal Hermes aoldacfb dll 
de ler é -ponH'ior a· qualquer -outro. e é fóra melhor fé de ·ofdoio, de nm passado honr01lfa• 
ft~·dovtda ·qtr&'"& declara.;Ao puterior in..va simo de oompetencia reoonbeolcfa olo ltie 
lidarfa qorlqo&l' anterior. . lJóde' de fórma atgoma sor recusado' o direito 

o FR. !'IBL90N DB SBNNA. :-A•. pPssoa&. CJta· de p • atender a presidencia da Republtca. 
d&ll por v. exe. 110 leglttmu tn ffuencaaa no , H" dias se afflrmou neata casa que o maior 
monicfpio do Pará. elogio ao maro~bal Hermes havia slde» feito 

O sR. Joft ALVB~ :- Sio t odas de grande pelo uminente ebefe men\al da rt'acç&o, o &e· 
prestigio poli~ o, pelo que po~em com In nado r Roy Barbosa. . 
contestavol direito se pronunotar em nome o ~R Joio FRANçA:-Pol uma ironia do 
des~ e •uniolpf<'. fenador Ruy Barboea . 

Eo j! dfsse, sr. Preaidentl', que abeoluta· VoZEs.- Oh! Ob! 
mente nlo contava que tivesse de aqui de o f R. J< sx' ALVBs :- Citarei hoje concel-
fender a candidatura Hermes. lmpogna-se toa de ontro grande estadista ••• 
essa candidatara porqu~. no dizer doa dlaai · o ~R. Joio FRANÇA:- Lançando om oJhar 
dentes, ella é militar, como si isso deveue re,rospeotivo atravez da vida do marechal 
prevalecer no reaimen republicano, de egual HsrmeP, v. exo . verá a ironia. 
dade de direitos de todos perante a let, com o sR. JosE' ALvEs ••• estadista do mala al-
ausenoia completa de qoaesquer privilegios to valor, um dos mai~res enngelisadorca da 
oo oxcepções. Republica, o qual, r.; ferindo-se ao marechal 

Nilo sei porqoe s. s. exrs. entendém qne ao Hermes, disse que elle c repre&enta a . com-
militar nlo é dado aspirar ao mando supremo prehensao niriaa do na&IO momento ht6torl 
da Repo blica. co na tiida da Humanidade .• 

Lendo o art. 41, § 3. 0 da Constitoiçlo Pe· Qaem s ssi~ diEt' e foi om dos super-homens 
deral nlo encontro re tricçilo a lgoma qoe que temos ttdo de aunos a esta parte,• foi 
possa' forta lecer o modo de pensar de a. s. um dos ma iR nota veia e puro repnblloanoa 
exos. que Minas G :- rses t~m prodnztdo. 

Dit o§ 3. o desse art. (ZIJ : cSilo condioões O e R. HBITOR DB SouzA: - O grande redi· 
essenoiaes. para. ser eleUo Presidente ou vioe- vivo de Caeté. 
presidente lfa,Republica: o FR. JosB' ALvB~:- Foi Jclo Pinheiro. 

1 , o Fer bra:dleiro n.ato; ~ . quem proferiu essa& palanae no banquete 
. 2... 0 Estar~ no e~erc1cio dos direitbs poht1- que se <1rect ou por oooallilo da exposiçlo 

cosi peooaria re•lizada net•a C'-'pital, em rever,el, 
3. • Ser maior de trio e cinco ao nos.• r o do a.uno pas ado; r i eese grande e,ta. 
o m. Joio FRANÇA :-Mu nlo~nem eati• diE>ta, nuj<t. perda prematura lünaa inteira 

conte~tando i Po, V. exe. esU chovendo no nonca cessará de lamentar (apoiado& ~rau; 
molbado. mui«> bem/ ) o cuja memoria aognata toioa 

o sa. Jost ALVl!S :-MRs o regiaento não nó. coltuamt.s ! (Jluito bem!) 
prohibe que eo t'aca referenciu a iseo o O sB. AIUSTc.T&La DUTRA :-A soa meaorJá 
nAo.aerlo v. • E-xca. qoe blod me im~- ~m si.rlo conatanteu.ente protana~l!-aqul, 
dir. uP•sa quEs\J.o partfdar;ia que trooxer&m'P 

O !lR • . PBDRo Ros.t.·:-A maioria- do e:terci· a .Oamara. 
to repudia a fl and icf.atora do marechal Ber· o •R. Joio llaANÇ.t. (t7eMmenü...enU) :-
IJ'ee. Nia apoiado ! Nlo temes profanaclo a. au 

o sa. VJ\LDOMIRO YAGALHÃB8 :-Si é o pro· memoria . Protesto! Proteeio I B se aparte • · 
prio ex~rclto qeu a repudit,· ella n!o é milf• inaultuoeo e requeiro a reürada do meamn. 
tar. Prote11to o(lnirv. eese ap r&e I 



0. IL AJU&TOTZLDl I>J:J!rAA., (co• (MJ~) :-· • IOTOoaDdO 1lm Wttemo.nhn do Yalor.. do d& 
Tem atdo profanada I Nlo retiro o apa te I Joio'< Pinheiro, th~mnnho de ooja 1ldellda· 

o f a. ~maN~ ,T. escs. conttnoamt de•Dio é -JtoUo. dovldar, pó de-se afftrmar aem 
e .mamr~. por e.-. fórma,. vu e-eiJ receio ·qoe o goverDO do marechal Hel'IUs 

obrigado a aa •er a ae181o. nAo aetá om gon&no do compreealo, aaa 
O fL Nm.toM oa. 8nlu. : -W. direito 1), ~- • um.. governo. de p11 · de ·reepeito, lei, 
. m.manileab• •• ao Jtéu (~11 em qoe, além de cu\ros problemas paol1l001 .. 

........,. :JNU'IUes.tn1~:441 I . ooidará dll 'od 1~ Ü '.8 ®8 ·\ra• 
~ &.OI> da ..-oaM. .AI. ga.z.ria&ma-' balht a agricolaa. 
f~MA• e 4.1uaàa~n~~~ ... ,.,••lWOiw:t)~ A.dop\&Jld.o, poiP, com adopio, a oaadld&· 

O YB.IWDUT ((aiiG4o a.-1 tya-~ \ , Herlll8s, ~ ~ bemt comai{IO. mesmo .e 
Pfi'JCU co. f~:-DeoJuo a ea .a. sea · pena~> a é qoe asalm prea\o mti uma.home· 
e I pall8Ql.. memer.ia de..Jol.o Rinb&iro. 
(~ grafi!M conft~• tM reeúltCI. ,. ÂDJ Voo conoloir Jendo.. aa . pz:.opriaa palavras 

fim tü algun• mi,.uto• reabre 18 a 8tuào). êi&.Jolo .. Pfohl'iro, no . se.u..disoora publicado 
O u. . t-u RaPA :-Peç • pal rvra p r&J no Jliiu. .Gt,-ae•, de,2g .. d.e Caverei&:o do anno 

oma. expliea,-&o easoai. p • (U) : 
O. l'R • . PR ilDBTa. - ·QQ81111?· P&~t coiD:: a .p.a • • c'r.JIIbem.. de,vo .aar&d.ecc :r,..deuaoecido, ;ao 

Jura. é Cl:Bl! . depota4o Joeé Al•e• Go Hn.o. d.a trailó o. g_nn;te p.re.1\igio qoe 
O a..Jo .U..'l& :-Gado de· b.om. g«Silo a tto.U'Sa a.,es\e ced~men .do trab11lho a Pll8· 

p lavw ~ro . meo ill t dOt oo lleg•. reter· saoça..de. doia . aUoa rep,.:esentantea do mes-
nndom pprém,o direit e . uUi:mar o.m•nl mo.. Go•erno, o exmo. ar. mareah. l Hermes 
diacorao oma vn. PmiD.Ildaa aa conaide.ra· da .Fõnaeoa. miniat.ro . Ja~Goerra e. o esmo. 
çõea de & , ex o. a dr, .MiAuel Calmon, miois.t~o da Viã.olo. 

O SR. Paa JDBNT& :-!f m . a . pa vra o sr . Si o exmo. titular de ta .paata, pelâ. nll\Q · 
Pedco .Roaa pari& oma e pHcaçAo pos o . reza doa negooioa sob aoa alta admtnistr ação, 

te-m sem do vida todo o in.tarea e 0111 s c lm· 
panhar de perto o deEenvohimeoto das tl)r• 
çaa vivas tto Paiz, qae vae P"OpolRionaodo 
com Poergla e efllcr~cra, tambem o tttolar dos 
negocio& da Goerr•. o ma&is alto repreiS&G-
tante do noeso glorioso nercito nacional, 
r~~re ·eoU. a oomprbbeoi!Ao nUida do nosso 
mo , .. ento his\oricl na vida ela humanidade, 
aapirando permanentemente a lJBZ, sem po· 
der afftrmar-ae, en\retanto, a impoatibilldade 
abrolota da guerra odioall, pt'eparando 1 ssim 
a detésa da Pa\ria, para a hJra necessaria, 
m1111 cumprindo o dever cert' e permanente 
de organizar a acthiJade pacifica pelo tra· 
balbo commam.• 

O •r. Pedro Ro a : -Sr. Presidente, eo 
lamento o i a cidento qo · acaba de· se dar no 
recinto aogusto desta c mara, onde··deviam. 
reinar sempre a calma o a sereaidalto ne 
ceat arias a s nossos trabalhos proprloP, in· 
cidento oocaaionado por palavras minhas 
proferidas no meio do tumulto, depois de 
levantada a sossllo e qoe !oram mal ouvidas 
on mal lnterpretadaP. 

Sr. Presidente, a •gi\açlo no recinto se 
deo tomoltooFa em vi tode do um aparte do 
om illustre membro da maioria aobr" sop· 
posta prot~tnaç!o neste recinto do nome ve· 
nerando de Joio Pinl!.Gh' . 

A minoria jalgoo de eco dever protesQr 
contra esse oosado pensamento. 

Suspensa a sossi1 ), e11 Tlrtade da vebo 
menola do prote to ao aparte julgado otren-
si'fo, eu disse e mantenho quo qnem prota 
nasse esse nome seria trahidoP. 

Ora, sr. Presidente. uma Tez qoe acredi· 
temos na I possibilidade de simllbante pro· 
fanação, as miobas palavras não têm appli· 
cação, nJ.o podenr recabir sobre os dignos 
membros da mai'>ria e tambem nl.o podem 
caber aos poucos, mas altivos membrcs da 
minorill ! (Muiro hem ! Muito hem! Pal mas 
na1 galeria.f) . 

o aa. PRasiDBNTB :-Contlnoa com a pala· 
vra o ar. José Alvos. 

O . r. S AI v 1-Cita-va ou, .ar. Presi· 
den*e, quando Cui interro pido em meu 
diacnraor u 1conoei\o q o saudoso Joio 
Pinbeiro ext'.! rnara a respeito do marecbal 
Hermea. por oco~ilo 4o baoqo&&e otr&re ido; 
aoa far.eod iro e oriadol'e qne conoorreram1 

.gfan11e cecta n...qne ~ ot ou ne ~ 
ca,ltaJ fevereirO! o pu ' 

No .. mea sen conain.oo Jolo . Pi 
nheiro em seo disco diundo ~ cqo oo 
vira do mareo a Hera1t1 q a appre:ulba · 
gem qlle e. pN n ctur ao ve i iee1 
e aort clet, ao ld ino mUi , 
er&J.a dta t ·ab&lho p Bt a.grio"laaJ e 
posto riu 

B mais adeanto diz ainda (LI) : 
cFoi com immensaalegtia pa\riotica qoe oo· 

vi, da maia alta paten~ do !li)SBO exercito, que 
a aprendizagem que pretendo dar aos volon.ta-
rioa e aos aorteados, ao lado do ensioo D'tÍ• 
fitar, é a dos \rabalhos paciftooP, agrio~ as 
e pastoris, podendo;se levar estes ensioa · 
mentos á grande massr. do p\lvo, aem saorl· 
tl rios pecuniarlcs Dlrfl ella, m\ni trado o en· 
sino em prno muito <IUrto. 

E assim, meus s nhorel!, ao Exercito Brasi· 
leir<>, glorioso p r tant'Js titclos, factor de· 
cieivo qne tam sido das grandes conquistas 
da Uberdade da.Patri , ha.de caber tambem 
a...g_lcria. d.e sor. tal vez o primeiro, em. todo 
o mondo, que por si mesmo comece a ,edill· 
caçao do templ > da Pu para continu ar seJJ· 
pN e cada vez mais a Eer ama~ o do Povo.• 

Têoho oonoloido. 
(M..,fto bem! M'tdto bem! O oraàor t calo · 

roaame"te cumprimentado e abraçado ptló.f 
aem colltga8 ·àa maioria) • 

O e F' • , P. ollello· (PIU'a 
uma tttplicaçllo pu10a ) : --81'. Presidente, 
era meu proposüo. &Titar qoaD..ro pouivel 
envolver-me nuia. est ente discoulo de 
oa daturaa á preaidencia d Repllltliot. 

o sa. JoVKN:&L P.BXMA •: -Pilaeo dar ~~~
nho. Y.. ex.o r. . mnib&~ vezes me atílrmoo 

ia~Mt. 



o SR. P. PAoLIBLLo:-Batou mesmG coa I Dn.s:aaoss:as.DBPUTADOB:-MoHo bem,mui· 
vencido da absoluta improftcuidade deste do· to bem. 
bate, qoo repot? esteril, c-perdoem·mA os O &R. P. PAc.LIBLLO :-0 .orçamento está 
nobres deputados da mioorla- eiD h >ra in· atruacUssimo, e outras medidas ioadlavelo 
feliz suscitado oeste recinto, onde, até ha pendem de dr chio da& Camara. 
pouco3 dias, Ninava '.D a ordem o li serenl· •Sem auofioriuçAo de outrem, com a mi· 
dado... ona aimp!es e fraca aoctoridadl' do obscuro 

O SR. HEITOR DB Souu.: -E o prestigio depubdo, eu, ai permittilio me fOra, concita 
lto poder lrglslativo. ria os meos collegas a 'olverom a Poa at-

O s:a . F . PAoL~o :- . . e agora cam· tooçlo de preferencla para .os problamu 
peia doeab.llada a truculeocill das pallõ :s a~mini trativos qoe necessttam soluolo• 
partidarias. amda ~s~ aon?• lembrando-lhes qoe a sea: 
O~ dignos o i Ilustres óll81!1 bros da minoria ~~o lagtslativa Já vae t JO ndo a seu tttrmi> 

nlG negarão, por certo, os grandes {18fl.lrços o pouco, qoan nada~, se fez até este mo· 
por mim postos em pratica para impedir qne meato. . 
a incandescente questto tias candidaturas Sr. Pre~ld~Gte. seja-me per~i\ttdo~ tratar 
Cll&Se dob.l li la no seio do Congresso Mineiro. agorll do tnctd~nte qoo mottvou a o.inha 
E', sr . Presidente, qae eu entendia possível p:-e eaoa na \rtbona. Follzme~te, nlo troux_e 
trabalharmos a maioria a f~~ovor 0 11. mino· o f11.cto coosequenctas de grandade; mas 11. m1 
ria contra as' candidaturas da C nvonçlo de oba dignida~e precfs~va derepellir,~r corto, 
22 de maio, fóra daqui sómentP, p ra nlo como repelhu, uma tnstnuaçl ,J otrenstva, que 
incidirmos oca erros e vloioe do parlamenta· me attlngla .• porque ou. po11~0 e devo dizer 
rismo, que o nosso reglmen olo cJmporb. q~e. morec1 de Jo&~ Pmhetro a honra e o 

o sR. NELSON DB SENNA: -Apoiado. E$· dtreuo de sor conetderado por elle no nome· 
tou de inteiro accordo com v. ~xc. ro do11 eoue. a.migoe, olo eó nos diaa de sua 

o sr. F. PAOLIELLO: -Tal agrumpto.qlle ~o:~~:d:olitioa,oomo noe aonos de soa ad· 
tem agitado inrructiferament? as, s ~ esõds do 0 BR. Joi" FRANÇA dá um aparte. 
Congrcss~ Fo~eral, meno3 se Jll&tttlca na C~ 0 sa. F. PAOLlBLL<': _v. 01c. nlo tem au· 
mara Legaslat~va do Minli.s, quo !ilo devoraa ct ridade para se interpôr entro miro e 
nunca ter ba1xado da quetlo ambte~te o~Jmo Joio Pinheiro. 
o grave, onde se trata dos vcrdade1•01 Jote· 0 graQdo apo.tolo d.a Republica teve sem· 
resses do~ Estado· . _ pro e hll de ter em mim um acorrimo de· o_ SR • .:EN:r:rA F}GUBlRBDO. Milito bem, tensor. Quando o inoomparnel e preclaro 
Eena 1 to mats util 0 proftcuo e menos de· vulto da política brasileira estava nos !as· 
eagradavel. . . tigios do poder, evitei sempre fazer alarde 
. U SR . F· PAOLIBLLo · -;- Su~s exc~., os dis das nossal rclacões, quo vinham desde a 

t1n.c~o~ mombros da m10ona, asstm o nA~ propaganda republicana. 
quJz _ ram~ porque jolgar&J?l nocessarto detl E' preoi 0 que 80 agora digP, perante a 
ni.r k alt1tude que assumtram, falando da camara 0 perante 0 povo que me está. ou· 
Lr1~uua da C~mara dos Deputados: . vindo, que em época remota, qoando talvez 

~tzaraar.-n o, estavam no sou dtroito , -a alguns doa meUB coll~gas, que ainda alo 
ma~oria rc?sponde~, ora nm dever. . milito jovens, viviam, alegres e descuidosos, 

Ja. se ~ronun ctaram diversos dtscars~s entregues aos souactdguedo3 inf~tntis, 0 hu-
acalorados o vehemeoteF, todos elles br1· milde orador já. era nm obscu ~o soldado da 
lhantes . . _ . . Republlca. 

As po31coes .estão ~u~dctentom~nto exph~a- Sr. Presidente, em 1887, pelos fios do anno, 
das: a mai?r.a coottou!l a oonstderar mu,_to o dr. Joio Pinheiro retirava·se de 8. Paolo, 
boa a _can~tdatura da. Convono~o de muo, o, portador de nm diplomaaoientitlc , volvia 
o a rotoor!a mantém a atllrmatlva de que ~ Jegendaria Ouro Preto, con hecido já na ca· 
olla é LDUtto má! pltal paulista, na entlo p r ov •11cia do S. Pc~.u· 

Como vêm os meus nobres collegas, a po· lo em Minas e mesmo uo ~rasU inteiro; 
sição dos contendoroP, após a refregd, é a e 'eu obsonro Jgn"rado' 11imutes estJda nte· 
mes~a !le an\es que ost~ fosse Carida. que ~penas pr'estára ox~mt~• de homani.it.,. 

Matorta e minoria exphcaNm longamente des voltava para a minha rucnota oide.de na 
as respectivas a~titudo~, aliás bastante ~o· tal,' em momento doloroso para mtm, quo 
nhecidas do pubhco, e outro resultado alem rec;ebi ent!G o maior e mal11 rude golpe que 
diaso nil.o se obteve. om adolescente, precisando ainda de amparo, 

E.' f"rçoso quo os meus dignos collegas con· -póJe sotrrer-a perda de moa progenitor, que 
venham O"D qoe. oã obstmto o patriotismo, deixara na orphandade 12 filho:!', dos qUtAes 
o hle uto e illustração de que dispõem, noata era eu o mais velho. 
seara nAo ha mais quo respigar. A grande Sem embargo difso, luot&ndo com a adver 
imprensa diHia d• c.tpital da Republica e sidade, cojo caminho aprendi a conhecer 
os melhores c mais notaveis oradores do desde os 18 annos; com um pnohado de ami· 
Congresso .Federal já esgotaram o aasumpto, gos, u algnos delles ainda lá vivem, fundei 
em todos ~· s se us det~olhes. em Moz•mbioho nm olub re nblloano, nos 

NAo ha mais argamento novo. primeiros dlaa de 1888 . 
Seria, talvez. obra maia patriotica nos de· E, quando Joio Pinheiro elevou soa voz 

di lla rmos sgora cxo ! u&iv3m~nte aos nossos evangelizadora nos serro& ados\os de Villa 
t l &ba lbos, cutd i! o to dos intereaacs rca<'B e Ric1, já mo encontrou ao lado doe meus oom· 
mais dirootos do E-;tado, que assim o f.'stlo panheiros, na ~rra do men berço, batalbaa· 
e:aigindo as necessidades de Minas Oeraes. do pela oauaa da demooraoia. 



Quer aaber •1ora a minoria qual a uioa vencido, e é de pareeer que seja o meamo 
vez em qoe divergl de lolo Pinheiro ! aplJrovado em ulUma diaoonão. 

(Paosa) Foi qQ~n<!o o eminen"' repobUca· -o Congresso Legislativo de Minas Geraea 
no, talvez por uma diatheso, por um inex· decreta : 
pllcavel obaooreoimento momenuneo d~· Art. 1. • E' o Presidente do Estado aocto· 
qoelle esplrito superior e luminoso, se d6'· risado a abrir, desdo já, com as formallda· 
clarou pelo golpe de Estado. Nesse período dea da lei e em vista das contas apruadas 
de apprehensõea, nessa hora grave para a pelas seoretariu de Bstado, os seguintes 
Repoblica, nlo pode Ocar ao üdo delle. r.red.ios: 

Nem se recorra agora ao argumEnto tio ! . · Um de das' ntoa GOntos de réis para o 
gasto e f raco, de que entlo talvez fosse ne· ftm de folver o compromiseo contrahido com 
cessaria aquella medida e:drema. os membros do ma~1eterio primario mineiro, 

B tanto assim o nlo entendeu a maioria em face do art. 17 da lei n. 221, de H de 
do paiz, pelo J seoa representantes no Coa- setem)>ro de 1891, tendo em vista ss reoJa· 
grosso Nacionil, qoe o diotador foi derrl· mações feitas ao Poder Executivo e a con. 
bado. · iagem de tempo verificada na Secretaria 

lá vê v. e1c .• ar. Pre idenie, que 0 nome do Interior ; 
de Joio P!nheiro nlo deve ser invocado em 2. o !-> neceseario para occorrer ás do~ope
emergencJa, como a aotual, para bandeira de sac f01tas com o tracameot.o o &xequias do 
opposlção. A nin~uem é dado afllrmar que fioa~o ex-presidente do Estado, dr. João Pi· 
si vivo Côra, o formidavel lidador seria prÓ nhe1ro da Silva e com as exequias realiza· 
oo scri!\ contra a csndidatora da Coovençlo ' das o~ homenagem ao ex-presidente da 
de m•io. Si prí cedeot~s auctorizasscm a ae- R publlca, dr. Affonso Augusto Moreira 
goraoça d('\ uma afllrmatiu, poder-se-ia di· Penna ; 
zsr fosse elle fllvoravel . 3.· O necessario á verh111 cC1 ~t&P r m causas 

Mes, r Ppito. a ningu ~m é dado fazel 0 como da i'azenda~', p&ra de1esa. do ca.le mineiro 
nlo é permittldo a ningu~m levantar' a pe e~ SaDt.s e da -sE trada de Ferro Bahia o 
dra da campa sagrada, em qoo dorme o Minas•; 
som no c torno o inosqoeci vel estadista Rn . 4 · • Um de quatr~centos con'tos de réis á 
tretant '• eu o a!Feguro, si os seus Jabios sol· I v~r.ba «Obras Publicas•- do corrente ex e r· 
lados J:Oia morte pudessem proferir uma sen· ctc1?· . 
tença. uma phrase,ioterrogado 0 evangelista l 5. Oro de vinte contos de réis para com· 
repl;lbllo no, quo Já repous em caeté, elle pra de uma . baixe lia a sor oirerecida ao 
btv1a de ropetlr aos mineiros as palavras couraçado c~maa Geraeu. 
qoo me dirigiu, em om dos nltimoa dias do .A rt . 2 . · Fica approvado o decreto n. 2.184, 
&gllsto de 11108, vez derradeira em que esti· de 15 de janeiro de 1008, expedido pelo Po-
ve a sós cow elle :-cTemos em vão tentado der Executivo o concedido mais o credito da 
consolidar a Republica pela politica, em "in· 499:274$266 (quatrocentos o novent-a e nove 
te aonos de besitarJes e cf.o&acertot·-procn· contos duzentos o setenta e quatro mil duzen· 
remes con ummal-a pelf• concordla e pelo tos e arssenta e seis réis), para f, zer taco 
trabalho intelligente !• ás despesas do Estado na Exposiçãp Nado-

(Jttdto bem ! muito bem ! Uma prolongada nal. 
1alvaàe palma1, parti.tltu!to recinto e ãa• ua · Ar_t. 3. • Pica o Presidente do Batado ao · 
lerta1, acolhe a• ulllma.t palavrtu do orador, c~or1zado a _entregar. ao minieteno da Ma· 
que t caloro1amente cumprimtntado e abra· rtnha, por mtermedto do governo da Unilo, 
9aào pelos seu1 collega1.) a q"!lantia de cincoenta contos do réis para 

Estando t.orminacl IJ hora destinada. a 0 ao.xUiar a. fondaçl'? e ~ostaUaçio. da Escola 
expediente passa·ae á de AprendJzes Mariohetros. em Ptrapora. 

' Art. 4, 0 Revogam·se 26' disposições em 
APiiBS'tlNTAÇÃO DE PAR~CBRI3 DA.IJ C)IUilSlÕEl contrario. 

Sala das commissõeP, em 4 de agosto· .de 
0 BR, SBNNA FIGUEIREDO, por pute da 

com missão do Orçamento, apresenta os se 
gnintes pueeeres : 
Parecer para 2. ·~ãúeu~são do projecto n. 70 

A commiseão de OrQamento e Contas, ten· 
do examinado o projecto n. 70, é de parecer 
que seja o me-mo sobme\tido á 2 . • discos · 
alo, doando reservado 6. ~ommissl~ o di· 
reito de apreeontar emendas no correr do 
deb&te. 

Sala das Commissõ~ s, 4 de agodo de 1900. 
-Senna Figueiredo.- Joio Lisboa.- Pedro 
Roea. 
Parecer e reàoc~ão para 8. · diteur ão à o 

projecto n. 65 

1009.- Senna Figoeiredo, preeidenie.- Joio 
Lisboa.- Pedro Rosa. Ylo a imprimir-se. 

0 MESMO SR. DEPUTADO faz 0111 appello á 
Mesa para qoe eata se entenda com a lm· · 
prensa O(jlciaJ, no sentido de haver mais 
coiltado na impresslo dos trabalhos da Ca· 
mara, t:ojcs projectos e pareceres vêm 6'alli 
com frequentes inoorrecções e até mesmo 
deturpatlo do ~ensamento de seus aooto· 
res. 
· O sa. PREsiDENTE : - diz qoe será a\ten-

dido o nobre deputado. o sR. HEITOR DB Souu em nome da cem 
mist ão de Constituição, L( gtslaçlo e ustioa, 
apresente o segolnt~: 
Parecer para 2. · ditetUrão ào projecto n. 

l56, ào .Senado 
A commiaaln do Oroamento offerece para 

terceira d.is Ulslo o projecto n. 65, já ap· I A commisslo de Constitoição, LfgisJaç!o 
provado em segunda, redjgido segonifo o e Jostio é de parecer que o projeoto n. 156, 



do senado, sobre a roforma oonaiitnoiona, 
e re!taoraclo de aposenadotias, seja sobl 
metüdo á 2." cJieooaelio e ·approvado, reser-
vando se o direito de propor nesse ensejo 
as medillas que forem neceeaariâe e oonve· 
nientes. 

Salla elas Commieaões, 4 ,de •agosto de 
1900.-Heitor d9 Sooza, presidente e relator. 
- Valdomlro de M tgalbães. - Elloar•o c 
Amaral.- José Ahres. 

0 MBS MO SR DBPUTA.DO -·pede e .obtem' 
dlsp~nsa dia .tormaliliade1' t~gtmenues:Pif'l , 
qoe o p·tjecto a que se retere o p11recer' 
qne acaba de apresentar, ~gora na ordem do, 
dia de amanhi. 

O sR. ANT Nlo MouRA, por pade da com-
mis&ão . de. Redaoç!o, . aprese.nta segninje 

.&dacÇão final daprt)jecto "· ~6 -

-A t'lommirslo Ide Rodac9ia dae '.Le.is, 1r1qoe 
foi presente o proj1c'o n. ·:t6, •de • 1009, 1á 
appro•ad~ em -3 "dlscua!Ao,J<é de-'Pareeort ~oe 
se adopte, com ti oaJ, a rodaocão com• :ae 
elle 1ran. iton naquella-élisousUo. 

Sal" da~ eo1lmissões, ·4 <te &'S'os\o de 1009. 
-Heitor dé Sonsa, presiieníe.-Anwnto· -Moa, 
ra, rel11.tor.- 4fgea i t o de R<: sendo.- Aj im· 
primir-se. 

O sa. Jol.o ANTC.NIO, por parte da oam 
missão do San te Publica, apresenta o- se· 
gointe 
Parecer para 2.• dr.tCU.f&ào d.o~projecto n:~4 

A commissllo .de Saud.e Poblic~ a qoo . .toi 
presente o projeoto n. 64, do corrrente.anno, 
é do parecer qae sejlL o aeamo . sohmetii4o 
6. 2." d.scuaeão e &ftprovado salv-ando o dtrei· 
to de apre entar •s e:nelldaB que julgar ne· 
cesearbs em tempo oppcrtnno. 

Sala das co nmissões , 4 de agosto de HI09. 
-João Antonio.-Ta vares de · llollo. -A riste-
teles Datr•.-A imprimir-ao. 

o sn.. Joio LISBÔA, em nome da oommis&lo 
de Orçamento, lê e envia á Mesa o segubüe 

Parear n. 1.60 

A commisslo de Orçamento e Contas, es· 
todando a qnestAo exposta na petição que 
ao Congresso Mineiro dirigia o oolleotor. de 
Caumbú, no sentido de lhe ser relevada a 
obrigação de entrar para os cofres do Bata 
do com a quantia de 2:8501000 qoe, por or· 
dem superior, retirou da respectiva colle· 
otoria, correspondente á poroeu'-gem sobre 
multas que impoz .ao concessionario da Lo· 
teria Mineira de Joiz de Pó.rt, .acto oe !oi 
m~Jis tarde anooJJaclo por despacho do sr. 
~cretario das Finanças, def~ :.-indo o recurso 
inteJposto pela partf: 

Con iderand.o qoe o rt:fmdo ·oolJector nlo' 
pode auferir vanta,ens do om aoto inaubaia· 
tente, e 

Considerando que, por despacho do sr. Se· 
oretario das Fioan s, de 17 de julho ulti· 
mo, já roi, por. eq Uade, pemniitMo qne ~ 
colleotor restitua a · · lllpo11,anoia retirada. 
deaoontaifa pela 10. ~ parte d• renila mensal 
da oolleotoria, é • cte reaer 
~e· s~a arohi lia pãtiçlo. 

IGG 

Sala das oommisaõu, 4 de agosto de 11109. 
-Joio, Ltabôa, relator • .....-8enna Flgoeired.o.-
Pedro Rota . ...:.A11on•o Penna Jontor.-.-.• im· 
p~M. I 

.~no haven o projeotoa, reqne "ime11toe, m· 
caçõea, Jn~rpella9õ~ "' moções a terem 
apreaen*ad01, IJNUJ&a•le á 

DIQOUUXO \DB 1lBD.A.8QÕD Cftli.uaJ 

-PfiOjtcto n.t81 

E' lida e poatt .. em disoossio ~a - ~eda,to&o 
n&l do Jlrojec;\o n. '63, aouoriaalido o r1e· 
sid.e.n.te do . ~rtado, ,a fazer doaçlo ' i.: "'Escola 
Livre de Odontologia do ·predio em quo . .a 
mesma está. ins&all~t.da nesta Capiml. 

' 1Ntagne!D' edln4o a p•&avra, eoo-erra11e · 
•dilonnlp, 'fieanllo a · Tllht'IO atti da po fal· 
-ta1de -nnme.ro. 

:paB!I·Be~o i 

· 2.• -P A: lVI' E OtA €HWBM DO DIA 

J."- DIICUSSlO DO BB.Dl.lECTO N. 72 

..Diõpenaa.da a .Jei~ca •. .a req uellimento do 
'Br -Senlla .PjgueirMo. é ,llo.sto .oro 1.• diicus -
do .o _projeoto, n. 72, orçando a receita e 
fixando .a , d~!BpDaa do: Eaiado para o ex< roi· 
oto de .19l(l. 

O •r. Senoa 11'!1Juélredo (.em re· 
vúão d.o orador): -Sr. Presidente, eomo no 
·projeo.to im.,rcsso ha ··algo os -erros de · pevi · 
são que alt.oram, algnm 'tanto, o seu senti· 
do cbamo, par elles, a •eaolarecida •attençlo 
rei. e ·me na collegaP. 
- Pnso a dher aJgomas pala-vras com ' refe· 
rencia ao projeGto do Orçamento para o fu. 
tuN exerotcio •de 1Ql0 e ·que, -actualmen~, 
oocopa•a -no a &Uençlio. 

Sr. Presid~nte, a cominiasão, ao oot~feccio· 
nar · o 1»resen e projea:to , fez, oomo sempre 
faz,ttendo em -vistl aftJ tabéllaa de annos an~ · 
beden1es, •e. infelismen~. ·.em aftlrmar a .v. 
uo. qne a aUoaçiio ftnanceira do Ea&ado nlo é 
.prospera, não é satist1otoria e nm..ao: es· 
:mo tempo, dizer que aJgomas verbas da •re· 
oeita se têm mantido em •tato quo pelo fa· 
·cto de manter.se estavel o preço de algons 
generos ·de exportto&o. 

Um facto, porém, satistatorio se noJ an· 
nnnoia : e a movimontaolo da pequena la· 
voara, a lavoura intensiv,, cujos prodnctos 
de exportação vão augmentando de anno 
para annp, como ,proam.-oa •ados .jlpreson-
ados pela Secretaria das Pinaoçaa, nas re· 
specti s 1abellas. 

·cmrpaddo 'O exercicio de 1 g()S, efreCfiT&• 
mente -encerrado, com o de 1007, veridoa· 
remoa que as -principaes rubricas dw reeeih 
decresceram muho naqoolle anno, ~entrando 
nessa diminuição, com grande eontiog .. nfle, 
o -imposto do·:esportaQio e café que expor-
tado -em 1007, na quantidde de 169.6Str.OOO 
ktlogrammas, de ceo a 108 .356.000 no o'l -
ercicto:de. 908. dando as im .oma dtt!erenca 
contra esse exerci4Jto.Jie.:ma1s oo menos 50 
milhões de kilos. -

Não se t~n o modJ1loa4o o preço -sobre ·o 
kilo de:oaU. oe tio pouco as medidas . pt~a· 
tas em1p1atioa• pe1o&!g'lve:mos de Minas, S., 



Panlo_ o Unilo. dado de prompto o rê8oltado 
qo.e era:de eFperar, "fê-se logo que a renda 
P"Cl'Yenieu~ do imposto l!obre ene genero 
de e:rportac;lo baiJ:on em a'Ynltada qo.antia. 

T.odnif, sr. Preslden~, me é grato a1ftr· 
mar, ou,roa gO!l!.'rca da exportaolo, ea 
a.omo os generoe de oreao&o, do artigo.s ma 
nuractoradoa; da indodria extraotiva, tive-
ram 1rande ogmento de:.11oa sabida subanio 
assim w. r(lnda doa impost1s a qu c s'lo U· 
jeitoa, o que concorreu piU'a.llãv. er mu tu 
sensível a dlmiooiçlo da rt>nda entre os ex-
erofclos da 190T e 1908>. 

As tai sendo, R r. Pre idenia; a o.ommia ão 
nlo qnJz ser precipita n.ill se. bnsoou na 
orpmz lo .da Oroaaumt.o ~bdo pua 
o totnro exercício de l9t0, naa tabella re 
ferepiea ao anne_ de ~. poia. wm. aiclo aua 
norma tomar como ponto de puUda o ex 
e rcioio• anterior. 

O exercício de 19ú7, de contas deftnitlva· 
mente encerradas, deo-nos uma renda pro 
vcnientu do imposto de erp• rtaçlo I' Obre 
generos de prodacc& ~ , Fobre objeotos mano 
factoradoe, sobre \)rcd octos de crcaoA e da 
indostrta ext~ctiva, de 8.240 conto ; ao 
paaso que o do 1008 oca , apen11R, ao 8 tad.o, 
nos referidos impo~ t u r , a qo11nt a d-e 7 .22& 
co :J t os, havendo, por con ogointe, ama dif· 
feren a, para mü d mil conto.s de réis 
contra o e:rercicio do 100 . 

Sabe v. exc , ar. Pr~ i dente. que es a 
difforenoa, ni,o Qndo prevista . por o :oas1ão 
de sor 'Yotada receita PJUa o referido 
o.s:orcioio do 1008 eJla trou~ ~r-ando p rtnr 
baçlo na liquida d_ct ex9rotoio, per u r b1 
çlo attenoada em parte pelo t oto, como já. 
asstgnaloi, do outros im})o toa terem dado 
rencta sotftoiente para oootrabal csr o_ de · 
faJq havido' QDtra o imposto de exp«lrt · 
çlo orçad-o o o meamoimpo ~ eJ!eotivamente 
arrecadado, e aeria entlo m li.\o maior a 
dUferença. 

Sr. Presldelde, o mo.,. uc. e todo a 11& 
colleg&a sabem, o nouo Or>;.amento é basea-
do ainda no extoreivo e an\i-economioo im-
po~sio dJmominad d expol'tação. 

Formais qoe proorore josWloar es.se im· 
posto. nlo se (ncontra om r ó econom.tst que 
o appltnda, porqoereo blndo elle aobr pro· 
doctlo, aoamentando as ditdcnldade ao 
productor. !!118 moita& n~es onerado, PO" 
despesas e.s:oeeaivae é obrigado a ae.ceita 
um preço qoe, a.bsolotamonte não c.oapen 
ele~~ feitas co O' produoto até er 

ct llooado em coudloõ de ser 9port do. 
Condemua , poia, pel ecoa · . e~ 

ai me fone p"BrmiUid-o, taria. UID" appeJJo ao 
meu d.ignot e illo.trtre colle • para que 
lanc sem soas l'ÍdiS, Ilf&to mosca o d 
d.ifftcntdaltea para o Bl1 , em ~e su 
movim n~açlo eoono · a n~ é t o llti f, 
torla, o mo era p&J.!&'B d in~ fal'ia. ropj 
um. appello ao meus o lletllf' ra Que. I' R 
toli&nclo.ooJIVenieniemento o u~w. pu. 
deue indJcar 1liiUD.eio da eliminao~ o d 
impoE-to, dando R o uma u tHNlt ruo\ 
da renda segDl' e-aem oaooll8'q.ue r .c11bcm 
a bro o prodoctor e que pud t se oom pe 10 r 
a desfalqll.B da publi oflloil>ot -
~nte, on mala ain11a dando um~& rend& 
soperior á pro:Yeniente dene im PQ to .. 

A. C. -18 

Appellaria, para qne eatodanda.se com. 
ooidado, metitando-se na conaeqneoola deiS 
puao, déssemos ao pr4l•ootor &llivio cl 

• extoral'l'Cl impos que, acho, de'Yeria reoa-
hir, J:)or e.s:empltt, aobre o oootnmmldoron 
sobre o ex)IJOdador por oeeaello do·embat:· 
qoe dct gene~: .11.8 altmclegas; lembran. 

~ tambo a &Ub ·titotçAo do modo cJa oobr&nQ&t 
pa aando. a a te foi • aomo lá se t e& 

lootr-'o na .s. bida d a aJfaodepa. toma.daa. 
ll mtl! ida& ligDEoaae con.tra a& !raôdea, e 
i ao; em qnanio nAo !oaaa. d ~ lO imposto. 
de expot bçlo nm .,uococl.elleo. oapu. ele sa, 
tiatuer u · . reeeit.r do. Es~o. 

hemb.r.ut ; J)Or emm o augmento. • 
8obre-t11.s:-1 •.• 

1 0 , HIIITOil DB 8tUBA :-Ai!Jda. 1nf81DU• 
UI-a,. 

0 IBi. FIGUBIRBD :'-V. exo. pelllli 
. ti.,. que ou juetiftqo o maQ" IIICdu da! paa.. 
sar. 

Tal9'fz sr. Presidente, déea•bomt reeoüa-
do o gmtft»to sob~ oo11rada aetua 
mente e~ottactocn- eaJto.uro na &ltan 
gas e a dim•n · I • an a eliminaçJ'o db · 
p . aw de expol"taoto: 

s ... Pl'e~<idonte, pela ooesa O'lltatlatica, em 
q,uo temos ob e r vado ser " nossa expor\aoJo 
do oeroll do 3 000 006 de sacou, ~obrando-se 
ll sobre'taxa de 5 francos, o .m:a.. diminot.,ao 
Oll a eliminllÇAo do imposto <te e.s:portà-QlO' 
e bre o café, a re.ceita db Estado seria au-
gmentada e o·produotor ailiYiado d1J pt"Bcr 
de se i~r,o to. cobrado · no acto do deeem• 
barqtre de .:ufé nas estradas de ferro, r~ot· 
blndo o impostJ p rt"tnto, por aquelle pro· 
c as , sobre o exportador. 

Sr. PTesidont_, limido como oll por indole, 
nãoavano a acon elbar ao Congrtsso Minei· 
ro,oem a commistão,qO"S mocliftqoe o imposto-
do export1lçJo actoalmeni., peJa elevao&o da 
sobre tua astim t!o d:.e:promp_t.o; m. qne-
toj~ isso. objec'b de e. tncto" e· re'11oxl0· P.•ra 
qoe, em tempo nt:o remo~, possamos resol~ 
ver o annmpto de- modo fàvon'V'el a-o wo• 
duotox: e, de modo f~voravel a- receita do 
Eeta . 

D.idls. e tas J.4l&lr a explicações sobre o. 
modo pelu qllA a.. nommi.ssiÃ) se boovo o,;. 
organização cl neceita, qpan a.. des.peaa só. 
teve ·c~e.. obedtcBJ:. a pro~ta. do ~der ex,. 
OQQti:vo. 
Cõntin~ fa&coi not&l-,. 81'. Presidente 

qae o nosso oroamantG baae&-sa em dll&.lll 
espaoiea de i.mpoa a, nn qoe aiO. verdadi -
ras taxaa~o. oo.t.ros que. po.lémos d&nominsw:., 
iml!o toa,geraea; · 

<.t.s imptoa s.l.cl aqnelles. qne aggra v a;-
pro}U'io.liadb immAVe.l a rendat~ e n ta..n 
ã.o. OJ!eaA~s p,a.r.a.. cua.teio.. de. serviços 'aape 

ciues, c.omo filr. e.m todos os orçamemo&t, 
u.or em nas e no .BraaU e qoel"' no !i'rtran· 

gcirf' . 
'r. Pr t>si ·nte, dd..s:arei. 6 igualado ar v-

eX!,, o. a. orou , collops qu.o o moviman~o 
0 1 onom · .o do E" t•do to o parado de mmio 
r(>&l)Lr. 111:1 peqoon l<~ovonra e . em artlgoi 
c ja.. uporta,çã' nto e.rll feita. 

Ui e i r . pi:d men_ a v. 'u.,. ~r. Pr& · cie.n,. 
'"~ q o o mtlbu que ba- b m pooc.o t 
~ eN e po rt1do, pelo o ntrario, er im 



tado, vae tendo regnlar exporiaçlo~ aagmen· 
tando-ae esta dA modo aenlivel, pois qae, no 
ezercioio de 1008 foi a aaa eçortaolo mal· 
to maia elevada do qae noa anteriores. 

Para nio falar em outros a~ft!a falarei 
do arroz, cata exportaçlo era n e de qae 
até fuiamoa grande iiDportaplo do Rio de 
Janeiro e do edrangetro, a exporiaçlo do 
arro1, digo, consdtae hoje em no!!l' Betado 
ama preciosa fonte de receita e fonte pre· 
oioaa de auxilio aoa produotorea, (O !lO auc· 
oedaneo de outros productoe, coja exporta· 
ç1o vae diminuindo. 

Em 1007 exportaram ae 8.549.235 kilogram· 
1;.11aa e em 1008 a exportaQ~o r.ubin a 9.773.413 
kllogrammaa. 

A prodncçio da batata, ar. Préaidente, 
co,Ja cultura é nova entre nós, tambem vae 
dando grande exportao&o e, por conseguinte 
augmento da renda publica e da fortuna 
parUoular. 

A exportaQio de oanna, de tecidos, de hor-
taliças, do fumo, do feijão têm sido augmen· 
tado consideravelmente nesses ult~s annos 
e é de esperiU' que seja angmentada pelo 
menos de nm terço no an.no vindouro como 
vem acontecendo de certos oxrroiclos a eata 
parte. 

No anno de 1007 foram expo!'tadas 1.830 
toneladas de ferro e em 1908 esEe numero 
subiu a 171.656 toneladas. 

Ora, sr. Presidente, a industria edraotiv~& 
oom a exportaQio de areias monazUioa•, de 
Gores diversos, de areias de qoart1o, tem 
Udo viaivel augment.o, com proveito coll9ide· 
ravel da receita do Balido. 

Sr. Presidente, por ocoasilo da 2.• discas· 
são do projec~o terei oooasil!.o de estudar as 
outras rubricas, o que nilo !11ço agora, devido 
ao meu estado de aaude; entret-anto, darei 
as seguintes informações sobre a exportaçlo 
de 1007, que foi de 151.821:2091000 decresceu 
em 1908 a 131.234:252$000, mas que deve ser 
elevada no corrente exercicio, tondo-se em 
viata o movi•ento operado nos quatro pri-
meiro• mezes de 1goo. 

(O orad(lr li um quadro tobre a ea;porlação ). 
Sr. Presidente, Dão foi fóra de pro~osito, 

em vista desses dados claros e pontivos, 
aparados pela Secretaria das Finanoaa, que 
eu viesse desta tribuna pedir ao Congresao 
nma medida tendente a anxillar a indnskia 
paawril, porqnanw ella j& vae contribnindo 
para a receita publica com a importancla de 
mala de mil oontos de réis. 

Babe v. exo., ar. Prealdente, que este anno 
talvez o imposto de exportação sobre gene· 
roa da indnatrla pastoril terá de deoreacer 
!lr4 ponoo, em virtude ela febl'é aphtoaa que 
graas a e dl&imou em certas zonas do Bata· 
elo srande quantidade ele antmaes, dlmiDuin· 
do, ))Or conseguinte, a produoç!o da mantei· 
ga e queijos, a exportaçlo de leite e ainda 
a e1portaç!o de gado vivo que teria de ser 
feUa, em época nio remota, o que nt.o po-
der& ser feita em vida da parte qoe dizi-
mou os animaea novos. 

Aaaim sendo, appellarla para os meus co1· 
legas, atlm de que proouras3em attender 6. 
posiolo critica da inc:lnatria padorU, alten· 
dendo assim a aens Interesses, ao mesmo 
tempo que os do 88tado, que oanfrue grande 
renda della proveniente; 

Espero qne com aa medidas qae a commia· 
alo tem em vista apresentar, o que tar6. 
dentro em bréTO, ena indoah'la wmará novo 
incremento ou ftanco ea~nlo. 

Termino, ar. Presidente, pedindo "' v. eu. 
doar,ulpa de ter entrado neaae te1-reno tio 
eaterU doa algarismos e que canoa a atten· 
Qlo dos ooller&a ••• 

0 IR.N&LSON DE SENNA :-Terreno qne6et• 
aenclal. 

o aa. Jol.o LH B}A :-B que intereaall a 
todot. 

o s:a. HBlTo:a DE SousA. :-V. exo. rer; ama 
explanaçio mnlto Incida. 

O SR. SENNA. FIGUBIREDO :-.,. que em nada 
aürahe. Tenho dito. Jl11ilo bem! Jluita 6em ! 

Ningnem maia pedindo a palavra, é enoer· 
rada a dlscrua~o, doando adiada a votaçlo • 

1.• ducru1ão do projecto "· 13 
Dlspensada a l&itnra, a requerimento do 

sr. Nelson dfl 8eDna, é posto em J.& discos· 
Eão o prejeob n. 73, oreando annexa t. Dlre· 
otorla da Agricultura uma secç!o de tlacali· 
aaç!o dos genero3 alimentiolo9 e bebidas ai· 
coollcas. 

Sem debste enoerrl!-9e a disonssi!) e tloa 
adiada a votaolo • 

2.• dilcu11ão do proiecto n. 69 
E.' annunoiada a 2.• diaousaio do projeoto 

n. 69, isentando da contribulçlo annnat de 
2:0001000 os eatabelecimentoa eqoiparadoa u 
E•oolaa Normaea de E\tado. 

O aa. IGNA.Oio Mua.TA pede e obtem diapen· 
sa da leitura. 

Em dlaouulo o art. 1: 
O •r. Nel110n de Senna :-Sr. Preai-

dente, quando a commisalo de InstrnoQio Po · 
blloa teve a honra de apresentar á cama!"& 
o projecto n. 69, ella se persuadiu de tradu-
zir ello ama medida geralmente recebida 
com agrado, não só '-nesta casa, como em 
todo o Baudo e na propria imprensa, que jt. 
se tem manlteatado a respeito. 

Entretanto, a nobre commiaaão de Oro&· 
mento, attendendo i. situação precaria daa 
nossas tl.nanoae, formulou ama emenda aup-
presslva do art. 3:, que mandava se reatitnir 
aoa estabelecimentos eqnlparados a inaututoe 
normaea do Batado a quota oorreapondente 
ao ulti.mo trimestre do preaente exerotoio tl· · 
nancetro. 

Nio obstante ser pequena a rel\titnlçlo, •u&o 
montava_ p~ os 13 eatabeleoimentoa apenas· 
em 6:5001000, a commiulo de Inatrncçlo Pu-
blica louva-se no parao e r cfa nobre cc mmla 
alo de Orçament-o e aeeeita a emenda aup 
preaslva do art. 3. o, oma vez qne foi im-
poaslvel manter na integra o aen projeoto. 

Uma outra parte do projecto, que suscitou 
dlscuslio, moamo extra-muros da Oamara, foi 
a que diz respeito ao numero tlxo de 10 ala· 

nos externos gl'atnlwa que dever& manter 
cada estabelecimento equiparado, aUegando-
se que nem todos eaaea enabeleatmento têm 
o mesmo namoro de alumnoa matrlcnladoa 
e, portanto, nlo poderi aer unitorme para 
todos a tabelJa de admlaalo da alumnos gra· 
tnltos . A pondeNçlo é j01ta e a oommlaalo 
de Instrnoçlo Pnblloa tem a honra de apre · 
sen~u a segointe emenda CU) : 



Emenda aubaUtoUva: 
Ao n. 2. · do a ri. 1. • do projecto n. 6g-Em 

vez da reclac~ em que eatt. concebido, di· 
g&-118: 

4Receberem por íii:n~ até o maxlmo d'de1 
e o minlmo de qoatro alnmnoa externos gra-
tultoa, em oada eatabeleolmento eqnlparaco, 
mediante auotorbao&o do E•tallo • 

O mala oomo eatt. no 1»rojecto, de acoordo 
com a emenda aupprnaha d;~. commisai., de 
Ortamento. 

SalTo prooedentêa e con'Yfnoentea reolama-
tõea, que ainda poaaam appareoer e aPjam 
clignaa de aüeno&o, penn a oommlatio qoe 
pela emenda aopra 1loarlo oonaulhdoa oa ID· 
-.re11ea ger&el' ., dentro dO limito D ioimo 
de 4 alu111noa e elo mutmo de 10, 'e rio atten-
clidu ooDveDientemente u ooncli~õea de llll· 
trfcola deaaea mabelecilllentoP, qoe, em al· 
gont, é ele menoa de 150, em o~.atroa do mata 
de 100 e ainda em outros e:ue4e de 200 alo· 
mnoa. Altim aenio, ar. Prealdente, tenho a 
honra de encaadllhar t. Meea a emenda, pe-
dindo i Caea qoe projecte aobre ella a dia· 
onaalo, al estiver no oaao dlaeo, oo entlo a 
aooel&e ai a medida nella co~.aüda eati vor nas 
oondlo6ea de aerecer, com joaUça, o apoio 
e a appron~o cloa meaa collegaa. Jlt~ito 
bem! mt~!to ~! 

Emmda 
N.2 

Ao n. 2 do ari. 1. • do pNjeoto n. 00-
Em vez da reocçlo em qoe eatt. concebido, 
diga-se: 

•Receberem por anno até o maxlmo ele cle1 
e o minlmo de qnatro alnmnoa externoa gra· 
tnltoa, em oada eatabeleclmento eqotparado, 
mediante a uctorilaolo do Bataclo .» 

O maia como ettl no projee;o, de aeoordo 
oom-a emenda aapp,eaaivr. da commiado 
•• <>roamento. sala das seaaõea, 4 de &gl.lato de lg()g.-
Nelaon de Benna.-Jolo Velloao.-MarUna da 
Slln.-Jolo Lisboa. 

E' poeta em diaoQIIIo conjnno~ente. 
O ••. Ianaclo MUFta.-Sr. Presidente, 

só tenho palaTr&B de louvores t. oommisalo 
de Inatrcw•lo Pnblloa pelo facto de ter ella 
oonteoolonado o projeoto em debate . 

Blle. 1r. Praeldente, oo.mo v. exo. aa be, foi 
originado pelu repreaentaçõea de diversos 
eatabeleolmen\oa equiparados, dirigicl!a ao 
Coogreaao Mineiro peclindo a aoppreealo des· 
ae onna qoe, para mnitoa ea\abeleolllento,, 
é por demata pesado. (.4polodo•). 

Dentre esses e&tabeleotmentot, ftooo pro . 
vado aqoi, pelo nosso oollega o ar. João Fran· 
ça, cojo nome declino oom lloença da Cua, 
que om se deaW.oa pelos 1ernoos qoe tem 
prestado i oauaa do enaino puõlico -o Colle· 
glo de N. Senhora das Dores, de Diamanüna. 

Aquelle imporiante estabelecimento do 
edooaolo e ensino, noioo qoe existo na vasta 
s 1otaroaa 1ona nórte do Estado (apoiado•), 
que preencho perfeitamente o ftm para qoe 
foi creado, dando amparo a 80 atomnaa or· 
phla deaamparadaa e mata de 62 pensio· 
nletal, tem moreoldo de loapeoterea que o 
têm "filitado mentlo honrosa pelo modo 
com qoe trata do dltandlr o ensino. 

Sr. PrePidente, parooe-me qoo. pelas auaa 
dlapodçõea regolam&ntareP, aquelie inatitoto 
nio pód.e admlU1r alomnoa externos e pelo 
projoCJto ftcnt. parecendo qoe .elle, por i ao, 
nio podert. guar daa vantagens dll lei que 
vamos votar, vfato referir-ao a externa· 
toa. 

Ainda atora, ar. Presidente. passando eu 
naqoolla adeantada oidade tendo, o enaejo de 
Tiaítar o oollegio e de verUlcar o grande 
nomerc de alomnoa pobres que alll recebem 
edooaçlo, entendi q:::e era mEu devel' apr&-
aentar t. Camara doa DepuW.cloa 0111a emen· 
da f11ento om appallo t. oommlaalo para AO · 
oeltaJ-a, aftm de nio ftcar aqoelle eaW.bele-
oimento pri v&clo ~o beneftclo de de qoe pa· 
tiiotioamente a llloa,racla commiasio lnoloto 
no projecto. • 

0 SB.. .JO.A.O FRANÇA :-E' feliz a ldéa de V • 
exo. 

o aR . l&NACIO Muar.t. :-Aaaim, trago a se· 
10lnte t monda ao artigo em diaooaaio (U). 
Emenda ao projecto n. 69, do art. 1. • n. 2, 
depola da pal&vra-gratoltos-acoreacente-ae 
-oo quatro internos. 

Da sorte qoe ftoarart. o artigo aaalm reü· 
gido (li) : Receberem por anno até o maximo 
ele dez (10) alD!Dnos e1ternos ou qoatro (.() 
intornt's gratottos 9m oada eatabaleolmento 
equiparado, eto. 

A emenda eatt. aBBignada por numero le· 
1al de depotadoa o espero que a Camara e 
oommiss•·'l a'orio f&voraveie t. mesma, aftm 
do ea•abel~irAento d& que trata nlo ftear 
prejodioad-> naqoillo qoe tlle tem direito. 

Tenho conoloido. (Jltcito bem! mt~'io bem!). 

E metida 
N. 3 

Ao art. 1.0 n . 2, depola da palavra cgra-
~nitoa•, aooreeoente.ae : coo qoatro lnler· 
DOI». 

Sala du aeaaõea, 4 de agosto de lg()g.-
Ignaolo Marta.-Bdgardo ela CQnha.-Jolo 
Antonlo.-AntoDio Moora.-Jolo Porftrlo. 
-Pedro Laborne.-Joio Franoa. 
QEatando apoiada pelo n0111ero de as&illl&· 
torae, é poeta em di.aonaal'.o conjnnct&· 
mente. 

O ... Nel.on de 8enaa·:-Br. Préll. 
dente, o nosso collega, repreaontante da 6. • 
clroomacrlpçlo, o tllustl'ado deputado ar. 
Ignaclo Morta, acaba c!o apreaen~r ao pro-
jacto uma emenda, a respeito de ooja mate-
ria jt. havia confabulado com s. exo. a Com · 
miaalo de IDB&rncçlo Poblioa. 

Nlo tenho remedio aiolo mos\rar-me, o 
bem a oontragoato,em desaccOrdo com o pen· 
samento de sna exc., porquant.·, na emenda 
aoballtotiva qne ha pooco enviei t. Mesa, 
parecem estar attendidoe, com justiça o eqoi· 
dade, os estabelecimentos Equiparados ás 
ucolla normaes, visto como nella se de · 
clara que eaaea eata.beleoimen\oa rooeberAo 
por anoo até o n aximo de dez e o miDJmo 
do qoatro alomnos estornos gra\uitc-a. 

A emenda do nobre deputado, mandando 
qoe se admit\am quatro alumnos internos 
gratuitos, perdoe-mo a. • xc . dlzal-J, é, salvo 
um engano meu, com 'fOrdadelr.> presllote 
de greg: a• aos cetabeleolmen~a norma os, 



equ1paradoa, porque o alomno e:~.terno -nlo O Collegio de N. S.· das Dores, de DlaiiDin· 
peaa ao esubfleoimento, o qae nlo se di ün , irá além do que o :projeo'«) pede, por-
com o interno que, sendo adaittido por or- qoantc, ·o Es~do imJoõa a acceitao&o gra· 
dom do s . tad(l, .dt>verá ser assiliido oom tuita de quatro alumnos nternos e aQoe.lle 
me'dioamentoe, vettoario, livros de ensino, f-XC,AJiento loetitnio ae propõe a acoeltar 
etc , constituindo t11m verdadeiro pen ionato qua\t·n . ~tlomna interma~>, anoualmenie, .o que 
e aoc~~rret.ando oma enorme despesa a e .e . é muito louvavet-e até ezoeáe a eapeda&ha 
lostitaM&, -qoetde neubum modo ~esteve nos j 110 projecio •a Commislio de Iaairuoqlo Pu · 
hituitoa lia commtllo. bl ioe. 

O to~. ARO!IIO PMN.t. mtH ll .J-E -é e to Eoire.1anto, si aquelle Collegio proc&d& 
cmwre .-qae o prQjeoso quer ·evitar"" despe modo, tenho certua de que ootrea · o aa. 'Nlm6aN liiB 8unu :-0 intut-to Jla oom loaiitntGR o lo pro o -dl'r lo, Qguument<>, -::.:de 
misao ·é .gfnnoao, como u.aba de JC~>onbe bom ~rado 1 eouaariiU!l a iPenQio a ter:em 
atl' o :meu pre .. do otleaa do 6. • distrioto. de o» r regllr com o · onstonato de a.l umnr.a 
'Pl!et ndt>ndo reiirar essa cootlliblli ·&n atn iniernoR Mr&toitOfl. 
DOai lle 2:000f000, •qoc rnalmonto é p~aada , O Coll gi" de Diaman\iaa nlo ft crrá lóNl 
'como ta C11 a toda .._t ; mas, eaa<'s e&~ da i . eo . ~ '. pOTI&so qu· . . como acabo de di· 
beledn entoe del em prutar como CDmpen z r, poderã. ali g !l r pOri o\e o governo a 
noto dessa contri'bo\olo ~e qoe llcam isen c1roumslan r. ill do ir ~ · e u do qne o &nado 
tos. devem p: estar aspietencia a pob: es tte exige, t.ecett 1ndo quatr., a lamo• e iniernOtl, 
oi &P, noan1s patri<tia!l, qot>, o pktl!, muitas g ra.tnito~ , em vez ' c m Aior .numero de alo· 
veuR, Fó n elle& vão tor edo~olo, qo8.lldo mno. • xte r no . j o eeton cor~ de que o.go· 
levadas pelll pr. t e"Cçào de •alpuns par p de veroo não lh e re : usa •á ~JaenQio. (Apc,,ad~n). 
ramili& outros bemfeUoru, ~U I\ 1188 'stem EotE>nd,• quo o n br:e odlega, ea. visu 
á~ mosma11 com r up 18, li v roi!. meaa.1as, etc. da e e:~.plioa çõea leH's e ,sinc.eras quo acaho 
O en iDo pelo proj ,.ot é g llatoho, mas dado de <!ar, devo retirar a -soa emenda, .poia ..a 
eztel!namoot ~. pura ni ooer•r 1 s oolleglos commieeAo j .1lga do oonveniencia • omenda 
e ioatitut ·a eqoipara t! o com n peo11ionlli substi tutiva qoe apresentou, por enar certa 
'dos alo mnos mania dos admittir gratuita · d<' quo a mesma tradns, e-yidentemente, es 
mt'nte pelo governo. inter e . e do ensino. (Apoiados . Muito bem; 

Agora, si esses inetitutos.tiverem de man· mu,to bem !) 
ter jlratoitan:eo le qoa\ro a lo ~D pos internos, O ~R. loN CIO _MuRTA. ( pel~ O"rdem ):-Sr. 
ftoarlo tahez mais onerado ainda do que Prcs1d nt , em v1sta das ra&oes dadas pelo 
com a contribuição qo pagavam ao Esado, meu illu_ ~re colle~a, relator da co mmieHio, 
por que nl o ba internato onde a peoslo an· eu Equ 1r a retirada. da emenda, oonven· 
nual sPja 'tnenor <!e lfOIOOO ou 600toCO p(i r cido do qao ao oollog1o de Nossa Senhora 
anno das Dores aproveitarão tambem as disposi· 

o R. lONA.CI MuR.TA. :-No Collegio de N. ções do projecto qne está sendo votado pelo 
8. das Dores, de Dia111mtioa, é de 500$000 . Congresso Mineiro. 

O &R NBLSON DB 8BNNA. :-Então elle con· 0 SR. NBLSON DB SBNNA.:-Perfoitamentt'. 
-tinuarã. onerado cmm..t.OO 000 annua~s, de&· ·O r. tJenDa llf8ueiredo:-St'. Pra · 
de qoe admitta quatrojn~rnae gntni~s por sidente, o projeot or1 em discus ã o foi sub· 
anno. me"ido ao exame da commiSBI.o de aro-r 

o sR. IONAOio .MuR.TÀ. :->Berá melhor do mento, morect-.ndo della pa eol'r !avol'Qvel, 
quo ficar :tóra das dispoei ões do roje.oto. excepto, p orém, na parle quo determinava o sa . NELSON Dl!: SBNNA :-Aht é que o no· que seriam r ostitoidaa aos oolleglos o uipa· 
br e collega labora em engano. radoe a s quantias corre pondentes ao ultimo 

O pl'oj • oto deter mina umas cert condi- tr ime tro do or r· nte nnc. 1m a qual já 
çõ s. co~ implement o im porta rá. p s.ra os h v: ssem dHos e t.a.boloc mcn os entra · 
estabolecimontos t quip rados na di.epensa do para o thesou1'0 d ; Es M • • 
_da oont ibuição . Não po J -u. roc dor do ontr.• fó rma a com · 
· Essas oondiçõ s são: esh r om ease in ti - ' mi~ sAo dP r .amant (l , p .r q o. do ont rario, 
tutos exec t a odo com provrito os actuae • f. Cria d er, f~lc!:ld~ a rl' c ~ ita do E t ·d j no cor · 
progr m mae do eosin<'. ap rcf:o ntao o p o I rente exerci io 
r o. as b m prepa ra i para o exorcicio do O SR NEL · DE llNNA: - E a comm issão 
magisto tio p rimario o r oeberem, por an no, de I ~..~ s t · ncçã •l Publica concordou com de 
até o nim do d~z c o minimo do quatr o Orç monto. 
a!um oos cxt rnOR p:ra tllito ·. O FR.. SBNNA i1IGUSJ it' o:-0 anoo passado, 

0 R I O~ACIO MUR.TA :- 1 ~ O QU t o &O qUa l dO tt ç • Ol' CII BiAO úu Ht bmett r á COO&i· 
exter oatr . dera l o d o a H o r:r.a r presant~ção da Me a 

ll f a. NaL < N DR 8BN A: -Tudo e se ool - Mhr i o i ~>t -ati ... a dll Santa Casa de Miserioor· 
iegios tê m, juntamente com o intnnaSo, uma di -s de S .leão a ' EI·Rr.i, reclamando contra 
espocio cte t- Xtcr ca to; n enhum é internato o H t 20 da lei n. 43 de 2 de setembro 
puramente; U 1> 0 demais O pr jeo to Oào (ea de 19<6 que obrig· Vll ' COIIPgiOS eqUipara · 
•ai rc s tr ioçAo, como pó i e nelle lê r o nobre rarlos 11 cootribuirem Pf1o a os cofres do Es · 
ooll~ga . h do com a. quan1ia de 2:000 000, deaiinada 

O 8.R APPONSO PBNNA Jumoa:-0 pr je a mante r tt 6acali&a9Ao do governo jonto de 
cto e refe re a a.lumnos externo~; mas si es · iaes o ill.bel<' oimootos, tlz sentir a jll8tloa 
ses oollr g ioe qulzer em receber 1ratuHameo- do sa rr c l nu1çlo, se ndo minh a in\eno&o 
te aJumooa tn,er-nos, poderio fazel·o. A lei meFm o &?re•e obr t:. m p roj eoto QOo foaseao 
.nio veda isso. encontro dos de f'j os da.qllella admtnis,ra· 

O SB. NtL'ION DB SBNN.t. :-Per!ei'-mente. fio. 



' otretautõ, por.-otiToa;qael& Ou& OOJihe. Até doas horas da •arde : 
ee, •oihos para lllilll bem peaarOtoa, Un A-pretenh91o de pareceres das com!rlfs· 
•efttir&l'·me ·deah C.püal eiDI.o padelenr t aões. 
a :termo..a areta qu me lu. ?ia Jmpoeto .de ApreaenU.oio de p! oj doa, reqoerimentoa, 
pr.oonrar.:attanlleb ao jaato l)tedhlo {ela JMep in ioaçõeP, interpellaçõ<'a CIO m çõ 11. 
Acladaillt &ti'lla lU Slarda ca .. :tle Ytsorieor- ! Discunlo do eqaenmeo\o I indicações, 
cUa de 8. Joio d"m.Rei e tambem a inml l in.terp~:ll•çõea e moçõeP. 
MallialAdeüa Rlsaan, 4le Oi. m .ntin•, cujas 1 ApprO'Va&çlo de reda~elJ ftoaeP. 
repre.enu~ 1enbo a bonra.cle re.uoir ao 1 Volaclo, em ~~.~ dii"OGaalo d"O -prejec~o n·. 
projeow ••n oadlna TeJrimentaea. 1 72, oroantlo a receih·e ftundo a do pen do 

Agora doa p .. · a~ooR á Cama do!! D.~pu- '881ado _para o fatoro (·xercicio de UHO. 
bdoa pela apre en\ação do projecto elabora \'otiçlo em 1."', do de n. 73, ercaodo an -
do pelo n s o coltet•;'O ar. Nelson de Sen· L.en·á direetor1a da Agriooltora ama aec· 
na, qne bom soobo av•llar a coa•eaiencla çlo do tlacalfs._oao dJ& goncr04 alimel1ticios 
Cla medld11,0 por pre\eodOI" TPp&rar oma in• • O bebida& ale Olt0 -8. . 
jtl8\iç• v.:-rdadeiram• nto clamoro •· qnal a • Vot)·o&o·em ·2.• do de n. 69. iaen·ando da 
de ae u:1gi · do • i sti\otoa r qalpb rados essa 'ontrlbuiçlo anonal de 2:()(010. O o3 ,.s,abe-
ClOntrlbntçlo llonoal da 2:<. 0< 100(). leetmeatos eqoipsr~&dos á i Bs ·alas N rmaes 

Bales f'Stàbeleotmaa\OR, a... Pres\dente · do Estado. • 
maatidoa por asFOOiações o por par~onlareP ,' VotaçA da red oçlo fta<tl do prnlecto n. 
vêm p oa\ando á causa da iast IJ\'tko, · em 1\3, anetorutn·1o o P Psi.JoatJ d ~ E•ia.to ·a& 
noaeo Estado, in aUmaveis ssrviços, como r. zer #doaçlo á E o tltL L\vri) do OJ. n•olog a 
poseo dar testomuob peseoal, cltan'do os do predio em que a m ama está ins~Uada 
qoe existem em Bllrbacena, em 'Oliveira e nesta ·capital. 
em S Joio Q•r.:!-Rel. 

IJ SR . JoXo LI -IPA: -E eo posso o ta r os qoe 
e~i .. iom em Stlv..ostro ll'orraz e .campanba. 

0 IR. 8BNNA fiiGUimBD : - Posao ath:mar 
entlo que e a s collegios, em soa llnanimi· 
d&dt>,.mereaem o applauso do povo mineiro 
rpelo modo por que enoamlnbam a educação 
da jnv ntod • pelo BUJili que prestam ao 
.&ta.do na tormaçlo do pr fel soro idona s 
parA o magi t · rio p imario o ainda pelo en· 
sino .metbodico ·e util que pceeum á sacie 
.dado em geral. (Apoiado& ; muito bem !) 
~ CIDtlP, areado para • fill0alisa9f,o d" 

Edado, em virlnde de olronmab.noias de 
momento, dne ser abolido, e é .o que pro · 
~ngna o projeoto qoe ora ao dlsoute. 

B oxalá, sr. Preaiden", n11Doa-mais se apre· 
aenlem no Con~eeaao Mlpelro, medidas que 
poaaam clitllcoltar a ma~ha deaaes eaiabe-
lentmentoa do enalno-c.omo easa que ira'-· 
mos de aboUr-e qao, ao contrario diaao, 
pouamoa sempre correr ao encontro desses 
mriltutoe, aoxiJiando-os com aubYençõ: s ~e
cOlliarias e outros 11\Yoros que lhes !acJii 
tem o fim bre e elevado a que se desti 
nam o p r quo prestam opt\moa serviços á 
can·a da i i\Btraco&o entra., nó J. (Mzd to bem ! 
Muito llf.m !) 

Ninguom m is pedindo a palavra encerr a · 
ae a d~acu slo d art. 1. 0 o das em ondas. 

Sem debato, ooaerra-1e a diaou alo do art. 
2 o o da meada n. 1, ao meamo já olferc · 
cida, anterio rmente, pela ommissAo de Or · 
Q&mento. 

Egualme ~ , a m deb11 t >l, encerr a· e a di&· 
ouulo d art. 3.· fi o ad a vot oio do todos 
os artig s e em endaudía. ta po L'etl 5a de na· 
mero. 

N•da·mais batendo qoo tratar, o ar. Pre· 
atden\e de igna para m nM a aogatnto : 

ORD!M DO DIA 

PRUOIRA. PARTB 

Até uma rbora da iarde : 
.LeUnra e approvafl.o da ao\&. 
~diente. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 bor .. s·d11 ta • d.J : 
?."' disco elo do proj c to n . t 8, lha od -a 

r f 9 A p blica do E tado p ·a o r tu f- UT · 
c i oi o do 19}(1. 

t.• d de n . 7t, rogulando·a reto • ma de offi 
ciaeR c prana da Br1g d11o Polieil l. 

2.• do do r . 15, de 1907, concodoo uo á. Santa 
Casa lte Mi erlcor .till do Bailo Hori zo ~ t o o au-
xilio a Qll llll do H :000 Ol-0 • 

2.· dis~u alio, om 2.0 tu rno, o projoato n. 
156, do Sanado, sob re r f<>rm c n ti tu :io :tal 
o 'l'esuu ra~ão de a posentadortas. 

Levant -se o. sessão. -
33 . "' SESSÃO ORDINARIA. AOS 5 DE AGOSTO 

DE 100\t 
PREl iDBNCIA ·no ·sa. PRADo.LoPB 

UMMA RlO :- Acta.-Expediente . Discurso do 
sr. Senna Figueiredo.-Representaçllo -Ois-
curso do ar . Argemiro de Rezende. - candida-
turas Presidenclaes. - Discursos dos srs. João 
F rança . Aristot I s Dutra e F . Paoliello.-
Apr sentaçllo de pareceres.- Apresentaçllo de 
project .-Discursos dos srs . João eUoso o 
Senna Figuei redo .-Redacçllo final do projecto 
n. 66.-VotaçOes .- 2.• discus- o do projecto o. 

-Emenda .-1. • cliscu o do proj ecto n. 14 . 
- 2.• do de o . 15 de 1907. - 2. • do de n. 156, 
do enado . Adiamento .- Ordem do dia . 
Ao meio dia, 1 ita a obamllda. acha m·se 

prc sento os s1 s : Prado Lop{'s, Americo 
LopeP,Arg~mi ro do Rezende, Holt 'l r do Sousa, 
J, lo Antonio, Javc nal P-'r na, J ymo Golme , 
C.1 mpua d Amr. raJ, Edllardo do A<t.aral .Pilc· 
Jiello, Tavaru d .M llo Joio Frenç ·, lgna· 
oi o Murta, J.oAo Li~b J», A ris totele11 Dutra, 
Silva FJrteP, Affonso Peno Jontor, Adolpbo 
Vianna, onna Pigu 1redo, Pedro Rosa, Vai· 
dc.miro de YagaJbles, E fRardo lia Cu oh,, 
Antonio Moura, J t io ·Por{>hirio, Pi!dro L'· 
borne, J lo V lloso, Sobumann, Nels n de 
Senna c Jo~é AlveP, CaUando com nanu par· 
ticipada c a ara . Xavier Rollm, Galdlno Rios, 
Tocqueville, Stylha, Julio da Motta e Agos· 
tinha Pereira e rtm ella os majs sonborea. 



Abre se a resslo. 
Lida a aota da an~cetten~e e n.lo havendo 

quem sobre ella taoa observações é a mesma 
dllda por approvada. 

:U:P&Dl.BNTB 

S .bre a Mesa não ba mataria de enldienle· 
O &r. Senna FJKuelredo:...:. Sr. Pro· 

üdentP, por delt>gaolo especial de 10 485 ba· 
bi,aotcs do disttic~ do ClandJo, municipio 
do Oliveira, pasao h mlos do v. oxc. par& 
ter o destino regimental, uma representaçl• 
em q •le aqnelles senhores pedem sar elevada 
~ Vtlla aqu :lle distrlcto, addoziodo na ro· 
p c sentaclo ra1õee ct.e ordem superior, da 
maior &tteoção e digo&& de consideraolo. 

Jun'o á represoobçlo está a demaroaçlo 
dd limites do luturo mooicipio, bem como 
uma cstatldioa commercial, por onde se vê 
que osso di>,rioto é de grande movimento 
commerclal, representado por 16 casas do 
fuenda9 e armarinh;,, de grandes capíiae3 ; 
por 10 caFa'l de generos do paiz, tambem de 
grandes capitaeP, doas pbarmacias, medico, 
tlto. 

Tambem acompanha a representação uma 
estdfstica indnstrial animadora, qoe mostra 
ser OES 1 dlatricto de gra,Jlde incremento in· 
duitrial, tendo nelle runccionando diversas 
macbinas de beneficiar café, com oma pro 
ductlo diaria de 700 a 800 arrobas; 2 macbi 
nas de beneficiar arroz, 5 desnatadeiras de 
leite, olarias, f~rrariaa, orllcinas diversas, 
npatarü a, emtlm, tuilo o quanto é aurdcien-
t para provar a operosidade de um povo. 

Mais além, a.preaentam os habitantes do 
districto do Claudio, 1U1 documento em qne 
se vê que o movimento do cariotio do re-
gistro civil, que foi o seguinte. no anno de 
1Q08: nascimentos 158, obitos 59, oasamon· 
toa 76. 

Mais além, sob n. 7, vem a eatatistica agri· 
cola, onde se vê qoe a principal lavoura 
alll, é a do café, ooja colheita é avaliada de 
80 a 150 mil arrobaP, ocoopando esaa lavon· 
ra uma grande ex~nslo de ~rra de, maia 
oo menos, 6.000 hectates de terra11oa. 

Es segundo plano, vem a lavoura do mi· 
lho qne ocoupa nma extenslo calculada em 
6.COO hectares do terrenoP, troduindo oma 
média annoal de 2.000 carros. mais ou me· 
nos, utilizados para alimentação e engcrda 
de autnos que j" tem uma exportaçlo de 
1.500 a z.ooo cevados annua1mente. 

O arroz. já ~m alli um cohi v o bastante 
desenvolvido, produzindo, além do necessa -
rio para o consumo, ama fXportaçlo de 1.200 
saccaa annualm<'nte. 

A ooltura da oaona, algodão, mandioca, 
ramo e batatas produz o neceasario para o 
consumo e algum para exportação. 

Mais adeante, ar. Presidente, vê-se annexo, 
sob numero 8, o qoadro da populaç!o do dia· 
tricto quo é de 10 .485 almas. 

Vê v. oxc., ar. Preaident(', qoe tsse dis-
trioto esta nas condíções de sor attoodido, 
pelo Congrerso Mineiro qoe nio póde deixar 
de ir ao encontro do patriotismo do povo 
do Claud io, no pedido quo elle far, mesmo 
por qao é uma população numerosa, ordeira, 
trabalhadora, cheia do extremado dl'SPjo do 
V<'r sua !oralidade prospera. 

Aoho, ar. Preaiden~P, qne o Congroaao Mi-
neiro tendo em -.ida o deaen volvimen~ in· 
doatrial, oommerotal e agricola n!o podert. 
deixar de a~&ender o pellido dos nabitantea 
y adeantado dlstric~, do C!•odio qo.P, fato· 
ramento, poderá ser om m\.loib1. io ímpor· 
~antiFoimo, um aos maia fut11.roioa do Ra~ado. 

As·im passo t.a wloa do v. e:~c ., ar. Pre-
siden~. a repreaen~açlo destes dignos p&· 
tricios, pe iindo a ou a pnblicaçlo no jornal 
ofO.oial. ( aru•to bem). 

Reprenn~t~ção 

lllaio. sr. Prl'sidonto e maia membros do 
Congre•so Mineiro. 

Os ab!lbo assignadoP, rasident ·a no dia· 
tricto da Apparec1da do Cla:ldio,do municiplo 
do Oliveira, ctesto Estado, usando de om di 
reito que lhas ou\orga a Constituiçio Bit&· 
doai, qual o t:e ropreaon\aç! ~, prevalecem-
se do mesmo para respei~oaameote so diri· 
girem li esse Bgrogio Pulamento. 

No intullo patriotico do pNgre5ao para 
ease dlstricto de pu e no presoposto de ea· 
iar elle na altura de ser erigido " catego· 
ria de Villa, com !ôro, como séde de lliD 
novo mnoicipio, vêm pedir-TO! lormuleia um 
pr jec~o nosso seottdo que. correndo oa 
transmites loga'!a seja, transformado ern lei 
por ulterior e immedtata sancçlo. Juatlftoam 
a soa nobre pretençlo demona~rando-vos qoe 
esse diatricto fértil e progressista ao aoba 
em oondfçõea de alimenbr Uo justa, qtllo 
nobilitan~e aopiraçio e que, uma ve1 con· 
seguido o de.dderatum collimado, pt uden· 
temente dirigido, pode competir com muitos 
monieipios antigoa e concorrer eflleiente· 
mente para o pro1resao do proprio Ratado, 
deeenTOlvendo soa producçlo e exporUt~o 
com grande augmen~ da renda eatadnal e 
in8ulndo etftcuaente para lllt)Jhor dlatrl· 
bnfçlo da jnatiça 'dealtminaç&o da inam· 
cçlo e entrando, enftm na froiOio de melbo· 
ramentoa que reverterão no prodrlo bem 
eatar. 

o diatrlcto do Claudio, com cUma aalobér· 
rimo, ~mpera~ora média, amenf, conforme 
os limites acloaes, oocupa oma exteoalo ter· 
rUorial approrlmadamente, de 48 kUometros 
de N. a s. sobre 36 de L. a Oéste. 

Poaane grande qaantld&lfe de mattaa vir· 
gene, com immenaa variedade de Madeiras 
de lei, oampoa ferte;s cden&as paa1agenq, 
grandes lavouras de café, canoa de asanear, 
oerea~ s e filmo. Tem regnlar producçlo de 
gado vaeom, ·caTIIIIer e aatno. Sua exporta· 
çlo média aonnal de oaré, orça entro 80 i 
150.000 arrobatt; em relativa proporçio a de 
eereaeP, touclnbo e de gado va cum. Já 
conb elevado numero de f11milias de colonos 
oxtrangoiros e estes em grande pa~te estio 
tllos ao sólo,porqne em tempo relativamente 
corto suas e c nomiasjá lbesfornoceram meios 
de edquirirem ~ i' rrenos. Possue bOas eatra· 
das de commuoicação com outros dlstrictos 
e munioiploa "i~iohoa. sua populaçao ordei 
ra, honesta, progrea ista e la borioea é muito 
superior a 10.000 habitanter. 

o logradouro publico é de extemlo rt>gu· 
lar compatível com as necusidades locaes, 
podendo ser aogmeotado facilmente. Com-
mareio bastante do!ienvohido, da m~ ama ma· 



neira a lndodria agricola~ pastoril e fabrll. 
Possue um cemiterio cercado de moro e 
4e vaa&a aréa no arraial e outro nu mes· 
IMI condioõea oeroaclo de moro ele pedras na 
poToao&o denomlD.acla ccaxoelra ele santo An· 
wnio.• 

Tem em seus terrenos Tlat& jtzida de mf. 
nerfo ele ferro explorada anUpmento por 
prooeaaos rntilllentaree com bom exito. 

A sUe do dialrtob poaene om bom aerrioo 
de canaliuolo em manilbu de barro e can· 
nos de ferrro oom oma grande qnanUdade 
de pfnnaa de agnt. 

Poasoe, além de oolroa, nm templo que 
pela sua solidez tle oonatrooçlo e belleza 
arobltectonioa de ea~ylo modemo é o pri· 
melro do m unlolpio, om pracllo para pregAo 
e grande numero de predios pariioularea, 
obdeoendo a modernos Gya~maa de ooos\rO· 
cf&o. 

Bdslem tres povoações com oapellaa e de• 
senvohida 11ovoao1o em con 1ieõe do um 
tutoro pronmo oonstitoirem outros tantos 
diatriotos de paz. Além de ootrae escolas 
partioolares, existem nll s6de doas escolas 
publicas para oa doia sexos com matrlonla 
de l8oi alumooa, bavendo grande nomoro de 
orean9u, em edade e5colai-, qne nlo recebe 
inannoç&o. 

Bspera·ae para breve a io,talJaçlo de im · 
portanto collegio partioolar f' ode se ministre 
o ensine de humanidades, o agrioola e oom· 
marcial. 

Possue um medico e duas pbarmaoias. 
A renda municipal presumiv.-1 COID a eqoi 
iaüv.a tri bu~açlo será de 20.0001000. OJ si· 
gnatuioe compromoUOU\·80 a offarecer ao 
Governo do BsS&do o prédio proprio para 
as andiencias o gropo escolar. 

O novo mnnioipio oompromette-se ainda a 
concorrer oom uma qa.!l\a razoavel annoa~ 
para e1tinoçlo da davida do manicipio de 
Oliveira de aocordo e até ond~ õlbegar a sua 
responaabilidade sobre I mesma. o novo 
monicipio da Apparacida do Claudio deve 
ler suas novas di vila& de aooordo com o to· 
Jheto appeoso n. 1. 

Como 6 desejo iosophlamavel e tranoamen· 
te manifesto de soa popolaç&o, tlor. inoorpo· 
rado ao novo mllnioiplo o prospero dlltri · 
oto de Dores ela Conqolna, até entlo per-
tencente t\0 monicipio de ltaúna, oom soas 
aotoaos cihlzar, tuendat altas em aeo ler· 
ritorio per~noente a ontros dtatrictos, oomo 
tambem a fnenda do sr. Ladislan Gonçalves 
Pooas, e povoav&o do Tejuqoelro, qno slw 
em aen territorto pertencem ao municlpio 
de Oliveira e ainda a poToao&o de-Parrei· 
raa e Gentios-terrenos annexos á Co qnia· 
ta, mas periencentee aotoalmente ao disnt· 
elo de Itatyaosau. 

Os demais documentos neOé arioa vlo ap· 
pontos a eata em folhetos numerados e esta· 
tiatioaa paroiaea. 

Conflam os aignahrios qne, examinados ea· 
tas e os documentos juntos, oom a elevaç&o 
de viatas e criteriosa orientaolo inberentea a 
esta elevada oorpor&plo legislativa, nlo ne· 
gareia vossos sabios votos em pról de aeo 
JOBW dealderatam. 

Confiantes em vosso espirito aluaente 
patriotioo e na justiça ela taosa apardaa 

;I 

tranqnlllos o deferimento de soa juala pre· 
tenoio. 

Saorie o fraternidade. 
Claudio, J.• dejolbo de 1909. 
(Seguem-se .151 asaJ"nlturas). 
Pu!>llqne·ao, na tórma reqoeri4a e remetta· 

se á commissio respectiva. 
e ••· ArKemlro de Bezende.-Pe• 

di a palavra, ar. Presidente, para passar ás 
mlos de v. ex c. Ulll& represen,ao&o de elei· 
tores do monlclpio ile Campo Bello em qqe 
pedem a oreaçlo de uma feira de gado na· 
qoeUe mooiotpio. 

Torna·se desneccssario justiíloar aqoi as 
vantagens qoe podem vir a quaJqner mo.ni 
oipio qne ee dediqu~ á iodustria pastoril, 
como Campo BeiJo, o estabelecimento do uma 
eira. 

Os meus oollegaa sabem os beneficios quo 
trazem etJses estabeleoi!Deutos, jf. tendo stdo 
por diversas vezes isso demonstrado á Ca 
mara por illnstrados c.,llegas, quando se dis· 
ontiu o projcoto orcando Câras ; mas si levar-
mos em oonsideratAo que Càmpo BeiJo é muni· 
cipio essencialmente pastoril com extensas 
pastagens ceroada1 da excellentes aguadas, 
em um ponto da E. F. Oes&e de .Mina&~, na es· 
l&çlo de Tocasno de BrUto, veremos qoe o 
pediJo que mando t. Mesa deve ser aUendi· 
do porque vaa concorrer para o progresso 
de Utll muniolpio qne eotra em rr~nco de 
&envolvimento e o deve q uasi exclusiv .. men · 
te á indostria pastoril quo é a príncipal a 
qae se entregou naqueUa sona. 

Assim endo, ar Presi1ol"t.e, passo ás mãos 
de v. e1 • a representaçlo, que estt. atsi · 
gnada pot grande numero de eleitores, on· 
tre os qoaes, boiadeiros, criadores e inver· 
oldas, afim de q 10 a envie á commisslo ra· 
spectiva psra esta dar o seu parecer tormi· 
n&ndo por um projecto ou 'Pedindo " soa 
romeasa ao Senado, onde soffre os t~amitcs 
regimentaes um projecto quo trah do mes-
mo fia qno a representação. 

Voa ler a represenuo&o: (lt). 
Devo ainda dizer á Camara qoe n!o se pó· 

de objectar qne a oreaç&o da feira em Cllll· 
po Bello vem prejodioar as de Sitio e Bem· 
tloa visto como as boladas qae transitam por 
Campo Bello, e oiroamvizin.b.ançaa nao as 
prooaram, indo direotamente i santa Croz. 

Tendo, assim, Jnsüftcado o ·~edido dos elei· 
torea do moniotpio a qoe mo referi envio·o 
á Mesa para oa devidos ftns. (mwüo bem). 

o sR. PRBBIDBNTB manda qne se remetta 
a representa{)f.o á oommisslo de Agrionltn· 
ra e Indostrla. 

Oommú&M de Instnlcção Publica 
o sR, JoAo VBLL?so pede a nomeaç.&o d& 

om membro para a oommiaalo de lor.tru-
oo!o Poblloa qne se aoba des!aloada.-E' no· 
meado o sr. Argemiro de Relendt. 

CANDIDATURAS PRB9IDBNCIABS 
O er . .João F' .. ança: -Sr. Preside~:· 

tP, tenho ainda o esplrito conturbado pelo in· 
o\dente qoe hon\em, nesta Casa do CoogreF· 
so MineirC', acoarretoo pesares. tanto oa 
membros da menoria, como aos da Ulunro 
traioria. 



Lastimo profundamen~ qoe do oa~po: daa 
idéae das discossõ 3s alegres dos prmolpioe, 
onde' s9mpre procurei oollooar a qoeailo, 
houves>emos resvalado no terreno do&· sen· 
timantos pessoaes, por demafe melin~rost~ , 
onde não tenho o nem quero ter prattoa de 
luctar. 

•Amigo até· o sacrificlo, d& !oi Pinboir!l, 
tendo pela SUll memoria O CQUO que ter11 
p'Cb a do m u arlo r_ado pat" o· que c~nstitoe 
o mPU unico patramonto de m .: rectmeoto, 
impõt · -n.e o d ver de declal'~f' á Ca~ar 
dos Daputado r, cviJlO o ma especte do lllltl · ra-
c ão publ oa qu n!o lan~aria mlio do seu 
no me augusto oinão para ma&is o engraodaJ 
cer e tornar queridP, de tod a ar sua memo · 
r ia. 

Dss ih;çõe que t nho ft itc das dout_rinas 
do Grande Mot to, em abuno dl> tr mtnhas 
convic~õ = s, n:trabides do seo h•gado poil · 
tic1· o qual p rtrncJ :10 povo r é o meu ore 
dP, 'l!bsolutamt.> nt nlo fe J:O::!e depr€'bende_r 
que a mioc rw o tomasse oomo sua bandet · 
ra, como se u taJi~man d viotorla. 

Ser a uma hedionda c- xploraçlo, a que e 
nAo dat in a meootia nc s .a C~osa, r,m tor no 
do nomo id olatrado ;: or todo~ que ~e ella elo 
perter.co <' XCI a. i vamE'n~" • o mo n!':l pcrten. e 
á ma i ria , ne m a partl JOf, nem a J'ropr1a 
11' milia . ~~, orpbandad(', as que p r re oco 
á P11 tr ia, á. hu aoidado á hister ia. (Multo 
bem do sr. Ignacio Murta). 

Nilo conhod João Pinheiro na sua intimi-
dade p litioa. e, n~E se particul ar, ao que 
oi só o conheceu um amigo_ ao quad rtve 

1 ~ todo o scgi edo de sua vida . publics, e 
pelo qual se saoriiicou:-osso amigo é o Povo 
mineiro. (Muito óem!) 

Sou m •smo incapaz do insinuar, oomo o 
fez o tllcstrado sr oador quo di outiu tal 
que tlo no Senado Mineiro:-que si elle ex 
islisse, sua attitudo soria do ooodemnação 
absoluta, iotraosigent(', f rmal , impled~sa, 
a essa agit&çãu, que s. exo. qoaliftca.cte M"· 
tJfioial, talvez. por lalta.r-lhe o bafejo of1l · 
cial. 

Continuarei a citar o modo do v~r do BIO· 
doso Mest re, do philosopho, do evangeliaa· 
dor, do gooio, sem prooooopaçlo de Citar 
desvirtuando a sua memoria, qoe tem um 
j' zlgo perpetuo no me a ooraç&Q e qae guar-
darei como fogo sagrado, alimentaadc 18 
miohas crenças de moço e de repabllcano. 

Toda o qualquer pess a poder6.tfazer o mes-
mo; o dogm do Grande Morto nlo é privi· 
lcgio de pPssoas ou de partidof.: é do clominio 
publico. e está traduzido t'm suas p atafor-
mas politioa , em sul!& meneegf"D •seus 
discursos . 

O R. JAY:lls Oo.MB ·: - V. exc. o t'6. cbnven-
do no molh t do. ~ingoem aindil contestou 6 
ostá. na comcloncl11. do tod<'s, tudo hso qu 
v . c KC . vem dizendo. 

O ~R • OA O fi'R AN\ A.:- Nlo p-o sa: da me ma 
fórma o ou 11l u tr11do coHega da maioria. 

SAo est as a '-' Ciartções quo jatgO"ne-ce~811-
rlas p ta sa l" 11 g oardar a llttitude d-a- mino· 
li~ na que tAo que vimos dlsoutmdo. 

l\ão e tou fl'dndendo a.- ninguem; julguei· 
oro na obr i açl1o d& diit' eet:all' &xptfoações 
para qu a nlo su di _a quo ostamcs prot~nan· 

do a memoria daqneUe qae foi oommom ami· 
,go tanto da maioria, c0111o d minoria. 

Qoando abracei a. carreira polUtoa, ar. 
P resi4!ente.:ceno.eau-.a de qoe la oocopuo ma. 
posto -te aaori1loioa, qae eJ:ilia o ma{or dee• 
p'endimento, o maia sut1 ime desinteruae, 
o- mais ooaplrio detpreso· dM h• nrarta e 
'glo11ias v c1:a ~~~ pre~coop1t91o de deda · 
qoe. 

Qaau1o'l rzioha ai oaçlb s.ctoal, coh~l'édte 
com a meus principio& o com a odnba- ooo 
'so,r noht, nlo tomo a.baoiuta ento a euaa 
conseqnenoias, sejam qoaee rorem, e .para 
mes ma. enuoniro e~pJic , çlo a; propna clou-
lta.ina! do ea11doao Mestre, qll.Uide dilút: 

c~ a poli\ i a nenb.om.a pl siçlo é mi~!ieKGt 
qlle.eeja as umi1a oom bQota:e man\ld ?OIDI 
lct.e Jntere8f!e, n Jl 1 a propr1a persegUJç•O'I 
o: s'oma ser a sagraçlo de·um merecimeow, 
passado ou o sign ~ l de Umli grandeu~ f'n· 
ura.! 
(Muit~J hem I Muito hem! Palr»tU pJ'OW"ffll· 

das trM galerias. O ar·. Presidett~ faz soar los tympanos e reclanta atteJJ#jo). 
O r . Art8totelt.>8 Du«ra· (motnmMJ 

lto geral t:U atúttção-) .: - Min.lla& prese~ça D• s 
ta tribuna, sr. Prcstd< ate, só, se exph< a pel 

1de~ o j o do bom umprir um dever, p-ois1 t odw 
a C!! m&rll Fll.be , nAo ou alf• i to ao~ tom io 
or11 toriG!!, " ujtt. fe1 t •lidMd o to recinto tem 

't t monbatto na eg.ttt Ao desled u ltimo 
1dial!. 

Bontem, qu~;nd um dist inoto cc- ll~g& dA' 
'mai r ia dava resposta oaba. l a om lllostlf' 
lmemvro da minoria, ou proferi um 1; pa-l't& 
e fa~o questlo que o mesmo fique re,il · 

' ttdo nos ..ittnau, afi!D' de · qoe nlo seja 
claseiftcado oo numero dos denomio11doa: 
cdo calor da dlscoel!lo• e quando se • \lve!" 

Ide emitli r ·julso imparcial sobl'e est• pe· 
quena, maB' j6. celebre yhase da prsaen~e Je. 
gislatura, nl'o se & bate om protesto que de!: 
ha muito desejo fiiZQr : A memoria t)fnlratt 
da d8 João Pinheiro "tem sido profanada tte• 
te recinto. 

0 BR. Jo'J\o FRANÇA :-QQér V, êXO . &'Vh&r 
lo incidente de hontem 7 

0 &R. ARiiTvTKLBi DUTRA :-filo VejO offen-
Sa para pesao• algoma no qoe acabei de re• 
'petlr-, ar. Preaiden~. por~e olo declin~i DO• 
me8j n'lo indlviduaUaei niÍlgoem e, si h a oa· 
rapota, qoe-eej tomada e.oUUzada porquebl} 
a p riori, se julgar reo confés10· de tal crime. 

u ar. JoÃo F'R>ANQ.&..:~ uw jolwoet rea 
confesso, nl'o me serve, nlo proftlnel o no..-
de Joio' Piohefro. 

0 SR A'R11TOTBLB8 DUTR~ :-Sr. Presidel:IW;. 
'é nm prote to • qoe> se vinha· ndoralmentel 
ftrmand'O no ooo-ceito"Qaasi unantme da C1 1sempre A'9'nero81. na venerso&o ctaa•ointl da 
mortos, mesmo qo1ndo eatee teallam o; setl'l 
r om& llga~b á mai acceeast~eincandoecent.es 
qoeRtões p latic e-; prot98to contra. a iT8pe 

,tiQÕ · s frequentes dos priocipioa do Illli 
feiu..s aqui diarit.m .nto. 1 ruo fé e sem eoni-
ata 

SP. Pr;;sidcnte. óm&!lto quoar olo OODbe· 
<mo, nllo collq)r bendeo, o lo arr on. O' Ulvlno. 
M't str e da· demoora · mineira, pedoJ á iovo· 
car sna mí'mcrJs ... 

' ' &l'. JoÃo JIR A : - ·Nlo a t1 n o • invo-
<JII!IIIIIoo .. 
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o aR. AmeTOTBLU DuTlLA ••• para aernr de telar do lar, na aua tripUce fnnco&o de~ 
anjos da goarda ou de bandeira sob coja Irml e Filba para lanvat-a na prlloa publica, 
sombra se pretende vnar a maia eateril e onde se desenl"('11lm as manile~çlfes ,._. 
estérlllzadora das loctas-a da poHücegem lngueiru e oe arreganhes pollticos. (Jl'~ 
-deata mesma politicagem que 8lle tanto bem !) 
abomlnav&(apcrt<ido.r, m1dtobem !). • O sR. loi.o P'&ANçA:-Isso é uma insinua• 

Jolgo m~, ar. Preeiden'«), Insuspeito tanto çll.o qoe a minoria ainda nlo tez. 
qoanw os qoe maia o sejam para falar desse o f R. ARisToTELBS DoTRA:-Sr. Presiaen~ 
nome aogoa\o, que tenho ouvido ntste reolnw quanto nlo teri~ doloroso nará a grande ál 
ora com entbos1atmo,moitas vezet~ com pruer ma eoocilladora e paternaPda Divino Mp~ 
e algumas on~raP,pua-me dízd o, com magoa, tre U. dlimoenoia mineira sllbe tosse da4d, 
mu sempre com a mata profonda aaoud~. e,.goendo se do eterno e silen-cioso jadgq 

Minha 1nsottpeiçll.o é maior quando se oon- de Caeté, tOViL' ae falas dos f•lsos e1:eg~ 
eidera que ainda moito joven foi d18'tiogniilo dos prinolplotl qoe ptêgoo"e e:nctitoo com 
oollt a afreio&o do immortal Joio Pinheiro e tanta fé e amo!'. · ·' 
tive a inei1ne honra de iniciar a mlr.ha vida Nem ootr& juiz-, er. Pt'e!fftfedt , /!ldtYse 
pr.blica sob os aospitioe felizes da eoa se- !uer desde qqe se conhe~a o TeUr a qqe 
gora orientaçlo ·Jolitica. o oondemnaratb, ostractsmo' d'e Jongos1anu»;, 

Nessa occuilo era om homUde medico sem uma qoeba, sem · om getto·•db desosp~ro 
em opulenta cidade, da zona da ma\ta, d9 contra que~~t quer, por que EU~, evangeiiia 
meu adorado Estado, mas com a felicidade doJ> da Republlca, eab1a mnlto bem qoelse 
rara de neroer uma cHoica de rai<>-·largo. olo ta21 a felleiclade •'Cie um povo oom a -,do 

Nll.otlli, por,anto, nlo o soa he>je e. espero llUca e sómeil~ pela 'POiitioa. 
em Deus, nunca l!er um politico proft rional. aem»re que QJ.e retlrp, oa que ooç, refd· 

o ta. Jrlo P&AiiQA : Nrogoem r z da po- renotae ao gra1tíle Meetre;J é com sao~ad• 
litioa prdlnlo. eincer•, sim, saudade que nada mal! ~· qlfé 

o sB. ARI TOTRLBS DuTRA. :-Perante d qne· um' atd:mo~O'immenii'O lnot!t'd.& ~ se oob'tltl 
1 ido Mestre, ar. Prt s1oeuu-, olo tive outra tóda a Ns~lo, quB'ndo o aujó cfa morte pairan· 
apresenta~ lo que !oH-c ..... os meus !rt qobsi· do sobre o Palacio d Liberdade, tneombroo 
mo a. eri\oP, além do ASf.-rçoa de tU no do toda a Pàtria querida e sl!Uoo~·aqnetles labto's 
povo qn-3, com (é toab.-~lavel no fatoro e qoe E{) tiveram para o povo que norteoo•pa-
amor entranhado ao trabalho, lochvs pela lavraa de té n'>' trabalho perteveran~ amor 
"Vida, consounte os exemplos do inolvldavel á instru~olo protlistonal e de horror á poli· 
Joll.o Pinheiro. tio».t~m. 

Ao iniciar meu di~oarso, 1r. Presidente, Sat!d~de profunda ~t · de.stntet-eaeada, P'r 
diue, tenho <.Uvldo, Desta Caea, muit s vezes que nrb é dado a nenhum mortal esperar 
com pruer, e verdadeiro on\bu tasmo e al· pairt.oinlo da quetD já intentâra viagem a 
gomas cu\rae com magoa, ee pronunciar o cessa r('giiio inexplorada, ddodê jwmals -voltá· 
nome aognato, mas sempre com a maia pro· ra via.jor algum•. 
tunda saudade. B i3omo nlo hei de ouvir Ao terminar, ar. Presidente, !aço minhae 
com prazer referenclaa ao seu alcorão repu· as palavras prGDunoiadae no ambiente sere· 
blicano, la suas doutrh~ÃII que, como profo· no e r( flectido da Camara alta. prononoiadas 
alo de luz, se derra:earam por todos oa por nm disoipulo que aoobe amar e com· 
recantos do Ralado 9 prehender o Mettre, palavras que o:~boaram 

Nlo e senüria bem oom minha oonaolen como om olangoroao protesto contra a pro-
oia ei me apartaste doa prinoiptoa que apr&n• !anaçlo, qae ae vem faaend.o, do nome ven 
di hontem e que, hoje, eo tenho a fortllD& rando. cRespettemos, poís, a memoria d 
de ver eucutadoa com toda a té, lealdade e grande Morto, nlo proferindo jamail Bêt~ 
oonvtoao, pelos benemeritos estadia da nome no ambiente oalido das paixões • 
Succenlo polltioa qne, em hora feliz para a (lltdto bem! O orador t mt~Uo /elicilaào 
nos&& adorada Mio.,, o snbati.tolram no go· por ""' colltgaa.) 
verno. o ... F4 Paollello a- Sr. Pretiden~ 

Nlo honraria, e~. Presidente, taea entin&· pedi a pat. vrl' apenas p.ara fase r ligeiro re~ 
mentos, como jl foi dito no senado, at, por paro ao qu& sobre a múaba r.eesoa pubJioou 
um momento atqoér, proonrasse ctuTirtuar um dos ct~arioa des" Ca'pita, em tua edJ~o 
a polittca do trabalho paoitloo que., com de hojt'(Da locral em• que notioiou o que ocr-
braço forte e orlentaoAo nrme, ~ejo pratioa· correo na tumoltooaa aesdo de hontem; 
da pelo acNal governo e foaae m ~ollooar nesta Oamara. 
ao lado da .remagoaia tnmultoar ia que, nom O Uorreio,M Dia. narran,4o as oeoorren· 
dPaeapero de cauaa, ae. manifesta· dentro e cite. eeer611'1t o aegointé: cNo meio elo tu· 
fóra deste recinto com a mait deploraveJ multo, o ar. Paoliello lenntou se e verberou 
das toqoaciddet pr•gonicu, verdadtilaa taovamente uma phraFe insnltu011a. • 
vldtas da aaude. O tmpre'f8 do adtefblo. n.ova1nenü no WJ,· o sa. Jo•o Fa.\NOA:-V. exo. n!o pode riodo ou,~, P,Oc!erla· dêiqr tr'~pa~;ecer 
eondemnar meo modo de pensar. Peço a pL houvu e eo intetvia4o antes na· dlaon'eell.o. 
In r•. <>A, r, Pteaidwe, ~ u\0 6. DOai ti VlliP'ttté 

o sa ARI,TutrBLBB DuTRA :-Eu aeria 11111 ver 4e. 
trahidor aos dogmas do Meatre J&ct.laMe DIVu.tos sBB. DBP01\\DOI :..-AI'Oiado. 
com os demagogos qoe, aUingindo ia raias I O &a. P' .. PA~~LlBI..LQ :.-la, já sm DJ8Io o .ter 
da anarchia, nlo trepidam, até em d~avir- molio, ~a. de a~p&llaa a aeuJo, quanjq, 
to•u· a ugrada miBEio da mulher, anjo tal· ou•lla oma plante qoe ne:guw o~nsl 

A. C.- J9 



aos mc~mbros da maiorl•, qne foram amigoa 
do sandoso dr. João Plnheiro e qae hoje ool-
toam e ooUnarào sempre a sua memoria 
fmpereclveJ, protestei com vehemencia con· 
tra a expreseio qne me attingla, ferindo-mo 
em meus brios. 

Sr. Presidente, estou aooatomado a asso· 
mir sempre a inteira responsabilidade dos 
aotos que pratico e das palavras que profiro; 
mas nlo devo consentir se me attribua uma 
f•lta em qae nlo incorri. Attlrmo, portanto, 
que n!o flli eu quem iniciou o tumoho de 
hontem. 

0 SR. NKL'JO N DB 8BNNA B OUTROS 8R3. DB 
PUTAoos :-A camara esta soiante disso. 

0 SR. .F. PAOLIBLLO:- A C&íDa~ pode dar 
teatemunbo disso; além do que, havia no re-
oin ~o e nas galerias uma moJtidio superior 
tal ve1 a 300 pessoas, que presenciaram o qoe 
aqui se passoo. 

Era o que eu deseja'Va dizar, para qoo 
fique cons1 ~nado nos annaea da Camara dos 
ara. D p utados qoe, não fó na sessão de bon-
tem, como em outra qualquer, jamais fui 
provoo4dor de tuuultos. (Muito bem! Muito 
bem!) 
APRESBNTAÇÃ.O DE PAB.BCiUUH DAS COMAUitÕB~ 

O SR . SILVA FuRTE •, por p.1rte da oommts 
são de Petições. envia á Mesa o RPgoiotr 
Parecer para 3. a àl&etulãO do project•J n 67 

.n. commi ~ io de Repre!ientações, Requeri 
mantos e Pe\lções ofrer<>ce para 3.• dlscus 
elo, com a mesma redacção, o projl!oto n. 
M, 8pprovado em 2.• sem emen •as. 

Salii das sessõeti, 5 de agosto de 1004. -
Silva Fortes . - Ig01u:i • M:1rta.-João F. ança. 
-Antonio Moura -A imprimir- e. 

O SR . JoA.o LI~B >A, em nome da commls · 
são de Orç.\mento e Contas, apresenta o se · 
guinte 

Parecer n. 1.61 

O reitor do Oymnasio de Lavras. como pro-
curador da AssociaçAo Norte-A 1lericant, prc-
prit ta t ia desse estabelecimento de ensino, 
pediu ao Congresso Mi neiro isenção de im 
postos estadoea para acquisiçio de terrenos 
para o desenvolvimento do ensino agrlcola 
qu ) a Asaociaçlo matém em escola annexa 
ao refclrido Oymnasio, e onde mensalmente 
é ministrado o ensino a ctnco apprendheB, 
de acoordo com o art. 9 •. n. 3, da lei n. 
-454, de 6 de aetembro de 1907. 

Acbando·ae o case previsto na Iettra b do 
art. L·, da lei n. 461, de 11 de setembro de 
1907, a commisslo de Orçamento e Conba é 
ele parecer qoe seja o requerimento enviado 
ao Poder Bxecuii v o do Estado para aüender. 

BAla das Sessões, 5 de agos~G de 1009 . -
Joio U sboa, relator. - Senna PJgueiredo. 
- Affonoo Penna Junior. - Pedr.> Rosa. -
A imprimir so. 
.APRB8BNTA.ÇÃO DB PROJ.BCTOS, IUIQUBRIMBNT.!S1 

INDICAÇÕ.1U, INT.BRPKLLA.ÇÕBS B UOÇÕB~ 

O e r . .loão VellotJo:- Pela commis· 
alo de lostrooçlo Poblica tenho a honra de 
apresentar t. uclarecida oonslderaçlo da 
Camara doa ara. Depatadoe, um pr.:>jecto do 
lei, qoe procura cone Uar os elevados in 
tereaaes do ensino nas duas casas do Gym -
naato Mineiro; internato e externato. 

Ha muito qlle ae reclama pela reorganiza-
ção deC~se inetltnto de ensino secnndarlo, 
mas, eatando em elaborac;ão, no Congresso 
Fedenl, nm novo Co!igo de Ensino, aoonse· 
lbava ~&pro ieooia qo" aguardaaaem .k ~& oon· 
n~ o desse projacto em lei, para podermcs 
de modo completo e detlnUivamente proce . 
der á :. umodela~lo do Gymnasio Mioe1ro. 

Parecendo, porém, qne no decorao da pre· 
sente sessão legislativa, aqaelle projeoto nlo 
recebert. ainda a ultima e deflliitha aagra· 
9lo, deliberou a commisalo, qae h ,mUde· 
mente represento nesta mlu&o, enfeis:ar 
neste projecto, as mais acceitaveia reol.&ma· 
çõee, no momento aotaaJ, ficando desde já 
o Poder Executivo auotorizado a proceder á 
allaüda reorganizaQAo, quando Cor promulga· 
do o novo Codigo do Ensino. 

Vou ler o projeoto : (liJ. 
C'lmo v. exc. acaba de oovir, visa o pro · 

jecto a eqaiparar os vencimentos do corpo 
docente aos que percebem os lentes e pro 
ressores da Eioola Normal e do Curso Funda· 
mental da Caipital do E~tado. 

E' medida que bem ae juetidoa pelas fan· 
cçõea e categoria assignal~&das aos respeoti· 
vos funocionarioP. 

CJnsigna tambem o projecto providencias 
tendentes a regularizar serviçoP, fixando 
o ~ rtas despesas e reduzindo ou sopprimlodo 
ootru . 

Com esta ligeit a. fundamentação, eu entre· 
go o projeeto ao eEclareoido exame da Ca · 
mara, reservando-me para fornecer msis 
amplas infvrmações sobre o assampto, qoan· 
do ror ello fobmetiido á. disou~são, nos seus 
turnos r egimentaes. 

( lluito bem ! ) 

Pt·o;ecto n. 7 5 

O Congresso Legislativo do Es~do de Mi• 
nas Garaes decreta: 

a rt. I. · Ficam equiparados os vencimen: 
tos do corpo docente do Gymnaaio Mineiro 
(Erlernato e Internato) aos doa lentes e pro· 
t'essores da Escola Normal e Corao Panda· 
mental da Capital do Estado. 

§ I.· O Reitor do Externato .Perceberá os 
mesmos vencimentos qoe os d1reotores da 
Escola Normal e Corao Pandamental. 

§ 2: Ficam elevados a 2;000SOOO annuaes 
os vencimentos dos tospeotor'la de alumnos 
e a 1:6001000 e 1:000$000, respectivamente, 
os aotoaea vancimenlos do porteiro e ser· 
vente do Externato. 

§ 3.· E' areado um logar de auxiliar da se-
cretaria do Externato com os vencimentos 
annoaes de 1:20QSOOO . 

Art. 2: Ftcam aboüdas 18 propinas 
maroadlls por lei aos moamos lentes o 
professores, pelo serviço de exames do c&•r-
so do Gymnasio Mineiro, aos quaes serão 
ellea obrigados independente de outra remo· 
neraoão além d a seos vencimentos. 

At1. 3. • Cada lente ou professor aer& obd· 
gado a lecoionar até ao mulmo de qoatro 
horas p: r dia, ai aaBi.m o exigirem 11 ne· 
eeaaidadea do onsko. 

§ 1: o goverDo expedlri, em resúlamento, 
nlo só instrao~õ es sobre o modo de aobati· 
t11ição doa lentes e pr4:1t'essorea entre aJ, at· 



tendend<', qnanto poeaivel, á equitativa dls· 
tribniçlo aos! trllbalbos leetivos, como tam· 
bem providenciai! sobre as medidas que 
melkor coneoltem á organh:aoAo gymnasial, 
de accordo com as preaorfpçõe3 vtgentes do 
Codjgo de Eadno. • 

Art. 4.· Revogam se as dfsrosl(ões em con· 
trario. 

Bala[ das sessões, 5 de f gosto de 1009.-
JoAo Vellosr.-Jo&o Lisboa.-Argemlro de Re· 
zende.-A lmprimlr·se. 

O SP. tleaua F'l3uelredo. (.tem re· 
vi1ão do orador):- Sr. Pro~idcntE', vou sub 
metter t. oonsideraçlo da Cas um projr cto 
de importanoia indlscotiv• 1 para a actuali-
dade e olljo ftm sei á o nos1o erguimt:n&o 
economico eom o qut l, como a11lr mira o 
ex-presidente do B)taao, o saudoso dr. João 
Pinbeiro[&nrgh á o doeenvolvimento finan-
ceiro do Mlnae. 

Tive a sa•taraçio do apresentar fm 1905 
m projeoto que transitou nesta Casa, bl.'m 

como no Senado Mineiro, e foi sanccionada 
pelo ~11oder execn•Ivo. creando o crEdito 
agrícola, lei que foi mala tarde rercrmada, 
t ftm de que o gove1 no podesse entrar E'm 
accordo com o Banco de Credito Real de 
Juiz de Póra para o eetabeleoiment.o de WDa 
carttira, na léie do estabelecimento, para 
operar &obre o credito agricola. 
Ma~ Sr. Presidente, a quanUa emprt'gada 

para este ftm qne, como todos aabem, é de 
10.000 contos, pode ser considerada nolla 
em relac;lo ás neceuldades da lavoura do 
Estado. 

Sr. Presidente, os clamores se levantam 
de todas as partes, as necessidades fnsop.e-
ravcis da lavoura é consa conhecida de 
porto 1 r todos aqllelles que se relacionam 
com os Javradoru. que c uvem oa sena la· 
ment s e conhecem as suas difdonldadeS: e 
as condições 'xcepcionaes em que se acham, 
ucepcionaeP, digo eu..pela ta'lta de credito 
pela falta de transporte, cem tarifas pesa· 
das e, além diJso todo, em virtude dll má 
organização commercial do noso paiz, e, as-
&im sendo, a diminuta quantia de 10.000 con 
tos da réis nada poderá sati~fner b nigen· 
cias da lavoura de todo o Estado de Mlnav. 

O project.o qne ora venbQ sobmotter á 
t:om.tdera<lo da Camara, visa crear, nesta 
Capital, nm banco qoe possa operar sobre 
o credito agricola, com gr f.nde capital. 

Sabem v. cxo., ar. Preslden&e, e meus 
collegas, qn11l o fim do fredito agricola, em 
sua accepçlo proptia, on melhor dom ban· 
co de credito agrícola. E.' }ara fornecer ã 
agricultura dinb~iro, destinado a ser des· 
pendido em operações agrict.las; nlo é para 
Hlt desvirtuado em OJerações commeroiaes 
< u iadustriaee, maa sómente tem o ftm de 
1er empregado em bene1lci.o do lavrador, 
11oe, em dado momento, nlo pode oam1nbar 
pela falta de renuraos, ou qoe se manetm 
edacionarlo, nndo o prodooto de &ua co 
Jbeita, o suor do sen rosto, perdido por C.l 
ta de dinheiro para transporte e pt-la im· 
poaaibilicla.de de encontrar mercados promp· 
\CIB e remuneradores. 

0 1&. IGNACIO MllRT.t.:-Ap9iado. 
0 SR. 8BNN.t. JIGCBJRRDQ:-0 credito agrf. 

cola dettioa-ae ao lavrador qoe delle se ser-

ve, quando lhe faltam mtios para adquirir 
animafl', macbinas, instruo: entes que melhor 
possam pHrarar a terrJ, 1 qnt.ndo lhe f,!ta 
dlnbeiru para fncr f, ce as desprzas com a. 
c:olhfita tu mt-• mo para c sperBr um prtço 
mais nmunc rador. nas baixas dt s mcrc·adcs. 

E isso, 1r. Presidente, é o que vemos a 
todo momento: a Javcura lucta cem a f11Ua 
de re~orsoe, com a dlfft ('Uldade do trant~J.Of· 
te e tambem vê-se em oDlbaraços para at-
tender a dividas prerentes, quando l& pre· 
ços dv mercado nlo compfnsam, ao mono•, 
o custo de producçlc>. 

o ftm do credito agd . ola, ar. Presidenw, 
é, pois, amparar o lavrador qoaondo se aoh» 
nas condiçõ(s rm que •Udntamente venho 
! xpondo. 

Disse que a fnstitoiçlo do or~dito 1 grtoola 
visa unicamente fazer Emprestimos des\1· 
nado á fxplora~lo do Eolo, dando valor qcasl 
immedi~ta t. terra. De rao&o, sr. Preddentt>, oa 
eu prebtimos teitos á lavoura, lm c:omrçu ou 
já em exploratlo, só tem um lu: valoriz&r 
as terra~, amparar o lavrador, assoberbado 
I or ionumeras ditftculdades no seu I• bor 
dlarlo. 

O sR. IGNAcro MoRTA:- Apoiado. 
o • R. SDNA PIGUKIIlBoo:- Disse a v. ~xo. 

ar. PresldE'nte, que •e opHações destinadas 
ao credito agrlcda, n!o só s!o importantes 
como até neces,arios ao productor, 'Visto 
qne, moitas vezes, elle tem necessidade de 
diDbeiro para ooncloir a colheita. para apro· 
veital-a, o ~~-e faz adqo.irindo animaE s para 
engorda on croar. 

E' f• c to qoe o Javt ador, depois de ter a!· 
canoado a colheita -vê-re, moitas vezes na 
d ora contiDgenoia de n!o poder aproveitai a, 
por lhe faltarem recursos, o qoe só pode ser 
obatado pelo credito agricolt. 

Disse eu ainda que com os recursos for-
necidos pelo credito ~ gricola, pode o lavra· 
dor meJbçrar a terra, aogmontar a soa J!rG• 
ductividado e, portanto, aloançar colbe1laa 
mata abnntf&ntes. 

Poi por isso, para o melhoramento da ter· 
ra e aogmento da soa produothidade que 
se creon o cre~ito agricoJa em mllitos paizes, 
não ( xiaUndo entre nós insUio1ções que 
preent bam esses fins. 

Slbe v. <xo., muito betr, sr. PresidentE>, 
quo no principio ~o secolo pau do, do ae· 
colo 19, em qoe a agricultura não estava 
ccnvenlentEmente dt senvdvida, em qne c a 
processes da ind lldtrhiliu gem da agriool1 u· 
ra oram desconbecidoe:, portanto, não appli· 
Obdos, n!o &e podia lançar m!o do crellito, 
porque o insncocsso era certo, era te goro, 
deante da pequena pl'('ducçlo e difficuldades 
de mercad< a. 

AsEooiad<s·os o nbeoiment• s da agricoltu· 
ra á chimtca, á pbyfioa e & botanica, ou 
melhor, empregados <a meios soi~ntiftcos 
no arroteamento da terrl*, poude-se mais tar-
dt', no ft • do secolo 19, aueaurar que o ore-
dito auioola seria um • tftcaz au:rilio ao 
prvdootor para a cultura da terra, po"tqne a 
oolbeUa viria compensH os aacriftoi a fei$oa 
peJo )atrador, á custa dos me\bodos e pro· 
cuaoa novos. 

Foi no comeoo do secolo paS&ado que Ri· 
oardo e Stnart MtU tormolaram a ltl de 



!
'~mento menos que proporcional, .s~gun
a qual os capUaea encorporados ao solo 

nm prodooi.o pouco elevado si bem que, 
dobrandO-se aa aommaa empregadas em oma 
exploraçlo, longe ea~va de dobrar a oo -
lbei~. 

Booarando.ae a a_grieuUura de.entlo, essa 
léi era e:ncb; ,IDaa hoje, em virtudéios me-

. thodos actoaea e. novos processos, podemos 

.m"'mo dizer, éDl virtude .4a indoa,riali&t 
ç!o da agriooiQl.ra, note-se um ver•adeiro 
ooo.trnte entre o .Principio e o ftm do se-
colo XIX e o prlriolpio do aotoal. 

Graoas ao ,progresso da soienoia. o poder 
ele absor:poAo ... do aolo tem-se oonsideravel-

,mente desen'\lolvido e com .elle o oreaot-
mento da colheita. p ~odozlndo-se mais bara· 
1o, além da tertilizaolo da terr•, a rapidez 
do trabalho. a taoilidada de uaospor~ para 
o centro dos morcrios e, portanto, nova or· 
ganilaçlo eoonomioa, tanto ~a agrioullu •a 
como da indodria. 
,Sr. Presidente, a tSomma qoe o projeoio 

consigna para a creaçAo do banoo agricola 
n.lo é iosignitloante : é de dois milhões ,es 
terlinos; e acredito qoe deante das necesai -
dades actoaes da lavoura &6 uma aomma 
considera vel, empregada prudentemente e 
conscienciosamente poierá satutazer a tan-
tos reclamos e a tantos clamores. 

Já nos tempos de Loiz X V elle acreditava 
qoe o credito agrioola era neccssario o im-
nrescindivel, pois -d izia que u credito soaten -
ta a agricultura como a corda o pendolc.. 

Bu direi, ar. Presidente, que o credHo 
asricola é tAo neoesaario á. lavoura min!)ira, 
á lavoura brasileira em geral, como o ali 
mento é neoeseario á vida. (Apoiado~). 

Eu não desconheço os perigos, os fracas-
soe qoe póde ocoasionar o abuso deose ore· 
dito. 

Considerado como inotil e perigoso anti· 
gamente, hoje é, em unanimidade, reconhe· 
oido, quer no mondo agrioola, qoer no mon-
do eco:::omlco, qoe o bom fonc~ionameoto 
do credito, soa extenslo, soa vnlgarlzação 
ier! o por ffreito atteuuar, em Jarra escala, 
a crise que abato a agricultor&. (Mu4tobetA!) 

Sem duvida póde haver aboaos, mas uma 
instituicão para ser util, deve oollooar-se 
nos justos limites. 

E' claro que uma institoiçlo de credito 
prestari• mau serviço ao agricultor, si lhe 
elllprostasse dinheiro J)ara augmentar seu 
bem estar, em Jogar de coidar doe interes 
ses do sua lavoura, mas esta oon ~ideração 
nlo justitlca a ra11o de que nada se deva 
fazer . 

Penso ser possivel e vitar o perigo do ore· 
dito agr icol ~t , procurando-se educar o agri· 
onltor. de modo a que este sirva-se ~trnden· 
temente do dinheiro qne lhe ê confiado. 

Vem a proposito lembrar aqui o movimen· 
to que fez aqoelle grande vulto . que sempre 
encare o os negocio& publicoa com elevado 
pa•r~&tiamo, procur ando com a maior solici-
tude t'noamt ohar todas as qoe&tões que dl-
liam respeito aos tn~resaee das classes prc-
4nctoras, aqn . ne grande "fOito que, antes de 
fechar os ol hos par sempre, manifestou o 
mata vivo dee• jo de 1 gar o t e o nome ! 
Conatituiçlo do Banco de Credito Agricola, 

julgando essa instUilfçAo a unica capaz ·de 
amparar a lavoura nacional. 

Retlrc- "~~ e, sr. Presidente, e o laço com 
eandad~, ao nnsso aandoso colllpttricüo, o 
c nselheiro A1ronso Aogaato Ahrelra Pennt. 

t qll Ue diatinoto mineiro, tendo .organiza· 
do as bases e os eatatn$oa de um banco de 
ore 1ito agrloola Dio teve a feltoidade. a dita, 
qoe tan&o desejava. ~e preatar esae grande 
serviço ao seu pai&, deixando asslgoado ·o 
decreto em virtude «lo qual ae estabelecia 
en\rf) nós atmllbante ins\itnloio, nos m>l-
iles !~Uos e p\lstos em prattoa em c.nircs 
patzes. 

o conselheiro 1Afronao Penna, espírito es-
clat eoi .Jo, administrador Experimentado em 
muitos aonos de vtda pobltoa, edudan-
do •as oJn-tit;ões ePpeciaes .da lavoura na· 
oional e compara1«1 n·.t. com a de outros pai· 
z ~ s, oon venoeu-se r' o que só o credito agri · 
ool• p'l o.et·ra sal va i-.& e reergnel-a (muUo 
tem!) 

E nós qoe J)odamos com !•cilidade, com 
facilidade aim, posso a!drmal-o, crear em 
Minas Geraes um banco de credito agrlcola, 
porque nil.o havemos do prefitar esse eer-
vic;o ao nosso Eitado, tanto mais quando 
vemos qae o banco agrlool& de 8. Paolo 
vae prosando á lavonra de seu Estado cs 
maiores e os maia asalgoalad.o eervi9.ld 

811.b 3 v. exc .• ~r. Presidente, que nma das 
oauaas da terrivel decadenoia da lavonra no 
Brasil ~atá concretizada no nosso systema 
de organização do trabalho, orio.ndo da 
Cailta de creliit<>. 

Direi mesmo, sem receio do contestaclo, 
qne o trabalho agrioola atnila nlo foi devi· 
dameote organizado entre nó~. 

Decretada de momento a gloriosa e sabia 
lei do 13 de maio, os noseoa agricoltores, no 
geral oomprometti&os, nll.o puderam relda · 
tir, devido á falla de credito prompto, ao 
tremendo golpe qo~ lhes prodoziu aqaella 
lei que, entretanto, como est& na oonscien-
cia de todos, constitue ama nrdadeira glo· 
ria para o Brasil. 

A organiza~!o do trabalho agricola entre 
nós era dereitllosa e até barbara antes da 
decretação dessa lef; posteriormente a essa 
decretação sggr.lvon-se ainda e::r.traordina· 
riamente a sitoaçio da lavoura, e111 couse· 
(!Gencia de fac tos qne eu não preciso lem· 
brar à 0 118&, e oojoa funestos resnl~adoa 
ainda se sllien taram mais com o terrivel 
en ilhamento e oolll a impr&ridencia dos 
nossoa agricoltoret>. 

Até hoje caminha a lavoura nacional h 
escuras; sem ter conaegnido uma organisa· 
çlo rt>gohr e deftnt1.in, clamando pel~ CJ.e- · 
thodisação do t rabalhG e pela collooa910 
dos prolfoot ·s qoe ficam á mercê dos inter-
·msdiarios naa prtças commeroiaee, e pe).Q.s 
meios de ev.tarem ae os desastres, o que ló 
o oredi\o agrico!a poder~ attend.er. 

A• institniçõea bancarias têm sido um ver· 
dadeiro impecilho ao desenvohimeob da 
noaea la voara . 

0 8R. IONAOIO Mt'&TA:-Apoiado ; easa 6 a 
para verdadE'. 

0 BR . SBNNA I'IGUBIB.BDO ! - Os empreatl• 
mos por bypotbeoa •!o gra"fotoa, demora· 
dos e oAo podem trne1• resnlta4oa, antes 



moitas desgraç&P. (~pelado do n-. Ignacfo 
Xurta). 

o credito pessoal entre nós. ar. Preaiden· 
te. é rodimen,tr; nlo temos oma organisa· 
c;io de credito movei e é neaeaaario aabir· 
moa de tal aitu &ç.lo, proooraodo oma·org_a· 
nisação bancaria qne aai;i faoa oo: qae pofta 
melhorar a altaa~o embaraçosa da lavoora. 
( .!poiaào&). 

Sr Presidente, v. exo., col&or das leUrae 
JorUicaa como é, e to .toa os meoa oollegas 
qoe car-aaram as aoattemias de cllrelto, bem 
sabem qoe existam t~es espeolea de cl'edikl: 
o cl'edito real imm lVel, o o bypotibeoarlo ; 
o credito real movei, modiante.penbora, e o 
credUo pessoal. 

O ored t) bypotb cario só pre3ta serviço 
aos agricnltoree para operaçôJ3 de longo 
prazo; nio é atil pira o qa s nos oollupamos 
neste momeotl'. 

O credito movei m'3d ante peobor. é o qoe 
maia pra,toamente póde eati,rllztr ás nt· 
geooias da lavoura mlneirP. En tretianto, di-
rei a v. exo. que nlo é elle atn ta o idéal, 
por nos f ,Ih rem os meios oomp 'em mtaraa 
-armazenP, etc., como po le lo mesmo lan. 
çar m!o do credito aquelloa qu13 nl tiverem 
penhor agrícola 1 

E' bom da ver. portanto, qne precisamos 
de credito mais raoil e prompt~- o credito 
pessoal. E.te é que deve ser o idéal e pre-
ferido, porquanto, Joga cJm a bon, rabilidacle 
do individuo, com a soa capacidade. gr~
cole, com a soa aptidão par.& o trabalb >,fi 
nalmonte com a sua capac;dalie moral. 

O sa. B&lTJR DB Souu.: - T:>m teit~ o 
socccosso dos Estados U !lidos. 

O ttR. SENNA F lGUEIRBO, :-Esse i)recdto, 
diz o meu collega multo convenientemente 
e a proposlto, tem feito o snccesso dos Bs· 
tados Unidos e de outros paizes. 

Bssq é qne é o idéal a que devemos pro 
cnrl\.r chegar. Podemae·A. 6fzer qne si ae 
confiar, apeaaa, na honorabUidade indivi· 
dual, escoal' se á todo o dinhet.·o do banco e 
es'e será viotima dos tratante3. 

Eu responderei vantajosamente 11os qno 
levantarem eimilbante objeoolo, que a alma 
de todas as instituições • . • 

O SR. HEITJR DB SouSA. :-E' a prooidade, 
é o eattmnlo, é a pontn"ildadt'. 

0 SR. SSNNA F'IOU&IR.BDl .. é a probidade, 
é o oatlmul , é a p ontualidade, diz o meu 
illUi trado collega, tirando·me da bocoa essas 
palavras 9 am rmiÇÕBII, &fiiD de qae O indl 
viduo, além de aer nttl a ai, seja tambem 
ntil 6. institntoio qne se pretende crear, 
omnpt in !lo nm dever para com sigo mes o 
e para com a sociedade. ( Jtu'to ~Je• !J 

Agora, sr. Pteaident , direi a v. exc. que 
a vida de todas as OGP~oraçõoa e inaütulções 
est! na dlreo .lo q oo .á.s mesmas é da JL 

Si a direoolo de oma in\titulçlo de ore· 
dito tôr entrague a mfi orientador, nio aerA. 
o legislador, nlo será o poder publloo res 
pooaavel pelo trao o qne snoceter: será 
a tal~ de patriot mo. 4 a .Wta de honorabili· 
dade da direcç.lo. 

Ia o, ar. Pteaidente, Dlo nos de'Ye ame· 
.lroJJtar, por6m, 'Yiúo oomo eatoa bem oer1ôo 
de qoe á testa deste eatabelecimonco aeri 

oollocadada uma adminlstratll'> b >nrada e 
intelligonte. 

E ai nó3 noa deixarm lS dominar uor nm 
peaaimiaaso esaggerado, ulo daremos om 
ptsao i trante e ficaremos sempre de mlos 
atadas, sem sermos nteia a nós meamot!, á 
sooiedade e i Patda. (Jla~ito ~ ào n-. Hd 
Cor dt Soma.) 

O projeoto é, sr. Preddente, calcado nos 
moldes e tabelecidoB pelo Banco Agricola de 
8. Paulo ... o sa. H&ITOR DB Sou A. :-Que é &~cel 
lente . 

0 SB.. S NA FlGUBlliBD> •• qll9 é om 88· 
tabeleolmento modeltir; o projeotG vlaa ore ar 
a verdadeira ioatitoicl'> do cred•to agr\~Oii\ 
entre nós, bas l dA no jaro modioo, na !•oi· 
!idade dcs empreatim<'s, nos prazos coJJve. 
veniootea e, finalmente, na h norabilidade 
pessoal, na capacidaie m 1ral do individuo. 

E, :>ara que o poesimlsmo não a!flrme a 
impossibilidade de ao organiz•r entre nó3 
essa tnetituiclo. direi qae a r-.cilidade de en· 
trata d.s capitaes aiJlerioanos e europeus 
pa• a o Brasil é edraor.Sinario. 

V. ex o. sabt>, sr. Presidente, qao 011 jll· 
r os ~Ao por demais moJicoi na Europa, fll.· 
1ando com que os capit"ea p' ocurem con · 
atantemente collocação em nosso pair. 

O banco central, si fô . creado, ser á esta· 
belecido na C!lpital dJ Eitado, espaJ.bando as 
sUBi raizes psra as diversas ciladas minei· 
ras, p lia, sem isso, ~e ria in o t il a soa crea · 
çlo (apoiado ào &r. Ignao•o Murta), a efphe· 
ra de soa !> "'9lo seria muito Jimimda e elle 
não traria o tacitamente pa• a quo se fundem 
a9 cooperativas de credito, tão n ecessarias 
e in ih pensa veia ao e v ;Jair da sociedade bra · 
sileira, que esporo qno mão C<.~tte e pode· 
rosa venha disseminar entre nós essas cai· 
xas que constituíram a felicidade da Aus· 
tria, da Belgioa, da Allemanba. da Itali~~o .•• 

0 SR, HBITOR DE SOUZA :-E da Esoossia. 
a O SR. SENNA. FIGUBlRRO).,. e da Esoossia, 
como bem diz o meu distincto collegs. 

As cooperativas agricolae, Er. ·Presidente, 
virão fortificar o banco central, v1rlo molho· 
rar as condições moraes dos nossos produ · 
ctores, porque alo verdadeiras escolas de 
e ducação moral. 

0 SR, HEITOR DE SOUZA. :-Apoiado; dO es · 
tlmulo para o irabalho, para o c11mprimento 
do dever. 

0 SR . SENNA FIGUEffiBO:>:-Vou lêr O pro· 
;eoto e a Camua ver& quo são verdadeira· 
manto salutares as providencias qu3 elle 
canstgna (11) • . 

Sr. Presi tent .. , na 1. • discu;s!o, si ma tôr 
permiWdo, juatifi o1arei miis demoradamente 
o projeoto, mostrando as vantagens qoe 
aclvirlo de so.a adopçlo. 

Terminando devo dher qae esporo a oolli 
boraçlo eftlcaz dos meos illustrados collegas 
qae têm assento nesta casa e que desejam 
aer ateis&. lavoora de Mlnas Geraea e, por 
oonsegointe,a si proprios. (Muuo bem! Jlui· 
to bem!) 

o o. Silva FoaTBs :-Bn si .. pnder, axUia· 
rel a v. ezo. 

Projecto n. 76 
O C~ngreaso Legislativo do Batado de Mi · 

nu Geraea decreil : 



Art. 1: Fica o governo do Bat&do anoto· 
rizado a garantir o juro annual da 5 ·r. até 
o capital do L 2 OCO.OOJ (dois milhões os· 
terlinos) a um banco que so ruodar no E: ta· 
do psra operar sobre credito r gricola nos 
termos da presente lei. 

Par.tgrapho uoi c<>. o governo poderá fa 
zeros sjustes preliminares qoe forem no· 
cessa.rios par4 a or,aoizaçlo do Banco. 

Art . :?: As operaçõã~ do ·banco ~o · Ao 
I) Pot· desconto e redescontos ; 
a) Do lettr; s Pgricolas representativas de 

productos da lavou r a do ~r.ttdo, d e prompta 
vend a o não susceptiveis do deterioJ acão; 

b) Da I , tt as e ordens de lavradores obre 
commíssn1os 011 oxpo.-tadores dos gener s 
do 1 r .' d uccão do Es·aüo; 

li) Por empre~timos ou adrantament a ga 
r a nt idos ; 

a) Por penh< r agriooh i 
b) Por penhor mercantil de tit'olo, da di· 

vida pubhca federal ou utadoal, ouro, prata 
ou }Jedrss preciosat~ e-com prévi~& auctori 
zatão rto governo-de titu.los de divida mu 
nioipal, acçõ ~F,lettras ou dobentures de ban· 
coa ou companhias i 

c} Por warrants emitUdo3 de accordo com 
a lei ; 

à) Pu p ri meira bypt tbeca de immoveis 
ruraes ou urban s, directa ou por ces1 ào. 

Art. ~-l: Os empret-tilll <'S feitos sob garan· 
t ' a bypotheoaria não poderão u oeder de um 
tHco do valor das propriedades ap:ricolas ou 
de 25 "lo do valor dos im moveis urban os, nem 
IH rã f -itos por p razo maior de dez:annos. 

Art. 4. · O ade!lnssmentos destinados ao 
custei o das Ia v o oras serão feitos por prazo 
nunca maior de dezoito mezes e o seu va· 
lor não poderá exceder á metade da renda 
média anoual das mesmas lavouras. 

Parsgrapho unico. A media annual será 
determinada pela producção dos nltimos 
quatro annos. 

Art. 5: A taxa mSJ.ima que o banco po· 
der á cobrar em todas as soas operatões ser á · 
de 8 'I· annoaes. 

At t. 6: O banco poderá receber depoai 
tos por lettrE s a prazo .tlxo on em conta Clir · 
rente do movfment<'. 

Art. 7.- O ba.noo ter á sua Eéde na Capital 
do Estado o poderá. estabelecer tUiaes oo 
Pgeocías nas praças onde Cor conveniente 

Art. 8: Dos lucros liquidas do banco exce 
dentes ao dividr ndo de 10 .y. ao anno para 
tB acoi nistes, se1ão det>tinados 25·(· para 
as indmnizações du quantias qne rorem pa 
g ~ s pelo E~tado como garantia de juroP. 

Art. 9: No contracto que for ct'lébrado, 
pa a. execução desta lei. cst• belece1 á o RO· 
ve r no as claosulaa qUt• julgar convenientes 
p3ra quo o bar.copreracbu lS tl nsa que so 
destina. 

Paragra pbo llnico. O~S~E S cJaa~ ulas CODB · 
tarão u medidas necasea t ias á fteoJ lização 
das openlçÕOP, podendo t:H reservada Ko 
governo a nomeação do director·presidente. 

Art. 10. No mefmo oontracto, serão esta· 
bel• cid~ s e.s pensa a pplica ni" h intracçõr a 
nas rfspectivas clat:snlu:-multas ate • . ••. 
5.000SOOO por n. z, t-u peo~lo da garantia 
de Juros, r.aduoidado do contncto, cto. 

I~ 

Art. ll . O banco que se organizar, em 
virtude desta lei, gozará da illenoto de to· 
dos os impostoa estadoaeP. 

Artr 12. O prazo para garantia de juros 
tf r á de 25 annoP, a partir da da\& da oona· 
t ituiçlo do banco e recahid aobre o oapi· 
AI l ffecctivamente r e . lizaoo, 

Art 13. llioam revogadas as dispo1ições 
em oontrari<>. 

Sala das seeEões da C11mara dos Deputados 
de Minas GeraeP, 5 de agosto de 1909. -

. Senna Pigoetredo. - João Li-bôa. - Jgn:l"olo 
Yorb.- Affonso PennB. Junior.-Pedro RoPa. 
Nelson de Se.Pna - Heitor de Sooza.-A im· 
primlr·se. 

o f R. PREUDRNTE deixa a soa cadeira, qae 
é ocoupada pelo ~r. 1.• Secrttario. 

Discus1ão de redac9l>e• fina e• 
B' lida, posta em dlscn&sAo e sem debate 

approvad• a redaoçlo final do projeoto n. 
66, sobre concessão de lioen9a a divereoa 
serventuarios do jua\iça.-Remetta-se ao Se· 
nado. 

v,TAÇÕBS 
Slo approvadas, cada oma a soa turno, as 

seguintes matarias : 
Em 1.• disoussAo, o pr• jecto n. 72, qt çan· 

do a receita e fixando a despesa do Estado 
para o faturo exerolcio de HHO. - Volta i 
commiseio de Orçamento. 

Em 1.•, o de n. 73, creando annexa á Dire· 
otoria de Agr icoltora oma sec\àO de fteoaHsa· 
çlo doR generos alimentioios e bebidas ai· 
ot olloas.-A' oommiulo de Saode PuHio&. 

Bm 2.•, com as emendas n1.1. 1 e 2, o de n. 
69, isentando da contribniç!o annoal de ••• 
2:0001000 os estabeleotmentoa eqoipuados ás 
Escolas Normaes do l!'stadr.-A' oommtssAo 
de Orçamento. 

E' approvaóa a re aoçio final do projeoto 
n. 63, auotor1zando o Pre&idente do Estado a 
fazer doação á Esc~a Livre de Odontologia 
do predio em que a meslil& está lnstaJlada 
nesta CapitaL-Ao Senado. 

Pass&·Ee á 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

2. a DISCO@ SÃO DO PROJECTO N. 68 

Dispensada a leitllra, a requerimento do 
ar. Schnmann, é posto em 2.• discussão, por 
artigoP, o pro•eoto o. 68. sobre força pn· 
blio9 . 

Sem deb•te, encrrra-se a disous~ão doe art11. 
1:, 2.· e 3:, que são apprc.vadcs. 

Entra em discus~llo o art. 4.· com as emen· 
dss de ni'. I a 4 Já anteriormente. cffarcoidae 
pela commif:Si<>. · 

O ~R. P'. fcnuMANN; em no tt~e da commis 
Fão do Foi ça Publioa, apresenta ll t;egolnte 

Enunda 
N. 5 

Sub-emenda á emenda n. 2. 
De~ois da pa.la ra ctransit(•, accre;cente· 

se: em oommissAo policial fóra da séde do 
respectivo batalh!o. 

Sala das stssõee, 5 de agot.to de 1909.-Fre· 
derioo Sohumann.-Jaymo Oomu.-Pedro La· 
borne. 



Bm diaoosslo conjunotamonte encerra-se 
eft1a sem maia debate, seDdo approvado o ar· 
tigo e todas as emendas e bem ualm a ~abolia 
annexil, voltando o :grojeoto com as emendas 
i commisslo de !Pt~Pça Pnblioa. 

1. • di&ctU.tão do projecto n. 7 4 
Dispensada a leitora, a requerimento do 

ar. Joio Llsbôa. entra om 1.• dlsoosslo, sen· 
do sem deb•te approvado e remettido á com· 
mis!io de Constitnio&o, Legislaçio e Jnatioa 
o projeo$o ·n. 74, regalando a reforma de 
ottlciaes o praças da Brigada Polioh l . 

2.• díscu11ão do pr()jeeto n . t5, de 1907 
E!ltr.t em 2.• di eussão, por artigoP, o pro 

jccto n. 15, de 1907, concedendo á Santa 
Casa de Misericordia de Bello Horizonte o 
aoxilio au.noal de 10.000$000. 

Som de b te encerrP.- e a discuaalo, sendo 
o prcjecto approvado em ambos os seus ar· 
tigoa e ro.:no"ido á. c ;mm!sslo do Orça· 
mento. 
2.• d i&CU&Ião d '.J projecto n. 156, do Senado 

B' annonciada a 2.• discu• s!C', em 2.0 tor· 
no, do p rojecto n J56, do 8Pnallo, sob e re-
forma constltocional o reatabeldclmento de 
aposeotadorias . 

0 6R. VALDJMm 1 DS MAGALHÃ.SB requer e 
obtem dispensa d loitora. 

O sn. . HBITOR DB Sous&, por ))arte da oom-
miselo de Constitoiçl.o Legislac;;lo o Justiça, 
envia á Mesa o seguin\o 

Requerimento 
R~queremoe o adiamooto da st'gaoda dis-

cos; i'l do projecto n. 156, d) s.mado, pelo 
prazo do 24 horaP. 

Bala das sessõeP, om 5 de tgosto de 1009. 
-Hei or de Sousa. - Joséel\,lves.-Valiomiro 
Magalh!es.-Eduacdo do ~."naral. 

Bm discnas&o o r«lqoeriml'nto, é a mesma 
encerrada sem debato. 

Prooodendo-se á vo!ao&o, é approvad~> o 
requerimento, londo retirado da diaousalo o 
projeoto. 

Nada mais hnendo ·qae tratar, o ar. Pre-
sidente dá. para amanb! a aegninte 

ORDB i DO DU. 

PRWEIRA PARTB 

Até nma hora da tarde : 
Leitora e approvaçlo da aota. 
Bzpediente. 

Até doaa horas da tarde: 
Apreaentaçlo de pareceres das commh· 

iõea. 
A,Praaentao& l de projectos, requerimentos, 

lnd1oações, inwrpollaçõas e mooõae. 
Dlsoosslo de reqaerlmentoa, indicações, in· 

terpellações ou moções. 
Approvatlo de redaeçõas tloaea. 

IEGUNDA PARTB 

A 'll 4 horas da tarJe: 
3.• discuaPio cll'l projeoto n. 65. aootor!-

zando o Presidente do Estado a • brlr dl1rJ · 
r_,ntes cre~ltos. 

2.• do de n. 70, reduzindo a cinco réis por 
$anelada o Imposto sobre expor~ção de mi· 
nerioa de ferro. 

2.• do de n. 64, sobre o estado de meios 
prophylaticoa e dllrativJs da febre apMosa 
e de outras epizootiae. 

Diacosallo nnfoa. do parecer n. 160, o~i· 
nan!fo pel arcbivamento de uma petição do 
colleotor de Caumbú. · 
· L~vanh·se a seaello. 

3!.• 8E33AO OROINA.RIA, AOS 6 DE AO STO 
DE 1009 

PRE :IDKNClA DO BR. PRAD.) L . PEi 

SU}{MAR!O.- Acta.- Expediente.- Candidatu· 
l'a.s presidenciaes. - Du1curso do sr. Affonso 
Feona Junior.- Apresentação de pareceres . -
Apresentaçllo de proj,~cto . e indicações. - Ois· 
curso do ar. enna F1gue1redo. - Urgencia . ~ 
Pare~er para 2. • !fiscussllo do projecto n . 12. -
Publicaçllo de discursos. - 3 • discusslio do 
projecto n. 65.- 2.• do de n. iO. - Discurso e 
emendas do sr. Senna Figueiredo. IJiscurso 
do ar. Heitor de ouza. - Adiamento.- 2.• 
discussAo do projecLo n. 6L- Discur e sub· 
stitutlvo do ar. JoAo !<'rança.- Parecer n. 160. 
-Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, nobam·FO 
presentes os sra. l"r~ do LopeP, Americo Lo 
pes A g.om_iro de RHeodc.-, Jayme O mcr, 
JoAo AD• JO!O' , Silva Pc.rteP, Jgo11oio Morta 
Bt'!ardo á Conhs,Eioar do d,, AmHsl, Pao: 
liello, Ta v a rea do Mello, Heitor de Souza. 
Sohumano, Campos do Amaral, Nelson de 
Senos, Jo~ é Alves, Juvenal Penna, João Ver-
los , A1ronso Penn:. Junior, JoBo Lisboa, 
Senna Figneiredo, J lo França, Pedro Rosa, 
X .vier Rolim, Ariatoteles Dut r», Jolo Por 
pbirio, Pedro Laborce, Vtildomir o c e Maga· 
lh!os o Adolpho Vianna, faltando com caosa 
participada os ar. Oaldioo Rios, Tooqnevillo• 
S1ylih, Julio da M~Jtta : e Age stinho Perei-
ra e sem ella os mala senhores. 

Abre-se a sesalo. 
L\da a acta da antecedente e Dão havendo 

qoem sobre ella façr. observaçõet, é ~.> mes 
ma dada por approvada. 

O ar. 1.0 secretario dá. conta do seguinte 
BtPBDIBNTE 

Officio 
Do ar. Secrewio das Finanças, enviao· 

do uma menugem do exmo. sr. Preai· 
dente do Bs&ado, aoo111panbada da propoa· 
ta para approvaçlo doa contas do exeroioio 
de 1008.-A' commissllo de Oroamento. 

OANDIDATUlU.S PRB!1DBNCIAB3 

O er. Aft'on•o Penna .lanlor (mo · 
dmento de aUen;ão):- Sr. Presidente, eu 
appeJlo para o tes,emupbo de v. ex c., para 
o de cada um dos lllujt :es membros da maio 
ria desta rasa, do~ meus nobres coi!Jgas de 
diaddencla, aftm de a\tesbrem a ropu~nan· 
cia qoe sempré manlfeatei de me approx•· 
mar doda tribuna para me envolvar no at·· 
dente debato sobre aa candidaturas á pro• 
aidenoia e vioe-presldenofa da R~pabllca. 



Tinha bem nítida em men pensamento a 
oertu•, a convioçio de que 8818 deba~. por 
laso mesmo que era apaixonado e caloroso, 
resvalaria para qnestõea pnfoaec, degene· 
rando em luoiu qne oio poüam fazer a bem 
de qualquer dt.s causas am Jo1o . . . . 

Hoje, porém, deve eahr na oonsotencJ& de 
qoantos me preum e estimam, dentro e fóna 
desta Cua, quo seria um tisne para o men 
caracter, que desiou raria o nobre nome q11e 
t:ag > e que sempre prooorel honrar e f&· 
zer respe1tadG' (palm:u na.r galerta.r; o n-. 
Prt.ridente reclama attenção), si nlo viesaa 
acudir pela h nrll p terna, rademeote ata 
cada na C8mara Al'• do Parlamento Mineiro. 

Eu f11 ço j ubtiQ& a, t\ldOa os meus oollegaP, 
f•ço-lhcs a. ju t ita de acreditar que essa roi-
oba attldude é applaudida e secundada porr 
tod.os t llcs; e bebo es ·a oon vicçlo, em I: lo-
gar, nas mani~ stações de pt'Oflllldo pesar 
com que e h Camar a Teu beo a> n· Uola da 
mor~ do oousel bano A f! o ao Penoa, noiJ ap· 
plausos nsuspeilot!, sinceros, vebemente;~, 
expontaoeos com qu ella aoi)Jhe sempre as 
rer.,renoias feitas, nest• Casa, ao nome 
desse grande mineu~o; em 2. · l.ogu, beb J 
esta convic 9ilo na o inilo edernallll p 1r T~ 
rios membro de& maioria, de' qoe nllo devia 
r tl percotir aqui o incandescente debate <' as 
candidatura presidenciaes. 

Si a co o vioção de s. s. fXJP., no tocante á 
Cm mar a d O J Deputad o 1, é caF a, mnito mais 
profuod' d6ve er ella em se tratando dos· 
sa repercussão no recinto do S1nado Minei 
ro. Ella a ume a.lll uma triplico aggrav11nte. 

De um lado, trata-se de nm recinto muito 
mais calm , tlc uma tribuna muito maia dea· 
apaixonada , de vez que a institaiçio do So 
nad -> f ó tem apoio no f11 ct> de ser o mesmo 
um -po ler moderador d s ebtos e das paixõe 
da Camara dos Dapotadoa. 

De outro lado, no Senado Mineiro 1 xis t.e 
uma quasi unanimidade em prol do~ aJeptos 
das candidaturas de 22 ele maio e nAo ha· 
via como embrechar nma prédica, om doa· 
trinamento em ra vor deseas candidataras. 

A tercdra aggravante-e eata muito dolo· 
rosa- é a de que, no Senado Mineiro, a dia· 
eu sA.o das candidaturas de 22 dú maio, essa 
dt cassAo já. de si inoonvenlen~. aoarrelf n 
um ataqae impiedo~;o a nma parte do patri-
monio moral de Minas Gerao&. 

Venho responder, como v6 a Camsra, 'os 
discurs 'lS proferidos no SenUo pelos srs. 
Pedro Matta e Antero Dutra. 

P.Jr sarcasmo ornei, que me fere fundo a 
alma e que deve, para boora do povo minei· 
ra, rerir a alma de Minas GeraeP, o aprede· 
jo d gran de mineiro, que fot Affonso Pf'n· 
na. come on naquelle recinto do Senado qut>, 
até hoje, ai o d~t guarda, tulgidoP, os traços 
de sua pasaagem. 

Têm assento oaquolla Casa varies illu tres 
e coa picuo tUb08 de Mina11 qoe ~rnadearam 
na vida publica LO lado de s. ex c. , qoe Tie· 
ram mesm , com ell~. desJe os tempos aca· 
demicoJ, conbcoendo perfeitamente aqnt lia 
vida r l'ctil ,nl'a e par a, t ld& votada ioderes· 
samente ao bem pobl,oo e engranliecimento 
de sua t r. a nat I (Muito bem!) 

Dd sor te que, sr. Pre idente, eu nio posao 
int rpret:tr como um aasen\iaaeoto o ailen· 
cio do S.:lnado á~ palavras prtfdridas por 

.aquenes senadores; qnero &niea ver neaae 
silencio a repnli!& formal aos conceiioa emito 
ü4os por s. s. exca. 

Disse o sr. Pedro Maita qne cante a ,per· 
ti~acia com quo o PrMidente da Repo'blica 
a resentava o aen candi.,ato, a (lpinllo pn· 
b oa. q118\ nlo· o 1eoeita..n~ eenthl-se oppri· 
mida, qnaai asphi:dada •· 

E, a bnndand<:> no mesmo conceito, o sr. 
àntero Dotra ouaoo afftrmar qoe c a c1ndi· 
datura Campiste, qne nasceo no Cattde, nlo 
devia il'anspol' os hnmbraes. do bello pala· 
leio . o, fdltuoaa em ~> oa origem, nA.o teve · 
os br1100R da m e carinhosa para levai 1 á 
pia bapü ma I~ 

S. e. excs., ar. Presidente, reproduzem aftlr. 
mações aleivosas a que, até hontem, só •m· 
paravam as paixões par~idar ias e sospeltn. 

Hoje, porém, que essa inaodUa torcedura 
dos f•otoa historlocs pasE& do dcminio iin· 
petuooo dessas paixões· para o ambito sereno 
do Senado Mineiro, hoje qoe ella vem •&co· 
bertada por oma respon&llbilidade que m~
reoe llttc nção, sinto·a;e co dever imprea-
dndivel de vir restaheJecor a. verdade hil· 
tor ioa, sem o menor temor da disco&Eio 
deste 11uumptõ. 

Nnnca receei, ar. Presidente, qc e o nome 
de Atronao Penna fosse env< lvido nef se de· 
bata de candidatnras prl' sidenciaes, porque 
nlo *emo absolutimente peJa dignidade im· 
marcas~. i Vl' 1 desse nome em qualquer terreno 
que elle aeja proferido e dJscu~ido. 
~lo ba no mondo politi~o qnem de.eonhe · 

ça quo estava no animo dos leaders da opi· 
nilo, dos dirigentes da poliUoa federal, a 
convic Ao de que so n6o devia in~t>rromper 
a direotriz da politioa economic,·finanoeira 
do Governo Federal, forte e deotetvamen~ 
amparada pela si tuaçlo, no Estado de Mlnu 
Geraes. 

Havia por toda parte, havia c m todos os 
ellpiritos 1 convtcçlb firme e lnabalavel de 
que nlo cessaria com a primeira Jreslden· 
cia da Repnblloa a hegemonia de Minas Ge· 
raes nos destinos da Fecleraçio. 

Todo o mundo poliiico eshvl nesse accor -
do taoito de que Minas, terra de liberdades, 
terra dtgna da direoçlo dos destinos da Pa· 
tria, devia e podia conttnnar á testa denea 
destinoa, f~~Zeado com que om seu filho an· 
ooedea~e a A11'onao Pe.nna na presidenoia da 
Republioa. 

Todas as vistas ee vol~vam para o torrão 
mineiro e muito naioralmente convergiam 
naquelle volto utnordinario de Joio Pi· 
nheiro, aquelle republicano dito o, qne teve 
a felicidade de ver realiu.ds , no fa•~fliO'da 
vida, uma asp\raçio da mocidade, qoe -deo 
exemplos A eostnaa entoa de democracia e 
republioanismo que repercotiram dentro das 
trootelraa da PatriL . 

Todo o mubdo ta-citamente re;~onheoia que 
Joio Piohtiro era o f. nooeasor iaJbado para 
a preaideocia da Republioa. 

A prova disso te mos naa-ma~reetaçõea ille· 
qoivocaa de pfzt.r que expiãd1ram em toda 
• t !rra braaileirat. ·qaanlio ·ee pagou aqnelle 
tulgido espirif.<\. 

Essas m&o~ttJ .. taçõea e:&o polonaes m'Dftra· 
ram bem claro qae nlo 1e cbon.n ap~n•a 
o Presidente de Min111'"Gerae1;~qpe se chora· 
va nma esperança ceifada, que 89 prantean• 



l-neue a qn~~ podoria caber nm dia diri-
oe 4eaeinoe 4la Pakia BraaDeíra (muoo 
do w. João> Jl"rttnf4)• 

Pe&-ae meamo, a!'. Presidente, 6 facto co· 
nhectto de tofoe oa politioos, tez-se mesmo 
aftom waballio de natoresa poHtica em -r-
no do nome de Joio Pinheiro. e essa oandi· 
da tora esa"' ii política e nacionalmente lan 
9&da, quando a m o t.piedoaa da morte -veto 
oettllr eu a espennoa do noBSo patriotiemo. 

Mono JoiO Piobei1'01 já DO inCe: J"efDO do 
seu governo para a elettio do seu sooaessor, 
já ao aublr este á prealdeqoia de> Minas, fo-
ram inequivooae. em documentos poblicoe 
de toda a ordem, as manlfe taeões no senti-
do de pretender o Estado de Minas Oeraes 
manter intacta, sustentar em \oda linha a 
acçlo daqueiJe emioenw repnbltoaao, já 
qOJnlO á poli&ica de trabalho feonlltf•, á per· 
liilca. e caracter eetmomico, q\1& ell.:r com 
tanto enthosiasmo e dedioaclo axeooUra, já 
qoanto ao norteamento da poiJtica u.ine!ra 
na esphera maia nata da Pederarlo. 
As~tm sendo. o •esapparaoieeruo 48 um 

homem nlo podia aoarrctar o anniqnüamento 
doa idéaes politic"s d QDl &\&doi e pertaa . 
neceu nos espíritos a , n vicçlo .te que t 
nobre terra de Mio~ll G..: rlles ~:a.ber•a dar 
soocessor para o (aturo QUiltriennlo da Jlt'e· 
sldeooi• da Republioa 

v illuetre polttíco mineirn que t em hoje 
nas soas mãos a rede da goveroano• elo Es· 
tado, coovenoido dessa verdade, convencido 
de sa neoeftaidade, de pauagem pe!a Capi· 
tal Pede l oonrerenclon largaJJJenteo o n ho-
mens :ttOlidcoa de responsabilidade e con 
ferenoioo tambem com o dr. Affonso Pen 
na, mineiro que se acbava na presidenoia 
da Repnblioa. 

Nlo ha quem de b >a ré possa negar o di 
reito que assia~ ao Presidente da Repoblica 
de ser ouvido e exercer uma tonoçlo de . 
aon&elbo na mais grave das questões que se 
podem agiCar no scen~rio polilioo da NaQio. 

Nlo ba quem pos~ precender o ceroea 
mento do direito, q ne assiste a todo brasl · 
leiro de se preoooop~ com a sucoesslo pre-
sidencial, áqoone a quem cabe po~ t'oroa do 
sen elevado cargo a maior responaabilidade 
nos destinos do paiz. 

Só os prégadorea de uma demagogia sys-
~mattoa, os -vlsionarlos do oma Republioa 
de Platlo. poderiam sinceramente negar ao 
P~ãldente da Repnblioa o direito de ser 
cnviclo e de accmelhar quanto á auocesslo 
presidencial. 

O sa. PRBSmBNTs: -Advirto a v .. exo. 
qoe a hora .&&á termin da. 

0 IR. APPOlfSO PmnfA lumvll : -.&e pei· 
tanclo, ar. Presidente, aa fnJo.ncções do Re-
gimento, ele que T. uo. é ~narda dei, re-
q aeiro a T ex o. oon8Ulte á. Casa at me per 
miUe qu' ~u continue com a paLnra. 

(I• at>pr0t)Q4o I) reguerlmemo) 

O i: R.. PR.UIJ) n : -Continü oom a pc-
lavra o nobre d patado 

O BB. A~BON Pmcu. JUMo :-()primeiro 
a reeo:nheoer e Te.rdacl•, ea dlreito do 
PrQaidenie da R.epobli t'oi o IO'tllal e dignó 
preai tente def,ie. do. Ba oi~ n opi· 
ni •oe d~v• aer inaoJpela aoa aohee 
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aenaclorea enjoa dlscnrsoa me tronxeram t; 
tribuna. 

s. exc., co• clfaae, entencleu cronTenien-
te, ouvidOS' oe. elementot poHtiootr de dana 
que, approxt•ar-ae tambem do Preailfen1e 
da Repablloa para oolfler· sna opinllo oalmt 
e deeapatxonada. 

Deuaa· con!erenclaa 6 qlle aurgfo a oandf. 
datara. elo d!'. Da'fid e&arpíata. que d'l era. 
como se ourctn afftrmar no recin~ da Be· 
oado, nm• oancü'daton. do Catwte, mu 
aim uma candídatnralembrada por .Uverao.-
politloos e francamente apoiad• J!Olo· p1:eef· 
dflnte' eleilb e vaUosa exROl!nttt politicro der 
Minas· Oerae.r. 

8 . eu. prtol!ugnoa etll!l candidatara. b'a· 
balbon por el1•' em aome- doa desejos Jlli\. 
nelr011 e cfoe' ele'ftldos rmeresse.- ela Pedera· 
t•a. 

Poi a: s. Panla, onde se entendeu oom o dr. 
Alboqoerqne Lin, d1guo prrist'dente' daqae ;-
grautte BatadO', manitcatãndo·Jbe eFsll' J'Q&a 
atlptraçAo mioeara. 

Bxpoz ao chet"tr suprema elo pCJYo paulnu 
os deaejotr da politioa mineira quaulU á sn· 
ocetslo presidencial, nffenhndo que t>ntre 
varios nomes naciooaes eeta~a natura1men· 
1e iodioatfo o elo emittente dr. Da&vicl Cam· 
p·sta. 

S. exo. trabaloon oatros elementos deva· 
lor no acenario politioo do peil. Diriiiu ae 
ao Presilten t s do Bstado do Rio ctu Janeiro, ua 
meamo pensamento com que o tlz'eu ao 
ohet\l da politioa paulista. 

Esta o bem cer\o de qoe o honrado Preaf-
ci:::nte deste Bstado só pode •pprovar eaiaa 
mn haa pala nas, porque ellas vâm moah'IU' 
a sinceridade oom que s. uo. agtn ~eata 
qneatAo-. 

O &R SILVA. FoRTBs:-Mnito bPm. 
O sa. APP.JNao PBNNA.. JUNioR: - Venho 

apl:\oas mostrar que a o&ndidatura nlo era 
elo Presidente da Republica, que ella se dts· 
cuUra poJitlcamente lfe acoordo com os ill· 
tereuea uacionaes e com as aspirações da 
terra mineira, peln quaes respondia o Pre· 
aidenie do Estado. 

S. exo. nio o nega; ao contrario, atdraa 
mesmo •ategorloamente a qnem u queira o•l· 
nr, qne trabalhou, oom o seu prestigio VSEr• 
aoal, denero das tl'onteiraa de aunaa, jonto 
aca elementos poUttcOJ., no sentido- de hon-
rarem aa atftrmaçêfes <tne fizera fóra dessas 
fronteiru. 

Pnblicou ·88 em tempo-e nltl faço al)pello 
a provas, de ves qnw. como diJ ae, o cU,no 
Preeídente do 8a1alo 6 o primeiro a &tftr. 
mar eu• attttnch,, que da ftibaoa da camara 
trago i pablioldade-pubHcoa-se llJil téle· 
gramma no cJornai elo Commercio•, iete . 
gramma aabiclaarelde' passado por pessoa qtle 
priva fntlmt;mlntte com o Presidente do &· 
tado, no ctnaf ae atlfl'llta"Yit, cte modo catego· 
rico, qoeo carrdidatnra Campi818 era a.arpa· 
rada pelo Pi::esfcfente e peloS' elemenha po-
htmo elo l!i d~ Miou Geraea. · 

Par• aillrmarem, portanto, qoe eu~ oan· 
cliddnra era ito c~ no aeuiiclo hetil 
com que o iheram, é pl'eo&o qne os iU1l!· 
ires senadores neguem taGtos coobeofdoa da 
polltfca federal e o papet do Rr. Weaced a. 
Bru, como orientador e cllrl'gen d'a pofl .. 
tlC!rllftMfrw-. ' 



Bn collooo s.e. excs. entre as asp!la deste 
dilemma: on o dr. vrenoeslan Braz.- e nin 
gnem ousaria af1lrmal-o com siD,ceridade-é 
nm maro &erwa a mandatú, nm polltico des-
tlbrado, passivel de imposições de qnem qner 
qne seja, desde qne se eojeiton, embora che· 
te de nm grande povo, a essa famosa i pc . 
siolo do Presidente da Republlca, adDlitün· 
da-se então qne nm lJ.omeD'l como o dr. Wen-
ceslau Braz, politico de carreira, moço qne 
tom dado a"estadoe de a na honradez e da 
sua integridade, abastardou o sen espírito 
ante essa deellntada impoalçio; on entlo o 
dr. "\Venceslau Braz se acnmplicion com o 
Presidente da Republlca, p~tra essa asphixia 
da opinil.o publica brasileira, de qne Callt-
ram s.s. oxos. em F,ens discursos. 

Não ha fugir ás duas proposições deste 
dilemma. Creio que nenhuma dellae será. 
acceita por s.s. excs. e en, por esh fórm11, 
arranco do entbusiasmo fervoroso pelos vi 
voa um ponoo da justiça qoe é devida aoa 
mort<s. 

Eu podia prescindir deaso r.rgomento 
de ordem pessoal, elevando m&is alto 
o debate; podia, ao em vez !le propor a s.s. 
exoP. esse tiilemma, basaa rtoda 111ioha nelf&· 
tlV!i na vida iu. pollu&a e nobilies1ma do 
conselheiro Affonso Penna. 

Onde si nlo em taea motivos de 0 1 dom 
elevada, os lnteres~ es da Federação, os Bl n· 
timent-os de mineiro, a oonvicçlo de atten-
der ~ vontade de MiLaa, onde poderiam r.s 
r xos. encontrar razões para que o conaelhei· 
ro Affonso Penoa, quebrando a inteireu da 
sua vida rectllinca, vies e fuer impostção 
de qualqnPr candidatura á opinião publica 
bra ileira 1 

Qual, sr. Presidente, o traço de persona-
lismo qne póde macular a vida poiHica de 
Affonso Peana ! 

Lanc;o os olbos para este roointo, numero 
ea assembléa do politiocs e pergunto: Onde 
os representantes desse personalismo l 

Onde, precisando melhor ~as idésa, onde 
um p:irtido Pennista dentro das fronteiras 
de Minas Geraes 1 

Qual o paeso da vida publica de A1rooso 
Penna em que se pó do apontar uma preoocu . 
pação egoía" ou snbaHerna; uma pertlnacia, 
como disso um dos nobres senadores, para 
lazer vingar ama aspiraoAo contra o senti· 
mento de seua concidadl.os 1 

Ao contrario disso, deve estar na consoi-
encia de todos qoe jamais houve na terra 
mineira, que jamais houve na Patria Brasi· 
letra poHtica mais impessoal, qne mais se 
dedicasse indetessamente pelo bem publico, 
e vibrasse por tudo quanto dizia oom os in· 
teresses administrativos e que mais se alhei· 
asse cada vez que se tratava de nma inter· 
venção de carao\er meramente polltioo. 

A millha presenoa nesta Casa poderá. pa· 
roce r nma negação do que venho aftlrmando; 
posao, entretanto, com o testemunho do 
meu nobre ccllega ar. Jnvenal Penns1 para 
quem appello, assegurar qne foi eleUo sem 
a minima I ntervençllo do conaelhei.ro Afron· 
eo Penna e até mesmo contra aens intimoa 
deeejos. 

O aR. JuvmuL Pmcu.:-E' verdade. Posao 
dar testemunho disso; contra a von~de de 
seu Pae tt que v. exo. oooopa easaoadeir~ 

0 SR. AFFONSO PllNN.A. JONlOR : - AO de • 
mais, ar. Presidente, a propria candidatara 
em questão era nma resposta categorioa a 
esse traoo de pereonalislllo oom que pre· 
tend&m malainal·a e á af1lrm&Qlo aleivoaa 
da gua se procarava neUa nma perpetoa-
Qio V.Uo poder. 

E' bastante oooheoldo o traço caraoteris· 
tlco de toda a vida publica do illusire e 
Integro dr. DAvid Campista, a qoem repn· 
gnaram sempre os moldes estreitos da po· 
litic.4 de pessoas. Bsaa feição do sen oara· 
cter concorreo em grande parte para qne 
alguns elemento• polltioos nlo acolhe!sem 
com aympathia sua candidatura. 

0 BR. PRB IDBNT& :- A hora esU termi· 
nada. 

0 a.a. AUO!fSO PBNNA JUJ(lOR : - Neete 
caso requeiro a v. exo. ooosnlt e a Casa ei 
permUte que en fale para uma explloação 
psasaoal. 

(6' apppovaào o requerimenw) 

Os&. PRa IDBNTB :- Continúa com a pa · 
lavra o nobre deputado. 

0 SR. ÁFFONBO PmfNA JUNIOR: - V. exc., 
sr. Presidente, e a L· amara hlo de me re . 
lovar o descosido em qne levo o meu dia· 
o urso. 

A mataria era, naturalmente, de molde a 
apaixonar o on, pelo inesperado do ataque 
nllo conbva fuer neste momento e uesta 
tribuna uma defesa qne, hei de lazer, oppor· 
tuoa e calmamente, em ou,ro terreno. 

Mr.e, a repulsa se impunha para que, ante 
a perepecti v a ou a soa peita de posillanimi 
dade, nã;> ae encorajasse um novo assalto a 
nma parte, como diste, do patrimonio mo· 
ral de Minu . 

Ha no dircurso de um dos nobres senado· 
res a artlrmação perfeita de que, moamo em 
Tida da dr. Joio Pinheiro, o nome do dr. Da 
vid Campista surgiri~ 

O nobre senador nl.o se den ao trabalho 
do fundamentar o de provar Uo grave insi· 
noaçlo. 

Na anaenoia de manifestações nesse senti· 
do, eu r ípto as ss. oxos. para qoe do ter· 
reno das oonjeotaras venham para o terreno 
das provas, demonstrando essa inverdade 
malevola de que a candidatura Campista 
surgiria quando moamo vivo foase o crande 
democrata que !oi Joio Pinheiro. 

Sabo-se-e disso não se tem feito myaterio, 
já. tendo havido pnblioidatte a respeito-que 
apenas um chefe com responsabilidade na· 
direoç.llo politfca do pais, em espírito de hos· 
tilidade e na preoccnpaçlo de atacar a po· 
litlca de Joio Pinheiro, qne nlo lhe agra-
dava e qne lhe cansara resentilllentos, oo· 
gitoo,antea da morte do preclaro mJnelro, no 
nome do dr. Da-.id Campistà par,a anoces· 
são presidencial. Disso, porém, pc s •o altlr-
mal o com seglll'&noa, o conselheiro A1ronso 
PEinna só teTa cenheclmento depois da morte 
de Joio Pinheiro. Esse facto aerve, entre-
tanto, de contraproT& de que o nome do dr. 
David Campista era lembrado por pollticoa 
de reaponeabilidade qne nlo cnnarilm a 
cerviz a aoppoataa imposições do CaUeie. 

Oa nobres senadores procuraram enl&Rr a 
oandicla\nra do marechal Hermes 6. preslden· 



ela da RepubUoa aUribuindo-lhe fnterven-
Olo dil'ecta na deatatenoia da oandidatnra 
mineira, ottando como 1liD acto oobiUnlmo 
\lma aWtnde qoe os eapirltos cfeaapaixonados 
só poderiam estranhar e prodigar. Ali li• 
ahl, porém. s. e. exoa. ae drvorctam da ver· 
dacle, oomprlndo·me demolir mata esee edift· 
cio da aaa pbaouala. 

B' abaolutamenM meuolo que o mare· 
chal Hermes ft1eaae depender a soa perm~ · 
nenola no governo da retirada da oanillda~o
ra Clmplata. 

E1sa retirada nio poderia aer fel ta por in i 
ciatlva pessoal do Predctente da Repoblioa. 
por isso qoe, oomo mc ~iret, nlo ora soa tal 
oanclldainra. 

Iuo devia estar no animo do marechal 
Hermes da Fonseca. S. < xo .• ~ndo elll tempo 
noticia da legitima asplraçiG de M.inae Ge 
raes, applau<lio aem reservas a candidatara 
de aeo oompanhéiro de ainisterio. 

S. exo. teva mesmo opportuoidade de de · 
olarat' qoe ao PresidenM da Repoblioa cabia 
infiair na direcçlo politica. 

Nlo pó de, portanto, o nome do marechal 
Hermes aer exaltado aos olhoe das moltidõee 
como o de om detenaor dos direitcs do povo, 
contra a aspbyxia da opinião, porqoe s. e,;o. 
applau•io a oandidatora Campista, porque a. 
exc. nlo pertencia ao numero dos que ne· 
gavam ao Preaidente qualquer direito de se 
prononciar no aesampto, aendo inexacto, re-
pilo, que s. eu. fizesse depender a soa per: 
manencla no mintaterlo, da retirada de tal 
candlda~ura. 

T•nto isso é verdá.de, que a candidatura tl 
c ou de pé e o marechal retlroo o seu pedi· 
do de demiaslo. 

Essa oandidato.ra permaneceu de p6 em· 
quanto a amparava o eminente polHico de 
Minas Geraea. 

Só doi dias depois dl3 fadido de demissão 
do marechal Hermu !<I qoe o dr. David 
C•mpista e os elenen~s poliUooa que se 
congrE'gavam em ~:-no de soa candiclatara 

· tiveram conhecimento formal da divergen· 
ela existente entre os poliüeos mineiros quan· 
to t. snstentaçlo da meame e agil'am em 
oonaequencia. Houve, portanto, simples coin-
cidenoia, entre a retirada da oandida~ora e 
o incidente de 15 de maio, pod hoc que deu 
ori~~m ao propUr hcc com que ae illodiram 
os nobres senadores . 

Ha um ootro ponlo, ar. Presidente, sobro 
que se tem abatido a phantaaia doa novelJeiros, 
detur,aodo a verdade hiatorica que eu aqui 
venho restabelecer. Retiro-me á nrslo, que 
tem tido um certo curao e uma certa e:~plo· 
raçi ,, de qoe o Presidente da RepubHca so· 
licitara de seu minlsb'o da Guerra a deolara.-
çilo de qoe nlo era candida~o. 

Po3BO affirmar com a maxlma Eolemnidade, 
~>em receio de sal' deslllentido, quo tal verslo 
é absolutamente falsa. O conselheiro Atfonao 
Penna nunca dovidou da sinceridade e lia\l· 
ra de seu mlnisiro, nunca lhe pediu aqaella 
declaraç!o ; Cola. exc. mesmo qoem, deanio 

· da aglt&tlo em torno de aeu nome, se aen· 
tio na oeceaaidade de fazel·•· tendo repeti· 
damente revelado easa soa lnklnçlo. 

Sr. Preaidente, sinto que a hora orge e 
veJo me fof9&do a termloar. 

E ter~inuei lendo o io~ico dG ama o11rh 
qoe o illnstre extmato dirlglu ao veoeraolfo 
senador er. dr. Biae Fortes. 

Dilia o oonaelheiro Atfl!nr.o Poona: (U) 
cConhece de longos anoos a mi!,h"' rledioa-

Oio á caoaa publicl\ e jamale me rara a: In· 
juatio<l de aUriboir meus actoa a iotaltoa 
eubaUern~s.• 

Basa pbra&e dirigida ao eminente obete 
politi.oo em Minas GeràeP, qo~ pelo oonjon-
to de auaa virtn lu' rapreaenta. por üaim 
diler, todaa as qcaUdactDs nobres do povo 
mineiro. pode ser dirigida a eaae ga c. eroao 
e gratule povo. 

Bem sei qoe no safo do povo nlo pode 
abeolutamell\e repercutir essa amrmaçlo 
aleivosa e sem baae, desmentida por todo 
om passado e kda uma looga vida, de qoe 
o conselheiro Affonso Pen.na tosse um homem 
capaz algum dia, de asphixia a opiniio pn· 
blic.l de seu pal1. (Palm46 mu galeriu). 

Formado na esoll& liberal, coltor sincero 
de ~daa as liberdades, fllndador e cUreo\or 
de uma Faculdade de Direito, incombida de 
preparar para o pafz oa defensores do direito, 
da J ostiça e da liberdade. s. ex o. nlo podia 
jamais macnln, no tastlgio da sua vida pu· 
blica. ~odo o seu paasado, desmentir essa 
velha tradição liberal, esse nobre anoeio, 
easa grande dedicação por todas as liberda · 
dea. 

E a oon\ra·prova da inenc\idilo das flfdr· 
w.>1U as dos nobres senadores no recinto do 
Seoado, e a melhor repulsa das mesma.e, está 
nas manifeata':Õea inequívocas de pezar, de 
proCIUldo sentimento com que toda a Naçlo 
receben a noticia da morte do Ulostre mi· 
neiro. Havia naqueUa oommoQlo, como que o 
pran\o a angustia de uma dor filial, e s. Jl. 
excs . não podem pre\ender que o povo bra· 
sileiro, tio nobre e brioso, tão cioso sempre 
de suas liberdades, chor&sse por esaa Córma 
a morte de om tyrano, que tivesse penaado 
om dia em aaphtxlar e ~omprimir a opinilo 
publica do pai1. 

Respondam aos nobres senadorea es• as 
manifestações do povo brasileiro: s1 P. a. 
excs. mJntêm suas afdrmativas de oppres· 
sio, estygmatizam esse povo com a pecba de 
desdbr•do ou de hypoorita. (Palmat na• 
galeriat. O ora~or t ab a gado effusivamente. 

Niogoem mais pepindo a palavra, passa· 
se i 

APRESENTAÇlO DB PAR8CBRE8 DAS COMMHSÔES 

o BR. SILVA l"oaT&s, por parte d commis· 
alo de Petições, lê e envia 6. Mesa o se· 
guinte 

PaNcer n. 162 

A commieslo de Representdções, Reqne· 
rimentos e Petições, a que foi presente b de 
d. Eliu Pdva de Vilhena, pedindo remnne· 
ra~io, penl& qoe nio pode pronuncl&r·ae 
sobre o con~úJoda ~eti Ao, sem tdJrmaçlo 
do governo, e pera ESte fim reqa&r . 

Q'le seja envido ao sr. Preaidenle do Es-
tado o requerimento de d. Eliza Paha de 
Vilbena, ai1m de q\le sejam colhidas ae in· 
formações necesaartas. 



Sala das co.mmisaões. 6 de agoaio de 1909. -su va Fortes.-Ignaoio Y •Jl'U.-Jolo Franoa. 
-' imprimir-se. o sa. Smuu. F'IouBIRsoo, por parte ela oom-
mi elo de Oroamento, '&preeénta a aep1nte 
da~ 4o proJeclo tt. 19, para s.• 4f#· 

~·ão 

O Congresso Legit,l.Ativo do Bs1adJ ne AO-
DU Geraea ctecre1a : 

Art. 1. • Picam Isentos ela oonbibo.f91o aa· 
noat ® •ois contos de réis. de qne trata o 
art. 20 da 1Pi n t39, de -28 de setembro ele 
t906, e destinada ao eerv1~ de tlsoafizao&o 
oe estabelecimentos eqniparacloa la Escolas, 
Norm•es do ta do, mantidos tpor parti cu· 
lveB ueooiacões e que preeaeb&rem as 
aegointes condiçõee, a jotao o governo: 

... Estarem execuundo oom prolf'9ito os 
aotua~a program as de -eaino, a ttesentado 
profeuore3 bem preparsd011 para o exel'Oi· 
elo -do <maciaterlo primario; 

2. • Reoebere.m por anno até o muimo de 
de& e o 111inimo de qu tro alomnos edernoa 
gratuUos, em cada r stabelecialento equipa· 
rado, mediante auctorizaçio do governo do 

iado 
Art. 2. · Revogam-se as diepllsições e.m 

oo.nirario. 
Sala das setteõea da Camua dos Depota· 

elos. em B Jlo Horiwntf', 6 de agosto de 1909. 
-Seonll Figueiredo, presidente e relator.-
JGio Lisboa. - Pedro Rosa.- A imprimir 1:1e. 

O sa. J ot:B' ALvas, em nome da oommissao 
de Constituição, L~alaçlo e JnaUça, envia 
á Mesa o Bf'guinte 
Parecer para 2.• <:Uscussao do projecto n. 50 

A commissiLo de Legislaç&o e Justiça, a 
cujo eetndo foi submettido o projecto n. 50, 
adoptado em 2.. • discusslo, é de parecer 

Qae aeJa o mesmo projecto lendo á 2: dis-
oa~alo e approvado com as emendas qne a 
commiss!o em tempo apresentará. 

Sala das commis~ões, 6 ele ago-oto de 1909. 
- Heitcr de Sousa, presidente.-Joaé Alves, 
relator.- Eduardo do Amaral. -A iUlpri· 
mir-se. 

Passa-se á 
.ÃP"&DBNTAÇÃO DB PROJBCTOS, B.BQOB1UMBNT08 1 

INDICA.ÇÕES1 INTBRPELLA~ÕBll B MOÇÕBS 

0 SR. J e> ÃO VBLLOSO justitlca e manda á 
Mesa o seguinte 

Projerlo n. 77 

c) Prestar o candidato ezame du lingoas 
_pot'itlgnua e trance de arUbmeuea e oa. 
peai»lmenta 119 syaie a .aioo, e~ame-pra
tico-4e man pnho<}n .P oen\iou e 4e 
PCS"-Iogü; 

fl) Bate e~ame seri •l'Bitado perante 
eoau1ús..J.o, compoaia do ,tir,ee&or de bygie-ue, 
de am lente ""'bedrattoo I& &oola do pbar-

aoia e cl.e om ..(lbarmaoeatiico.. pagando o 
oan.d.Wato a tua 4.e -cenio e villM aPJ Nls. 

1 1.· Reqoericb• allcenea e depo!B de •Vt· 
fei~as as condições das lettraa a fi & .. pl'e · 
&eDb ar&igo, o director de hyglene, 6. eosia 
do reqoeronte,mandari. publicar por oito dlu. 
no jornlll of.1lcU.al. elo Bsiado, o ~or do re· 

· querimento, annuncianilo que, si ao tetmo 
ele trinta dias, depois do ultimo edital, ne 
ohom J~hll.rmaceutico lhe oommnnioar a re-
soluQAo de es~b e l~cer pharmacia na men· 
oionada localadad~>, .. C' rà co.noedida ao pratio!) 
a lioeLÇ1. requer•da, ~a.lis.feiw as exig noiaa 
cbs lettra c e d do preseJlte arilgo. 

§ 2·. Si al&om phat macantico communicar 
que pretende estabelecer-se na re!er1.1a lo · · 
c&Jidade, o dirtc\or de hygiene o intimará 
a comparecH na repar&içlo para aseignar 
om termo em que se oomprome\ts a abrir a 
l U& pharmacia dentro 4o pruo qne !be for 
marcado. 

§ 3.· Qaando realizada a eondiQlo do pa. 
ragr apho antecedente, será publicada no jor· 
nal ot.Hcial. 

§ 4. • SI nenhum pharmaceutlco .fizer ll 
oommonioatAo 4e qoe n•ata o § 2.· on si al· 
gum apresentar-se, mas não abrir pbarma-
cta dent: o do prazo qn.e lhe for maroaclo, 
serl concedida a licença ao pratico, a qual 
vigorará por 10 annos, ainda que, na mencio-
nada localidade e darante esse periodo, ve· 
oba estabelecer-se pharmaceutioo !liplomado. 

§ 5: Tel'mlnado o prazo de lO anno J poierá 
a licença ser prorogada por mais 5 annoa, no 
maximo, (l bservadau, as condições do § I . · 
deste artigo. 

§ 6. • A licença poderá ser transferida para 
outra localidade, de acoordo com o diapP· 
sitivo da le"ra a. 

§ 7. • Ser i Gassada a licença ai o pratico 
alienar a pharmacia, e allBentar-se da loca· 
Udade por motivo injtls\Ulcavel, exeroer 
emprego oa commissão que o ataate do 
seu eat~beleoimenio, commett.er abusos no 
exercício da proftsa!o ou deiur de pagar 
os imposbs devidos ao Estado. 

Art. 2. · Antes de conceder a llcenoa, man-
dará o dirtoi~ r de hygiene proceder a rl · 
coroao exame na pharmacla. atlm de veri · 
flcar si eatt em confições de bem servir ao 

O Congresso Legislativc do Ba.tacto de M!. _pobUco. 
nua Geraes doere~ : § L.· A aooioridade inonmbida. de faer o 

Art. L· Poder• ~er concedida a um prati · enme lavrari dota termo-. especificando as 
co licença para abrir e dirigir pharmacla na faltas que encontrar ou declarando nlo as ter 
localidade onde não estiver estabelecido encontr•do; devem es ea doia termos ser 
JbarJDJ ceu\Jco diplcmado, obaerl'adaa as se asaignadca pela auctoridade citada e pelo 
snintes reotricçOes : pr ... ttco, qoe floart. eom um dellee, sendo o 

a) Ser a abertora da pbarmacla :Jn1gada ontro reme\üdo á Direc1orla de Hyglene. 
neoesu.rla pela respeotlva mnntcipaltdade, § 2.· Si do cume se veriftoar qne a p~· 
reanlda em u 111o, e pelo delegado de hy- macia nl1 está nas condições de bem ser· 
glPne; vtr ao publior, serà adiada sna aberillra. 

b) Apresentar o candidato docomentoe até qn.e nc vo exame, requerido pelo pratico-
.tlrmadoa por ~ssoas qnaUftcadaa, qoe artes· prove terrtn eido repa.rad.as a. talba en• 
1em sua probtdacl&; i o. n\radas no primolrf'. 



I 
Art. 3. • Pioam man"d.aa as Uaenoaa ~n- A indlcaçlo, qoe eaü. aeaignada por mim 

eedidas a pratioog elll épooaa anteriores. ob . e pelo me o distincto oollega o ar. Nelssn de 
asrvacloa o1 diapoaitivpa reaente lei, no ·Senna, lente do Bxcernato elo Gymnaaio Mi-
que forem applioaveis. · nei:ro, é ustm oonabida: ~LI) 

Art. •4.· '?48 e 1 apDiioõos elll .AprOcvelm estar na trabnua para remàfter 
contrario . ~&&•bellli. ~esa •oa <irultcl~ o que v· a· 

Sala ft% A .11- •zer aS 9DreDCil8 8 QlDa recl•m çi.O d.e teaauea, {V '"' 1'gesto cte 1909. - •ba moUo lfettas pela-. 'Z 1nas do Pil"anga, A:lto .JoiD Vel!oiD. 

TABRI.J,A DB BKilLU~S 

'Liéenoaa a praücos •••••••••••• 
Pro rogação do licença . . .•. . ••.• 
Tranaferenoia Ae Jioenoa. ~ • 
Exame de pbarmacla. . ....... • 
R bnica de li no at6 200 Jolh&a. 
Rnbclea de li~roa até 500 tolhas 
Re l.ro de ütoloa. . . • . . ... .• ~ . 
Ta u de e :ta me de babiliuç&o .•.. 
Sala das sessões, 6 de agosto de 
.loto Vel!D o. A 'mir • 

1()()9, -

O •r. 8eu a P uelr, d.o:-Sr. PtL· 
alde11le, como corol arlo •" pr'!)ecio ~ue :a 
oommi&slo de Or~mento hoje uftereoeu para 
3.• diacu sAP, "8Dho submetter á .considera· 
çio da Cua uma indlc~&olo qoe viaa dimi· 
noir, algum ~to, a lleJ~peaa do RaSAdo. 

Si, ar. Presidente, o Congre&so Mia~iro, 
ou melhor, a Caa a ra dos D?potados, moa· 
tra -se generosa approvando em doas dis· 
cuasões o proJeoto n . 69, qoe is llnta o e a~· 
belEcimentos parttolllares e rquip1rados tl 
"E colas Normaes, da contriboiçilo de 7:000 
para a aua ftscalizsgllo, oontinoant!o esta a 
aer feita pelo Estado, é claro que exisd.ndo, 
em Minas, o Oymnasio Mineiro. dividido em 
intero ~ e externa~. observendo esorupu· 
los~ o religiosamente os programmas de 
enaino do Gymnteio Nacional tendo ftscali· 
zaçlo direota do IO'Yet-no, mais do qoe nln· 
goem ldereaaaclo no bom an" mento e fun 
cclonamento deesaa ()\!&8 1tie ensino, é claro, 
ar. Preaideilw, que esea 6aca1i%aç!o oo deve 
desapparecer ·ou entlo aer teUa a expensas 
do governo federal. 

Ea entlo, como corollarto ao projeoto n. 
69, apresento uma tntlicaolo, tdm de qoe a 
camara doa Deputados represente ao Con· 
gre o Federal, no sentido de ser eliminAdo 
ao noBBo ., mento a oontriboiç~o com qoe 
o IE~tado concorre para a ftaoaUsaçlo do 
noaao Oymnaeio, pod~Ddo ea a ftaoall&aclo 
continuar, porém, como J6. dl!ae, por livre 
e e:rpontanea "Yontade do governo fe~er~&l. 

Dlsae e repito, ar. Prealdente, nlngoam é 
mais interessado do qoe go-nro do Batado 
pelo bom -ftlnccionamento, pelo respeito re· 
ligioao e eaoroplllcso d· s programmas de 
ensino no Gymna o. • 

'Para gloria 4eJae estabeleaimenio, ~ole· 
moa a!Ormar qoe o eneino é Ulinldrado nes· 
aae casas de educa o, oom mo.ltc aprovei· 
umento, com eso~opoloaa . obaervanola do 
decrew federal e, a&Um aendo, pode muito 
bem derapp&recer eaaa ftaoalla Qlo oo con· 
.Uouar por oonta do goTer.no federal, porque 
o B8 do j.t. preeta i UJlilo om. ande aer· 
'Yiço, mantendo eaaea dois ·Importao eata 
beJeoimeotoe, -evUuclo, (lea''!1tol1é. qoe a Na· 
olo _ anie.o..ba e ld.loae o.Uegioa á sua 
oo.ata. 

Rto DJOO, •o tiogt, ~bre lla111po e a· 
nh 6. 

Rese11 amolo' pios, t UI'0808 é •erd da, ma& 
que 1u:raa$am co ditd utiadea a '8U& --vHa 
eoonomica para a.oderom acom]tanbat' os 

1 i-ell'-il'!fD s no -p rogre , e -populaoõea 
densas e ter nos rerteis, de lttvouras adtan· 
tadas maa de d1fdoil trato, pela difdouldilde 
de $ransporte e mercatos proximos, reseo· 
tP.m-se de meios rapi dos d~ oommuntcaçil.o 
com -os centros adeantados, com as Capitaes 
Pe.deral e do .Estado. 

A indto Qlo, sr. Pre.aidonte. viaa pedir ao 
Ctogrea o aoional para que, 'DO oroamento 
da Viação, con.aigne verba para que tejam 
e:r\endidaa· linbas telegrapbtoas á eEses mo· 
oi 1iploa afim de qoe ttlê-s pcss m eBtatbr le-
oer com ooioaQlo com os centros popolo· 
eos, ,com os mera.adoP, P, ainda m~tis, para os 
casos de pertnrbaQio de ordem publica, 
-vislo estai'em eCD lagares rem~.otoF, têm ne-
cellti •de de ee commooiearem ae prompto 
coma oaphal do E.tacio. <Apoiado.t). 

Sr. P.rtl idênte, eesas eommooicações di(ft . 
cds podem ser obsPrvadas pelo telegnpbo 
que, ma;.r: ~arde, st rio aux•liad t& por linhas 
terreas. 

Sabe v. e•c , f r. Presidente, quo o:rt"n · 
der-se linhas Cerreas a1é aqoellas zonas lon· 
giqoa'8, mas f:3rteie, demanda tempo e, ea:-
quanto isso, vlo se dando naquollas reg!ões 
f11rto11 de anlmaes, pertorbaçlo de ordem Pll· 
blica qoe precizam de prompta repressão; 
entr.e\anto, isso não se faz com a precisa 
rapidez, devido á d1ftleoldaGe de oomm.ontoa· 
ções rapidas, (apoiados) com os centros que 
podem •omar providencias. 

Penso qoe a aspiraçAo do povo dessas zo-
nas deve aer attendida •.• 

0 SR. NKLSON DE SBNNA:-Ant~ga aspira· 
olo. 

O f>R. Jol.o F'RANQA:-E' multo jns\is ~ima. 
0 SR.. 8El'fNA FIOUJUREOO ••• pnrqllaoto 00• 

tras zonas do Estlldo, nas mesmas condições, 
já foram sa\i11feit a. 

A lim sendc, espero que Casa, appro· 
vando a iodtnação dJS deputados da l. • c Ir· 
camscripçlo, seja e lia tambem attendida pelo 
Congre o Federal que, assim, irá h •oreeer 
á oma zooa que nad& recebe doa poderes 
pobllcoe, a iDAo .ter miogoada.inr.trucção prl· 
maria. 

U11 S_BNR >R 'DBPUTAOO:-f!óme~te escola O 
cade-ia. 

o sa. SBNNA l"JGUBnum :.- O.xall qoe U· 
vesLe ao meaQS boas cadeias, pois, elo lo· 
gares qoe maia Fe preoiaa deUaa, porqoe 
para lt. !ogem crimi®sos em grande no · 
mero afim de e'ritarem i acção da jll.Btie&. 

Penao qoe ambu aa iniloa~et elo justas 
e qne ereoem a approvaolo da camar-a dos 
JlepO.tadOtt. 

TsJ:lho conol · . (.lf'trilo lle1.a ! JCwilo llttn!) 



t 

lndioamoa qoe a Camara dos Depntados do 
Eshdo de Minas Geras. por intermedio da 
Me a, repreaente ao Congresso Federal no 
sentido de ser dil!pemado o Bet&do do pa 
gamento das qootaa de 3:6001000. deaiiolldoa 
a fiscal zaclo do lateroato o do Edernato do 
Gymn~teio Mineiro, mantidos p~lo govern 1 

do E.hdo, visto como nesses euabeleci· 
mantos f Ao executados oom rigor os pro 
grammas do Gymnaaio Nacional. 

ohygrapblcaa, para 10 podor t.u:er o eontron · 
te entre om e ootro. 
~rAo attendidoa oa nobrea depoiadoa. 

• Dispensada a Jeitura7 a requerimento ilo ar. 
F. Sobomaon. é poaw em 3.• diaousslo o 
projecto n. &5, auo~rizando o Presidente do 
Bahdo a abrir dUrerentea credi~e. 

Ntnguem toJBando a pa1 vra, encerra se a 
dlaoosalo, ftoando por falta de numero adia· 
da a votaçlo. (3. R.) S. B. dll Camara doi Deputados de 

Mioaa Geraee, 6 de agosto de 1g()9.-Seooa 2.• (n.cw8ão do projecto n. 10 
Figooiredo-Nelaofl de Senna. . I E' aonunolada ». 2.• diaooealo do projec~ 

lnàrcaçào n • 'T n. 70, reduzindo a oi no:> réis por 'onelaila 
Iodi • an;oe qae a camtra dos Deputat1oa o imp:>stJ ~obre exportaol 1 de mln~iroa de 

por intermed1o da Mesa, represente ao Con ferro. . . 
grN FO F<J deral no sentido de serem levadas ( Em dtacnaslo 0 art. 1. 
J•obaa ~el~>graphioll& aos mualclpioa de Pi O sr. Senna ltlguelredo (•em N'Vi· 
• 11oge o Alto Rio Doct>, partindo de Ooro são do orador): - Br. Presidente, tendo re· 
Preto ou de 811rbacena e aos ~noioipioe de Jatado o parecer para que o projeoto n. 70 
Mll ohuassú,Quatíoga e Abre CtmpCI, partindo fosse snbme\tido '- 2 • diacosalo e appron· 
<lt1 estavlo que maiB de perto consulto ao in· do, venho declarar a v. exc. qoe a commia 
\ereslle publico consignando para esse 11m alo gcstoaamente aeceita, para seu eatodo, 
a "e ' ba oeceasaria no Crçameato da Viação. medidas que tendam a alhviar contribuições 

. S. O de agosto de 1009. -Senna Figoei- de impostos, desde quo nlo venham prejo· 
redo-T1naves cte Mello Silva Fortes-Ame· diear ll reoetta publica. . 
rico Lopes-Joio Velloso-Arlatotelea Dutra. A exportaçlo do ferro no &tado de Mi· 

o sR. PassioB:MTB manda que ~:e remetta a nas Geraea tem sido nulJa quando as j · t:l· 
p rimt:ira ~ndioaçlo á com~tsslo de lnl!trn · das desse minerio conatUoêm, podo ao diser, 
cçAo Pubh~a e a Fegonda a. oommis!lo de enorme vastidão do seu territorio, l.; mbran· 
Obr .. s Pobhoss e V1ação. do* phrase do celebre naturalista que dizia 

~ osp . n c-soa sesslo por 10 ~inutol!. que cMinaa Geraea é nm ooraçlo de ouro aa 
Reaberta a mesma, é annuncuda a sen~do num peito de Cerr~. si não me eo-

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA gano. 
Quem conhece u condições do noa · 

ao sub-.;;olo, reoonbeoe qoe o problema 
aiderargíoo entre nós deve ~er prompta se· 
loção, porque as noasu jazidas elo enor· 
mea, e:uraordinariY, riquinimae, dJgnas de 
serem exploradas e dellas deve o Bstado ao· 
ferir rendas para que dtinja o Jogar que Jbe 
eompete no seio da Federaçlo Braaileira. 

U RG.BNOIA 

0 U\. SBNNA FIGUBIRBDO, pela ordem, OD• 
tendo nrgenoia, apresenta, em nome d~ com· 
miei!Ao de Oroam~nto, o seguinte 
Parectr pat·a %.• tli1cu1são do projeet. n. 7e 

A commis lo de Orçamento, tl\odo em via· 
ta o p rojeoto o. 72, que o!:ça a receita e ftxa 
a despfsa p1ra 1910, é da parecer qae seja 
submettido á 2.• disonsell.o o spprovado com 
t' men rtaa qno ot'ferecerá no correr do de-
bate. 

Sala das Ee;.sõ a, 6 de agosto de 1909.-
Foona Figueiredo-Joio Lisboa-Pedro Rosa. 

o MB :\to 1 R. reqoer e oblrm di• pensa de 
impresslo, aftm de que o projecto a que se 
rerere o pllr<> cer, que acaba de apresentar, 
ll guN r: a ordem de dla de amanbA. 

P BLIOAÇÃO DB DhlCUR80S 

0 SR. ARlSTúTBL&3 DUTRA, pel.t ordem, 
p rdo que so publique no orgAo oftlcial o teu 
discurllr, pronunciado na t orsão de bontt m, 
t al -; ua l L i pr·ferido, doaccordoocmasno-
'~A tacbygraphicae quo acaba de receber e 
qne nlo f1.1 ram rovi&tll', para evitar que so· 
bro o me mo 1 e façam im iooações · a alo · 
volt r . 

O sa. JoXo FRANÇA, p{ la ordom, pede 
<'gua lmeote a publicaçlo do seu disctlnl", 
t•f qoal fui foi proferido na sesaao de hon 
~m, sem a menor alteraçlo naa not!.s ta. 

o projeoto, ar. Preeidente, encerra diço · 
sioões que a commlsalo nlo ponde estudar 
de prompto, devido ao excessivo trabalho 
que tem tido; porém, acceita a djspoal~o 
do art. 2. •, nesta 2.· discoseilo, reserv&n• 
do ae.lhe o direito dl', dapoia da edlldo mi· 
nucioso a quo está fuendo. pronuncia t:> se 
sobre a soa acceitaçlo ditlnit\va ou n~. 

A oommissão aoceit..a. d('ade já, a dimoi · 
ção do impo. to de exporhQio do mine ri> 
de fe r r , como oonaigo• o projecto, alo po · 
deJJdo, entretanto. atnrmar si acceua adia· 
posfolo sob!'e o prazo desu rad~cçAo. 

Sr. Pr~sidente . a duninaiçlo é jn tiaaima, 
poi'q uu ll oxpor,llçlo do ferro tem stdo nulla 
t>, pa a p rovar aos collegas a oxaottdl, do 
que afflrmo. dou a v. r x r . o aljlarlsmo da 
exportaçlio nos t onos do 1007 e 1908. 

Observandc- ·r , UP1 al for dim•noido o im· 
dos to. com o desejo pat• iotioo de que ao 
acha rnestid , o g verno f,•dera.l de des-
en volver a metallo7gia do ferro no pai.z, om 
pc uoo tempo a cxportaçl.o ~oerá edraordi· 
na ria. 

A exportaçllo dceao mtoerio em Ul07, fui de 
1.830 toneladu, ao pauo que em Ul08 ella 
aubín a 171 .656 tonelada! . 



VA Y. exo. a ditlerença qne honve de llDl 
anno para onh'o. 

Direi agora. a v. exo., ar. Presidente, sl 
com o actoal iaapoato,euggerado como é, de 
nm aono para outro a expor&ao&o elevou·se 
de 1.830 toneladas a 171.656, é laoll oon· 
ohlir·ae que, com o deseJo em que ae acha 
o gnerno federal e oom a diminui~Ao que 
ora se prooora tuer, grande qoantidade at-
tiogirt. t. esportaç&o, asaim pos1am as ar-
tradu de ferro dar o tranapor&e neoeasarlo 
para o minerio qoa temos para exportar e 
explorar. 

O ~a. Nm.aox DB Slltuu: - Esse é que é o 
ponto sério do problema. 

O sa. S&LNA Ftoo&Iaaoo: -Apoiado, é esse 
o llOnto mata complicado e de di!dcil solo · 
ção. 

Penao qoe é deaejo do governo tederol 
ao~iliar a motallurcia do C rro e assim to-
mart. medidas . ... 

O aa. N:&L<JON DB $Bmu.: - Que determi-
nem a &bertt&ra de nona Tln de 'ran 
apor t e. 

0 o . SBNHA Fl&U&I&KDO.. • de transporte 
par• eu o minerio. 

Deve, entlo, •r. Presidente o E tado de 
M.inaa ir ~o encontro doe deat-jua do gover· 
no federal; mesmo porque. afdrmam os au-
•~oroa de cbimioa, .;adei · a q e com mu.ita 
abaeoridade r Pjo .. 

u t.a. Joio FRAllçA:- Muito brilbant~men
te. (Apoi~Z!iQs g1rae1). 

o t B. SBNNA P'J.GUBIAIDo ••• quo o adeania· 
mento do um paiz, liatando·ao do minerio 
do fer1 o, é avaliado pel:l soa producção e 
com umo, qtHtendo ir.ao diaar qne a exp~ 
taçlo do fer ro é o ftel da bal&nça do pro 
gresro de um poTo. 

O ut. N&L~ox DB SENNA : - Verdadeiro 
expoente da oivllizaçlo. 

o sB . SB!fflA Ftao&Ia~m o:-Aunoncia-ae qoo 
as jazidas de terro tendem a de~ap.P11reoor 
em todo mondo. 

Rstá, pois, reservado ao Brasil ser talvez, 
o nntco !oroeoedor de ferro, a todos os povoa 
e, nes1aa condições, é deTer patriotico e 
joato, a dimiouiçlo do imposto de exporta· 
çlo qne reoahe sobre o re!t1rldo minerio ••• 

0 8R. HEITOR DB SoUU.!-8' oma medida 
qoe m : {lce applallBoade toda a Casa. (A.P04a· 
dln). 

O sR. S.BNzu FioUBlRRDo ••• para que es 
indoah'ia ae torne uma realidade entre nós, 
dando-nos o proclooto que devemos Urar 
dessa rlqoeza presentemente modL (Apoia· 
do•>· UK SB. DJlPUTADO: -0 que 6 T8rdade é qoe 
do exporhmos ferro Tlrgem, aempre o 
!erro em barras. 

O sa. SBNNA Ftooam&Do:- Sr. Presidente, 
6 QD1 !aoto li •apioloso qoe Gbservamoa em 
Jg()7:-Coram expor'-ílU 1.830 toneladaB e 
em 1908 eaaa quanUda4e aobio a 171.656. 

0 IR. NBL'JO}( DB 8BNN.C- A Utin& cBspe 
rança» nlo tem dado vaslo i.s enoommen.las 
qoe tem tido e o mumo ac:ooteoe na od.na 
cWi1g• que alo as duas maia importantes 
do Bat ' d , havendo ainda ooh'as. qne Elo 
pequenu Corjas de trabalho• manuaea. 

o l R. 8KNNÃ FtaoBIBll:oo:- Sr. Pre idente, 
aa juidas bruUeiras alo rlqn.isaimas ••• 

0 SD.. NBLBON DB SBNN.C-B' boto mtiJ de 
deaejar entre nóa o incremen&o da liderar · 
gia, quanto Já podlamoa . ernalar oo oUra· 
pai<lsar á ChlnJ, que hoje exporla oeroa de 
40 mil tone)adu de ferro beneficiado, além 
do ferro e aoo lá prodoz.idos e g4etos no 
consumo proprio do paiz! 

O sa. SBN'NA FIGU&lRBoo:-DUas eaiaa Pl · 
lavras aoonselbariA á. Camara a aoceltaçlo 
do art. 1.• do projeoto sob oondiQão, apenaP, 
pod~r se man.ifeatar depois at b o art. 2.0• 

UH SR. DBPUT.H>O:- 8' moita razoavel, 
pois, é O.'>llsa séria a i ençio do impoato por 
15 annoe. 

o sR.SBNNA. Pt&UBiaBDo: -Lombro·me do uau 
diaposi9lo eatebelecida quanto á diminul\;Ao 
do imp s :o sobre o ouro, occasionand.o que 
todoR o outros prodooto11, como o oa!é, fumo, 
o cXpot· ~ador do touoinlw, e nfllll, to Joa · llc c~ 
queriam oimi.uuição do impostos, to o do a r. 
gumoa\a ·~o., diminu:çã<l do impo to sobt•o o 
onro, com praz J t1xo e i~mutavel. 

t'areca·me que e. sa diapo içlo do projeoto 
é ioconv<'nientt>; podem as condições t11l 10 
dustria serem amanbl outras, qae até exijam 
a e!imioaçlo do imposto; mas podo tan b :m 
eer o seu do envolvimento tol quo se tor1. o 
ileoo. aari~~o a olevacl·•lt. 11 1éis ou mais . 

Animada como tôO aoba a commisslo Jo 
oontribuir c11 m s ~: u estorço e boa vontade. 
como é do seu dever para v dosenn•lvlmento 
eoonomiao do Estado, modidcanJo taxas quo 
alo possam aflectar a r~ct- ita public~ . vou 
ter a h:,nra de aubmetter ã crnslderaçAo da 
Camara dos srs. Deputados lt.lgum•s cmen· 
daP, tendentes todas á. dl111inol~o dd taxas 
qU1l pesam sobre a ioduetria maourac torll u 
pro j uctora. 

A primeira emenda que apresento ' i~a 
redum " imposto sobre espor,açlo de ma· 
deiras. 

Farei ligeiro historiao, pedindo desculpas 
a mous oollegae, bi por ventura me toroo 
prolixo. 

A exportação de madeiras em 1007 foi do 
8 311.511 kilogrammas o em 1008 foi de ... . 
lO.U8.i92 kllogrammas. 

Chamo a attençlo da Casa para esses ai· 
gariamoa; em 1908 a expoi'Uçlo antmentoo, 
muito embora o iapo3to eúoraivo e exor-
bitante qne pesa sobre oa ellportadorea de 
madeiras. 

Dou dia ao testemnnho peaaoal: na minha 
terra, a oldacJ'il de Barbàoenr., apesar de nlo 
ser centro expor~dl r, toram coUooados na 
eataoAo da eatrada de ferro diversos tóroa 
de madeira e nlo puderam ser exportados, 
porqoe o imposto e a tarifa eram superiores 
ao valor por que aer·a vendida a madeira no 
Rio de Janeiro. 

o valor especial da expori&çio de madeira, 
em 1007, !\li de GM:92Qt880 e em 1008 toi de 
809:474J604. 

o lmpoa&o em 1007 !oi de 59;48~819, ai 
Dlo mlJ talba o oaloolo. 

Nlotenho em mioa o relatorio do ar. dr. 
Seoretatio das Finanoaa e nem pu :te de prom · 
pto colher algarismo na Seorearia, 111 una 
oaloaloa de aooordo oom oa dadoa oooheot· 
dos. 

O sa. HBlTOJl •• Soou: - C>xalá que nlo 
baixa emoa om rlntem nesse tmpouo, por 



qoe as nonas fiorea» edlo deaappareoea-
do, ea~o sendo erporW.. 

0 BR. ARioTOTBLB8 DUTRA : - 0 i1Dp08~ nlo 
vale a devasta\ão daa ftoresaa. 

0 IR. SBNNA FtGUBIRBDO: -Abl T. exo. eatá 
anteaipando um argumento eontrario do qoe 
voo adduzir. 

0 R . V ALD OJilRO MAGAJ;BÃB9 : - Devia-ee 
edabeleoer um premio para aqoelles qne 
plantas em arvore~ o llR. SBNNA Pzau•msoo:- V.T. excs. ee~o 
todos de encontro ao mell modO' de peoall1', 
mas coovenoer-sa-ao em breve da vei"dade. 

Vou 1e pooder primei ' " os apar,r&, com 
que me bt.w rKram o r.obrer ooile«•~ ?~"'& 
poder oontinua<r na minha arsoartantaçAo. 

Temo rr ndosas mattas a serem e11plora· 
dlfl' entretanto, oJ meoa ooUeps• querem 
um' imposto proh•bitivo aftm de que eeEa K · 
ploraolo nlo se 1açu. 

0 BR NELSVN DB SBNNA:-0 noBBO de ej <> é 
que a exploração das madeiras seja feita e 
tlloionalmente, ft zendo-se o replantio das 
mattMs. 

o tR. 8 Bin n DE Souu:-Sem o desbiBtt'. 
0 SR. AR I T , TELBS DUTRA! - Carecia mos de 

regolarizar e· aa xploração. 
0 I'R. BNN A. PIGUBlRBDO:-Temos no 88tlldo 

ft o o do a e ex,eosas mauas que podem • oi· 
to b m er e1pl radae, sem receio da net.ata 
devastação. 

U M f B. DBPUTAOO:-Maa que PO 610 se a lUb· 
stituiçlo, como se rn nos Estados Uoidoa . 

0 SR. ARI T•>TRLBS D TRA!-0 qUO era DO· 
e e aarlo era a e. iv1encia de uma lei que re-
golarhe a u ploraçlo da fi t.)reaiaa. 

0 tR H BlT R DE Pou ~: -Para i SO O prO· 
jeetJ do dr . Joio Valioso era excellente. 

0 fR. 8BNNA FIG BIB.BD ~ : -A e:J:ploraoão 
feita de modo racional nlo pl'Ojndioa as fi o· 
restas e con~titao uma renda para o proprie· 
ta rio. 

o quo noa prt'j udica, é o qae tem aconte 
cido até hoj r; as mattas aio Ollpbradas pelo 
fogo pela mã iohabil do campones e alo 
deapresa.fos os meios reoioaaea de explora-
ção que podem ser u~it á riqueza poblica 
e á particular . 

Apre ento, entio, uma emenda, propondo 
a redao!o do imposto sobre exporta~o de 
madeiras e appellarla para a Casa, afim de 
qoe t~ sse approvado o p ·ojecto apresentado 
pelo no ao collep, o ar. Joio Velloto, aflm 
de que to ee regulado de modo oonventente 
a e-sploraçlo das ma\tas. 

Assim a commi~slo propõe diminoir o im 
po<~h de exporbçlo de madeiras, tornando o 
fi x'l por kilogramma, em vez de ser adva -
lorem ••• 

0 tR. ARI T T BLE DUTRA.:- Não ooncord . 
o m . SBNNA F'lo ElRBDo .. . rednsJndo o im · 

p ~sto a 2 rei 1 e, pelot c lculos que dll, ia o 
em nada prejudtc ~a r à o nosso oroamen~. por 
que augmentando a uporaçãa de madei-ras, 
a& uga.entHá. ~ambem a& receita publica. 

.f'r lo calcul o que ftl da reducç_lo do impotto 
de madei r11s 2 ré\ . creio que a n ; orttç!o 
augment r& e da1 i a Hstaoo uma renda de 
Cél ca de 50:()()(1 000, li! l ent ao ~to em con'a 
a r n!la provenu~ nte do lm2o~\o sobr e a ex· 
portaçlo de dormentes . 

A emt'nda é assim Cl)ttoebich'. (li)-: 

d.ocresoente-ee ond conTier. 
Ari. E fixado em doia réit o.fmpolto.po~ 

kilopuun de mtdeira le qoalqaer natore· 
za a ser e~porlad e em 100 1'6la o i•poato 
d& e~portaçao -.obre eada ® ente pan\ li· 
nb\a ferrei I . .-

A 2. • emenda ~~~ aoxilfar a indmrtria 
paetorll; qoanh a expor1ao&o de aena pro· 
dnctoa. 

Ir co!lbeoida a asphyxiante cnse, por ('J_ue 
paBBalll as rabricaa de manteiga, btm como 
o prec;o ttimtnnto que esse gQnero alcança 
no mero~ do do Rio de Janeiro e do Nune do 
Brasil; entrebnto, a nossa 2ao'a semanal, 
mensal e annual seml)Fe consigna o mesmo 
preço de 21600 por kilo de" mantefga como 
base para cobrança do imposto de expnna. 
ção. 

o aa.. Sit. V'A PoRTBa :-Ainda m 11110 aaaim 
o lmpoato I.' X :ode a 2 te-rooa do rrete da Ea· 
trada de Ferro Central. 

u llR. Sn n FlauxmGo: -Multo bem dts 
o meu collega e. por iPso, com o 1ntulto de 
ttender os tntere sea da iaduatria de que 

v. exc. é <l tgno re~entanto, ap~entarei 
ama medida que me parece digaa de appro· 
v a elo o llR SILVA Fo&TES :-0 Eshdo é aocio sem 
capital e o melbor tqllioboado. 

UM IR. DEPUTADO:- E' esse O cbmor ge· 
ral. 

0 SR. SENNA FIGUBIRBDO: - A pauta sem&· 
nal, mensal e snou~al do preço da manteiga, 
para a cobrança do imposto de exportação, 
no valor do .t % ali valoreJ~t, é de 2 800; 
qoando esse genero é vendido no Rio da Ja · 
nelro a l$500, 21000. 2 200 e_rarisalmaa ve· 
sea • 3 000. 

Assim sendo, ar. Presidente, a experlenola 
aconsrlbã qa&, tomada a Jléclia de aunos an· 
teriorea, se estabeleça ama taxa dxa sobre 
a exportaçlo da manteiga, e o meo eolleaa 
do 1: distrlcto, qae' conhece, como ninguem, 
o assumpto, dtr& si a emenda visa ou nlo 
proteger a 'nd1l8iria pastorU, porqoe achao· 
do que tal protecçlo nlo ae dar6., sem relo-
ctancia retirarei a medida quo proponho. 

0 SR. SILVA FOBT&S: -Perfeiiamente; é pre• 
tenvel o lmpoato fixo ele que o imposto a4 
t~alorem; qoando a mercador~~\ oae em btixa 
extnordinaria, o qoe acontece é o desapp,a· 
cecimento de varias fabricas de manteiga. 

0 BR. SDNA. FIGtwRBDO :-Vejo entlo, pefo 
pronunciamento do meu digno collega, que 
a emenda viu &Hender. aos intere eea da 
in d ns\rla pastoril. . 

Tomando-a pcll' base a oota.olo aonalgni.da 
na pauta, de 2~, nlo ae ~nclo elb "Voá& C& o 
pl eço que o produoto encontra no Rio de 
Janeiro, pode·se. concloir qoe o impo 'o tl.x.o 
de 80 réis oorresponde é. aspiraolo dós ta· 
brioan~s de mantt iga, aDivlando-os algam 
tanto. porq!le, ao,ualmentto. Jagam ll2 rêis 

or k1Jo1 tomando o oalonlo eobre o oosto 
ele pro!lacçlo. fretea. commi sõea e mtlnor 
preço de veneta 

l!t om favor apreciavel eu e que se pl'eata. 
aos prod uotorea de manteiga, qo~, seJ• clito 
elo paaeagem, com patrio\l.mo, dedtcaolo e 
tenacidade, vA" vencendo a pressl o da orbe 
q n lhes vem atfl&.inclo ba ctolB annos a· est a 
partt-: 
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1em o meamo impoeto de·4 /., mn<' ba o lréls o tmpoato de oada kilo de queijo oo ~· 
valor. qu!!jle, .me~a. qu&-prCNIID -"en4er oe de-

O f a. 8DN fiGuaJISDO:--B!. ezaôtoJ. Po. ·sejos doa fabricaldeP., qo aotoalmfnte pa-
~r-se·á, porP.m; \;~ja tal' q tal redoo o, !gam 38 réta. 
podtri entraqoeeer a rec Ua db Bria41c. Nlo, .

1 

A terce1n pllrie-- chr emen #I 6 em 
nl enfraqoeeer'" 100 réu o imposto 60bre oada kll • d criga.l'• 

O·nt. S:wu: P~a~ :-Nio, JIOrqde • ex· roa exportado,., de fomo beneftoia4 tm pa. 
porta o &DIJ enbr•. 'oo*es oG oaixinliaa, e de tomo,desftado. 

O •R.·Samu. PJGWIJRDo :-Bm 1007·fora Sr. Pre&lden,e, essa med:Wa rot IIU&geri 
upot tados 1.461.586 .k •loa de man.leip, e á-comaia i&- por ulml repreaen~çle apre-· 
190&a ezporWçla foi de 1.481.549 kilos. do~de sentada pelo noiiO· ool19{flrF. 8obomaaa: 
ae '' qo se oonaerToa· ea1aTel• a • qoaaü· B' j08Sa a mN&da. q e lea:aliro, JHN't~Qt~ a 
dade uporta &-. PEUda...t•a IJOI)re o•·..,. pooc<i . o.r 

O. p~90 oftUdal em 19a7' t à 211100•& em co, ~a iildo a.JMtlBàtaf · pois-qu~ 
IOC8 !ot de 2t800. é ella de 540 téiP. 

O I po to •urecad8do em~ }gcn, •i de •• • Vejame si essa diminalçlo aJJectará t. .-. 
163:62~ om . l008• tol de · 16&!93S O · celta )Ullt ba. 

Sr. Pruideote, pod~ a~onteter ~oer . ea. P:rim~iameote, eatc;o . certo "'~ ·f~Jle- tMio 
Clatool~ tenham de de al mil réls tta -lese q têa detxAH o nt e ao- Ed 
o'I).Unt•adet... es&abel.eoeMc-~ ea. lft ·~&· D4) Rio · 

O . tçELBON DE ~il:- V &'qoe eiD•nrdal! Jaueiro~ .-voltarlo p ..... Mina•: rqae, . 
pre)odtoa a enat~ene• • da EU ~o 11trtaol0. redoo do iepoato, . e1 a flloiliu e d 

0 SR. SBNNA FlGUI IRBDO .. , Jl)lli'"' D& afte aoq~f tM cta.maurt•• j ·O •1808.JO 
ramos meus argun.~ll,ba, ~mtJ" ctb ' O' ' dreo serl6 a~ho rep ~; tm .. aeRoDde logu.. 
collfga. 8 esportlçto creEc~u .. . porqo~beratean 

Rl dozido o imp".to de' 112 réis a 80 réis prodocção, os Jncr erlo- mtk r•zoa,eis 
por kilo do ma&o1ei:ra eiPortH f' qo I SM'á e, auim st>n.to, olo ao:ftrerâ. a receita·PAbli· 
o ganho dos prodocto• es e o desralque da lc ·:.co a peqal'oa rednoçlo qoe se dier' na.. 
receita l tn"a de e-zpurtaçlo de cigarros o foino Pié· 

Ganbar&. o prodootor 32 réif· por ldl d& paradb 
IDI!IItlri'p, e o Eabdo na•a perderá, JSo qoe Voa ~~r á Cau' a conhecer os algariÍ 
tls.n~· se em 80 rét& o imposto por ktlo· da expork•l&o 1g()'7 e 190S,•·com 0 TM'or 
gn a, ~mando ae pol" ba1e o ·•alo r tte... otllciMl d~ impoa&o •. 
21000, o rf'BUitado da expoltaçie~ê na média (0 orador 11 um dado.t s<Kwe a ~porlagiWJ 
1.400.000 ktloe, dar á de imposto 115:400$000, e rendimenro do i~ em J.9fl1 e 19(18, 
que conltitoe oma dltrereooa de 30:000$000, (U). 
qoc desappareceri em vista 4o aogmenco de · 
eJportaçlo. Sr. Preeldente, pefos.. du que &llbo de) 

Penso qae laso ulo poderá aofl'rer contes- ler, 1ê v. no. e a uaaa. qoe, mesmo, elillli·· 
ta( lO. nadcr e e imposto, nada • aotrrettat a rencla 

A emenda é as8lm couce'bitla (li): p Jle ; seriam a meuoa no otoamentc. oin-
cAr~go. B' egoal en~ tlndo : co oo seis contos; e fixando-se em'· IôO ré1a 
1.• Bm oitenta réhl (f lmpo&to de nporta~lo por kilogramm d&Te-se esperar aagm·e!iWJ 

sobre cada kilogramma de mawlp, qoer ae expor Vlof n só- pel abertura de n~· 
enlatactá, quer a gnnel; vaa fabricas, . co peta vbtM. dtf ~t1gQ:M 

2. 0 Em trtnu e oin'o réis O"'illlpoato de deU pata o & .•. 
~xporbç!o ac bre oada kilognDim ele quefjo o aR. NBLtioN' Dt SB'MNA :..--Ir Dl'tllmb' a'tlir. · 
oo requeijão ; ma eoonomlcro: "~• · dim1n'Qitla, es:porta91d' 3:• Em cem réis o impoató de expb'ttaçio ao,m&ntadL 
tobté cada idlograiDID'& de ofpuo•; de ramo o aR. SDNA FiotllliRBDo :-f.W. Prêsiden~ 
benetloiàdo eorpacote !! il oaixinbas, de fnmt> com'Pfeta1uto a medtcta, p~nha qne ae"adoé 
picado o o desfiado. p_.•'llll!fm& ta'lt&' 'P'rt o 1all!o maou'táotorâ : 

Parsgrap ho onioo. O exportador tloa obri· do, qoe, em 1007, teve oma exportaolo d~ 
gado a declarar no envolnoro c peso liqoido 3.34'7.100 kilos e em 1 de -U69!96 •. 
da mercadoria a r ezport da, ft ao· Vê. Y. ex ., ar. Pre dente, que d ·ano •a 
jeito â.'1m:tJ 200 d• fr •· a uo •ot çiO é JiOr m lll 

Sr. Pteai fn~ pel&-letlcrn-cta- d vêt r det.kit e .. 
v. exc. qoe todos oa t':lportadores de man o ~loPl o I do f eat 190'7 fo ·de 
teiga. Hcam sojeilos aO' t111pot~to de 80 réiP, 4.016. ~ 1~& to 5';S77:0oot800. 
q\ler façam a esportat~o. em.lataa o peqoe · o impoato de 1007 rol de 3411:0001000, e 
no peao, quer a graoé.l. 19<18 roi de 466:21710(». 

O sa SllNA. !l'..IWB8: -l-to. ve p Afrór» red sto o eall& i~m~ina1~ 
& • mante • · no Rio seJa' minora oom 170 rHe'JIOl k1"l'Cte ·t be 
margarJna. e vendida a pr"oo baixo t'azt> o o ~ d 128 réi ~., k:il 
coocOrrfDCia a 8 prof'o0\o8 puroP. d tlalt 'a IOOré' .eo ·cr era a e:xpbr 

o ti R. SBf'NA. FIGUBIRBOJ : - Para 6 vi ta r bso, c ó e et ·r 5 münõ dê Mio, rf!SÍB 
apreeencei, b cti ,. om proje , te p>rGoo· o qae d f.' uma- ren a. a B<ttado 
r •re u~Jr a o de mm f§f, DHl'· 5t0:000 000; edvo eog.no no meu oah~ 
ga:r & de .o t o , o q 8&8 b V1Pae(l po • s . ~•ettte.o emn oat& 
~~ c10 al eata~ atl Saa4e tJ•ret a; r~ita. dO' ·E.tad o"Om díjjiJi 
Publica ç eM i t.•eoq W.. •1 ta: 
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ctuatriae, angri:enttndo·se e desenvolvendo-
se. 

A terceira parte da emenda é referente á 
dnvitlas snaoitadas peJa Secretaria daa Fi· 
nanças. a respeito do imposto de transmis· 
alo causa mort'' e 'mer·t>Wos sobre as apo· 
Hoes fecieraes. 

B' sabido sr. Presidente, que pela Consti· 
taição Federal. os Es~dos não podem tri-
butar os bens fllderaes ; então á commisslo 
apresenta uma emenda qne vem esclarecer 
o assnmpto. Diz eU a (li) : 

«Artigo. Sobre transmissão de apolioes 
tederaea. por cau1a morti& a inter-vivo& não 
~Jerlo cobrados impostos do eapeoie algu-
ma.• 

Para mim esta disposiçlo já devia eEt&r-
oonvertida em lei, h a mais tempo, porquanto 
em 1904, quando se proourna taxar as apo 
lioes estsdoaes eu me reocordo de ter dtw : 
cque ~seria prejudicar o valor das apolloea 
estadoaes, taxando aa em oaeo de transmis· 
aio, qoando as apolices federaes estavam 
isentas do impoato, que isso seria desvalori 
sar os nossos titulos, f11zendo com qoe elles 
tivessem pouoa procura.• 

Db a emenda n. 4 (ZI). 
cA.rtigo. Fioa revogada a primeira parte 

do n. 18 da tJbella n. 1, do Dec. n. 1.378, 
de 7 de abril de 1900. que regulon em parte 
o art. 16 da lei n. 246, de 2C de se•embro de 
1898.• 

Bata emenda ar. Presidente, retere ·se a 
dnpla taxação que recae sobre concessão de 
licença a praticas de pbarmaoia. 

Diz a emenda n. 5 (li): 
cArtigo. Fica prorogado por mais um anno 

o praso para a acoeitação de inscripção de 
tUuloe particulares de transmissao de immo· 
veia nos t ermos do art. 7.0

, paragrapho uni 
ao da lei n. 468, de 24 de setembro de 1907.• 

Em 1907, á commlss!o de Orçamento fôra 
lembrado o ahitre da deore&aç!o de uma 
lei que permitüase aos poasnidores de im· 
moveis por títulos particulares o compe 
tente registro, independente de muaa a que 
estavam sujeitos; e a commlss!o acceihn· 
do a lembrança, apresentou a meditla que 
foi convertida em lei, determinando o prazo, 
no qual seriam as escriptu.ras acceitaa, nlo 
sómente para os etreitos do imposto territo· 
rial, como tambem para o imposto de trans · 
misslo. 

0 SR. SILVA P'ORTBB;- Lei qoe deu re•nl· 
tados extraordinarios e veio regularizar a 
transmissão de propriedades; no monicipio 
de Barbacena terras adquiridas por tUulos 
p~culares nlo estava..a legali&adae, e, em 
vt riude da dlspoBiçlo da let, foram legalisa· 
dos os seus t itulos. 

0 ER. 8B~"N A. FIGUBIRBDO; -Aprecio muito 
ter v. exc. observado os etleitos da medida. 

O que diz o meo collega é um facto: oma 
vez posla em execuclo Bimilbante medida, 
correrão diversos poasnidores de terras por 
titulo& :1Ao legali &doa, a legalizai-os e este 
ainda, ar . Preeidecte, existem em grande 
namoro. 

Assim send(l, a commi9slo lembra á Casa 
o alvitre de se dar novo prazo dentro do 
qual serão lt>gali:.ados todos os títulos parU· 

ouJarGs, e ls~o1 com duplo resultado: tanto 
para o posam11or, como para o Baudo. 

O m. ARIBTtlTBLBS DuTRA d6. um aparte. 
a SR. SBNNA II'IGUEIRBDO:- São "atas, ar. 

Previdente, as cl•endatt qoe a comílli.aslo of-
ferece á coUBideratlo da Casa. 

Como é prue estabel(>oida reme"o, com 
a.s emendas, as representaçtses qoe deram 
Jogar a taes medidas, que a commissão pro· 
põe e faço isso no intuito de evltlr pare· 
cer~R! em seP,arado, que redundam em 
prE>JOlZo do Batado, pof'que a ana impreulo, 
oussa dinheiro, onerando, ao mesmo tempo 
com grande trabalho a seoretaria da Caaa. 

Pedlndo desculpas ' Casa pela minha rnde 
argumentaçlo ••• 

0 SR. NBLSON DB 8BNNA: - 0 debate desses 
assomptoa economJcos ã que é sempre op· 
portuno e ntil, nos Parlamentos. 

0 SR. SENNA FtGUBIRBDO, •• espero que OI 
meus collegae dêm o aeo voto á.a emendas 
qoo apresento, porque, a meu ver, consunam 
o interesse pnblioo. 

Tenho conoluido. 
(Muito bem; muito ber.,!) 

Emendas 
Accrescentt-se onde convier : 

N. I 
Artigo. B' fixado em dois réis o imposto 

por kllogramma de madeira de qualquer 
natureza a ser exportada e em oem réts o 
imposto de exportação sobre cada dormente 
para UUinas terreas. 

N. 2 
Artigo . E' egaalmente fixado: 
I.· B.m oitenta :éis o imposto de expor~· 

çlo sobra cada kUogramma de manteiga, 
quer enlatada, quer a granel; 

2. • Rm trinta e oi!..co réis o imposto de 
exportaç!o sobre cada kilogram.ma de quel· 
jo ou requeijão ; 

3. • Em cem réis o imposto de exportaçlo 
sobre cada kUogramma de cigarros, de fo· 
mo beneficiado em pacote ou caixinhas de 
fumo pioado ou desfiado. 

Paragrapho uoico. O exportador fica obri · 
gado a declarar no envolucro o peso Uqnl· 
do da mercadoria a ser exportada, ficllndo 
sojeito á multa de 2001000, em cada fraude. 

N. 3 
Artrgo. Sobre transmissão de apolices fe· 

deraes, por cavaa-morti• e 4mtr•vh,oa olo 
serAo cobrados impoa~os de espeoie alguma. 

N. 4 

Artigo. Fica revogada ' primeira parte do 
n. 18 da t&bella n. l, do Dec. n. 1.378, de 
7 de abral de JOOO, que regulon em parte o 
art. 16 da lei n. 246, de 20 de setembro de 
1898. 

N. 5 
Artigo. Fica prorogado por mais nm anno, 

o praso para a aoceita9io de insorlpçlo de 
ti tolos particulares de transmisslo de lmmo-
vcia nos termos do art. 7.0

, paragrapho unico 
da lei n. 468, de 24 de setembro de 1007. 



sala daa Sesaõoa, 6 de agosto de 1909.-
Benna Pigueiredo.-Pedro Ro1a. 

Silo lidas e poatu ooDjunotamente em dia· 
ouaailo. 

O er. Reitor de 8ouea.-Peço a v. 
exo., ar. Prestdecto, mandar-me as emendas 
(E attetsdiào). 

sr. Presidente-, eu quero justiftoar em bre-
ves palavras o meu vo~ contrario á emenda 
da patriotiol\ oommiss&o de Oroameoto, qne 
reduz o impo~to de exporiaçlo 4e madei· 
ru. 

Son syatematioameote pela reduooto de 
qualquer imposto e laxas que opprimam o 
contribuinte e onerem a prodncçil.o ; mu no 
caso, abro oma excepçAo a essa eooduota, 
Je·ncto l)or mothoa quo se me atlsaram 
mniio plaos\nis. 

Bmqoanto, ar. Presidente, nl.o eEtivermoe 
apparelh~dos e QDl sy3tem le~al de lfoteta 
contra o desbaste tono. to da<J noe,a~· ftores· 
us, em quanto nlo n vermos nm apparelbo 
regnlar para es a defesa. devemos evi· 
Ur a deoretaçl.o d8 medldiS que favoreçam 
on esümolem essa denataoJ,o, sem mo,llo· 
do e impatrloü\la. 

0 NBL,ON DB 8BNNA: -Uma COOU DA o im. 
pede a outra. o regtmen florestal é neoes-
sario, mas tamçem o é o abnixamento da ta· 
u de exportação. 

o SR. BBJToR DB SouSA :-Mas o imposto é 
aotaalmente diminuto e nlo tem creado o 
menor obstaonlo â. exportaçAo que tem sido 
avoiCaciiasima. 

Resido, ar. Presidente, em uma sona qoe 
se est! llq oitlando devido a esse aboso de 
e.zportar madeiras para a CapUal da Repo-
blioa. v. e.zo. r aba, qoo o procluctor de café da 
~oella zona, qoe é o contribuinte mais va· 
lioso do orçamento elo Esiado e cuja tribu 
taç&o é odiosamente ezoesshl! e injuatitlca· 
vel, está. hoje in1eirame».te empobrecido 
pela desvalorlsaçil.o esse producto o vê-se 
forçado (é um facto de ob&\.'~rvaç.to), a dea· 
troir as auaa maUas, aaoritlcando na venda 
de lenha para eslradaa de ferro e de dor-
mentes, o germen da soa riqueza f&trora. 

0 ~R. V ALOOMmo DB MAGALBÃIS: -Si qUi· 
zormo!l !ater alguma reducç&o de impostos 
a que se im,:õe immecliatameote é a redu· 
cçlo do impüeto de exportaçlo do café. (.Apoia· 
doi) 

0 SR. HBITOR DB SOUSA :-Tem V. exc. lotei· 
ra razão . Nenhuma reducçlo de impostos é 
mais precisa e urgento. Quando em 1905 a 
Camara doe Depotados t omou conhecimento 
do projcoto do nosso illoa\rado e sempre bem 
Inspirado collega, o sr. Joil.o Velloeo ... 

0 IIR. JOÃO VBLLOSO: -Agradecido. 
0 SR. HEITOR DB !?OUSA : - ... estabelecendo 

no Estado um re&itnen de pretecçio flores 
íal, que tem sido praticado O\lm moita efd· 
caoia nos Estados Unidos o em outros paizea 
do mondo e que o Paraná já. ao cresceu 6. soa 
sabia legislaçAo, eu me ba rt esforçadamente 
pela implanta~o entre nós desse salutar ro· 
gimen. 

V. esc. eabe, sr . Presidente, e nlo é p!e· 
ciso que eu recorde á. toda a Camara, que 
o regimen hydrographico desta Estado está 
sendo sensivelmente modi.flcado com essa 

devastaçlo das nossas ftorestas. (.Apoiado& ; 
muUo bem!) 

o ~R NBL90.N DE SBNNA. dá om aparte. 
0 SR. HlnTOR D& SOUSA. :-ftli.'>p0:1ia prever 

quo o nobre repreaentant do 1. • distriot~J, 
sempre ouvido com to'lo o resp<!Ít.' e aoa. 
tamento, viesse boj · propor a reduc~;l.o desse 
imposto; falo, pouaoto, de momoo~. som 
ter slqoer üdo tempu rte ~li.nbar ~&rgomen· 
tos para a jusUtloaçâo do meo diasldio nessa 
parte. 

Dizia eu, sr. Presidente, qoe &asa devaa\8. 
oio, tio funesta ecouomioamente, "o tuneata 
bygieniolimante, quo essa d.evaataç&o con· 
demnada por todos os sctentidM. por to~os 
cs ecooomistaP, carece de ter um basta tm· 
mediato, e emquant,, o Estwo não estiver 
apparelbado de uma lei qae a regale sem 
prejwz da ethoclioa e racional exploraç&o 
col!lmereial, contra a qoal, é b_em olarc, r:: il.o 
me insurjo, emqosoto nlo estlve•mos arma· 
dos desse apparelbo, penso que o remed.lo 
mais apto par• ovitar o empobrecimento da 
nossa fi Jr& que a propbyluia. direi, contra 
esse mal que assume proporções assustado-
ra& na zona da Matta • . • 

o m. l<JNACIO MURTA :-Como em todas as 
outraP. 

o sa. HB:rroR na SouSA ... é ar. Presidentt', 
o voto, que proftro sem o empenho de anga· 
riar outros, contrario i diminuição d.eaae im-
posto. . 

Eu não quero trazer ao C(lmmercto rega· 
lar da e'1nortao&o de aadtirae, que em ou· 
troa log•Ú·~a póde ser praticado prudente, 
normalmento o e sem demasia& abueivaP, eu 
nAo quero trazer a esse oommercio um en· 
trave, um oboe; nio quero tambem privar o 
Estado dessa parte da soa receita., mas quero, 
como repr~sentante de uma zona que está 
sendo vicitmada com a destraiç&o de suas 
matm •••• 

0 IR. A.RlsTOTBLB& DUTIU. :-Dou ~stemQ• 
nbo disso. 

0 SR , HBITOR DB ijOUBA. .. com oroa expor• 
taç&o desregrada e fonesta, avitar que a 
qnaai is : nQio de impostos sobre ella aooro· 
çõea o mal, qoe é indisslmulnt\1 para quan· 
toe alli vivem ou por alli tenham viajdo. 

Sr. Presidente, nAo ha na mioba attitnde 
uma otransa ao direito de propriedade. 

Por ocoasiil.o da discussão do regimen fto· 
reatal combati as medida& r~ue limitavam 
esse direito; sustentei que o direito de pro · 
priedade qoe aa e11tende do ceu aos inter· 
nos. caJlo ad inferort~m, na auggeetiva detl· 
niçl.o do Direito Rom~nCt, é irrest:ict'l p..,r 
eoa natarezg, qoe ena taaulda.te de usar e 
de abusar, de dispôr e de destruir bens lo· 
corporadoa ao nosso pairimonio é a pl1na 
In re potella•, o domioio na sua aooepQio 
maia lata e absoluta. 

Mas, a qnestl.o da taxaç&o nio envolvere· 
skicolo do direito de propriedade, e 81 a 
ao,.rretasse os prodook>res de café estariam 
sotr.eodo, desde malto a·qnul prlva(ão d.es11e 
dlroito. 

NAo me animaria a propôr á Camara a 
elevação da taxa de C'xportacJ.o de madeiru, 
mas nego o meu voto á reducollo proposta, 
pelas razõoe expo~tae e ~inda porque a tna 
ao~ual é peqoena e porque ba outras taxas 



que, como a da exportação do café, exigem 
mal11 urgente redoocAo. 

Comecemos por e~se producto maximo a 
redoocA~ de impostos, porque elle já não os 
comporia mais, na desval rizaç&o .,resente 
e está além dilso aggravaito de tarifas ferro· 
vlarias , xtordvas. 

8'1'. Presidente, estou convenelílo de 40e a 
redGcoAo p.opo ta. que é qoaei uma lsen 
tAo, favorecerá o desbaste das-nossas flore · 
tas. 

0 SR. VALDOHIR'l DB MAGALHÃB : - A di· 
minoi~o >do imposto póde, sem duvida, aoo-
roçoar a destroioio dlls .mattas. 

0 SR , '.B..alT.:IR DB Se U•A: - Joslifieo 88iiiJI 
o meu voto qot>, certamPnte, nlo prevalere · 
ri contra a anotorida~e da commist:ão de O r· 
9&11ento, mas qoe, sem duvida alguma, é, 
aos meus proprios olbos. e deante da mi · 
nba attitude anterior nessa quest!o oohe 
rente e loRieo. 

( lfutto bem ; Af'-'ito btm ! ) 
O sr. Silva Fort.es ( Esta discurt o 

será publicado posteriormente ) 
0 SR. SBNNA F'JGUBlRROD, voltando á tli 

bana, envia à Met!a o seguinte 
R!querirrunto 

Requeiro o adiamento da discnssão do pro 
jeoto n . 70 para a se Ao de amanhã, na l."' 
parte da ordem do dia. 

SaJa das so~ sões, 6 de agosto de 1009 . -
Senna Figueiredo. 

Apoiado e posto em disoossAo esse reqoe· 
rimento, é o mesmo sem debate •pprovado, 
sendo, por isso, retirado o projec~ «$a dis· 
oussAo. 

2 . a CÜ$C1U&ão do projecto n 64 

E' a.nnunciada - 2 ... disruspllo do prrjPcto 
n. 64, sobro o ostodo dos meios propbyla· 
tioos e curativos da febre apbtosa o de ou· 
trss epizootias. 

Em disousslo o art. 1.0 

O r . .João França:- Sr. Pre~iden· 
te, QUbndo rlgurou o pr«'jecto n . 64 fm pri 
meira l' iscos~!o, tive occ~t~:ião de manitoE-tar 
o 11100 modo de pensar âcoroa do mt~Fmo e 
promet\i QU(', em Pt~gunda. apreseniaria um 
aubstitntivo, tt~nd ente a ampliar as medJdaP 
que nelle ~'O consignam. pois eo desPjava for-
n oer ao g •• verno rnfios para oontraot ' r no 
psit. oo fóra deite, um on dois mPdicos vote· 
rinarint> qoe •icsE~em ao no~so Estado eeto 
dar os m ~ios propbylaticos qot' pu.te11eem 
eftlcszmi'Dtt\ afastar dos nossos campos lte 
cri~oçll} a fdbre apbto11a e outras aoonoses 
QUO ta nto11 prrjnizos têm causado á indus· 
tr1a pbstoril em Minas . 

Os b titutivo que vou apl'et~entar está con · 
cehi lio n"" ~>r gointes tform(ls: (ZI) 

Como vê a Cstra1'9. o II Ob!ltotivo apenas 
ampiia &t< meliidas consignadas no w»roj~>cto, 
aootDrizande o governo a contractar vete 
rioarioA quo venb m ao nosso Estado estu-
dar 8 n oi os capaaea de combater eas.!s 
terrivrL epizootiaa. 

As im sendo, eu <> sobmetto á considera-
ção da Cau, padindo para o mesmo a at· 
1ençAo dos p!'otlseionaes que, com mah com-

petenoia do que QO, poderio discutir o as-
sompto. 

o aR. AI\U TOTIILBB DUTRA:- Aqnl n!Lo ha 
veterinarios. 

0 SR. JOÃO FRANÇA. :-Mas v. ·OXo. que é 
medico, poderá melhor do qoe tU di ouilr 
o 11 surnpto, sendiJ qoo a ~ - eterinaM •· nlo 
deixa de ser, pe~o es\udo da bac~ erlol · gla~ 
um dos .ramos da •mediQina. 

O tR. 81LTA F •M'&o :-Apoiado. Nio me 
envergonho de ser tido na conta de veterl· 
nario. 

.o SR. JoÃo F&A.NQA. :-Didinotos profia~eio · 
naes oomo os d l'e. o waldo Oruz, Ismael d& 
Rocha o t•ntos outros. na tal~ de espe~ia· 
Us\~ts em nos o pais. têm est.udado, sam dea· 
prezo a bsolotaaeote parcL a protlasAo que 
nobrt' mente excrc ' m. oR meios prophylati · 
coe do evitarem IJI-S&R • pisaotias. 

h9 ic, eu pen11o qu • "~ profi sionaes qae 
têm assento no Coo.c1 ~> • o Mineiro poderão, 
com m•is vantagr m do qoe eu qua EÓ me 
guio pela pratiu, o ·tu dar e discutir, sem 
deaprebtiglO par a sua protl s!o. e se as · 
sompw de imporbnoia capital para a nossa 
pecuaria. 

0 SR. ARISTOTBI.B~ DU~&A. :-V, exo. citou 
03waldo Cruz e vu~ros mestres disUnoioJ 
como voterinarios. o Rs. JoÃo FRANÇA : - Como medi oo8 qo:e 
se interes am .pe la veterlnaria. 

0 61\, ARl NTBLB~ DUTRA :-8ll8B 88 COJIO• 
cam no t~ rreno da baotereologia. 

o sR . JoÃo h.ANQA : - Tanto melhor e 
m•ls effioazmonta para a debellaolo do mal1 
pois, procuram combatel·o desde as causas 
primarias, emqoaoto quo os veterinarios, 
sem esses dad s precisos dt alta sciencia 
medica, apenas proonram suppril-~s pela 
pratica. 

Sinto eabr me enveredando por um campo 
inteiramente alheio á minha profissão, onde 
só poderei andar á11 apalpadellas o des~ 
maneira eubmetto á a.>nsideração da Casa 
e dos srs. medicoa, que aqnl lêm assento, o 
meu subc~Utotiv-o, pois, ss. exos. melhol' do 
que eu poder!Lo discutir o assumpto. (Muito 
bem ! muUo bem ! ) 

Projecto n. 78 

( SUb1Ututivo do de n . 64) 
Art. I.• E' o Presidonto do Estado aucto · 

ruado a ooot ~aotar, no palz ou tóra cselle, 
um ou d 1is medicos, veterinarlos q a e venham 
ao Estado estudar os meios prop bylaticos-
prev ntivos ou curativos das eplzootias que 
dtz•mam as no sas raças criadoras, espe· 
oialmeD\o as da febre apbtoaa. 

Art. 2. · Para ess" fi m poder á o Preai· 
dente do Estatto entrar em a ' oordo com o 
Governo oa UoiAt•, afim de qoo no Ios\ituto 
de Mangoinhos. Filtal, oeste Estado, sejam 
reitos os respectivos estudos por conta do 
E tado. 

Art. 3: CCl m os profi~sionaos oontractadoa 
poderá o Pre ident '3 do E~tado con \ituir ama 
cEscola de vot r ri uarhs ambulante• . 

Art. 4.· Poderá ostabelscel' uma subvençlo 
até om conto de ré's mensalmente, a oada 
um dos veterinarios, e adquirir os animaet 
necessa rios para as experi«'noias , estabele· 
cendo no oontracto as condições que garan-



.~m ~ snocéaaa~., .~ tlm qne tem em vista eea 
leJ. 

'Art. 5.· 'QQtndo oa . ..-eterinartoa "fiajarem 
a maoCla'do do E ttado, correrlo aa lle ~p!eae 
por oooWl ,d., ~; o:Ailaildo a chamado de par· 
tioolares, por con\a dea1iP&. 

Art. A· FJoa sl&boleoiclo .um pPelllio le 
dez ooo,il& ~ «' r~t. 1lestioado á p 1s3oa que 
de oobric o i1.'ahmento efttc •Z e aeRuro p sra 
combmr ou pra-veoir a febre apbloea. po · 
dendo c ·n·oort"er llO meamo o 'PropriD laa•i · 
10to de Mangaiohos e oa veter.inarloa oon· 
t.r11ctad 8. 

Art. 7. · E ta lei entrará em vigor desde 
a d~ota cto .soa publicação. 

Art. 8.· Revogam se as diepoaiçõ ~a em oon~ 
· tr•ri ~. 

Sala. das seu'õ ' ll da -qamara Cfos Daputado8 
do Manas O l'ô€'81 6 da agosto do 19J9.-Jo!o 
Fr"ncB.-F. Sobumt~ot'.-Pe~ro Rl a . 

Allrangend" o tub titntivo to:la a mataria 
do prr•j 1c.to, vae a iro~rimir- o, •e l:lCoordo 
com o dispo-to no R'laim ~ o to, aftm de ser, 
depoit~, c1iscu.t1da a prer Jrencla entra um o 
otl\ro. 

Parecer n. 160 
F.oalmente é lido o posto em cli ·coa~lo 

q o e é 11em d bAte. eooe?rada, o pueoer o. 160 
cta <oommiesi de Oroamento e Contas. opi-
nand ~ pelo arobivamen-:o de ama pe1icio do 
c ollector de vaxambó. l'i~, por tdca de nu· 
muero, adiada a 'Vobolo. 

Nada. mais havendo que iratar, o ar. 
Presidente de igoa para amanhA a ae~uinto 

ORDEM DO DI\. 
PRIMEIRA. PARTB 

Até ama hora da tarde : 
L'litura e approvaçio da aota. 
E1pediente. 

Até duas boraa da tarde : 
ApresmtaçAo de paretaeres das eommis-

&IS88. 
Aprel!entaçio de proj01etoa, reqOêrimentos, 

in!iicaçtses, tnterpellaçõea; 011 moçõ3B. 
D:scus-ào de requerimentos, iodioaçõ~s. 

inter pelbqõoa e moções . 
A ppro vaçA.o de red.cçõea tloaea. 
V 1.1 '-çAo em 3.• d ou slo do projeoto n. 65. 

aoowriundo o p,eaiden~ do .&,tado a ab. ír 
dift'ore ntes credit-os. 
Vo\a~o do pa e~ter o. 160, opinanio pelo 

arcbivameoto de urea petiçio do oolleotor 
de C11umbú. 

Di ous~Ao onica do parecer n. 161, opinao 
rl " qu soja remettido ao governo um r -
queraau oto do reitor d > Oymnasio de L'l• 
"Yra Q, p d• ndo isooçlo do ·imp stl>B os doaea 
J>àra ~ocquü:içAo do terrenos par par1e dcl 
c \t-t~o ot a 1\o Norte-A.mm'ioana•. 

t.• d as cu sl, do pr.•jeoU» o. '75, modificao 
do a ttc tual orgaoização dQ Oymo ato Ma· 
DE> iro. 

Coo,moaçlo da 2.• diRoORsi'> do -projecto 
o. '70, a p rtir do art. 1.·, iocluaivé. 

8BGUHD4 PAB.TB 

Até 4 hor~&s da tarde: 
2.• dlsousslo do pNjeoto u. 72, sobre or· 

çameoto. 

2.• do de o. l!WS, do senado, sobre ntorma 
conatUuoional e reshnraçt.o das aposentado· 
rias. 

3. • do de a. 67, manda'ldo abonar ao fhoat 
das rendas toteroecs do Eetado, Arthor !Per· 
reira da Cunha as q oanti " qne deix~am de 
asr compuudliS pe l t~ Slcretari• daR fioaoca11 
e conoo alto ao mcsmo·sr. moratoria para 
liqu,dar se o debito. 

Le'VIHlia·so a Pe&Pio. 

35.• SES3AO OROINARIA, A03 7 OE AG STE> 
DB 1909 

PRB lDBNCIA DO PR, PRADO L PBII 

SUlU(ARIO:- Acta .- Expediente.- Discurso do 
sr . Juvenal Penua. - Candidaturas presidenciaes 
Discurso do sr. F. Paoliallo.-Apresentaç!to de 
pareceres .-Discussll.1> do parecer n. 162.- Vo-
taçOes. Discussão do parecer n. 161.-3.• dis-
cuwo do projecto n. 61.-1.• do de n. 75.-De-
claraçiio do st. Nelson de Senna.-2. • di cussllo 
do projecto n . 70 -Discursos d s srs. Nelson de 
Senna, Aristoteles Dutra, Juvenal Penna o Sen-
na Figueiredo .-Emenda -2 • discussllo do-pro-
jecto n . 72. -Discurso o emendas do ar . enna 
Figueiredo -Auiamento.-2.• discussão do pro-
jecto n . 15 , do Senado .-Adiamento.-Urgen· 
Gi!l .-Redacç!lo final do projecto n. 61.-0r-
dem do dia. 
Ao meio dia, fllita a chamada. acham-se 

p ·o entes os srs.: Prado Lpes, Amortco L'J· 
pe , A rgamiro do Rcz~ndo, Heitor de Souza, 
Silva Fortes, Campos fio Amual, E<toar~o 
do Amaral, Ju.~enal Pclnna. Joilo Ve li)Fo, 
Paol ·•; :Jo A rist(lteles Dai.ra, Adolpbo Viaun , 
Glldioo i<.ioe, Jolo Antonio. Antooio M ,ura, 
Pedro Rosa, João Lisboa, N Jltion de Senrta, 
Vallfomiro do Magalblea,lgn•oio Morta, Jay · 
me Oômes. Senna:ll'igoeredo, T~vares de Mel· 
lo, Pedro L'lborne, João Franoa, Joaé Alves, 
Joi 1 Pol'.ph\cio, Sohnmano, E g.udo da Co-
oba e x~vier Rolim, f11hando oom causa par . 
ticip•da 08 sra. TocquevUJe, Styllita, JoHo 
da Motta e Agostinho Peraira e sem ella os 
mais senhores. 

Abre-se a ses lo. 
Lida a acta da antecedente e nlo hnendo 

quom sob e ella f<lQB observaçõ ~s é a mes · 
ma :lada p~r approvad!l. 

'EXPBOIBNTB 

Sobre a miJaa .não ba ml,eria do cxpedien· 
te. 
Indfca9flo do 6r. dt)-utado A•ffonso Pemaa 

· Junior 
O ttr . .1uvenal Peanaa- Sr. Presi· 

deut , qua, , 10 bo t em. nesta Casa, ouvia-ao 
e. pdav1 a r .J ~os ·o ill.cstr-!idO collt-ga ~ mau. 
pa1 tio olar ~tmlgo, ou1o nome peç., llcen'Ça 
para do::clinar, sr. A1fooso P··noa Junior, re 
re t iodo-se com ardo tllt .. l á memoria do seu 
qu rido pae e nosso baodoso c oopat• ioio, 
oonselbeiro AtJon~, Penna, pareceo-mo que 
s. ox·l. tinba como preoccopa9áo primor-
dial demon trar deRt11 tribuna que a vida do 
eu b onl'&do p ogeoit lr havi~ sido toda de 

di acta aos interesses do paiz e mais parti · 
oula·meote ao8 interesCJes de Minas Ger&es. 

Era esse o p1oto qoe, a men ver, s. e:xc. 
desejava bem salientar, mostran 1o que o 



CiLSelhelro Affonso Penna n!o tivera nunca 
outras pratençõJs sin!o as de bem aervir á. 
pa~ria. 

Coaao prova de sua afdrmação, e. axll. citou 
o t"cto de cocupar nesta Casa uma cadel · 
rs, o qae faz com gra.nde b rilho para o seu 
nome e proveito para o Estado (apoiadO& I/I 
rce&), contra a Tontade manifestamente ex 
pressa do seu saudoso pae, o que se pode e 
devo deduzir de suas palavru. 

O nosso coll ega invocon o moa testemo· 
nho, certo de quJ eu bem conheço a maneira 
por que foi s . cxo. indicado, pela primeira 
v~z. para occupar cate sUo posto. 

Attendeado. pois, ao a!,)pello do s. exc., 
eu venho retilrir á Camara, em pouoas pa-
lavras, o quo sei a respeito de tal assumpto. 

Qaando se tratou da indicaçlo do nobre 
deputado, pela primeira vez, tinh:l assento 
oasta Casa o illustce mineiro sr. padre Joio 
Pio. E~se diBtincto sacerdote nlo desejando 
mais occapar a oadf ira de deputado nesta 
Casa, manifestou-se no sentido de ser substi· 
taido pelo ar. A1f<>n~o Penna Junior, que, 
ent!o, cursava a Aoademia de Direito nesta 
C1piul. 

Levada ao conhecimento de>se moço ·a in· 
1eaç!o elo padra Jo!.o Pio. e.Jie apressou-se 
em eommunical·& ao seu illustre pae- o con 
selheiro A1ronso Peona. 

Como era naiural, ar. Pre3idente, o con 
selb.oiro Atronso Penna atdrmou desde logo, 
categoricamente, que n!.o conseniiria que 
seu filho f11sae candidato, porque dir-ae -ia 
qu(', s sn1o elle um estudan~e. sem relações 
pollticas onrai&adas no districto, tôra impos· 
ta a ao.a candidatura por seu pae. · 

AqaeUe mooo procorou me então e, em 
palestra, fez-me setenta da opinião do con· 
selheiro Penna. Eu lhe dhse qae o procedi· 
monto de •eu pae havia sido correcüssimo1 
o nlo podia ser outro, mas fts lhe ver que 
outr . s membros importantes de sua tamilla, 
homens de ponderaçlo e de responsabilidade, 
pediam tambem ser consultados a respeito. 
Lembrei·JM ontlo o nome do nosso partico· 
lar amigo sr. dr. Henrique Dini1, a qoem 
elle se dirigiu, e:~:pondo·the os factos taes 
como se tinham passado e declarando os mo· 
üvos por que desejava ser oandi,JatG. O dr. 
Henrique Dlniz respondeu llle que o conse-
lheiro Penna bem havia procedido; mas, nma 
vez quo chef>! B pollticos do 5: districto, da 
matot· responsabilidade, rntre os qoaes eu 
mo lembro do momento do sr. conego Rolim, 
do ar. senador Mour!o, do llr . so 11ldor JoFé 
Gonc~lves, do sr. Carvalho Britto e outros, 
acoeitavam de bra vont!lde a sua candida· 
tori.', nenhum mo ti v o tinha aquelle moço 
~ara r i' cosal·a. davondo·so, porém, tornar 
publico que o consoltu iro Peno\ nada tinha 
com ee ea candida tol'd, doix' ndo ao dlh 1 a 
liberdade de proceder como qoiz ~ s ..,e. 

A io d ioaç~ o. portanto, do ar. Alfonso Pon· 
na Junior foi feita pelos cht fes poUticos do 
5. · districto, eMontrando da parte do seu 
p11o a maior resil;tencia, conforme posso d .. r 
testemunho, provando dest'arte QU<', nesea 
qut:stAc>, o cooselhoiro Atron~ o Penna igiu 
~ orro ohmcnto, como sempre, r m todos <'8 

19 
aotos da sua vida publica. (Jfu4lo bem! Muito 
bem ! Das galerüu parte uma .ralva de pal· 
ma.r. O &r. Pre6idente reclama auenção). 

CANDIDATURAS PRBSIDBNCIABS 

fi o ••• F . PaoUeUo :-3r. i?reeld.ent~, 
no cumprimenh de um dever venbo & trl· 
buna prra, em bravos \)alavras, fazer algu· 
mas declaraçõee~ qoe não a&o propriamen\0 
uma resposta so díscurso hontem p ronnn· 
oi11do neeU. Casa pelo mea nob.re e talentoso 
ooUega Affonso f'enna Junior. 

A matorla desta Camara respei1a o )ou va 
mesmo o amor e fervoroso culso que o nos· 
ilo illnstrado oollega demonstrou ter pela 
memoria augusta do seu peolaro progeni-
tor, o oonselbetro Atrocao Augusto Moreira 
Penca, imperterr-ito e grande aervidor de 
Minaa Geraes e do pai&. (Apowdo&; muiw 
bem!) 

A maioria da Camara dos Deputados en· 
tende, porém. ar. Presidente, que se pó de 
produzir a defeu dos mortos sem negar jos 
tica aos vivos; e, po rqae está. conTencida ela 
correcçlo e lealdade com quo nos ulUmoa 
acontecimentos poliüco3 procede a o ar. dr. 
Wenoeshn Brsz Pereira Gomes, Presidente 
deste Estado e aen candidaio â. vice-preliden· 
ela da Republica, enoarregou·m~ de fa10r as 
seguintes declaraçõe;; : 

1.•-Nlo foi da iniciativa do ar. Prealden· 
te de Minaa a oondldatara C.imp:ata â. pro· 
sidencla da Republioa. 2.•-s. e:~:c. compromet~en-se a aoxUial·a 
e o tez co'l!l o maior emp.enbo e lealdade 
até o momento em que, por teleg ·amma de 
17 de maio deste ano o, o ar. dr. David 
campista o desligou do compromiseo aasu· 
mido. 

3.•-A. pedido de respeltnel e eminente 
politico (a qnem promeUeo sen concur5o á 
candidatura campiah) o sr. Presidente de 
Minas Cõra a 8. PAulo entender-se com um 
doa chefes em saliente poUçlo naquelle Ba · 
tado e escrevera a outro volto do destaque 
na poliUca do Estado do Rio, solloltando-lhea 
apoio â. referida candidatura. 

4. •-Aqui, no Estado ntngaem ignora o ea· 
forço que a. exo. o ar. Presi 1rnte de Minas 
empregou em prõl dessa candidatura. 

Tenho dito. (Jluito bem; m1nto bem!) 

ln'Dtrlão da ordem do dia 

0 SR. JoÃO VBLLOSO pede e obtem a invel'• 
eão da ordem do dia, no sent1do do paseal' 
para a l. • parte o projooto n. 67. 

APRBSBRTAÇÃO DB PA.RBCBilBS DAS COlltMIS8ÕB8 

O ~:a. SILVA FoRTBS, em nome da ccmmia· 
tão do Petições, apre:1ema o l!eguinte 

Proiecto n. 79 

A oommis~Ao de RepresentaçõeP, Requeri · 
m~nto3 e P, t.ições, á. qual f i pre ente a do 
cabo do es~oadra, Manoel de Lemos Guima· 
ri !B, pedindo ref rma, ocm todos tS venoi· 
mantos por ter se invalidado no Sl'rviço 
publico, quando soldado do 1: BataJbAo da 
Brigada. PollciaJ, é de parecer que se adopte 
o segaiD~e projeoto: 



o Congresso Legislativo do Eskd~ de Ki· 
uas Geraea decrefi: 

Art. 1.• Fica o dr. Ptoalclente do Estado 
anctorilado a conceder reforma com todos 
os vencimentos ao soldado do 1: ba\alhlo 
da Brigada PoHoial do ~tado, Manoel Lemollt 
Goimarl61, por ter ae lovaliclado, quando 
em diltgencla. 

Art. 2: Revogam-se aa disposições em con· 
vario. 

Sala da.a commissõea, 7-8-1909.-Dr. Sil· 
v& Fortee.-Iguaoio Murta.-Antonio Moora. 
-Joio França.-A imprimir ao. 

O &R. JuvBNAL P'BNNA, pela commia~lo de 
.A«ricnUura e lndonria, envia á Mesa o se-
gulDte 

Parecer n. 168 

A oommiesAo de Agricultura e lu iustri•, 
a que foi presente o requerimento do cida· 
diio Basilio agno andes Leal, pedindo ao 
Congruso, para si ou para a empreza qoe 
organtur. conoes lo do favores, pelo prazo 
de cinco anno , allm de fundar, n'esh Ca· 
pUal, ama feira denominada cll'o tiv•l Ft>ira 
de Bello Horizonte•, cujo tlm é proporcio-
nar aos produc.ores meio taoU e seguro do 
tornarem conhecidos seus artefaotoa e pro· 
ducto~;-considerando que a lei n. ~4~, de26 
de junho de 1sg5 e doc. n. 1.018, do 30 de 
março de F897, dá. ao poder executivo cóm· 
petenoia par'l resrlver sobre o asaompto, é 
a comml slo de parecer e requer que seja 
o dito requorlmento arobhado . 

Sala das commíssões, 7 de agosto de 1909. 
-Joveaal Pene. &, presidente e relAtor.-José 
Oaldino Rtos.-Edgardo da Canba.-A impri· 
ruir-se. 

0 8R 8BNNA. FlOUBIIlBDJ, por parte da com· 
sAo de Orçamento, aareaeu&a O!> sogoin· 

tas pareceres: 

Parecer para a.• ducuuão do prc.jectô n. 15 

de 1907 

A commialão de Orçamento, examinando 
o projeoto n. 15, de 1907, J6. approv&do em 
2.• diecussAo, é do parecer que seja snbme~ 
tido á 3.•, e ap~rovado oom a mesma re-
dacçlo. 

191-

Parecer para a.• diNCW88âO do projecto n. 
t6, de 1907 

A oommfsdo de Grçamen~, examinando 
o projeoto !'~ 26, de 1907, já approvado em 
2.• disooss!o, considerando qne o BJJsomplo 
a que se retere já foi convertido em lei, 
como oonata do de n. 454 de 6 de setembro 
de 1907, é de parecer que seja o mesmo 
submettido á. 3.• dlsonsslo e rejeihdo. 

Sala dae commissões, 7 de agoato de 1907. 
-Senna Figueiredo.-Joio Lisboa. -Pedro 
Rosa.-VAo a impri:nir-se. 

O nl. F. Soamu.NN, por parte da commis· 
s!o de Foroa Pllblloa, apresenta o seguinte 

Parecer e rtdacção partt 3. • di&t:m&ão do 
projeclo n. 68 

A commisslo de Força Publica, a que toí 
presente o projecto c. 68, deste anuo, já 
approvado em 2.• dlsousell.o, o1rerecE-o para 
ser submettido á 3.•, redigido de accordo com 
o vencido. 

O Congresso Legislativo do Batado de Mi 
nas Geraes decreta: 

Art. 1: A Brlg da Policial do Estado de 
Minas, no exercício de 1910, constará. do 
2.000 praou do prt t e fl7 otdciaeP, formando 
quatro batalhões sob ne. 1, 2, 3 e 4, subdivi· 
didoc em 16 companhias co 11 os respectivos 
estados maiore:t e menores, segando o qua-
dro annexo. 

Art 2.• Fioa o governo auctorlzado a des· 
pender com a manutentão da torça poblioa 
até a quantia de 2.658:82lf51JO, de accorde 
com a tabel.a annexa. 

Art. 3.· Em. oasos extraordinarlc.s o pes·oal 
da torça pod~ra ser elevado a 4 .000 p ·aças 
de .pret e respeoti va úflioialidado, po Jondo 
o goverco contraetar in tru~tores mUitues 
para as ditas praças. 

Art. 4: No caso do artigo anterior, o go· 
verno abrirá nm credito extraordioarlo p:ua 
taaer face á.s mesmas despesas. 

Art. 5. • A. anctorizaoto constante da letra 
G da tabella annexa entrará em vigor na 
dau da publloaçiio desta lei. 

Art. 6: Revogam-se as disposições em 
conirario. 

Bala das commitaõea. 7 de agosto de 1009. Sala das commlssões, 7 de agoalo de 1909. 
-Senna Figueire4o.-Joio Ltaboa.-Pedro -Frederico Schumr.nn, pre!lidente.-IJyme 
Rosa. Gomee.-Pedro Laborne . 
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17 
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170 
34 · 

1.604 

.\ fb:açllo da f'or9a pubU~a de Estado de Kloa• ~ 
rae~ para o exerelelo de 1910 

Cla.uificaçlo 

a) Peuoal da Brigada Policial : 

Coronel commandante. . . • . •........•.. ·~ •••.•• •.. 
Tenente-coronel aec.reta.rio •• . ~ ....••••...•.••••.• 
Tenentes-co"'loeis commandautea de batalhoea ... . 
M.aJorea, sett o um asaiate.nte .......................... . 
Caplttes cirt ··!rlOes ...... ................................. .. ... . 
Capittlo uadlror ................................................... .. 
Capitaes sendo 4 aju•lantes e 1 encarregado do 

material ............................................................ . 
Tenentea, sendo 4 secretarias de batalhllo ........ ... . 
Alferes, sondo 4 quartei&-meatres de batalbilo ..... . 
Sa.rgentos ajudantes, . .................. . .......... . 
Sargentos q ual'teill·mestrea .. ...... .. ............ . 
Corneteiros·mores . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. • ..... .. 
Directo-r de musira, que pode aer paizano .. .•• .. 
Mestres de mnsiea ...... . ... . .. ...... .......... .... . 
Musicas de 1.• classe . . . . ... ..... . ............... .. 
Muaicos de 2.• ela e .............. . ... . ... . .... . .. . 
Muaicoa de 3.• claaae ......................... . .. . 
Pri meíros aa.rgentott .•.•..•....•...•..•.•....... .. I 
Segundos sargento .. .. ... . .. . . .. .. .. ......... .. I 
Forrieia ......... ..... .. ......................... .. 
Cabos de eaqua.dn • . .•... . ...••............•...• • 
Corneteiros e clarins......... .. ...... .. ......... . 

oldados .• .• ...••...... . .......•..•.•.........•• 
b) Etapa para 2.000 praQaS, a 000 .. . . . .... . 
c) Pardamdtsto para 2.000 praças ........•... • 
d) Gratltlcaçlo a reengajados, a 200 ••••••• • 
e) Forragem, ferragem e medicamentos para 

os animaes daBrigada e forragem para 
os dOI• oCJlciaes montados •... .•..•. . ...... 

() Ajud&d,~ custo~ o file ia em tranaito,quan· 
em commi o fóra da. séda do reape-
ct1vo batalhAo . ........ .. ......... ..... . 

g) Remonta doa animaes do esguadrAo e doa 
offlciaes montado sendo 8:000 000 para 
melhorar o arreamento.. • • . . . .. ....... . 

h ) Compra e concertos de equipamento, ar-
mamento e muniçllo . ................ .. 

J') Aquartelamento, enterramonto, expedien-
te e luz , sendo l:OOOto(>O para conaervaçao 
de. cLinha de Tiro• ..... , ........... .. 

• Somma ....... .. .... .. ..... . .. , 

Vencimentos 

Poranno 

~;~tggg 
4:2001000 
4:2001000 

3:ooot000. 
3:=000 2:4 

Total 

20:000$000 

56:000$000 

20:600 

3:()()0$oot 

51:000$000 

2. 558:821$SOO 

Sal das CommiasOe!, 7 de agosto de 1909.- Frederico chumann, pr-esidente.- Jayme Gomesc. 
-Pedro Laborne. 

A. C. - 22 



o aa. JoaB' ALVBS, por par~ da oommlulo 
de eonatitolpão, Legtalaçio e Jnsti.c;a, apre· 
alzda o aegainte 
Parecer para 2. • di1cuuão do projecto n. 61 

A o mmisalo de ConstituioA.o, Legislação 
e Ju;tio•, estudando o projeoto n. 61 e re· 
conhecendo equitativas e vantajosas as me· 
didas nello compendiadas, é de parecer 
que o rererldo projecto seja subme,tido á 
segunda discussão e approvado com a se· 
guinte redacoão : 

o C:1 ngros:o Legislativo do Estado de Mi· 
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · A iosori Ao de terras e bemfeito · 
rias, ~ara os efl'~itoR do imposto territorial, 
será feita por arbitramento do oolleotor 
sempre que o vaiar da n!tima alieaaolo for 
moito superior ou muito tnrerior ao de in· 
aorlpção cxiRtente, doando neasa parte alte· 
rado o n IX do art. 12 do decreto n. 1.678, 
de 27 do fevereiro de 100~. 

§ I.· " disgoai91o daate artigo só se ap· 
plicará. quando o valor da aoqutaiolo se re· 
duzir do 50 % ou excoier de 500 % ao da 
inacripçlo e:dstente e nlo tiverem, neste 
segundo caso, eo1l'rido modificação algoma as 
coniições do lmmo,·eJ, quer por beoedoia· 
mento, -.uer por bemrettorias que o valori· 
zem. 

§ 2. · Pclra o ».rbitramento ter-se-á em via · 
til o preço real de oada unidade territorial 
corrente na lo Jalidade. servindo de base o 
quadro comparativo do3 vaiares das proprie 
.Jades vuionas. 

Art. 2. · Oi! oollectore:l, sob pena de multa 
de 20 000, ficam obrigados a re~zer nas inllcri-
pçõee as modificações que resultarem de 
partilhas de immovei , á. vista de certidões 
dos re pec\ivos quinbões ou pagamentos, 
abrindo t1tu1 s espeoiaes para oada novo 
proprietario, uma vez que os immoveis a 
tascrever não esti'jam onerados por impos-
tos nãc pagos. 

Ari. 3. • Os terrenos foreiros pertencentes 
ia Camaras Munioipaes, é.s irmandades ou é.s 
asaociações, quando occopados por diairlotos, 
'Y!llaa e cidades, são isentos do imposto 
territorial, inoloidos, portanto, nas isenções 
•e que ira ta o art. 53 e paragraphos do cita· 
•o deoreio. 

Art 4. • Revogam-se as dispoai9Ões em 
oontrario. 

sala das commissões, 7 de agosto de 1009. 
-Heitar do 8o01a, presidente.-JoFé Alves, 
relator.-Edoardo do Amaral.- Valdomlro 
Magalhã( s.-A imprimir-se. 

Nlo ha projectos, requerimento•, indioa-
9Õ08, interpellações e moções a serem apre· 
sentados. 

Parecer "· 162 

8' lido, posto em disousPio, e, sem bebate, 
1rpprovado o parecer n. 162, da oomlllisslo 
de Represent• çõee, requerendo quo seja en· 
viada ao presidente do Estado uma petiçlo 
de d. Eliza Palva do Vilbena, afim de que 
sejam oolniJ s as inrormaçõas neceasarias. 
-Ottlciese ao govarno. 

Vota~õt.t 

Procedendo-se á vü&aolo das materias, 
oojo disousslo se acha encerrada, lão ap· 
provados: 

-O parecer n. 160, opinando pelo ar4hi· 
v&ento d"' uma petição do oolleotor de 
Caxambú.-Aro h i ve·se. 

-Em 3." discussão o proj c: ot n. 65, &U · 
ctorizando o preside'lta do E tado a abrir 
di1l'erentea·oreditos.-A' commissão de Re· 
daoçilo. · 

Pare~r n. J.61. 
S' lido, posto om disoossiio, ê, sem deba· 

te, approvado o parecer n. 161, opinando 
quo SPja remettldo ao governo um requeri· 
manto do reitor do Gymnasio de Lnrae, 
pedindo iaençã'l de impostos estadoaes para 
aoqQisiçlo de terrenos por parte da cAsao· 
oiaçlo Norte Americanu.-Remetta-se ao 
governo. 

a.• ducu11ão do pro;ecto n. 67 

Na tórma da invereio da ordem do dia, ob· 
tida pelo er. Joio Vclloao, é lido, posto em 
3." disoosslo, e, sem do bate, approvado o 
projeoto n 67, mandando abonar ao fiscal 
dali rondas internas do .Eshdo, Artbur Fer· 
relra da Cunha, as quanUas que deixaram 
de ser computadas pela Secretaria das Fi· 
nanoas e concedendo ao meomo morato· 
ria para liquidar seu debito.-A' commissA.o 
de Redacçlo. 

1." àucussão do projecto n. 75 

Dispensada a leitura, a requerimento do 
ar. Heitor de Souza, entra em 1.• disouaaA.o 
o projecto n. 75, modificando a actual or· 
ganizaçlo d.o Gymnasio Mineiro. 

Encerrada, sem debate, a discuss!o, é o 
projecto approvado e devolvido á commiB· 
são de .last.rucçlo ~ublioa. 

0 SR . NELSON IJE SBNNA, pela ordem, ob· 
tendo a palavra, pede em eu nomo e no do 
sr. Senna Figueiredo, qae sa consigne na 
aoia terem·se obatido cte tomar parte na 
disonsslo e votao&o do projecto.-Ser& atien-
dldo o pedido do nobre deputado. 

2" dlscu88ão do project'J n. 70 

E' annunolada a contlnuaçlo da 2. • (dsous-
slo do projeoto n. 70, reduzindo o imposto 
sobre.a expodaP,o de mlnerics de ferro, a 
partir do ari. 1. • (inclueivé) juntamente 
com as emendas de ns. 1 a 5, hontam otfe· 
recidas pelo ar. Senna J!igueir:-edo. 

O ••· Nebton.de Senna: -Sr. Presfden· 
te, hontem, quando Jà ia adeantada a hora dos 
noasoa traballlos, ao jusWlcar da tribllii& 
algumas emendas, o dJstiacto presUente e 
relator da oo!Dmisslo de Orçamento, o nos· 
so oollega.. sr. senna Figueiredo, en, desde 
logo, mo aUs1ei, pelos meus apartes de ap· 
plauso, quando s. exc. orava, eu me alistei 
entre os que mais apoiavam o abaixamento 
de alguma• das taxas de oxportaçlo, qoe vf· 
nba, effeotivamente, !.norecer e iaoremen· 
tar o commeroio de determinadas riquezas 
naturaes do nosso E tado . Nisso nlo Oz maia 
do que me manifestar coherente com o meu 



pru~der anterior, iieade qoe en~rel para a 
Camara doa Dapu\adoa. 

Slo 01 meoa collegu, entre o1 qnaes ost& 
o ar. senna Figneirello, testemunhas de qoe 
derendi aqoi, oatoroaamente, aDia tél'io Co 
medidas qne melhor aoaotelassem o ftsoo mt. 
neiro a respeito da e:rportaçlo de algnttas das 
nossas riqoeZta nnoraea, •omn fosfem as 
pedras coradas, varias e86enclaa das noaaas 
.8-Jres&aa, etc. 

0 SR. 8SNNA FIGUBI&BDO: -E V. C:IC. fel O 
malto brilhantemente. (A{Kiiado• gtrau). 

O SR. Nm.soN DB SBNNA. :-E·sas medidas. 
conaU.ntea de oma emenda aqoi por mim 
apresentada, foram encampaclaa, oom grande 
bolll'8 para mim, pelos meoa illnstradoa col· 
haaa ara. Aftoneo Penna JOllior o S ona Fi· 
gaelredo e pelos demais dignos mem broa ~ta 
commis lo de Orçamento; e tó motivos de 
ordem intima fizeram com que eu r&\i!a@Se 
tal emenda, par-aolo vol·a naufragada, posto 
rioraente, na vo\açlo ftnal do oroamento. 
por caoeaa qne nlo vêm a l)Ollo aqoi reJa· 
tar~ oonbecldu qae foram ell.s então doa re· 
feridos presidente e relator do orçamento. 

Pelos estad!'S. a qoe hablto'l e gostosa · 
mente me entrego, ds estatistioa, eo, si nlo 
eaton a par, pelo menos tenho a prt:tençlo 
de procurar conhecer com amor e:ses as· 
samptos. 

Applandl, pois, a emenda u. I, da oommls· 
a!o, ft:undo em dtJis ré la o imposto por kllo· 
gramma de madeira de qnalqner natoreaa 11 
aer e1:portada e em cem réis o imposto de 
exportaolo sobre cada dormente para Unhas 
ferreae; e quando bontem orava o nosso no· 
bre ooUega r •aidente em CatagoazeP, dlzen· 
do-se coherente com a ana attUode anterior 
nesta Cua o impognanclo essa emenda, oa-
com apartes de combate & opinlil.o do a. 
exo.-sec0l1dei o hour&lllo relator da com· 
mia~lo. 

Polo adeantado da hora cf.e hontem, nlo me 
tol poESi veJ, como pó de dar testemllllho o 
ar. Senna Figueiredo, que ~reolsava retirar· 
ae para outros trabalhos ~a commisslo de 
Oroamento, dar conta das razões por qne ap· 
piando e voto pela emenda sob n, I. 

0 IR, SE~'NA. FlGUEIRBOO :-E' ver4ado o 
qne atll ma-.. exc. 

O SR. NnLsON DB Sm-.'NA. :-Uma coosa é, ar. 
Presidente, a devas\aolo impiedosa das do· 
restre, outra consa é a sua exploraçlo me· 
tbodica e racional. como fonte legitima d 
riqut>u publ toa. (Muito bem do 1r. Jayme 
Gomu). 

A e:rploraç!o du . esseocias fl.>reataes da 
nossa tlora industrial, 6 nma neces tda1e 
apontada de louga data por todo'3 qoantos 
espiro tos ee voharam para e aa ordem de oo· 
gttloões e do oatudo3 de economia e syhi· 
coltura braslleir~aP. 

Uma eminente anotoridado no aisnmpto, o 
r;r. dr. Bermann V • n lbering, dirootor dt\ 
:Moseu do S. Paulo, j~ provou qoe é uma das 
cansas prcdootoras do regimP.n periodico das 
secou, a devastaoao das fhrestes; nlo é 
ella, entre1anto, a onica csuaa natural e geo· 
logloa desse phenomeno que assola o Brnil 
na.ma longa faiza, de norte a? sol. 

Oea. SILvA FoRTES :-SofeniUtloamente con· 
triboe multo para a diminoiolo do rt>gimen · 
das egnaa a oonatitoiçlo do terreno. 

o BR. NBL&oN DB SliNNA. :-PEr~citamente. 
V. exo. -vem em aosiJio da minba& »rgomen· 
taç~c>. Nlo se d· fenda a conaer•açao teti· 
cbhta das mattas com o perigo qoe p6do ba· 
ver do empcbreciment, do regtmen gorai 
das agoas . 

Conforme J' em terrpo pro"oo, com anoto· 
ridade na ma. t~r i11, outro O• todioso agronomo 
mineiro. o sr. Gomes Carmo ; conforme ji 
demo!lr.irou o nosso disttnoto e saod ao pa· 
ir o'o, natoral de f:. Gonçalo do 8apooaby, o 
sabio dr Barbosa Rodrigo ·a (d· ixo que aqoi 
tique o .m~ignada a rehinclloaçlo natal desse 
grande esplrito mineiro) , oonfo1 me jl de• 
mons.rou, brilh~ntemente, es11e naturallata. 
em artigos no Jornaz do C<JmmercW, eaistem 
egoahnente canPas tellorioas internas qoe 
prodtzem osso pbenomeno periodioo das 
seocas, além da oanEa geral da devaataç!o 
d~Ut mattaa. 

Nil.o ha duvida qu-J o u~timcnto vege"l 
das oabeoairaa e vertentes das 1 guas é um 
doa C.otor< s poderosos para que se ocneerve 
maior grande homidada do terreno, tara 
qoe e garantam as f .otes 1lerennes doa ncE· 
sos rios e oandaea; n!o é, entretanto, essa 
a 011ica c a asa q o e determina a dimino' çlo do 
regtmen das aguas a que venha per isso de· 
terminar a prohibiçio do córtJ das nosaaa 
ma\tas. 

0 I R. JOÃO VELLO&O :-Ma$ é a m~ais im· 
portanté. 

0 1&. 'N&LCJON DE SBNNA. :-Mas não é a qoe 
deva legitimar que se véde a exploraçlo 
nacional e meibodica das fi.>restas, como ha 
de co acordar ·v. esc., que até tem e todoa 
e~peciaes sobre o nosso regimen tloreatal. 

O SR. 8I1oVA PcRTBS :-A oonaervaçlo das 
tloreatas é neoeasaria nas nascentes dos gran· 
dea rios. 

0 SR. fiBUON DB 8BNNA :-De \)8rfeito &O• 
ool'Cio com v, esc. Uma coun é, porém, a 
ctevaatao&o Impiedosa como já disse. e ootra 
cooaa 6 a exploraçil.o indnstria) das 1loreataa 
como se raz nos paizea adeantados, nos Es· 
tadoa Unidos, no Canadá e anetralla, por 
e:remplo. 

g• uma ooosa que se impõ8 para o deeen· 
volvimento indoatrial do Ks~do a explora· 
çlo das grandes espeoios veg9taes qoo ~emoa 
nas selvas virgens dos riquiasimos valles do 
Rio Doce, do Muoory, do baixo Jeqoitinbo · 
nba e em grande parte da zona do Trian· 
golo Mineiro, na faixa confinante com G J• 
yaz. 

Nesea regi! o d? medio R lo Doce tio obeia 
do florestas e por onde agora rasga um ela· 
ru de vida indnatrial a ferro·vla eVicto 
ria a Diam1nttnu. no léste do ~atado, VIO· 
Ee aogmentando utraordintrlamente a rx· 
p:ataç!o de madeira .. , com romo ~o porto de 
Victor! a e dalli para o Rio de Janeiro. A a 
zonas do Mucnry, cortados j& ba longos annos 
pela Estrada do Ferro Babia o Minas, Catem 
commeroio oonetaote de e1portaçlo de ma· 
11ei ras com rumo ao pot~o ae CaraveUas e 
dalli egoalmonte para o mercado do Rio de 
Janeiro, 



JO~ 

Poi• bem, sr. Ptealdente, lodas·eaaaa zonas ) o aa NBLSON Dló SEN!U. : - Pois nlo 
attestam que ~ neoes~arlo a e:zploraçlo me· o ar. A. DuTRA :-A leli&la{lo ·é geral 
t.hodl <'a o raotonal das noaeae fi ,ree,u, que para todo o Eotado As zona de que v exc 
nlo hão tt e. aerooneer v&das por. omfe~ichiamo r61a ~ã~ joPtameote "aquellas que a e rsaÔnteoÍ 
mais J:Oohco do que pr~ tico, tmpedm~o qoe mata das naael'eictades de v•as de commn· 
te rasguem as clareira& onde a civlluai:Ao nicaçlo. 
esuheJeÇII nucloos de habitaolo para o ho· A emenda vem aprvveit.llr •qoell~Ut z~>n&t 
ml'm li!Odflrno.. mas ho~tdas á.s estradas d"' te Eese eommereio, qoe jã vem aenio feito e ~, rro . •· 
de Jongo tempo. é neceseario ao noas E ,. 0 BR. NBLSON DE S.ENKA. ('ntsrrompendo o 
ta do e o abllh:a•mento cta tnll de nporta9ão &r· .A· .Dutra) : Y · ex c· devo f<tZer um re-
' tllD estimo to pollero·o 118 ra qoe elle ae iu· sumo do seo aparte, .que nl.o deixa de ser 
ereml'dt~> um tanto longo, para qoo eu possa respon · 

o t ro nio é o fim elos parlamentoB'lnoder· del-o; ou melhor se• á que v. exo . iome a 
nlls nas drmoor ac1ae nos ensinam qu'O~dia · P Javr a para rebat ·r depoiz a emenda que 
nsmente C'S m( streP: n ' Velho e no No"Vo duaendo com o •meu voto. . 
Mond(l, f i nAo ll cogttaç!o seria nesses deb&.· V e:zc. sabe o a.preQo peaaoll em que o 
tea ~obre n~ omptos tu~onomicos; e mormcn· tenbr, mas perdot -me diz l-o, está nUit. 
1e (lm a~s-embléu Je,;tll~>tivae do campo mais parte defendendo mal Ofl Interesses da sua 
reatriotC', 't!om-o é a D"O!~&. 'OS aunmptoa e 09 zon~ que tem maior á """ de mattas do qu-e 
poHJemas economiooe alo a-quellea que mata de a.mpQP. 
devem empolgar a nossa s«enolo de legis· . O E<R. A. CuTIU. :- V c:zc. é quo Liio Jlód& 
Jatflrres de om povonnvo, qno nll.o tem aio· d1zer iesr. 
da fontes abundantts de receita publtca (apo · O sR. N.BLSOft DE f ENN.A. :-Digo-o, no .bom 
14~). aenUJo do argomentr. A zona de v. e.:zc. 

Portanto, penao qne a uma mecJiíla saio· po sue oma estrada de ferro de penetraçlo 
tar como usa, que vem favorecer a regular do mar para o interior, como é a de eVicto· 
nploraclo de um ramo d"e nossas iodos· Tia á Dia a antina~> que, neste momento, está. 
triss na1uraes, ae devem batet" palmas. pois. quatl i a tran~por as mar.flens do Rio Doce, 
d ~>Vf'm ser applandidae eeeas inieiathae do .em De.rroba.anba, tendo Já attravPssado doia 
p·oder -pobltco, qoe slo generosas no jos\o munl«'tpios de que v. uc. é maia direoto 
llmit11 de protecçlo ao contribuinte e alo represé.ntante e que possuem grande quan· 
ttcundol pelos grandes reeultadrs eeonomi tidade de madeiras, oomo sejam os de Ma· 
cos que dellas derivam. nhuisEi:t e Carating•. 

0 SR. ARISTOTELES DUTRA:-V. t':lm, me 0 SR. A. DUTRA. : -Prometto nlo dar 111til 
dirl ode Pll tá a regularidade. apartes, a as responderei da b'ibuna a v. 

0 BR. NBL•ON DBSENN.A. :-A irre"&ularldade exo. 
e~iava na elevi~lo demasiada das tazas. O ~R NELSON DE SENNA. :-Como já dias& 

o fR. ArusTETBLES DUTRA :-V. e:zc. nlo o nosso presado collega, ar. Silva Fortes, 
~uvtu b' mo roeu aparte. Pergunto onde ee- é doloroso que •i vamos a tributar pesad_a· 
tá a regularidade da rxploraçlo. " ente a rendosa explon<:Ao c1ese tnd.ostrra, o sR. ~ELsoN D.B -8.BNN.A. :-E 00 uso le que, rPgulariPada, 1ir~rá duplo provetto: ao 
gitimo qoe de au.as maUas deve tuer o pro p~rtioul.ar, l)l)rque farorece e fen patrimo-
prietario, que nlo tem onko meio algomas nto indtviduaJ; e ao ~stado, porque este au · 
veses Bln!o derrubar fioreetae para fazer fel'e uma joeta oontrtouto&o para o fiaco de 
plantsçõe ; e uma vez que a terro·via se ap· uma .riquesa que estava morta (apo,ado do 
proxhr a de certas r&giões ftorestaes, como 6 ,. • SUva Forte&). 
aoonteco na zona, de que v. e:zo . é digoo No quinqnenoio de 1003 a 1097, segando 
repre entante, por exemplo. no Manbuas ú di1 o Boletim geral. de el\tatist tca brasileira, 
no CaratJnga e no muniolplo do Peç&nha, zo~ houve um totlll de 3".! 023 con.tos de réis só de 
na qussi toda ella coberta de mattas aeou· importaelo de madeira~t (lXtrangeirt s. 
lar s e fr(lndo as, eu penso que ahi se deve A média quinqoenn l- 1 para madeira em 
anJmar a explora9J.o tnduetrtal da madei· bnlto foi, segundo o Boledm, de 6 404 contes, 
raA. fôrr. as fracçõeP, e de madeiras mannf•ctora· 

Uma vez qoe a terro·vi&. alli ohe~oe será. da em artigos diversoP, de 2 .48' contos de 
nco9nar io dPrrubar fioresta11, rasgar culto- réis, de preaada11 as fraeções, e tornando-se 
\uraA n '' "s e abrir tendas para gue o hom<m tio aómFnto .a media quinquennal. 
se l'&tab<' l••ca no seu trabalho quotidiano. Em Minas o no Brasil em geral é odraor· 

E' nPrefsarto quu não diftcolte~os esse dinaria a opulencia das boas madeiras de 
commeroir, por pesadas taxu de traoporte lei. · 
e po~ tar if11s qoe antes o embsraoem do que Ha zonas em que essa opolenoia é maior 
o a. otmom; é n(oeeurio que defHcoltemoe a do qoe em Minas, como por exemplo, no 
det~ t r oi çlo neee saria de uma parte das nos- Parané, Petado qoo poEsUe grande quanüda-
sas flo r o tas vi rgens, que será. convertida de de pinhaes nativos, Já. rendosamente e:z 
em fruot. 8 ( .. C0Dd08 par& O Estado e par& 0 pJoradOF. 
part• ular, dono da t erre. . Mu nlo seri melhor, ar. Pre idente, que 

o SR. A • OO"'RA : - Nlo estamos legislando se e r@ nesse o palz, t111 zendo circular em nos-
aqui 6-. ente par a u zonas do Rio Doce e soa mercados, atiJando ao conaomo ePeas ma· 
do noory. deiras propriamente nacionaes, tio abondan· 

O BR . NEL"ON D.B SBNN.A. :- Nas zonas... tes entre nól t 
O ~> R A . DUTRA :-V. exo. permiUe o• Por oonseqol' noia. entendo qUê os s parles 

aparte t do nobre dt> potado e mt•u amigo, ar. Ariet\>· 



1ele• Dutra, em vez de eufraqaeMrem a mi· I mica em Minu se acoeotoott, posftlnmente, 
nb argnmentaolo, a ta-.orecem. nas presidenciaa Prancisco salles, Joio Pi· 
O~R. A. DUTRA:-Con'formeopontodevis· nbeiro e na administração brevissima, mas 

ta em qoo nos C\olloqut'moa. fec-unda, do sr. Boeno Br=1ndlo até a actoal. 
O f R. NELa< N RPl SJNNA :-NAo ba oQiro Voo lê" t G~&mara et:ses atgarilaos (!-#): 

ponto de -.ista ain~o eaee em qoe me ooH.l · Em 19ú7, a nossa euortaçlo de made raa 
o<; e ai ~~o for assim. v. t>X • dt!pois nos foi "de 1.817.318 kHogrammu n" valor oftl· 
1rará arrzument-aolo mata convenil'nte. daJ de 272:5971700 e rendendo de imposto 

O ab~tinmento das tn:as cobradat~ t~ele~ ao Estado 24:63 1793. 
Estado (llvcrece o incremento de1111a fndoa Rm 1903, 4 892 2l0 kilogrammaa; valor 
tria de exportaolo de madeiras; e assim, oftlcial, 3f6:N 6S500; im.po11o. 33:(22l500. 
por ellemplo, nas z oa.s do . 'Mooury e Rio 8~ 1904, 4.r20.235 k1logrammu no valor 
'Doe" cob ~rtaa de grandes floreriaa e onde < ttlctal de 256.679$122 . 
já agora nlo se póde qcefsar da' falta de Em 1005 3 633 577 kilogrs.mmas, rend~ndo 
meios de •ranPt~orte. por isso quo u estra· ao ftaeo 18:167 f.85. _ . 
dae de ferro alll eetlo, a Bahia e Minas e a . Em 1906 3 051 os~ k•logr ammaa; prc do· 
Victoria a Diamantina. a espnrta9Ao de ma undo do •dlposto 19:581 835. . 
deiras é um corollario fatal da. penetra(lo fm 19!•7, ellportamos ar. PrEBJdentP, 8.311 
da estrada "de ferro tonelad~ts í:', ew 1008, a oo11aa exportaçlo do 

o Dlbu diatinoto c~lle«a o!o ba de querer ma~enu anbiu a !O ll8tont>JadaP. Nao pode 
te •11 ' d fl d vr nftcar. JIOré'tl, de p rompto, o quantum 

? 1 gran es oreaha para simples a 0 d(t rendimento do impos'o ne S" nlttmo bien· 
raçlo druydioa, conEervad811 etrrnamenie, . , · . t á · 
im]ledindo o tren'\ito do homem civillsado DlO. E. pois, um. ocmmeroiO j antmado e 

Babes. exc. que os grandes eogooheiros diaoo de ~~voreoux:ei..to . . 
ara. Bueno de Aodredl' no Acre 8 Euolydee Sr. Pre adente, .na zona fe• t1l das mattas 
da cunha no Pu úa propuzera'm 0 rat~ga- d_o Mocury oom rumo para o O Fano AUan· 

d 11 ' ~too. na zona que penetra do alie do Mo· 
mento aa ortataa como oma oecesaldade cury ps ra 0 porto do car~avellas, r.ós lf moa 
fatal para· a 0 rrecçlo. o aystPma hydro· a E. F Bahia e Mtoas como a.eio seguro de 
!l'lpbtco, como om meto de e&ooamento dos traoapo r'A ])ara es e 0 mmeroio de mad.ei · 
panuncs e d& salubrtd.ade geral daqoella raa qoo alli se taz com unta intensidade 
erlrema resilo ama~ontoP. d t d s. exc., que é medico, Fabe melhor qoe- que chegam, so&uo o li,_ a ser ;xpor a os 
eu a nroelsidade qoe existe de se abaterem dorment_es para essa longJnqoa E • Noroeate fl do BraMI, qoe vae dos 1 ertõea de S. Paulo 
aa o restas como um meto de ae regnlaritar para Mat"> Gro,so ; 8 888 dormentes -v lo di . 
moitas vezes. o oo.,.ao daa agoaa paradas e r·aol:ameote para cc rombá, 0 que qoer dizer 
cromo om mo1o tambem de ae tornartm oan Ql!fict eal'es dormen~s de Minas fazem uma 
daveis os logarea pantanosos e hcmidoP, qoe longa travessia internaoionlil pelo Prab e 
aa ma\ta~ .conservam como ameaça ao ho senea.tHoentes até remontarem ao Paragoay, 
mem chtb.aado. para irem t er a Ma\to Gruso. 

Nós, tUbos do aertlo, sabemos qoe isso é Na sona tertil, p\ r e:~cellenota, na cCba· 
uma verdade e nlo 6 preoiao alle~rar as bri- naan• do futuro de MinaP, na zona do Rio 
lbantes doo\rfnas ha.v nesas daa pieadaa dos Doce, a e tr&da de reno Vic.toria i Dlaman· 
&tegomya• fa&dat~, nilo é preoiao ser pro· tina quasl qoe dtinge i soa primeira ae· 
flesional para se aftlrmar que isso é om phe· co&o com 338 kilomelros em Derrobadinha 
nomeno ooiiUIIum, tanto mais quanto a ma· no monteipio do Pooanha. 
teria já está pertei~amente eaolareatda prla Novos horizontes se abrem. poiP, ao oom· 
palavra de dota diatinetos fllhoa deste Baia· mereio de madeiras em nosso Estado; e já 
d~, os ers. Barbosa R.oclriiJOU e o joven aa · a1ora o a~ricultor dasaas regiões Dào terá 
bto dr. Carlos Chagas, 11ela aoctorilfade do maisjusm1oatlva quando lançar mAo etc pro· 
eminente dr.• Os-.raldo Crlll e pela palavra cesso selvagem do fogo para comple\ar o 
de tanto& omros mutres competentes, qne estrago das derrubadas das soas mattas vir · 
têm esoripto ~obre ents. auomptos de by· gentt. esperdi9ando easeneias .flor(Staes ad· 
tJU~oo o thror1as, micobnaoae etc. miraveis e qne terlo r.empre bca cotação 

.Ma·, ar. Preri~ente, eu voa me de&vlando dos mercados. uma ~,n qo~ seja resdvido 'O 
do aunmpto. ~ a v. na. qne o meu 1. bat.nmeoto da ta a a ia rifaria, o ma vez qae 
•poto e meu votooonsofente á em-enda pro- seja rE..solv i•la a iotenolo g nia1 que use 
poRta pela commiselo de O• çamenta S tra grande Esp rito qoe (oi Joio Pinheiro, tra 
d~tem o~> mo uma dedocçAo de estados an\e doziu no s . u manif. _ato aos mineiroP, em 
nores sobre o nosao commerc o de madel · 1006. 

ra;~ra joatltloar o meo modo de peoear baeta Dia~a elle (li): 
oompulear 0 , algarismos que-vêm a traves das •A Jmportancia das estrataa de ferro, romo 
meosag os pre~iclenohea (nenr s es•umptós t~otorea da !'rodooçio o do tra reao, ettá ~
tconomi .-os nio ha oatro meio atolo torto· \imament~J bgada ao qll4nf.«m das te~pt' cü· 
rar a C11mara com a leitora de al(l'ariamos vaa ta.ritaa · . 
q e sAo irreapotdinia) da época da admi· • .Examinemos a queatlo por algansmoP. 
nlstraçlo Praneiaco Sa.J1es para t'á, época a Sfgundo dados estatistioo!l poblicadcs no 
partir da qual oom~uam a aer ~ratadoa rei torio de J!J(2 daln~8tat Commtrct Com · 
oom o mata vl•o em:Penbo os asanmptoa eco· mi&dom, a tarifa média gt>ral, para aa es · 
nomieo11 e os pi'CI blemaa tarifarlos, pois, sem lradas de ferro doa Eatad(\s Unidos, !oi de 757 

'menoscabo das honradas administrações an mlllesimos de centavo, por tonelada-milha, 
leriores, é nm tacio qoe a politioa econo· qoe corresponde ao cambio de 33000 por 



dollar, ~.feitos todos 01 oalcnloa. a 14 réis 
e 10 centavos por tonelada kilomttro. 

lato nos Euados Uaillos. 
Na Brasil, tomando-se a estrada de ferro 

de ~rifa& mais b.t.iza , que é a central. a 
soa tarlf~o media gdral em 1003 (oomprehen· 
dando o café, minerio, meroador·iaa diver· 
aas e a.nimaes), foi de 66 réis e 8 deohllotl 
por bnolada k lometro, quer dize ·, qossi c 
quiataplo do preço nas estradas nor\c-amo· 
ricanas. 

A estatisti"a já. cita ia o; ttabeleco, p&ra u 
estradas dos Es1i4dos Unid 1s uma divisAo de 
10 grupos terri~riaes. 

A tarira média mais baixa correspondc'lte 
ao 3 · grnpJ (que oomprehenofe os Estados 
da lnd1ana, Ohio, a porol'l sol do Michigan 
o a extremidade oeste. da Pcnsy 1 1ania), foi 
no refl!rido anno de ll réis e 2 oJotesimos 
por toneJaota-kilometrP. 

A maxima das tarit~s medias oorrt>spon.fe 
ao grupo dos Hstados da Nova Ioglaterra, 
onde, eogundo a industrta'lllais variada e pro 
du.zindo artigos m~is tino. foi do 22 réis e 4 
oentesimos por tonelada kilomotro. 

Ainda aBsim. a nossa tarífa mais barata é o 
t riplo da mais cara do Já. 

Agora, dois f xemplos isolai!< s. 
O eaté. pr ga, na Central, de frete, por to· 

nolada-kilometro, 116 réis. 
Este mesmo café paga de Nova York aChi· 

ca~o 32 réis e 4 decimos pela meema tonela · 
da-kilometro. 

Lá, a tarifa do minerio doa entre 4 e 7 1 éis 
aqui é de 13 réis em identtoo percurso. 

A' vbh do exposto, quando retlectimos 
no intimo, quasi que fatal ligação exis\ente 
entre o problems da prodaoçlo da riqueza e 
a 6Ua collocaçlo em mercados diatanteP, 
po:- meio das eatradas de ferro, vemos niti· 
damente o principal motivo do n<sso a~raz >. 

E, o que ainda é mais de se notar : as pro 
priu estradas de ferro-em penuria por nlo 
r.vorecerem 6 produc~lo-nlo têm trafego. 
Para obtel-o, e, com elle, rendas remune~
dor~ s, é imprescindivel o abaixamento das 
tiritas. 

Como acabam de ver v. ex c . e a Camara, 
sr. Presidente, foi, comparando as nossas ta. 
rifas farro-viarias com as das estradas do 
ferro americanas, que chegou aquelle san· 
doso mineiro a afftrmar que c1 nossa ttrira 
maia barata é o triplo da msia cara dos Bs· 
tados Unidos, tomando aqui para typo de 
comparaç!o a E. P. Central do Brasil que é, 
ovldentemente, a quo tem, ent rJ nós tari 
fac~ maia modicas. 

Assim, acoenttlou olle a tarifa dos minerioa 
que, nas estradas americaoas. regula entre 
4 e 7 réis por tonelada-kllometro - qae é 
a unidade commum da medida de ava iaçAo 
rto porclll'êO ferro-viario, oomo sabem rs 
meus distlnctos collegH; e aqui, oo re nós 
coruparanio-30 o transporte do minerio no 
mesa: o trecho de percarso, rrgal a 13 r éi3 
por t nolada-kilomolr<>, e i to quer dizer 
que o nos~o rtinerio p11ga na Central mais 
do dobro da mais car tar1fa americana! litto 
•··ais n!o é, sr Prceidonte. do que a as-
pbysla d,, commercio pela exorbitanoia pas 
taxas da trao~port~ . (apoiados; muJto bem ! 

Em tau ooolli~~ea, o ababamooto das ti· 
~ltu, tasendo m que o tl'!lfc.> go se aogmen• 
~. dando laoro reciproco ao prodnotor e á 
empreza fe rro vlarla, é uma noaetsidade im 
perio a entre o~~. 
'8 quando a gente Tê que na Camara doa 

Depot&d.oe Ee encaminha •lma medida qoe 
(a\•o·ece Uma noval foiltO de riqUt-:tl, JOIO 
abaixamento mc.dioo de um imposto, modl-
co sim, por que a ta:u era dol 3 réi e 'PaS-
sa a sor do t ré i~, ba vendo a reduco!o ele 
um real tão fómento em cada kilogramma de 
madeira (Xporta.ta ; quando a gonte vt uma 
medida salutar, bô j e animadora c-omo 'na 
o no11•o dever é apoiai-a incon iciooalm.,n· 
te, (lltlliUl.indo um voto para que os poderca 
publlcofl, nae suas rolaoõea com as empre-
us ! Jr ro-Yiariu que com ollcs têm inter· 
depen onoia contraclud, promo v m, qoan· 
to aotol!, o aba ix~monto d~ts tari t .. s !erro· 
viarias para todo o oo8BO terrttorio em Re · 
ral o n:órmento nas zon~õs -virgens, como 
alo ess!ls sonas admtraveis da bacia do Rio 
Doce, ora abertas á civiliza llo pelo o~tmi· 
nho de ferro. 

Nlo 'tenho outro remedio, ar. Presidente, 
sinlo inslatir nessa regilo ft lreatal qoe fu 
parte do diatrioto que tenho a bonra de re· 
p eseotar nesta Camara; si é aqutl a que me· 
lho r conheço, eu, ar. Presidente, outro re· 
medio nAo tenho liolo advogar os seus in-
teresses, como melhor me parorem. 

Ha pertl de seonJo e melo o perigo da de · 
vastaçll.o das mattas, devastação estuplda e 
oruel, !~.li prevista por um governador da 
nossa ex·capitani&-o conde de Bobadella. 

O priUleiro regimento contendo medlc.tas 
que impedissem a devaetacAo dlls florestas 
de Minas Geraea, é o celebre cbando• de Go· 
mes Freire de Andrade, nos l)riml'iros decen· 
nios do aeoolo xvru, em 1'736. Ulteriormen· 
te, um distinoto engenheiro de Mina , o ar 
dr. Lourenço Baeta l(eves tem tcit benetloa 
propaganda contra a destruicAo das noasu 
manas, ooja exploraç!o indu trial e lntelli-
gente é, entretanto, neoenaria o util tanto 
p ra a f~>l1Una parUonJar como para o fisco 
(Apoiado•). 

A opinilo por esse nosso p!ltrioio forma· 
lada a respeito do asaampto, abi oironla em 
folhetos e jornaes, onde se enoontr11m os 
seu i discursos o artigos tão encomiadoa pela 
imprensa. 

Portanto, resomindo, direi : nAo t-enho 
medo absolut mente da aa •~ n abaixamento 
de imposto, constante da· emenda lta nobre 
commissAo de Orçamento, venha altorsr a 
sttoaçlo climaterica do Estado, traz. ndo li 
devastação em mas~ a de toda!~ as nossatP fl~· 
r('stlls e aca r retando a modift o~; çlL > bydro· 
Rrapllica de Mtmu; p rimeiro. por vUC, como 
disso, as soocas periodicas o a diminolç!o 
do volume dos nos109 rios nlo 1êm como 
causa osclusha a flllta de Vl'~tet elo, (é eat•, 
nlo ba duvida, a cansa mais importllntP, mas 
nA é a uc.ica); segundo, porq ,. e a l'J:Piora· 
çã 1-e nlo a devastaç&o das ft 'resl s, se fará 
sómente nas zonas onde o t r• nspor1e faTo 
recer o proprietarto do ·solo cober\ de ~Zran · 
dc>s mat\as; pois, evidentemente. das 7.ona8 
e faatarlis im11e, como }íOr esemplo, das tl res 
tas do rio S. Marcos, DNI limites de Minaa 



aom G'··.l · .. :; ~~~io exporilclu madfiras 
~e coaw.a au L"!uarea ••• 
, O o. ·loat A.Lva:-0 aallogrado clr. lolo 
Pinheiro qoe Unha o aasimo lowresae nas 
qneatõea e ooa problemu eoooomiooP, esta· 
dava os meios 118 favoreoer o commercio cap 
madeiras, cogitando da fooclaçlo de aerrarlas 
ao pé das 1 randea maUu, proxlmas ás es· 
traus de ferro " aos rios onegania. 

0 SR. NBL'JON DB SENNA: -Tem razlo O Dl· 
bre coJlega em relembral' e actoalmente j6. 
exfa$8 uma companhia des:a natureaa nas 
margena do baixo Rio daa Velhas, edr11hindo 
macteiras dos grandes cerrados que acompa-
nham a E . F. Central, nas suas proximida· 
der, entro o l mun,ciplos de Corvello o Dht· 
mantina; e c ssa companhia indu,urial. t>r. 
Pr.:siJonte, tir ndo madeira da11 mattas e 
cerrados extEtentes naqu. l.a &ona, e~ot!lbele· 
cen o 6yetcma ae lanobões americanos e re · 
booadore , jé. adopbdos nos rios d~> Canadá 
do CODtJO H lga O DOI Batadoa Uoidos; &tl 
rando ao rio das Velhas grModee ~roi que 
alo com boiados peloa rebocadOl'f B até á ser· 
raria ioatallada á marge•n da 1ona trafegada 
pela Eurada Central. 

Rra e g e om dos ldéaes do dr .!olu Pi 
oheiro o é esse om rao~ que eatt. aeodo x 
perimoút do dentro d <> alinaa, em uma re· 
gilo distante a pouco maiJ de cloaa ce.oten•s 
de kilometroa desta Gapihl do Eat&d• • 

E ses argumento , mórmente o que e u. boa 
hora mo deu o sr. deputado J ~o~sé A\ve . (<A -
voreoem ainda mais os intuitos patriotiooa 
da co , mis ~!o do Orçamea~. 

Vindo á trionna, ar. Presidente. olo t\Te 
outro intuito quo r lo o de jostiftcar o meu 
nthosiasmo p·lr ~s a emenlla, enthosialmo 
que é coherente com a oriena\ilo d~ 
meo espi rlto; e a ella dou o meu voto 
coosciento, porque nl ., t enho temor do qne o 
abaix&mento d, 5-sa do imp. ato o os votos 
que aqui r~tzomos por ue as estrad s de 
ferro oiminua10 aa suat! iirifu, algumas ve 
zea asphyxiantes, nlg, tenho receio de que 
iaso venha a empooreoer as mat\as do .88· 
tado de Minas. 

Tenho oonftança de que, com a approvao&o 
da emenda, o nosso orçamento lucrará mais 
ama fonte teoonda de reoela, qoal a que 
lhe proprooionará a exploraoto lotelligeo$e 
desaaJ riquezas vegetaee, que a noqa nato 
reza odenca na maior opoleooia, no dilata-
do ~x·rltorlo de Minas Geraes. ( lle~ito bem! 
Jle~ito bem ! O ora~or t cumprimettla4o}. 

o ••· &rllltotelee Dutra :-Sr. Pro 
aideote, venho ctar umiJ explio•çao ao meu 
Woatrado oollega, ar. Nelson do Senna e á 
Camara dos era . Dopntadoa. 

Oa meus ap rtea eó tinham por intolto 
faler com quo gozisaemos por mais alguos 
ioaaote da. protloaooclenoia de a. esc. d• 
aoa palllvra hoil, do eu alto merecimento 
e de t-U&." 'Dpetoacia roo.~oob loid& oan ~ó 
oeat~ cu.. c 1mo em ' .d, o EH td•) e no 
Brasil in t HrO . (Apo,ado•). 

M ,,._ eu urdrmei quo a OHlolu·ã 1 t rada 
pelo meu oob :-o colleg;. H. rcspcit • •l u ubai 
X&lt.C rHu J O l'Dpu, tO 11vb :" & Ol;J ndQàO de 
ma"feiras, cr-' t~ovid» ao p Jato do vi. ta 010 
qoe ~. ex c. se collr ca -ra . 

5 
Sobre eaaa qoesUo de cxporta~lo do ma-

deiras, $anho juizo tormado. 
En$eoclo que as leis aqoi voudaa devem 

lnwressar todo o Estado e n.io devem ser 
feUas para esse· ou aquo!!s distrioto, de 
accordo com as oonvenieooiae dets3 ou da· 
qnelle representante. 

0 8R. NBLSo-· DB SBNRA. :-:\gorar. ser! V. 
exo. que ba de permhtír om aparte. 

0 SR. ARl .. TOTBLBS DUTRA. : - Reoe b) OS 
seus apartes como en inamentos de mestre, 
de quem fui diflolpulo 

0 SR. NBJ. ,ON DB SBNNA. :-As leis Vot&d68 
aqui têm caracter gooerioo : estendem-~ o 
pot• todo o Eotartn. Mat'l 1\ lel{islaçAo mineral, 
por cxemp o, apanha 'ó monto uma d ss f , i 
us do E~lado, o é avi ente que ella tem P'r 
fim incrementar mais certo n determin~tt.la 
2.uoa . 

0 SR. ARl T .. TBLB~ DOTRA.: -Mas com a 
madeira nil.o se dlt. o me m, que com os mi· 
nora(S. Tllnto c xi t e m~ro u eira aqol como LO 
Manhuae ú. E. a ·ém di so, a. legi laçlo sobre 
mineração só inter s a á zona. minei ra, sem 
prejoisos para as ootra ... ctDe alo p n a11em mi· 
neraes. A exportaçio de ~~: adeiraa está aobor· 
diotsda áa Sl'gointea oondi9ões : ao lmpo tr, 
t.s hrt(t~.e o ao marca 10. 

l) meu oollega tez reterencias ao imposto 
o á . t•ritas, m11.s oil.u (atou oo mercado. 

0 ~R. NELSON DB 8BNNA : - Mas f sse <'Xis te. 
As grtsnd~-.s l11.bricu o ~orr.t• ia• do Rio de 
J~nei.u aooeiam pelas madearas de .Mi :u . 
E' uma verdade. m11. o cl mmiaaarioa e tn -
termediarioP, no Rio, slo os quo maiores lll · 
crus aurarem deat e1po t!çil.o e v. no. alo 
!ti'J•; n osae pont>. 

0 !t & . NELSON DB SENNA. :-MiiS n!o é DO· 
ce. ario fri ·ar aquilo que é obvir . 

0 tR AR! TOTELBS DUTRA.:- V. OXO j aJga 
ossa qoestli obvia, pois a qul'stio do o cr · 
oatio é pt-in ip.1 l, quando so tra;a de qoal· 
quer prodocçio. 

0 SR. SILVA F c;RTIH :-Pois DÓS até impor 
tamos madeiras do extrangeirr. 

0 BR . Alli TOTBLBS DuTaA. :-R a raüo é 
porque chegam por menor preçr, devido ao 
trote •aritimo, que é minima. 

o ab•timeoto das tarltaa só irá al)roveitar 
ás JOnas servidas por estradas de ferro, poi~ 
é claro qoe quem mora em P•raoaü nlo 
irll. exportar mad.f:irae. 

Tenho observado, ar. Presiden$8, qoe se 
tal aqnl neab. C&mara. !tequentemeo~e, dat 
ftoreatas do Manh1Us 6 o do Coieté . Com 
pezar eo posso afftrmer qoe ba certo eng· 
gero nest!i e11proaalo. 

Pois podao d r teswmonho de qoe ao par -
tindo da eataoAo de Santa Luzia do Caran · 
gola oo da de Cuieté 1 viajando-se 30 on .i() 
l ~guas, nlo ee •nd . meia I au• Súb mattaa 
virge,s: a floresta foi de 1rUidt. 

0 ~R . NBLS:IN DB SBNNA. :-Moa v . exc . 8) 
reroro só á estra11u. 

U FR ARJ,T TBL88 DUTRA.: -NA o ha tal, é 
po r qu'l-IUOt' estrada que v. e1o. se dirija. 
Entr..~tauto. fU estou bem certo fte q oe olo 
roi o impo to que deacruin a m •dOiJ'II, mas 
Fim • JOÜQII, 11 (oJ ,,. dd Uml Jei florestal, a 
!.tiE, da reg ,h:m~uraoão da iniostrla de 
OlplordJàO dtis no .s11s ma1iaa. Bmfim o m~· 
ohad • o o togo manejados pela igaoranola. 
(Apoiado.r; mulro bem). 



0 sa. NRã'loN ns SBNNA. :-Imagine v. exo., ç> Rio das Velb ~utr'ora :M.vegavel at6 
ai tivessemot~ estrad~aa de ferro: o lavr dor acuna de Sabará, hoJe. te acha redozid~ &--
derro ba v a as soas mattaa aftm de planwr a um peq o e no volome de aaoa, o nele seda un 

•- d ao mesmo ~mpo aa ma· patsi ve1 imaginar-se uma navegaoio. 
rooa, expor-o ° Fo.1· oom verdadeiro panto nue aoobe.. deiraa : era om doplo lacro. , 

0 n . ARI ToT.BLBS OUTRA. :-Cbegarei Já, que outr'oraal!l nayegoo o vapor Santa Ma· 
até oorqoe ntnguem maia do que 0 humilde ri~ .• N.BLsoN DB SmfNA:- Nilo é a da. 
orador, como natural de Mannuaasú, deseja vaataoto das matsas a causa desse facto, por· 
vias de oommooioaçõea por todo 0 Btbltlo. quanto, neeea zona ha muito tempo nlo 

Percorreo lo o Bst.do do Rio, nós vemos existea: mat1aa : tah'e% h• um seor.lo. 
qae não existem alli mais 4oreetas. E aqae! Trat&-ae, pois, de am pbeoomQno teJarieo, 
la gl11riosa terra, onde floresceu, ~ode·se dt· coja cansa alo foi alada bem determi• 
zer a riqu~sa do sfgondo lt~~p erJO, chora, nada. 
boj~. a sua opulenoia de ootr'ora . . E o bel· O sa. l.RI TvTBLlls DuTu: -Mas ê oert& 
Jissimo vali • do Parabyb& estâ cheao de ca· mente a principal e talvrz a diminui o das 
sarões em ab~n !ono e rodeado de mt'rros agoas jé. se venh~ !.zendo Jentamento ba 
desoalvados. um seculo. 

Em Minas, na zona da Matt!t, que é a zona En\end J qoe a medida proposta pela c ' m· 
cafe aira por exc~Jl e noia e ondt>, por 1sso mes mttsio de oro•mento nio vem diil modo al· 
mo, a ti Jre til era m is nece1:1saria, oi" o só gaaJ p rejudicar os interesses do E lado •.• 
para o refrcsoamento do teri"-eoo. como para o sa. NBL oN os SBNNA: - Ent!o e \á mos 
a regularizaçlo do r rt imen d11s chuva~ o oo, de acoorl1o . 
t r as condiçõe bygien!cas o eoonomtcas, o O• I!R . ABI TOTELEi DUTRA. • e p or isso 
fllz ndei r o ll ev.sta qua~• que por completo voa votar a favor oa m 1- ama; mal! o quo eu 
aa su~ s matt s, deinodo dellas apena~ uma queria !rifar é que a nossa legidlaçlo ~e re-
pequena p~ rçio, fon ·to de res&rva pa_ra nr· sent-e de leis que regularizem a oxploraçlo 
ce~sidade e custei dos seus maoblmsmos • das floreslaa em M•DlsS Geracs. 

Do corto tom po para esta part", devi o á" H~ evi.Jentemen~ uma Jacuoa. 
crise tloan :oi ra com quo lucta e ainlia fsti- Precisamos regularihr a ex ploração das 
mulaao p lo abai:nm ri nto do imposto, cll~ nu;sas fl re tal!, nlo só em b n doio do pre-
nào be ita om lançar mlo dcHse resto do n· sento, como em bem do futuro. 
queza quo nAo lhe pertence exalueivameote, A emenda consigna uma pequena reriucglo 
mas tambcm ás geraçÕ S fllturaP, .p orque D~O do imposto e é por ia o qUe t: U VOtO por 
é fici •o ao individuo. para provetto propr1 ~ · dia, acreditendo q ae essa 1 oducçAo. por Isso 
dev~U t!lr desordenadamente as mattas, a lto me~mo que é pequena, nlo detldrmt Ul&rá a 
r ndo o clima . ml)dtdol!ndo o regimen das dea\ruiçlo do reato das Oodaas m tttta , ou a 
aguas e transformando as con içõ . s do ter- permanenola delllis. 
rcno, emllm cavan{o uma roioa inevitavel, O sa. NBL'!ON DE SBNNA . - E' a mass!l. da 
t al vez par<l o!' e os diaP, ma s certamente E'xport~çAo qu& fllZ o m aalbeiro do tli!OO en· 
para s seus descendentes. ober·ae moJsm a reaes . 

0 SR. NBLS N DB SENN.;..:- V oxc . parte 0 ~R. ARiaT.: TBLBS OUTRA:- Mas a r çdQ·· 
do um principio f.tlso; eu me referi é. expio. o~o que aemeod~& estab ~leoo é muito pe-
ra~ão m ~th J dica da~ mattas o não á soa de. 

t ã d d ,. quena. o 
vas II Ç o o .. or enaua. E a meo ver a con ervação das fi restas, 

o sa. ARIHOTBLBa DUTRA: -Mas é preciso não depende só "" qaestão do impo to nlo 
regularizar a expo taçlo das madeiras. é a principal em ee tratanlio da ex ' rtaçlo 

u sa NxLcaoN DE SENNA:- E U. na oonve- de madeira>; a questilo c11pital, a questão 
nionci do p roprio i:Jdividuo conservar ama magoa, da qual 0 imposto é oorollario. é a 
riqU(U que é o seu patrimonio. a rt:gubment.Qão da exploração das tl..,re· 

0 SR . ARIST uTBLBS OUTRA :-Mas é tambem tas. 
obrigação do governo zelar por es e patri· E' a instraoção do lavrador, para que se 
m , ni . quo não é fó individoal, como já fiz ponha termo ao machado e ao fvgo dli&troi· 
ver E' tambom colJeotivo . Precisamos re. dor. 
gularizar a exploração das mattas por meio Feito isso, entlo podemos tratar de redo· 
de um bom regimen tlor~etal. zir o jmposto, abaixar as 'aritas e procurar 

o SR . N.BL'3 DE SENNA:- H oPnto e tan- para o pro ttuoto um meroado amplo e Btl· 
t os anno que se p ooura estabelecer &.!ltre gor~. 
nó o codigo fi Jre \ai e ntlnca mais olle se Tenbo conclnido. 
et tabeleco. (Muito bem! Muito bem!) 

o sa ARI TOTELE : DUTRA: -N o te c h o eul· O r . Oehor de Souza ( Nilo devol· 
p ~ disso . E tenif ·• que antes do favorecer a v u o seu discurso) 
de truicã'l tloat da nossas mattas, devemos u r , .1uveou.l Penna:- Sr. Pte· 
trata.r da r egularizar o córt e o re ~tlantio sidAnttt, ~tbuu 11 audo oaa coosi(jeraçõee que 
dai m sm~, de sor to a rem intelligeote · aC~>ba de f.z r o m~u illustrado companhei · 
mente explorada, , aem maior P ejuiz" para ro de di t ricto, venh 1 aeclarar. egaalmeot•, 
nossa geração e para ae gerações tutora". qoe voto contr:a a e monda o. 1, da ooanllia · 

OiVOI888 z mas do e ta do já. se 8P&entem FrO· si . 
fundamento da destruição daa tl restae, esse O nobre deputado ar. Nelaon do Senna 
grande mal de qQe tã1 profundamente se demon trou a nece~:sidade d tal emenda,. 
reoente o viziabo Est.tdo lio Rto e a. lgumaa provando que, com a facilidade de transpor· 
zonas de Mints. tal', muito se podeiicl faaer em benetloio elA. 



~ . 
. sona do Jaqnm :'f ~ ,_13})~ a d1 outras Íongin; 

qoas do Eaü~·-, . ' 
N'o eoutesto, sr. Preaiclen~, essas palavrae 

de 'a. exc., mas, o qne é certo é que, com a 
apprJvaQio da medida ooncretisada na em€m· 

· da, a zona da Malt"t de qne SOlJ humilde 
representante, mntw ter' a aoflrer, porquan-
to, sendo eHa servi Ja por ea~trada de. ter O• 
a exportação do mad.elr11s ( oma vez que ao· 
jam abaixadas aa tailr•s ) augmeo.tar fa alli 
extí aordinariament~, por isso qp ,_ dovido ao 
balxo praoo do ca!.é, os f~'zenaeiros dllt 
quolb região tê sido obrigados a l!:lnçar 
mio... . 

Oaa. . ARISTOTELBS DuTRA. :- D~sse ult'mó 
recurso. 

O sa . Ju vENAL PENNA ••• desse oltimo r . 
cnrao da dest rui ção de FUas m"'itlls, pa!'a do 
i 'arte ooeorrerem u soas desposas. · 

B hoje, ar. Presiden~. naqo<' lla r ogi!o a 
Matta, qullBi não enc ntramotJ arY' te(J .u fl 
.r.eesas, . ~ 

A zona da Mltt~ f~ t i hoje transf\lrmilli 
em c• téz c~ e,r !Ugu.o J.ra tado , . utro v I no à 
o a.ba dooadoJ.~, 0 10 c mpos da o11 pim fl crdo.-
ra ~ em algumas le.v· oapoeinll • As poucas 
11 1re ta que pnr bU t ll od • x·arom e, q.a 
o a .f. z~odti ros lê J'• r v do como nis o o 
meu iJloetradq collr g . 11 r. AH&tot I s.Dctra, 
para sou ul ti mo tlecu.c ao. nsaas. enào com 
plet mente det ba tad"11, uma vez quu sejam 
rednztdas as tanlflls . 

Do modo, ar . Presidente, qqe o nobre de 
-pntl do, ar·. Neltlon do Seun • do ndeod l.) , 
como lno compo.ta, os tutores a «o SU"- zoua, 
esU. de(oodendo uma medida que r e u dar{l 
em preju zo d s interesses d :t. zona qu O!} 
aqoi represento. 

0 SR. NELSON DE 8BNNA :-N!o tenho eSf O 
intuito . o E:R, J uvBNA.L PENNA :-Não o htt . ibuo 
tambem a v . cxc. V. oxc. dotando os iate 
reases do Peçaaha-da z na quo conbeoe de 
perto; o a dotando os interesses da Matta-da 
zona em qno- nas f o qae aqai rep '"esento. 

0 SR . NEL'JON DE SENNA. : - 0 fdOihor entAO 
aeri pr oh\bír s export!lç!o d.e ruadeira na 
sua 1ona . 

o a. Juvz~A.L PENNA. :-UM ,ofos maia ea· 
t~Jarecldos espíritos qoe tivemos em Minas 

ot cert ame o o do Cesario Alvim, quando 
qaiz qoo o nosso Eshdo fosse dividi .o ~m 
cantõ s Bssa a p r .lçii.o do sauioao. mm etro 

. s yn.thetiza, p ra nó ~, uma ne::os·id i\de palpi 
t . nt €', pois t.! o p emos legisl r de modo a 
a t:en O!', c oj act monte, t •)d a os in taros · 
seR da ~t ifY ... r~n s zonas rS.o E~tadJ . 

Si nm ' loi quo ·· aq i t. z~mos e~ proveit ' á 
zo·,~ a da Mat ta preju1ica 9. do norte o ice · 
ver ~- li s ri Alvim, pertanto, via .mu1 to 
loDg qua ndo pret~ndia quo o Estado do 14i· 
nas (útl o dividido om oaatõGF. 8u o to :.l b em 
coov ... noido hoj do qoo é iiJso uma n .. oel' i · 
dade; o a p rova é osEa emond ~ , qae BA 1 r.o 
tende votar, e quo~ t radu1ida em let, v h á. re ei r 
fundo aODtl d Maita. 

ftcárite (\monda da commisslo .de o.roament~ 
vleaae lev~far tamanho debate. 

Ella, apelijls, reda& o impoa~ de expo$· 
~lo de madeiras .de nma qnanUda~e insipt· 
ftcaot~ e o conceito de qoe essa reduoolo 
vem raoilit!lr o devaatamooto,dé nossas ~i · 
tá~ nlo é veróadeiro, uma vez. qua .elle Já. 
existe ootea da ap pr ôvaQAo da eménd11. · 

Agora, r r. Presidente, nà& p lavras· do nos· 
o dtstinoto coilega ·residente em Cataguazes, 

o sr ._, H itor de Sousa, oojp I)omo . .de Jlino, 
com per(llisaio. da Casa, vejo,_ apeWt · ~ oolle· 
r ncia com 03 p ~inciph-a aqui jltégct~ por 
a. ex.o •. • 

. 0 80.. 8!UT\1R DB SoUSA : -Agradeço a ~· ~S:C. 
a jll.lltiç.ll quo me Cu.. , ._ 

0 R. Sp N._ F.J~IJ\IUID l : -Ett36 nppso dipo 
-oo)lea m- lbatidQ !'qui,, cieAWe,o oorQeoo, 

Jra -me o Cvngresao di11louUo on im»eç o 
lie:va~w.mento b.c!lt .. l. ou ~ oxpl reç!9 unpie-
dosa.u.e ma<htil'a~. ru . acl'ecüt •. q ·OO o aea 
pat.trioüc lllUit.u é o enit dO.f!e impedir 
o devast m~to impwot 1'fl anoi-tu~ meoto 
d"" no > as fcQ r., . l caa~ mattas'. -. .: 
. 0 Srl. HEI1! R DB SO IUA :-0 doVIl~tamento 
dea1ruid r c Rd vaseiDJ. 

o sa . .. ENNA. FlGUBlRKD~ :-8. c x , t ; m sem· 
pro so b<~. LI I · • p al.11 Leduq lí1- de \ pustoa, 
qua !10' 8,9' l(r s da mo., ig1ent 9!9 ecouomi· 
c.a «lo Se~a,!lo, l' L' 1s , .aorc..dito que, llReDüe, 
neste pont s .. e.rc. disc rda da ommla.io 
de- O.rçr mMto. m· J!O!' o,_, hecenoia com oa 
eous priocipi a ~ui pr égad<'s . 

Sl·. P.restdo~ te. o rt:ru i . quo q , a baixa-
mento;di t :u do aoort:a iio d madeira 
vonb!l tr z-er a deva . Gal),ào d.& :$ m t.h , é in· 
Co ndado, p.l .s, oomo \odoa a béat. o maior 
deveatador q l.lf) tomos tido é o . oamponez in· 
culto que com o !og u devasta alquei e ~AI · 
quelres de ter ras em mattaa. 

o sa. JA YM.a G PIIE\1 :-atu é qne é a ver· 
da de. 

UM !Pl. DBPUTADo:-A explollação l'&olonal 
ni\o traz mal algum . 

O sa.. BE}'jNA FIGUJtmEDo:-Portanto, como 
oorriglr osae destruidor ~ si está nos babitoa 
de nossos homens.' 

A nnioa medida ef6oaz é reoommenJar-lhea 
ael'Om prudente , indioar·lhe os.m eios :aara 
q-ue, explorando.a terra, o façam methodioa· 
mente e de modo conveniente, como é fdito 
em outros paJzea. 

Mesma na zona da Matta o receio de 
mous collegas é infundado porc.~ur, é co sa 
aab~.ia, qno as m~\t a om terr lDOS far teis 
renovam- c m 15 on 20 annos . . 

A educação do c&mponez para qae exploro 
as m ttaa oou vouiontemonte, as replante e 
deíxe nascer nov~s Ar vores é quo consti· 
tu o a nossa primeira missão e n4o impoa· 
sibilitar a ex olor a ão de urna in ust ria 
propria e cou veniente ao Estado de Minas, 
om ~odos os entid.os rica que jaz a orta e 
inaproveibda . 

Neg 1 pois. á. emenu o meu ~opoil.) . (Mui to . 
bem ! Mtuto bem !) 

Sr. Preeide.ott> , direi a v. ex c. outra c.~oasa 
em rapitbs palavrts. 

Sei q.ue 10lgumaP zonas do Estado, como 
ao sol de Mín11s, 2ão po1oactas por grande 
abundancia rte pinbeirCJs, en tretanto,- a ex· 
portaç!o d" madeira nlo póde ser teita, 
porque o t ôros do pioneiro indo do sertão 
do Para ~á, coCJ fretes marítimos e terras· 

O s~ . .lbão VeUOflo :-Não devolveu o 
seu discorso). 

o sr. eoua FIAuebedo :-Sr. Pro. i· 
dente, n o e parava qua a modesta o iosigni · 
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tres, podem ser vendidos no Rio de Janeiro 
com vantagem auperlor ao pinho mineiro, 
qnanclo é certo que a qnalldade e realaten· 
ela dessa espeoie de madeira Blo perfeita· 
mente egnaes aos do Estado de Mlnaa. 

O llR. BBITOB. DB Soua.a.:-lsao nlo 6 e1reito 
do imposto, é e11eito das tarif~ts e:rloratvaa. 

O sR. SJINNA FioUBIRBD&:-Dls o meu col 
lega qae isso é t1Jeito das tarifas e eu dirGi 
a a. exo. qoe é e trai to oonjuncto das ia!'i!aa o 
do Imposto. 

A experienoia mo tem demonstrado itao; 
tenho observado qne individu01 q11e se de· 
clicam â exportatAo do madeirn, Jevando·ae 
ia es ções da& estradas de ferro, feitas a 
contas das britas e impostos mineiros, 'fêl!l· 
ae t brlgadoa a abandonar a madeira na ea· 
taoto em ves de export:al·a para o R.1o de Ja· 
neiro, ou r:ra qualquer ou&ro pon~ uma 
vez que ele eabe que, uaqueUu praçA~, ella 
sómence encontrari cotaoiO que, absoluta· 
meu~. nlo dar i para u despeua que te•e 
oom o V'anspone, impoato e préparo desde 
o córte, Javragem e coUooaolo na eataolo. 

Nlo preaiao diser iaao a "f'. exo., ar. Preal· 
dente. p!irqn' reconheço em .,. • exc., um 
industrial competentilaimo e q4e. melbor do 
que e o; conheoa o uaompio. 

o B. PRB8IDBNTB:-Obrigado. 
Venho, apenas, clizer que a peqaena dlmi· 

nuiclo do imposto sobre exportaçAo de ma· 
detras qne a •ommiaslo pede t. Caaa ••• 

o sJL NBLSoN »• SBNlfA.;-8' nm estimulo 
ao ptodnotol'. 

O BR. SBNNA FlaUBIB.&DO .•• nlo trará de· 
uatamento das ftore~tas e nem t!o pouco 
a dlminniç!o dare eita pnbüca. 

Penao que essa disoordanoia de mens col· 
legas n!o é unanime na Casa, esperando, 
portanto, que a medida passará como nm 
estimulo ao prodnotor qne delta se torna oa· 
reoedor no actual momento. 

Tenho oonolnido. (JfuUo bem). 
O ••· Valdomlro 1\laaalhãeB (n!o 

devolveu o sen discurso). 
Ningnem mais pedindo a palavra sobre o 

ut. 1; encerra-se a diacnselo. 
Em dlsonssão o art. 2. ". 
O sr. Senna FJpelPedo:-er. Pre· 

aidente, hontem, quando josWloava algnmaa 
emendas ao projecto n. 70, deola ~ei á v. eu. 
o á Casa que a commles!o n!o Unha ainda 
jui1o seguro e bem formado a respeito da 
materia constao~ doa arts. 2. 0 e 3.0 do 
mesmo projecto. 

t'onderando bem, ar. Presidente, a com-
miss!o opina hoje para que et1ses artigos 
desappare.;am, porquanto da saa approvaçlo 
poderiam advir. de l11tuco, sérios encraves ao 
dese ~.;volvunenh do uma dus nossas fontes de 
reoelu. 

V. e:r.c . sabe que os arts. 2 . · e 3. · do 
projecto tO rerorcm a um prno enorme do 
uma gor~o çlo , posso dizer-dentro do qual o 
poder publico s1 compromeLte a não mo;ikli· 
ear a tua do imposto el e O.tportltç.!O du mi. 
nerios de ferro, que de oiuoo réis ~orla old · 
vado, ao nm do qu •nze anno~, li cento e via· 
te réis por tonel.r.d rt . 

E' b~m do -vêr os g raves i l .Jonvcnientcs 
que somt.Jb.mte medi'lt& p.>dorá lru; 1r á r0· 
coitt do C:~~ll !JO. 

o govorno federal ·cogita de incrementar 
on resolver o problema da metaUnrgla do· 
ferro. Ora, si 60 Czar a redncolo do U.poato 
de exportaçlo por nm prazotlo longo, o Bs· 
tado, em ves do g&Jihalo, em vez de tirar 
lfroYeito dessa exceDente fonte de rlqueu, 
podert. aer prejnliicado, porqne, melnoradaa 
as condições de tranaporte, 11 emprêll& qne 
oemmence aeriam tooaliiMaa em Minas irlo 
para o Rio de Janeiro on mesmo para o ex· 
'rangeiro, em Jogar de permanecerem na 
sona onde é exp.orado o mmerlo. 

Blll taes condições, penso qne lllo lnconn· 
nlentea e lnopportnnoa os ar'ts. 2. • e 3. • do 
projecto, oa qnats peço eejam 6Upprlmldoe 
por meio da seguinte emend~~o (LI) JtuUo bem t 
Jltdl6 bem !) 

•nullàa 
N.6 

Aoa arte. 2.· e 3.·-anpprimam·ae. 
Bala das sessões, 7 de agoato de J9()g.-

8enna Pigneiredo. 
8' apotaclae poata oonjnnotaeente em d.ia· 

eUHio, que é encerrada sem mais debate. sem deb te é um bem encerrada a dlsons 
elo doa demais adigoa do projecto, ftcarido 
a Yotaolo adiada por f&l'- de nu•ero. 

Snapende-ae a aeasic por 10 minntos. 
Reab~r,._ •a e, passa-se ' 

2 ... PA.RTB DA ORDBM DO DIA 

2. • DISCUSSÃO 110 PROJ.ICTO lf, 72 
E' annun.ciada a 2; disonaalo d'l projeoto 

n. 12, aobN oro•mento, aecdo a 6Ua leitora 
dispensada, a reqn&rtmento do ar. Senna l'i· 
gneiredo, qne pede e obtem ainda que a 
dlscnuAo se faça por capitnloa. 

Em diacnsalo o capitulo 1. ·, relativo t. re· 
ceUa, 

O sr. Senna rJsaelredo (1em revll® 
do orador):-Sr. Presidente, antes de inicia~ 
o debate sobre o projeoto n. 72, pediria a 
v. ex o. o obseqnlo de reclamar da Imprensa 
omotal as tabellaa do or9amento, pola. som 
ellu, ~rt. muito diCllcil aos mens coUegu 
acompanhar a disonsalo, sendo, além disso, 
augmentado o traball.~o do relator da com· 

ltlo. 
o sa. PRBnoBNTa:-v. exo. sert. attondido. 
0 SR. SBNNA I'IGUBIB.BDO:-Sr. Presidente, 

o exmo. er. d.r. Wenceslau Bru que, com 
tanto patriotismo, diriga oa deefulos u ter· 
ra minetr•. em aua Mensagem dirigida este 
anno ao Congress~. !ez sentir que a noal!a 
sltaaçlio financeira nJ.o é, intellzment c.>, pros· 
pera. 

A commisslo de Orçao;ento TOm conftr· 
ma~r o que disse a. exc ., afftrmando á Casa 
quo si a situaoao financeira do Estado nllo é 
11eoadeote, nlio está . eomtuilo, em maroba 
pro pora o crescente como era de se desejar 
e metJmo do se esporar, á vista da movimen· 
$ação ooonom·ca que se tem feito nltima· 
m\. n·.e. pelos meios postos em praUoa pelas 
admioi trações passadar. 

E' vordue, ar. Preddento, que. ss despe· 
t: as poblioas t6m aogmentado e iuo é na· 
tural porqu , em nm Estado populoso e de 
vast .. cx~enelo territori11l como é o nosso, 



a:>pt , e c . m t\iariamen te nova! necessidades Agora, podêrlo, talvez dizer: como é entlo 
que os poi · ~· • t?~liooa alo obrigados a li· que ae vae prever uma reoeita maia elevada 1 
t~nde:!, o IIOC _ _ ;vtíJmoa applaadlr, a menos A esses eo responderei que ama colheita 
que nlo qaeiramaa -voltar ao reglmen da diminuR dl sempre em resulta4o uma mala 
an~ga ProYincla, o qoe nlo re coaduna com elevada no anno aeguintt', e é a que t:e pôde 
o progresso de hoje e com o deaenvohlmenw prever da arreoadac;io dos 4 primeiros me· 
de ~dos os Eitadoa d11, Pederaolo. zea de 1909. 

Sl a nosaa situao&o financeira nlo é, inte· o aa V ALoowa 1 MAOA.LRIB3 :-Este anno 
liuDonte, prospera, V.mbem nlo 6 decadente, a oolheUa ser! muito maior quo a do anno 
repito maia nma. vez. e o angmento da ex- pasaado. 
por$açlo doa generos de produoolo (si bem O aa. SILVA. F~:~B.TBS :-Bm S. Paull) hA ten· 
que os preço por que slo vendidos nos me r tondenoia para dimiootr. 
callos conaomidorea nlo eo~Bpenaem vaota O sa . V .tLDo:mao DB M.&oA.LHl.Bs :7"Afdrmo 
joaamento o prodoctor) ha de fa\almente isso porqoo oovi de om encarregado da go· 
melhorar aa condições da receita poblioa, verno de S Paulo que hi fazer a estatistica 
truendo para o EaUdo om desenvolvimento n" minha tona. 
eoonomico, segoro e positivo. (Apoiado•'· O •a. SRNNA .,IGUBmBDo :-A commiaslo 

Devo dizer, ar. PresJdente, qoe a commlsdo despretoo o anno de 1908, tomando por base 
foi demasiado p!'uden~o. na previf'o da re· a média arrecadada em 1007 e em 1006 e 
eeita para 1910; pois. si, em 19\6, orooo uma pensa poder, rem rcceto, orçar a recdita do 
receita qoe foJl de factl realizada, em 1008 Imposte de exponação em quantia soperior 
nlo se deo isso, havendo, pelo contrario, a 7 .950:()001000. 
1llll& difr~renoa bastante consicleravel Pntre A Commisal•, baada·!e nos alg•riemoe, na 
a re~ei&a prevista e a arretadaçlo e1!ectl· tradiçl1 e no que a scienola eoonomico tlnan· 
vamente realizada. oeira aconaelha. 

Por iaso, ella procurao agir a1ora com a Ao mesmo aart. e § n. 5, digaae •••••••.• 
maior cautela para qu') nlo tenhamos na 700:000$000 em vez de 64.0:0001()00. 
aporaçlo das oonbs no encerramento do ~·• rt,tbrioa retere-ao á tr&n9mlsalo cau· 
exeroiclo de 1910 as sorpreua qae tivemos aa-mortw • . 
com a apo-raolo das de 1908. A modltlcaclo no prooenode inventarioP, 

A receita foi baaea!a na média da arre- tlo nobre e bem intencionalmente feita pelo 
eadaolo et!ectivamen'te roa iaada nos tros edinoto Presidente, trouxe a decadencia na 
olümoa annoa anterior~a. confoJrme mesmo arreoadaç&o do imposto de tranamisslo cau· 
determinam a lei e a e1 perieoolL •a morli.t. Eovatanto, para evitar os aboeoa 

o sa. SJLVA. FoaTBa:-K• eese 0 melhor cri· que têm ocoorrlclo na pratica, em que nlo 
torto para a contecçlo doa oroamentoa. ha mais Jn"Yentarioa e aim simples arrola· 

0 fi R. SJm• "" FioUBm"Boo:- Circomabnolaa mentoa, transia no Senado om projecto qoe 
d . ,_ . d t modifioJ, nee\a parte, o deo. n. 2.011; e eP. e oocastlo, A'l vezes, 1mpe em que se ome ~on tem certo de qae, feitas easas modifi 
esse criterio, que é, entretanto, o mah prn· caoões, angmentar se·! a arrceadaolo do im-
den~e, o melhor mesmo e o maia aconselhado posto sobre heranoaa. 
por todos aqoellea que eatodam as qoeatõea Por laao, a comlllieslo, ainda caotelos • 
financeiras dos dit!erentea paizes. h. ~- b d .... d A oommlulo louvon-1$ na propoau dopo· menw, wm& por aae a arreca &vao esse 
der executivo qne, prudente e caoteios . impono em annoa anteriores e apresenta a emenda elevando-o a 700:000$000 em vez de 
mente, prop~~ a reoeih, tento em vista a 640:000$0CO, pelos motivos qoe acabo de 
arreoadaolo do exerc!clo cie 1008. expOr. 

E~tndando, porém, af, tabellas e tomando a Ao mesmJ art. e § n. 10, diga-ae: ••• ,,; 
media dos cxeroicios anteriores a 1008, a 525:0 0$00~ em vez de 500:000 000. 
oommisslo ohegoo 1 ool\Oin !o de qoe podia, Essa rubrica reft!re-se ao imposto de oon· 
de accordo com os moldes aconselhados pelos sumo sobre bebidas alcoolioas, tgaas mine· 
competentol, modificar nm pooco a receita raes artltlciaea e vinhos artitloi1~1 s. Toman· 
proplsta, elevando a Iigelramenle, tendo em do a média da arrt oadaçlo doa t res ultii!!Oõi 
vista a média et!ectivamente realiaad& e annos anteriores, a oomm~~são deveria pro· 
remetliia á. Camara pela Secretaria das pôr para a receita desse imposto a quantia 
FinanrJas. do 385:651 830; mas. é w•reoíso ter om con 

Assim, ao art. 1.0 ,!1.·, n. l,apreaento ama sideraç!o quo em 1906 e em 1007 a lei que 
emen1a, mandand·-:. oue se diga 7.050:000$000 rPgulava a cobrança do i12posto sobro agnar· 
am vPz de 7 .2()(':0008000 do ate o bebidas alooolicas era baseada em 

A médit encta, apresentada pela Secreta· tuas infetiorEs il~toellas que sg ••ra vigoram... 
ria das FinanoaP, tendo em vfstt a arreca· Em 1907 o ob1ouro orador qoe ora (CCU· 
dao!o otfectoada em 1006, em lll07 e em pa a attenclo da Casa ... 
1908, é de 7.959:()()()SOOO, por is~o qoe a ar VozBi -Multo diat\ooto (apoiadol ne,.au). 
reoadaç!l.o em 19Je foi de 8 .316:757 218, em o ra. SEID<A. PIGU&lRno ... apresentou om 
1007 de 8 602:0451024 o am 1908 de....... pro)e~t> elevando a ta:u do imposto sobre 
6.95i:400$237. o consumo de sguardeote. Filo, Er . Pre&l · 

De paBBa1em, direi que a arrecadação a dente, c,m o maior entbo~>iasmo "' convi· 
menos veritlcada na reaelta de 1908 foi de · cc!o porquanto devo dorlarar a v. cxr. que 
vida á diminoiçAo da cxportsçlo (. o café na sou fanatloo propagandi·ta contra o alcooo· 
quantia do 50 milbões cte kilogrammaa; por liame. 
oonsequencia, a dimiolliçlo do imi)Oeto de O sa. NBL'30N DB SBNNA :-NeEte partioll· 
exportaç!o toi dovlda á menor ct'lb.eita do lar, jolgo que v. exo. é acompanhado por 
e!lfé. I to~a a Camara. (Apoiadas gerae1) 



0 SR . BB NA FIGUEIREDO :-Com O fim de 
impedir oo de tornar mafs ·difftoil o uso e 
o a bnso das bebidas alco Jicas procurei ele· 
var o ilDposto qno devfa inci dir sobre as 
mesmaP . 

Eu !o tenb(\ recai<', sr. Presidente, d<> 
declara! isso d t.ta tribuna, porque entendo 
qoe p roo.urar cQ.uj@ir um vicio ~ Um!i vtr · 
todo. 

Sei Q t~ o nma grande parta de consami o 
r~ e f~ brio~> nte tev~ p&hlVf i>S de 4es11.r t.no 
l ' miuh~ cond ucta; mu, no c&mpd!!' en"to do 
ml'o c! eYC'r, não attcndn a ronven.ieocin de 
quem qu; r Qtl'lr lf j :, e fim o .que tor j ut~to o 
O( nvenieTl te. , 

o ~ R . JuvBNAL PBNNA :-0 commerci• som· 
pre g ri a c n tra o s. g menio de . qoafqNll' 
imp ~ ti'. Qn&ndo, p r én-, PC l~nÇõt o impo t o 
de t stAo cm -<'s da p( ça. elles cob:am esse 
t es tAo em r ad11 metrc . (Riso). -

.0 ER. SENNA FIQUBlRBDO :-Êm Cf.J)Beqoen· 
cia lo lt gn- ento deHe impo11to, a aNecacta· 
çlo (l 19<•7 foi de 33~:533 956, e .em 1908 
do 49~:06 878. : 

Vê . xc. Pr. Pr rPident e, o grando .contin· 
gente quo l.'Bfa u: edida t r ouxe para o nosso 
crçs m EDt C' . . . 

0 f R. NILSON. DB SENNA :- AJgllD!Q8 dCZf D88 
de CO f\t{ :. 

0 E R . ENNA FlG RIREDO :- Cent enas ~ 
c<tntoP : l' nAo t ei fi o vicio ter ia sido ru· 
frP de. mt s o cer to é qnc a receita do E · 
t s-d (ci r gment~ ds. 

Qoondo r cRrgnei o dfl sgosrdmie era. 
verrd "do a 110 000. affirm o a v. exa .. ' r . 
Presid ente. aos meus Hl oRtradoe ooJie~as. 
qu e lia era pre~ rida ao bom vinho e o sen 
cons rro mais extt'nso. · 

O ~R. JuvENAL PENNA :-Quanto mais cara, 
mais g ostosa. 

0 Slt. SBN A FIGUEIREDO :-Quanto mais 
cara, m ais go tosa. Parece que n em o pro 
duct or, nem o oommercio e nem o oonsnmt-
dor r eceiam esse imposto. 

A ommi sA.o, pois, não receia elevar es a 
r nbrica a 525:000 000, es ;>erando qoe t-lla at· 
tinja á quantia superior. 

E tá a commissAo certa de que o i mposto 
sobre o coM mo de egua rdente e outras bE!-
bida 8lcoolicas se rá em fatu ro não rt>moto, 
pm dos mais ror tes baloartes da receit a do 
E~tado , pc r qc o infelizmente é invPno el o 
domin'o dl' •!le to r rivel vicio Eob e o povo, 
vicio qne é nocivo em todoa os sentid s. qo·e 
moral, q ~ cr rooial , quer pb y i ra ente con 
siderad s os reoP de F> aPtrosos ptfeitos obre 
s hn ma nirlede. (Muito bem!) 

Ao me~mo artigo e§ n . 11. di~rs -PB : .•.. • 
1.300:(}(0 COO em vez de 1.200:000$000. 

E sa rubrica re fers-so ao impc to do in· 
dus~rias c l)rdl fÕI'P. 

A ar rccad11çâo dP se imposto t "' fidc· um ~'< 
VH"adeira surpresa ent re nós. QUe rspera· 
va wos qc o ollc trous · HH' ao E tado uma 
rt>nda d 2miJ ontos. p&ra furr face ao fm 
~o• to d transito ou de import ll çAo, t>, entre· 
tanto, aHim DAo t t> m acontecido. 

A ccmmtssAo, pr. Presidente, pela emPnda 
qne <l :tl'ert>cl.' , eleva use fmJlo" to dP 1.~00:000 
a 1.300:000 e e too bem certo de que a soa 
arrecadaçlo aUinJZir~ além deua quantia, si 
.bcuver o ma ftsatlis' çâo e:trectiva, real e cui· 

dadoaa por parte dot coJJeotores e 6 'l&eB am· 
bnlantes. 

PorquEIJ ar . Prest.ílentc, é preciso quo se 
diga, oom··rranqut-s ' , é precls'o qoe os aboaos 
sej <~ m evidenoiao:!os ao poTo, da tribona do 
parlawento. não ba tlsealiaaçAo dirr ota nos 
d rict s (apoiado do ~r. Sfl17a Forte~), à fts· 
callzs Ao é Jimitads á ~iltdl's. Nos dtatrl· 
ctos "m't1itcs· e mottos · indhiducs exercem 
<1tversas indos frias e proftn!$.ê8 s m oontrl· · 
boi: em t~ara o tls ~ e>, detXando qoe 1 impl'S't.) 
p ("Se, a~pcna~. JRB negociantes e indo&trittea 
tias cida-des. qae tllo quu~i ba nnic s -que 
contribuem. bones\amcnte•pa-ra a reot-ita pu· 
~lioa, eado ~ ocnc rrenoia desleal da quelles 
em f oo d~ f11 lta de flscaiJzaçAo n cs a r rataeP. 
(~poi'ado!) . 

P 1" con · qUQ il Ci . a fi.cslizar; ão dh:eõta 
nos dis rictcs o po -;- c a ~.; fark com qo o im-
p o to de in rl os1ri i,IEl o ' rotlst ões atti ja , não 
digo R oi . mil co: t ~ , mae a ) 5or.:OCOS000 
·cu L8or:roo o, o. 
M~ora Vf nlw, e ll" f~'s. a dos co leotoret>, 

'J>Or uso qoC' so odor á <11 zer qoe elles devem 
pr&t rr'!lr ~ 11scalil ar;à o nen os di t r ictos on 
f OVC ttd <: S. 

A. e•s· que a sim p•nsarem, ea res ponde· 
re i qoo o cc·lleotor o!o pó e deixar a séde 
do municipio pu a ir de districío om diatrl· 
ct ' fh·ot liz r e • êr rtnem e:xer'ce uma indus· 
t ri a ou Umii protr ão sem pagar impo to . 

O h . JuVENAL PBl>t"NA: - No tempo da mcnar· 
obia era ~>S&im .- . 

O R. ~BN1 A. FrG EIRABno:-Hav·a os oolle· 
utoret~ ugonte'B e o ttorviço era u tto menor, 
di · iâo to o rnovim t? nto das oolleotor is s e a 
ar r oca ação so b zia uma ou duas vf zes tn· 
nualm nte. 

U11.1 ~ R. DEPUTA DO: -A fi calizaçilo munioi· 
pai é um ox oellente auxiliar para a do E ta· 
do, pois é e1Jectiva. 

O sR. JuvBNAL FENNA: -Mas na tl soaliza~llo 
monioipal póde andar e anda sempre nvol· 
vida a politica. Seri~t,então melhot• que o col · 
leotor fosse on man as e o eu esoriv~o !11.-
zer o sorviç J . 

o R. S.BNNA. FIGUIREDo : - Pare. sanar taes 
inconvenientes, a oommis Ao proporá oma 
medida 1. uctodzando o governo n r e rg~nizar 
as rCJllectoria e a crc2 r os collocto'!'es agon · 
tcs c. u ou a equi v: lt>nte . 

Toma·lss f ;.b ~ p idon iãs, u. ft c . lizaçAo 
púdCr á ser muito m is fd c .. z, e r guiar, por-
quo scH â tr-c ctnada nã::~ ama nz por a un C' , 
m s mon a i ~ m .: smo sc manal ment . 

0 l'R • . JuvB AL P.E. NA:-Não é p reoiS'l taot ·; 
ba ta quo S€'j i ome tral. 

0 SR. EN 'A iliGUEffiEDC·:- Sabcmos perfei• 
t· ente quP nos pr q anos lJOV ados existem 
moitoe indi vidur s qoo o~ercem o col'l!mercio, 

m pPgar i mpc te.· u<\ndo taos indh idoos 
têm noU ia de que vem o tlroal, tecbam as 
po;ta do seu o gocio o qo-ando o 1l a i v!ra 
a co t as tor r. am a abril-as. 

VozB :-1 Ro é frfquent P. 
0 R. F:ENNA IGUUREOO: - Or&, a tlsoallza.çlo 

teDdo c< nsbntEI o etrectiva, dô appareoerlo 
essr e in c.' onvenientes o a receita do BstáClo 
sc:ré. sngmentada. 

NA.(\ é Fó i so: -deF&J.Pt\recerá. tambem eeea 
concorrl'neia dfsleal c injneta dos qne não 
pagam tm p ~;t fazem aoa qne o pagam ho· 
nestam E-nte (Ãpoiados; muUo bem) • 



Ao mep · .. itr~igo e paragrapbo n. 12, dfga 
ee: 277:C:·J....... .:n -~ez cte 260:000 000. 

t;ssa rub i ca rereu-sc á u. a&d 3lcional de 
10 % sobre Novts e Velhoe Direitos, ~rao . 
misPAo cat.41a mortl•, pa~eareos 0111 estradas 
de Cerro e industrias e proll Eõel. • 

A emenlfi\ que a commiuln propõe, mllll· 
dando elevar a verba resolta do a,ugm.bnt:> 
voriftor.do n i a p to de tranami!do causa 
morti• e utros . 

Ao mes Mo 11rti~o e paragrap'bo 11. 13, di-
ga-ao: 450:000 OCO em vez de 4 .oc 00. 

'B' a rubrica elatha i cobrança da. clh1da 
.. ~tiva. 

A como.i lo rilo t~m r êceio de ta8mentar 
de 60: ~ Oóo e~a rnb ,.ica, t ndo m conta 
a mli rob ~~o pr. groui v a qoe tem. tido a atrre-
oad , ç~o. 

, E' ·aa rn quo em Jgo6 ollo rot d .. ..•• ,,. " 
204;847 364, em Jgo7 da 495:938 467 e em 
1go8' de 4 2:(}-t8 690. •· 

A pr i A de 450:000SOOO, poi , não à ex-
agaOiada. 

AXJ me mo a tigo e p ragropbo n . 24, di· 
1a·I'O : 12(1:000 000 om vez d o 60:000 000. 

p; 11 1 u r ica r oni e á 'l'epo içõ ill', inclll· 
sl v o r cn a do prJpr · o du E, t o p~ r venda 
ou ar rondamcnt ... . 

A prop sito de sa rub i a devo pon erar 
qoe exi t ' no projeoto um er do lm pre Ao. 
qoo Ca oHmen t ber• notado pelos meu il 
los'r do. o JI Iog s ; n re pectivo autcgra pbo 
já CR lt ferh a ti O idll COl r O: OQàO .' · 

Pre ·dente.- a ~.-r r o daçllo d sa r u bri a 
em 19( , f oi de 54:62 193, em I 07 de • .. . . 
2 :-134. 293 O ID l'9C8 de 155:481 95. 

NAo 01 poN U na pr oposta do Roverno 
apeoas se c n~ignon a quantia de 60:000 00; 
prndencia t lvf z. 

Mae, oommisslo tomando a média dos 
exerctoios antel'iores, como é de ! ou devor, 
jnlga poder eleva r , sem inconveniente, ossa 
verba a 120:00( 00. • 

Ainda , ar. Pro idente, tenho uma emenda 
a ofl :-E cor . E' ao art. 2: do proj ecto e está 
aEeim tonoebid : 

Ao art.2: Substltoa· s~ o §2.' pelo aogointe 
at-tigc. 

A tigo. Fioa o governo ano orfzado a ro · 
forma · a C in Economic do E ta do debaixo 
das seguintes ba, es : 

l . o Ltm.it r o dep t sito p ra r ada caderneta 
a natro conto de réis; 

2.° Cr·ear o si:' llo ooonomioo ara facilitar 
a entrada do peqneo s qoantias ; 

3.0 Contar o j uros pel l'l anno oommeroilsl 
em Jo gar do o il ; · 

4.0 Pag r a porcentagem de 2 % o agen· 
te , s ndo I o;. sobro a von a de selll o 1 % 
ab nado no fi m de cada anno pela Sr orota· 
r io, e b o o liqni o da e.ntradas aput'ado 
no 1.· o no 2.· ~emeEtre s i 

5.0 Tr ocar as oaderneias emittidas por no-
vu, de aocordo c m os termos desta lei. 

Paragr pbo nnio<' . ..A té detlni~va reorga. 
nJzaçlo da Caixa Eoonomioa, poderá o go· 
verno so tar a entrada de novos depoeUu . 

Jolg·.>, sr . Presid..en~ que nlo prt oiJo jna· 
tUlcar u sa emenda, pois nlnguem deaoonhe· 
co a neoosaidade da reorganJzaolo da Caixa 
Eoonomioa do Baudo, qoe em ve1 de prestar 

I 
bons serviços ia nossas finanças, es ~ á senfn· 
do de pesado onoa ao tbesonro. 

Slo estas as emendas que, J o r parte da 
oommitáio, itnha a apresEntar ao orçamento 
dfl. receita do o sso E ta.do, esper11 n rlo quo 
ejam approvadaa pela Ca na. (Mu" o bem·! 

Muilo hem !) · · 
Emenda' 

Ao capitulo I.· ·. 
N. 1 

Ao r t J. · § 1. · n . 1-- i gu Fe: 
7 .960:000 000 em ~ ~ de 7 .200:CO< 

N.2 
60. 

Ao m m art. e § o . 5-digá-se 700:00~ 00 
em v .)a de 640~000 000. 

N. ~ 
Ao smJ aN . o § n. 10 -dill' eo .. . . 

5.6:: 00 000 em ovez do 500:000 00. 
N. 4 

A·1 mo rr. o a rt . o § n . 1 1 -di~a · 
I 3.'0:000 OOO.e.m z o I 2QC:OOO noo. . . 

N. 5 
Ao moPm o art. o § !L 12-d'ga·se 

277:1')00 000 em v z .lle 260.COO 000. 
N. 6 

1\o moamo art. · o § n . 13-diqe. ose 
45(l:Of0 000 em v z d 400:C'OO 000 . 

N. 7 

. . .... 

I 

A .'·me mo art. e § ::>. 24 - dip, a o . ..... . 
12C:(){j0 000 em vez de 60:000 000 . 

. 8 
Ao at t. ~.· Substitoa·so o§ 2.· pelo seguinte 

artigo : 
Ar jgo .. • Fica o governo auotorlzado a re · 

forma~: a Cai:aa Economioa do E ' do, debai· 
xo das cgain tes bases : 

I. · Limita r o deposito para cada caderno· 
ta a qo•tro oontos de éis; . 

2. • croar o sello economf o pa ra facilitar 
a entr ada de peqnt-nas qoantiBs ; 

3. · Contar os j a ros pelo anno comme r ial 
em lr gar do civ I i 
. 4. · Pagar a porcentagem de 2 ·I . aos a ~en· 
tes, eendo I ·1. sobro a venda do sello e 1 ·I . 
abonado no fi m de cada nno pela Seoreta· 
r ia, sobre o liquido das entrada s, parado no 
1. · o no 2. · semestre .; 

5.· Troc~< r as cad rn etas fmitti da f Or no 
vaP, de ao:ordo com o t rmos ci'e ta lei. 

Parag apbo onico . A é definitiva r r or ga-
nizaçAo da Caixa. Economica, podor â. o govor· 
no sa b r a ontr da de n .v us deposi tas. 

a la das ~:es bes, 7 de ag, sto de 1 ~09.- Sen· 
na Fi ~~:neirodo. 

SAo -po tas em disoaeeão conj uotamente. 
Ninguem mai pedindo a palavra, é enoer · 

rada a di ouui o, ft ando, por fa lta de nn· 
mero, adiada a votaçAo. 

Bm disoneslo o C&p. ll. 
O r. Senna 1118uelre&lo.-Sr. Pre· 

sidente, a hora ~ae adeanbda e como T. 
ex o. vê acham se aoflenws moi tos dos nos· 
eos oollf&as . 



; 

Vae-se diacatir agora o Cap. 11, reteron~ 
ao o1'9amen•o da deepeaa, o eu penao qoe 
todoa devemos aaaomir a re11poneabi1Uade 
qoe noa cabe na decretavA l das tieapeeas pu 
blicaa. 

Jalgo, pois, acertado envia" t. Mesa o 80· 
gttln\., tequerimen~ (UJ (mtcito bem!) 

&qNtriaerato 

Requoi1o o adiamento da dit:cuaaio do pro· 
jacw n . 72, a partir do Ca~i\Qio 2.•, para 
segun.ia Cair., ftgllrando nll ordem do dia. 

8~&1& das seaEõeP, 7 de agoa'o de 19C9.-
Seona Figoeired'>. 

E a ttlêaua~l.o o reqaerjmen,o. é ea\e ap-
pr.J ~•d 1 sem deba,o, paa ando-a,., por hao, á 
2. • di.tcw1ãt) do .projtcto tt- 156, do Seraado 

E' annunola4a a 2.• disouuio do projeo\o 
a. 156, do Senado, aobre refl)rma cona~cu
cional e raa~beleolmenw de aposentadoriu, 
aen Jo a leitura di• penuda a requerimento 
do ar. JoEé Alves. 

Em discuaalo o ar,. 1•. 
o 11r. Valdo•lro de Maplb.ãe•. 

-Sr. Prestden~. J*ti a palavra para, em 
nome da commiado de Conatitulo&o, Legia· 
l&Qió o J11attoa, s,Jioibr o adiamen'o da dia · 
cu selo do projecto n. 156, do senado. 

A hora no adean\ada; eati l anten,ea da 
Caaa muitos doa nossos <!Oilegaa, qoe deseja 
riam, tal ~ez, intervir no debate; e, como se 
\rata do ma~ria de alta rele'fanoia, julap 
eonvenieato ser adia•a a aua diacoaalo. 

Neaao aonüdo envio á mesa o segoin\e 
Requtr inutttiJ 

Requeremos o adiamenw, para a primeira 
aeaaio, d~ 2. • diacQ88lo do Jrojecw n. 158, 
do senado. 

S. 8., em 7 dê agll8to de 1009.- Valdomlro 
do Yagalbiee.-H ~Uor de S:>naa.-Jos6 Alves 
-Eloardo do Amaral. 

E'll diao11aalo o réqllerimento. 
O ••· Reitor de 8o1Ha. - Sr. Pteai· 

dente, om addUamento ao reqoerlmenw do 
meu no bra collega, e o peço a v. ~o . q ao 
ft.gore na 1 • • ptrte da o dem do dia do pro-
si ma a~asão o trojeoto D. 156 de Senacto. 
Niogn~m mais toman~o a palavra, encer-

ra-se ~ discusslo, senclo approvaofos ambos 
os requerimento!!. 

Urge ~~da 

O sa HRtT .. IR. os Souu. pela orctem obten · 
do urgaocla, en vt' á Me!a, por parte da 
comm1sslo cto R'ldaçh de Le1s, o seguinte 
Parecer e re4acção firaal ao projecto n. 67 

A oommi slo de R'ldacçlo tias Leitl, a que 
rot proaento o p·ojqcto n . 67, já approva o 
em 3 . • d i scua~lo, é de parecer que ae ~<.dopte, 
como final, a reclacç&o com que olle traaitou 
naquclla dlecnsaio. 

Sala "da~ oJmmlaeõe~. 7 de agosto de 1909. 
-Hot\or do Sousa, p :-o idente.-Argemtro do 
Resende. -A imprimir-se. 

NAda mtis hncodo a 'ratar, o ar. Pro idon· 
to dá. para o di 9 do corrente a aoguloto 

ORDEM DO DIA 
PRJVBIBA Püft 

Até uma hora da urde: 
~.Pitara e •pprovaçlo da acta. 
I!Spedien'e. 
A~ duaa horas da hrde : 

Apreeen~çlo de p•reo&l'ea c!aa ~omo.h· 
sõaa. 

Aprt! aentação do proj ec~a. r equerimentoa. 
indioaçõoa, in~rpellaçõea o moçõ c! &. 

Diacn•do de requerimento: , indicaçõoa, in-
terpellaçõ;Ht ou moçõea. 

Approvael.o do redacções fioaea. 
VoUçl • daa matotios coja dl6coatlo re 

acha encerrada. 
3. • diocoaalo do proj~cto n. eR, Jlxtndo 

a Coroa -p ublica cio &'ado para o exeroioio do 
1910. . . 

l. • do de n. 76. oreando no Estado um"ban· 
co para operar sobre credtw agrlcola. • 

2.• dlaouaPl\~. em 2. • to rno, do projtcto n. 
IM, do Senado, sobro reforma cons,Uoolonal 
e reetabelecimenco du apoaentadorlat. 

l BOUNDA. PA.B.TB 

A 'é 4 horas da urJo: 
ConUnuao&o da 2. • diacuulo do projecw 

n. 72., sob re o oroamenb do Estado, a partir 
do Capltlllo 2 ·, inclufivé. 

Diaouaaio da protarencia ontre o protec\o 
n. 64, sobre o estudo doa meios propbylati· 
coa o caratlvo da feb re aphto~a e de onlral 
opizootiaa e o sobatitoüvo ao mesmo oft'ere-
eido O CGDÜDOaçlo da 2.• ciiSOQIIBIO do QOO 
for P"Oferido. 

Levanta ao a aeaalo. 

36.• SES3ÃO ORDINARIA, AOS 9 DB AGOSTO 
DB lg()g 

PRE~DBNOIA. DÓ BB.. PRA.DO L'PBS 

SUMMARlO :-Acta.- Expediente.- Apresenta-
çAo de pareceres.-ApresentaçJ.o de indicaOfo. 
- Discurso do ar. Senna Figueiredo.-Diacll.IIIO 
do parecer n . 163.-Redacolo final do proJeeto 
n. 67 .- Votação do projeeio n. 70.-Deelara-
çOes do ar. Senna Figueuedo .- Votação do pro-
jacto n. 72.-3.• diaeuaslo do projecto n. 68.-
-1.· do de n. 76.-2. • do de n . 156, do Sena-
do. -Emendas . -Discurso do ar. Heitor de Sou-
sa.-Adiamento .-2 • discuu&o do projecto n. 
72 (Orçamento).-Díscursos e emendas dos ara. 
João Lisboa, lgnacio llurta F . Paoliello, Am&· 
rico Lopes, Neiaon de Senna Ju-.enal Fenna, 
Heitor de SouA e cnna Figueiredo. -Diacussllo 
de preferencia entre o n ~ecto n. 64 e o aub-
stitutiv o meamo offerecldo .-Re(luerimento 
do sr . • To!lo Antonio.-Adiamento.-Ordem do 
dja, 
Ao mole-l i 1, C.Jita a obamadc~. aobam-fe 

pro. entra 03 ara . Prado LIJ pPa, Am~ rioo Lo · 
poP, Argamiro d Rosoodo, Jayme ~.'omes, 
Beicor do Sonn, Etf;rllrd da Cunba, Neb on 
do Scnoa, A lt. lpb.J Viann11 , Xnier Rolim, 
Aristo1ic1aa Dotr~t, Ga1dino Rios. lgn . cio Mar-
h, Silva Forte!', Eduardo do Amaral, C1mpos 
do Am'!ral. Joio Fr oça, (laoliello, Antonio 
MourJ, Pedro Roll&, Jnv.!nal Penca, Senna 
Flguetred<', Joio Li.sboa, .Tnlo Po phirio, Po-
dr.> L1b)rae, Schomano, Valdomiro de Maga-
lbles, Jclo Antonio o Afrons 'l Peona Jonl'>r, 



tal~ , · • :t o~uaa participada 011 era. To· 
i"JqCevih~, t",ylita, Julio da Moita e .-\gosti-
nbo Pertira e sem dia os mais senhores. 

Abre-se a aeaalo. 
Lida a acta da ailteoedente e nlo havendo 

qoem sobro ella f•o• observações é a myma 
dada por approvada. 

UPB:OIBNt'.B 
Sobre a mesa nlo ha materia de expedi· 

e~. • 
Oommutl'lca9ão 

O aa. Joio LtsBoA. trai ao conhecimento 
da Camarat ficando eatlt. inteirada, que o ar. 
Alve11 ele Lemo• tem faltado às sessões por 
motivo jnato. 
APBBSDTA.Qlo D.B PAJUICDJIS D~8 CUllllUIIÕB9 

P iR. 8JUTO& DB SoUSA., em DOIDO da coa• 
mullo de .R.edacclo. apresenta o aegnint.o 
'Partcer • redacção j(Ml do projecw n . 65 

A commiulo de Reclacoto das Leia, lendo 
preleote o projeoto n. C)5, appro..,ado nos 
nea 'urnoa regtmen~ea pela camara, é de 
parecer que se adopie para elle, como ftnaJ, 
a redacot.o com qne foi approvado em ter· 
celra diacusalo. 
· Bata às oommlaaõest V de • goa\o 4e Hl09. 

-HtUor de Souea.-Aotonio Adourt..-Arge-
miro de R.eaendo.-A' imprlmir-ee-. 

O ta. XA.vm.a. RoLtlll, em nomo da com-
miado do lnsSt ocolo Publica, aprcsenb o 
eegointe 

diante o pagamento da taxa 4e 201000. almn 
do seno qne tio obrtaa4oa a comprar nu 
coUeotorlaa para a aellagem de aeoa pro!n-
c\oa. 

Penso qne dean~ elas aerlaa difflonldadea 
q~e ac,nalaaente ao«re o pobre, aendo pot.-
stvel aUivlar-se alguma conuiboiçto, Rem 
que dlaso trata embaraoo a receita pnblioa. 
e nosso dev,er ltmbral-as, Pt:oon~do, des\~ 
arte, pro,eger ctdeasmente a vida do.J pe· 
qoenos fabricantes, qne mal r .. a~m pua •• 
soas de~peeaa d.Jarlaa. 

Assim tendo, ar. Prealclente, apresento a 
oonalderaolo da Casa nma ~n<ticaçlo •11Bl c!e 
que ee repreaeo.te ao CoDgrea o Nacional DO 
sentido dJ • e rem lsenba cao pagamen\o d 
t•u de retia·uo os pequenos fa.brican~ que 
tl'&balbem eem operarioa, Doa termoa da noa· 
sa lei, nlo sendo oonaideraclos co•o taca ~ 
um ajndan~ au.a eapou, nm ftlho m~nor de 
21 annos. 

Sr. Preatdent , eeee retiatro é feito hoje 
mediante o pagamento ela qoant.ia de 1!0SCJOO, 
importanclaa que elitlo aojei\os oapl'qoenoe 
fabricantes que trabalhem ~tt6 com 5 . pera· 
rioa. 

A minha indioaoto 6 muito mais s•mples: 
dea,9jq, ~p~~~J que o Controsao NlloJon·l 
lsen'e dersa peq11ena con\ttbnfçlo ôs peque-
nos t.brlcantes qu · teobam um Eó ~;judante, 
mas isso nlo tolno o Parlamento Foaeral de 
votar nma dispoaiçto que iseD'e o:~ respe· 
ctivos f~tbtiean~;; qoe tenh~~.m llté 5 ajodan 
~('8. 

P~ para !.• dúcuuão do pro,i1cw n. 75 Redro-me. por exemplo, a aapataria ondo 
A commissJ.o de Jnstrnooio Publica a quo o operarlo só uabalba para o ans~n\o de sua 

fol presente o projecto n. 75, approv~do em · fam~Ua; mut au~~ m.eaml', a sua peqnenM 
1.• discuulo, é de paroeer qoe ~>Oja 0 mes · l){~oina c-s1á sujeita ao Imposto de 20a000 que 
mo subme\tido & 2.• discuuio e approvado. 6 JU&tamen'e a tn:a ele reglf\ro. 

sala das ccmmissões, 7 de agos\o de l009. ua pequenos ~abrlc~otes de cigarros, qoo 
-Joio YtUoao .-X&vier Rollm.-Jolo Lia· tiram sua a~bua~ncu. deaaa tncsustrla, elo 
boa.-Argemiro de R.eaende. tambem obrigados ao tegh.t~o pelo qoe IH:.· gam 20IGOO, além da acqntalçio de Eello J 

O Maxo aa. DBPUT .. DO pede e ubtem dia · para os aeo.e prod.ookle. 
peno das ~ormalid~dê!! roglmentaea afim de Como v.JIB, pois, os meets ooUegu, a indi-
que o proJeo&o a itOe se r' !13re o parecer oaçlo visa pell.ir ao Congresso Nacional a 
qne acaba de apresentar entre na ordem do decretatlo de oma lei qoe conceda a easea 
dia aegGinte. pequenos t.bricantea o reglsko gratuito, tó 

Fioa 8)bre a mooa para a ordem dos tr&· para os e1feitos do aello. 
balhoa. Ainda contém a indic&çio oma aegonda 
APRBSDTAÇlO DB PAOJBCTOS, ll.BQtiBRIMBNT081 

INDlOAÇÕBt, INT.KRPKLLA.ÇÕBS B lliOÇÕBi 

O ••. Seona F'f5oelredo :-Sr. Pro· 
eiclente, pedi a palavra para aobmetter i. 
conslderaçio (..a Casa nma indicaçlo qne me 
parece juata dean~ da pobreza do nosso 
oommerc·o. 

O Congreaso Mineiro, sempre liberal na 
deoretaçl'l de impos\oa, Isentou por occa · 
alio da dl~cueslo do projeoto aobre impos 
to do indoa\rlaa o prcds>õeP, aa peqoooas 
industrh s. cojo oapl\al f~>see tnrurior a . ... • 
2:0001000. 

Sabe v. ex o. , ar. Proddente, que os pe· 
queno3 operarias, com exelueivu &rab•lho 
e eu, de soa molber, de om ftlbo ou mesmo do 
om oporaric, tiram apenas minguados re-
cursos para maootenoto de soas famílias. 

O impodo d ' consumo federal, exige o 
Ngiatro das pequenas f~ bricas uomr, por 
eumplc>, do calçados, cigarros o ootraa me-

pt.rte : refere-ae a melhor clescriminaçf.o de 
casas oommeroiaes qaanto ao restctro qoe 
acho desproporcioll&lio. 

Es\abeleceu o ntplamento federal trea 
clasaes: a 1.•, que Jl&ga 201000, a aegnnd.a •oto:o e a terceira 1.10 00, doando em egual-
dade de oond.!çõea o oegooianie que 'enha o 
capit-'11 de 5 contos como o que tiver o capi-
tal de 200, -!CO, 50J < Q 1.000 C:lD,OB de J é ia. 

Ea, entlo, uporo qoe seja approvada a 
mioba indlcaçlo, aftm de que o Congresso 
Nacional, em sua alta sabedoria, modUique 
essas tauP, tornandc-as maia equl'-tivaa e 
proporciooaes ao oapHal empretado pelas 
;:uaa commercia98. 

Penso qne u10do taso uma lem bra.ntl, co o· 
vani ote á C•mara dos Deputados, tUba da 
observaçlo nio negará a Casa o sen apoio 
~ indieaçlo que apresento e qoo está redl · 
gida d-> segUinte modo: (Ze). 

Esporo que es\a Cisa sempre liberal, prom· 
pta a aUender ás reol&maoõeJ que oonsul· 

811JLIOTECA } 
ARQUIVO PUBLICO WIHEIRO 



tam aoe intol'êaaea 4laa cla~ttea produdoraa 
·O conae.nador•a, atq,na, tambem e approve 
a iadioaQlo que faço. 

Ténho con luido. : . ' , . 
(lftfi'IJ bem! JluUo bfJJt t) 

r•dÜ!ação n. 8 
Indie&m s quo a Camat:à' doa Dopntsdoe, 

por in\ormed p da Mesa, represento ao C~n . 
gressu F• d Í' -1 1 no c ii~do do 89~ modí~c ~dG 
o reguiãm:..nto. d imP.olltll de coa n~o. de 
modq qu a P· quon~s fabtica qoe .,rL b~lb rn: 
som opér. r!os, nllo se coosidoraodo oomo 
t o. :-um ajuinnte, a esposa ou um dtll.o 
wenor d.! 2} &n!l"P; COm OU FO!:!J Oi\abelo l• 
inento: teoham r ..-gist;·o grateito nas ooHe 
o to rias oóJ)l ft :n ox..:hl: ivo do tls~alínr·ae o 

· emp" go il~ 11 ·, nlo l!.o ;n~o por isso ia n, 
tos d ~ o la rom seus prJductos . T!mb"tD 
que p r~g · t :o 111 s . o - s t~ s oommeroiae 6Pj 
feiiG m&ls c u1.ativamont;1 de modo qoo as 
casa do pcq 1 ·no. capitae3 r.Ao pliguom a 

. mesm t_~a u · quJllas;como ao;,m.lmonto 
quo fA:> co b ~a 1t.~ tre ~ tax~s do 'i<>$, 40$ e OOJ. 
de ac.-: ordo com s ef-pect s de mercad ·riU! 
som a\tooclo .ao capital. · 

s la d s ses~õe t 9 de agodo de 1009. -
Senn• F' uoirü1o'.-:Reiiu r de Souaa. -lO· 
ven1rl Penoa. - .Nel&cn de Senna. - Pedro 
R.osa .-A' .o mmissio de Agricaltur!l e 1 • 
du1~riaa • . 

Parecer n. 163 
B' li lo, p to~ om .d~u~a!a .o eém debate 

approvado o .pareot~r n. 163, da commiaalo 
de Agricultura o lodudr.ia. equerondo ó 
arcbivllmo to dl3 oma petiçt.Q em que B~i· 
li o M gn 1 Mendes L-'lal, aolioita do Congres· 
so. pa à ~ i u pa a a emp olla que org&Dl 
zsr ooncr. s ào do fllvorea &tlm de fundar 
nesta Cllp hil um fu ra denoru inada cFeatt 
vr. l Feira àe Bollo Horizonte•, destioad a 

. proporcion r aoa productores meio facil e 
o@'aro de tornarem conhecidos seus artefa· 

<tos e produotos.-:--Arohive-ao. 

·Redacção final do projecto. "· 67 
E' lida, po ta oru disc sello e sem deb te 

approvada a r edaoçllo tloal do projeot.o n. 
· 67, a: andando abonar ao fiscal das rendas 

intornas do E tado, Artbur Ferreira da Ou 
nba, s quantias qne deixaram do ser com· 
putad p orot&ri daa Finan llS e oon· 
elir nd ao me mo sr . moratoria p ra li · 

Qf)itia t' 11eo dablto . - Romet~- e a Sanad 

VOTAÇÕK'J 

Projecto n. 70 
E' aonun •i.id & a v taçli l, em 2 .• di ous -

tll 'l do _p i'Oj oto n 70, t'ild uzind a cinco 
'é , por tonelada o 1mpcst'l obre a expor 
t.l d lo do.1 mio r·r io do f<l ro. 

E' ·app i'{ado o a rt. l. ·. 
E' a uoon had a votaçao Jo ~ rt. 2. ·• 
0 ~R . ;: ' ' A. F IGUKIR.BD ' (pela ordem) : 

Sr. Prooidr ntO', a. co :~ mi11olo d Or.;amt>oto 
opinou para que est" a rtigo fosse aoc i to 
atê ult riore c t ad ~; por iss • ~ed J á Caa 
qo~ approve, dt- i1ando. porém, á. o mmi 1 
w to .ra Jibor:lado dl', em terceira di cu . 

aio, apreaenW.r ao r& ferido artigo emen4aa 
mocWlcaüna ou meamo aappreaaivu de 
aa·u diaposiçõea. · 

Submeüiclo a votoe é approvado o art. 
2... .. · ~ 

Sio aacoeaalvamen~ approvadoa oa demais 
arUgoa do proj eoto. · 

8' anntlDoilda a vo'-oh dita omeodli.li of· 
lereeldat, ao mea.uo projec\o. 

E' approvada a emenda n. l. 
Annurici -sd a vo~o- da emen Ja o . 2. 
O BJI.. S&NNA. ;IOUBmaoo (pela ordem. :-

8 • Presiclentr, qll1lnlio r-p t>Sontei a consi· 
deraçi? cJa C4&& a cmendll qoo v . exo vae 
ç6r·~m votsç!o, e q rrc me de fn r uma 
doolaraç~o : a dispo~• An qu Fe quer o i-
gnar BO'P~"to· teta-o .• , \Qjt da e.,i~r q .. e 
os prod oto s r c!a,.u m sempr tto g ver-
o tll ras noa 'Tu! um · ~ · o-:tdr r11:1 s.o h· 
metiíd&l' a. l'r,>'lr b A ft r! o n\ tan,o, 
o'" r i1Jados-a c'eosig P1'0m ll a acl 1sttbos 
claro~ e ~ oto liquido 11 mPr oadorta. '' SI II.· 
bel('ceo,do· t'-, mala q1l1l o p r l•dt c\ r qo rrau· 
d&r á fazenda -pub t'lc!l, d n o pot:o dift'uten· 
te dJ quo realmente conte o ·lumr- , ft qne 
~>ujei o ~ r::: c lta do 200 000 

A~sim, poie, ft ca ostabcl cido que todot (.8 
volumes d meroadori , b l!i i s, l atj , cai· 
x~ás etc., devem conter olarame.nt..!l. o peso 
liquido, bem eomo a maroa. do :prodáctor. 
SAo ne . essarias lia a ccl~r~çõe!l ;1 tlm do e vi 
tarem~se oou tantes pergontaa á Secretaria 
das Finanças. (Jlu ito bem; Muito bem.) 
· Pt' ota ·em v tao,to ê approvad& a. ID!lJlU n. ?., S •ndo tambem aucoessi Vllm Q\0 apprO· 
ndas toda ae •demaiJ. 

Vc-lb o projeõ to com as emondal,. á com· 
miaalo de Orçame[llG. · 

Projecto ,. • 72 
Submettido ·a v. toa é app roud'o. em 2,• 

diaoo s!o, o cap. 1.· do proj eoh n . 72( ;&· 
mento) e bem as im ar oito emendas ao me a· 
ao offereoldas pela respectiva oommis lo . 

3.' diset.Usllo do projecto n. 68 
Dispensada a leitora a requerimento do 

sr. Schumlnn, é posto em 3.• díaau slio e som 
debate approvado o projeoto n. 68, tl~ao 1 o a 
foroa publica do Estado para o ex ~roici de 
1910 -A' commisslo de Redaoção. 

t.· d iscur,ão do p rojecto n. 76 
Dispensada ogualmente a I itura, a requo. 

r imonto do er. Heito r de Soo~ , é p to em 
t.• di cus ã o sem deba1e approvado o pro-
jacto n. 76, crean o no B ta do om banco 
par a op r a r sobre' r dito llgri •o la. - Volta á 
commissão do OrQaiiõento. 
2. · dlscuiSão do projeclo n. 156, do ..senado 

B' annunciad a conlin!la ã.:>, am·v orno, 
da 2 . • di: cu -são do rojeot o. 156, d..> @en~ . 
do, s&bre rc (urm» o o , ~·~uoi aot o r·e tabo · 
Jeci lll'n tu d ~ s 11 po ntad ria 

Ea; ;·ou ãoo rt. l. ·. 
O • R. A ~IRRITO L PE en vi á r.fcFa a se· 

gaintea 

1 • 
Ao n , 7 do art 1. · 
Sotstitua·f o pei.J sogointe : 
A sposent doria s r• conoedi.:la C< m t de s 

c V(.' ncim(· ~tos ao runcclonario qao cont r 



35 oa D" • -·· · ; .)J da aervi.;os; com :or· 
~enu., po.r ~ ..... J~r o ao qae contar 30&oa 
maia annos; oom or«Jenado proporcional ao 
qoe tiver :oenor tempo. 

2.• 

O ••. .João L .. hoa :-Sr. Presidente; 
ao capitulo 2. • do projeoto n· 72, o.oja dia· 
coe8io v. exc. acaba de annnnciar., von 
otreracer nma em,nda. qne é aaaigna4a pela 
CommiesAo de Oroamento, de que (aço parte 
devido á generoai ilade dos mene collega11 

Ao n. VIU do mesmo artlgo-Snpprima e ; desta Casa. 
3 .. • Bisa emenda se rela•iooa com as as nas 

minéraea do ~tado, para aa qaaes deve ser 
Ao n. lU do mesmo"'artigo-: suprhria-ae chegado o tempo da reiviodtoaoto do l\&· 

a rerereodr. ao n . Vlll. :,. ~ pel qoe lhes !oi traoado pela Providencia, 
. (S. S.) 9 de agosto: de~ 1900. - Americo V. exc. be.m 011nheoe, Pr . Presid. n~. oa 
Lopes. ... c.-:-.::~ ineaüma,.ets bene49fol qpe emioen~a . ~·· 

O M&SM > e a, DBPUTADO, prevallfJendo-se trioios nossos têm coibido do ll8o das noàaa~t 
óoJenaejo da estar n a t ri buna, apresenta aguaf4 JDineraes, cteBBe p_rectoso ~qmt for· 
ainda, para sor opportaoamante,•Enbmetti · ~ado pella i ~pprtantiaaimaa OE-ta çõ~~ de 
da á disoaes!o, a ·aeguiote · PaJill;luy, .CIIJda.a, Ciruobú e cambuquira, 

cujaa . .!onte.B IB<vam vant»g~na sobre ae .e.xls· 
. Emendo. .~n~rnP utra.ng$1o ; U)(erind.o me a~&n.s 
Ao ar t 3. ·~ J est~ onde e~iase., etfeotiv~EUtte •rea~a 
Sopplimllm··)e as. p~a:y-.ru-~ue na data · a.a .Pteteu\ll'a sem toifavia "'lvldar. aa , ma· 

d4l f, tgencía de• ta . lei nãQ síver completado &ndlc.u estanciaa bJd;ro-q~ln~raes de S. Loo· 
trlttta anno1 de M:Úc.1cw n~ e beJDt •s· renoo, dp .A r f;ú ~ CcnliPAd~ • .. 
aim, as seguintE's-pro idbore. ' O sa . ~L''i'OTBL"' <J?UTR,A.;~J::- • do Fer-,v 

BaJa daa aes ões, \1 Je :agoM\ 11 de 19;)9. - da\lr.o~ _ . 
Amo.rioo L">pea. O FR . JoA LIUO.A. ~-••• aasuq, oc.mo a do 

Slo apoiadas e po-ta em diilcusa! o con· F.ei\Yeclou r.o, ~ue é um& agua . de "aJor, se-
j liaetameole g \lndo et~tou . ,1nlor~e1o ~&)os ré~eaeotan · 

• · tea -$la ao~, , enr<ra Qll c;u100e o .dH~~tioc~ !a· 
·.O sr. Belto_r de Souza : - . Sr. Pta· culf• li o ()U8 acaba• de . boorar-me c.om . o 

s tdente,, a com~t8dlu dd ConsutUJçào, • Le· seu aperte . 
gielaçto e Ju tJoa, .rece_iJA n_oo r.ll ãNIIJ', c:m· p kR . AIU l'OTBLiq~ D UTR A. :.-Ji:' importan-
baraoa~ oo mesmo preJudtoar o aalot._r res· tiaaima. · 
tabelectmeoto dlll llpo~enGlldorlae, delibera· o BR • .i UVEN.n. PBNNA :- Não devemos es· 
.ra .n• o 6m oudar o proJe.Gto4e reforuu. coa- qoeoer tam1>e1n a do Rio Preto, n? Morlahé. 
8ütnoional qoe noa veio do Senado. o·sa. Nn.sc. N DE SBN A :- V. exc. dêvo citar 
U~ vez, poréa~, que o noaao collega sr. tamb·~.o 'll a Agua Quentt. , do Rio Pardo, e 

Amenoo Lopes, sempre tio ~:omp tente Santa Burbo.ra, no munioipio da Dh11naoü· 
ne !es assumptos,_ euggere algum~As m~dtft- na, logat•et~ onde ba enetleotes fon tes de 
oa~o e s a esse p·roJiloto, a oommisslo JuJga aguas thermaes. 
indispensavel o es\ulio dollae para oppor\u o SR. Jolo ANTONIO : -Apoiado. 
no p ron unciamento. · o sR lGNAOio MURTA: - Na zona. do nor te 

Peoo, pois, a v . exo . que oonsnlt~ 6. Cesa, ba irop rtant es agU&ll mioeraes 
e m nome da commissi. de Consatuiçlo, ai o sR. J<'X'> LISB?A :-Eu mo r eferi 8J!-SD8P

1 consente- ~m que o pr8jeoto volte á me ma, .amo dieee, {la estações qoe já estão soti o 
ficando ad1 do o debato para • sestio. de rogimen prefeitura!, aooeitando entretanto 
amanha, attm de que, estadadas. oonremen· a lembrança qae me trazem os- ~reus i Uas• 
te. mente ohas e~eodaa, a oom mtsaã? venha trados oollegaP, apontando agaas ql16 de· 
di&er l. Cimar~ st as a,~c~lta ou st se -vê vem merecer o cu\dado do poder publico e 
r?roada ~ ~edtr a soa rOJOiçlo. Ne~ae sen· que, iofelismentf', por oircumstaootas esp.e· 
tido envto a. Me. a o seguinte requortmento. oiaes estilo até hoje om abandono. Tenho 
(LI J (Muito bem!) certe~a. porém, de que o toturo ·de todaa 

Requerimento 
Requ·!remos que o projecto n. 156, do Se· 

nsdo, o as emendas qao lbe foram ofJereoi· 
das voltom á oommiss!o, continuando na or-
dem do dia de amanhã. 

Sal11o dss eFr õ~ , 9 de agosto de 1900.-
Haltor de Souza-Edoardo do Amaral-Vai· 
domiro de MagalbAes . 

Em disca s!o o re uerimeoto é o mesmo, 
sem debate, approvatto, sendo, por isso, re· 
tirado o proj eoto da or.:tem do dlt. 

snepea1e·s1 a seFa! o por lO mioutoP. 
Rea b r ta, passa-se á. 

2.• PARTE DA ORD&M DO DL\ 

2.• discul8ão do prolecto n. ~12 

E' lido e J:.Osto em 2. • dlscUdsão o oap. 2.~ 
do projeoto n . 72, (Orçamento do Estado). 

A. C. -24 

aérá brilbantissimo . . 
Freqt)en~mente. ar. Presidento, temos 

presenfllado que emioeiltêEI políticos, pessoas 
do alta oollocação nas ia !J us~rJas, no com· 
meroio, nas soien.cias e nas a"'e&, prestes a 
serem arrehaiadas por molestias gra-vissl· 
mas, têm recebi l1o novo alento de vida nes 
aas fontes de san..de 

Nesta Casa mesmo, ar. Presidente. posso 
s p otar a v. exc. distino~os oollegu no soa 
qoe, ou para ofterecerem decisivo combate 
&9 eof. rmidadea que os pros\ravalll ou para 
alvarcm a -vida de entes qu erido,., têm re-

corrido a essa -. estações por conselhos de 
ao,aveís clinioos e obtido sempre o malho· 
res resolttdo , havendo mesmo, en~re elles, 
t~&otos extraordioarlos da cnra, o que eigoi· 
doa a restit.Jlioio pel&a ' agoaa minerae11, da 
vtdas preciosas 6. lamilla, 6 sociedade e '-
patria. 



o m. JuvllNAL P•NNA.:-Posso dar teaté· 
mnnho disso, pois t enho acompanhado pea· 
eOa! doen~a que têm oMido oa melhores re-
auUadoa nessas estações. 

O ar. JoÃo LunOA:-Entre os meus dfaUn· 
ctos colltgaa, poderei citar o illoatrado re-
presentante da 2. • circumscripçlo, ar. depu · 
tado Juvenal Penna, quo esteve com n eoa 
a:~ma. Familla na encantadora estaçlo hy· 
dro-mineral de Lambary, e que pree~ nas~ 
momento o seu testemunho da eUloaoia daa 
aaruaa, dos seus bons e1reitos e das suas pro· 
pried d! s tbers.peuticas. 

Si eu quisesse, ar. PrEB'den\e, referir-me 
b pessru que têm recebido nova vida, por 
assim dizer, das Contes mineraes, \aria de 
ocoupar a a\~nçlo de v. e:s:o . e da casa da· 
rante dias oonaecuilvos. Por iuo limito u 
mi.nhas t•eferenclal!, como tes~munbo maia 
prompto, h pessoas doa depu~doa preaen· 
tea ~ sesslo de hoje; de onde se ooncloe que 
v. ex.,. em qoalquer reanill.o nlo debará 
de encontrar qoem dtlva ás agoas mlneraes 
do Estado qoalquer parcelta c1e grstidlo pe· 
los seus efteitos salutares. 

Além do meu collega ar. Juvenal Penua, 
eu posso apontar os srs. deputados Frederi· 
co SchllDllUln e Ednardo do Amaral, que j~ 
tlseram, á beira das fontes de Lambary, nso 
clesau aguas bemditas ••• 

0 SR. EDUARDO AMI..BAL! -Já estive )~ por 
trez veza11, obttlndo sempre os melhore& 
proveitos. 

o sR. JoÃo Lx·•u:-••• obtendo sempre os 
melhores proveito,, como sinceramente as· 
sevéra em seu aparte o meu prosado oollega 
de representaçlo; posso apontar ainda, e 
com especialid,de o (aço, o nosso talentoso 
coilega, sr. Nelson de Senna, de quem ouvi, 
na bella e8tancia de Cambuquira, p :>r occa 
silo de uns (estojos realisados aUi em home· 
nagem i visita dos veranistas de Lambary, 
um bem inspirado diaourao, em que, elevan-
do as virtudes das aguu mineraes, s. exo. 
lamentava que o governo do Estado, ath en· 
tio, nlo podasse de modo protlooo amparar 
essas fontes de riqueza e de saúde, impul · 
sionando o seu desenvolvimento. o sR. NBLc;oN na Sa.!CNA:-B' um facto o qoe 
v. exr. afílrma. 

0 SR . l eÃO LUBOA:-E 8. cxc . poderá tam· 
bem accudir com o seu ~stemunho incon· 
testavel si obteve ou nll.o alli os melhores 
reaul ta dos. 

o rR. NBL~ON DB Samu:-Davo a &ande de 
om onte caro da famUia ao bom clima e 6.a 
txce llentos aguas da estaçll.o de cambuquira. 

O t R . JoÃ ) LI a •A:-Vê v exc •• ar. Pre i· 
dente, J:Olo8 apartes dos meus nobres colle· 
ga8, quo &8 aguas mineraes do E~tado mero 
com de nossa puto todo o auxilio e prote· 
cçlo (apoiados); <'é por i•so quo >eobo sub· 
mettor & coosidt>rllçi!.o d .. C~tm•r•, om nome 
da commin i!.o do Or9•meoto e c, ntrs, U'118 
emenda auctorinndo med1d111 importantes 
qne possam elevar 88 nossas hydrop111is mi· 
neiru an c st 11 do de adesntamento quo se 
nota em sua congeoeres da E H opa. 

Agora, sr. Pre~id · nte, indepond ~ ute da ri. 
queu ro pr<t!eotada pela preciosa lya pha, 
qu ~ con t·tue um valioso patrimoulo; inoe 
pende ato da importancia extraordioarta de· 

corrente da saúda e da vida que as aguas 
medlcinaea jorram seguida e abundante· 
mente, tomos ai.nda a considerar o alto valor 
do ollma dessas estações hydro-mioeraes. ,,v. e:s:o. belll sabe que o clima é tambem 
um capital a eiplorar. 

0 SR. NELSON DB SBHNA: - A exemplo do 
que faz a Suilaa. oomo v. exc. poude tes~mu-
nbar. · 

o &R. Joio LtesoA:-Perfeltamente. Tive 
oocaaii!.o de observar péaaoalmente que a 
Suiua é um doa pâizea que mais intelligeate· 
mente eiploram esse grande ~ capital oonati · 
tuido pelo clima. 

Em cidade11, onde nenhuma fonte de agoa 
mieneral existe, ar. Presidente, mas om qoe 
aa attençOes do governo estio voltadas para 
a e:s:cellenola do ollma, v. cxo. poderá obser-
var, como eu o fiz pesaoalmentt>, a explora· 
çlo desse precioso lepdo da Natureza. 

Para nlo dlz <?r mais, basta que eu cite a 
v. exc. uma das cidades, , ode a minha per· 
mamencla foi maia demorada e que nlo pts· 
sue aguas medicinaes, mas oujo clima é 
apontado pelo mundo inteiro como um dos 
mais sandavels:- a cidade de Laosanne, oa· 
pHal do Cantlo de Veod. AUi progride a ei-
dade de anno para anno, sob os auapiclos 
do governo, a despeito da aosencia do ele-
mento de attraoçlo que 1'1 uma fonte do bo11. 
agua mineral. 

De faoto, nlo aatisfeito com aqoella gran· 
de belleza que ofte rece o lago Lemao, qu.1 
contorna a formosa cidade; não satisfeito 
com a magestade dos Alpes de~lumbrando o 
olhar humano com a alvura permanente dto 
neve que a cordilheira ciosamente guarda, 
o governo mandou aperfeiçoar a natureza 
fazendo estabelecer lagos artifiolaea para o 
csporb da pdinaçlo durante o inverno ; 
mandou condrulr estradas de ferro funicu-
lares para todos os montes, introduzindo, 
emllm, toda a sorte' de melhoramentos o di· 
versões que pudessem attrahir o edrangei· 
ro, o que conseguiu plenamente, porquanto, 
todos os annos para alli converge uma enor· 
mo quantidade de capitaes, levados por In· 
numeras pesaoas que aftluom de todos os 
pontos e quo vlo, dia a dia, proporcionando 
maior incremento á cidade. 

B' oonsideravol o numero de russor, de 
inglezes, francezes, allemles, italianos, nor-
te-americanos, brasilei.ros e, emfl.m, de pes· 
soas de todos os palzea, que annualmente 
se dirigem áquella cidade, aUrahidos pela 
doçura do clima e pelo conforto que o go-
verno lhes proporciona e qoo so ccncretiza 
em mt'lboramentoa de toda a ordem, no eal-
camento o na arborisaçlo das ruaP, nas es· 
traàs8 runioulares, na bc.a illominllçi!.o, em 
obras de saneamento, nos lagos artlfl.ciaes, 
nos parques e jardins, nos theatros e oasi · 
no~ . na oonstruoçi!.o de bellos editlcios e em 
tudo maiP, que constitue o conforto da vida 
moderna. 

Eu me refiro do preferenoia â cidade de 
Laut&nne, pelo fllcto do meu maior conheci· 
monto p('s;oal, mas o capital representado 
pelo climll 6, t 1rectivamente, esplorado com 
dedic~tçlo especial em todas as cidades da 
SuiFSII, multas das quaes pude C<'nh~ ctr de 
p1ssagem. · 



Em n·:-.L · mesmo já dbaervamoa a 
é:ã:jiloração dessu cajlitsl na cidade de Pe· 
tropolia. 

V. uo. sabe, ar. Preaiclente que a antiga 
capital do Estado n!o poasúe agoaa mine· 
raea ••• 

0 ER. NBL'iON DB 8BNNA : -Temos tamblftn 
a cidade de Thdreaopolia. 

o ~a. JoÃ'l Li~BOA... o entretanto, pro· 
grlde a olb<>s vl&tos, porqoo possue um oH· 
ma aaluberrimo. 

0• extrangeiroa fa.zem d.aqoella cidade, pre· 
ferindo a para reaidenoia, a sul sala de vi· 
sitas e nio ae cançam de mandar para os 
seca pabea os mala caloroaoa elogios í.quel. 
las formosas montanbaa. 

Pcia ai nó3, ar. Pruidenw, no Sul do Mi· 
nas temoP, a 16m do clima excellento, aa acuas 
mineraee, quo podem fol'.m&r com elle um 
conjoncto admlravel, conatuoin4o dea\'ar~. 
um capital moito mala lm(lor~nte do que 
o cllllla por ai aó, é justo que o governo 
volte aa aoaa viaw para aa nossas eataçõea 
bydro·mlnoraea, nellaa oatabeleoendo \Odaa 
aa condições de conrorto e embellezamento, 
de aorte a attrabir a entrada de capitaes lo 
vados por edrangeiros e por peaaou do 
pafz. quo precisem goéar doa beneftcioa das 
agau e das doçuras de um clima, que ao 
póde dl&er de eterna primavera, por leso 
que, no Sol de Minta a tempera\ura rara· 
mente desce de s• ou to•, no lnver.oo, e no 
verlo nunca atUoge a mala de 25°. Sem re· 
colo de errar, podemos polianto, diz •r que 
naquella tona a primavera é perennl". 

o sa. JuvmuL PE"NA : -Um bom serviço 
que v. exo. prestaria i. sua zona seria o de 
ruer redutir o preço das tarifas das ostra· 
das de forro, pelo menos na oooaaiAo das es· 
t {Õea. . 

O SR. J ~· Io LU BJA: Posso garantir a v. exo. 
que o honrado preaidente do Estado est oo· 
gttendo do caso, que multi> interessa ao go-
verno, o que o3 respeeuvoa prereitoJ agem 
no sentido de obter-se a mlnuiçlo no preço 
dos transportes das brJgl gene e o estabeleci· 
monto de bilhetes eep~otaes para as estações 
de •guaP, de modo qo9, para o fatoro, nlo 
será precisa a oondiçlo de ser capitalista 
ptra to r-se a ventura de gosar os benelloi~ s 
das bemditas aguas medioioaes do Minas. 

0 IR . J UVRNAL PENNA di. U!D apartE.'. 
O ea . Joi" LI BOA :-A emenda que tenho 

a honra de submeuer á consideração da Ca· 
mar.. está assim concebida: (lé) 

tados até a quantia neoeaearia para os jo· 
roa e amortização dos emprestimos e beru 
aaaim doa adeantamento8 at-é agora feitos 
e das apolioes já emitUdas para a enoampa· 
çlo. 

Art .... o gover:J.o fa::oá directam9nto o aer· 
-.iço de juros e amortização doa emprestimoP, 
assumindo a responsabilidade com o capi · 
tallata. 

Art •.• As rendas que excederem do eervl· 
ço de juros o amor\izaç!o serlo appllcadaa 
aoe a. rviços loo~ed pela Prefeitura, que en· 
trará no goso pleno de rodas 111 rEndas depola 
de quites com o Batado. 

Are .•. A S cretaria das Fin:lnt.as abrirá 
conta llOr rea1o oam oada uma daa prefeitoraa 
do Bstaclo•. 

Ora, sr. Prosident ·, pela esaeJoia desta 
emenda, -vê v. ex• que foi adnal encon\ra· 
do o meio de f .voreovr-ae aa aguaa mediei· 
naea do Eakdr, oa por outra, de ae poder 
dotar aa nossas eetaoõea bydro·mineraea doe 
melhoramcn\os que rxlge o conforto relaü· 
vo e:dovido a todos aquellea que as proooram 
para desoanço da vio.a af.nosa dos grandes 
centros ou qoe n nosuaa estano•aa v&o pe· 
dir aaodto. 

Enconttou-ae eaee meio, sem qoe haja para 
o E•tado o menor prejuizo. 

Btrectivamente, os Conselhos DeliberaUvos 
eatlo uniformes no pensamento de \raosfe· 
rirem ao Estado todas a8 rendas mualoipaea, 
podendo eu asseverar a v. exo. que o pro· 
dueto destas póde, de verdade, Jazer f11oe 
&o8 juros a amorLizaçio de emprestimos que 
porventura o governo t BL h a da oon\rahir 
pa!'a • execução desst!s melhoramentoP. 

O Conselho Deliberativo de Agoas Virtuo· 
saa do Lam bary j~ votou uma lei, q ao está. 
sanoolonada, tranaferindo a8 suas rendas e 
assim o t'arAo certamente os das demais pre . 
feituras. 

Nouhum receio ha, portanto, em que ao 
auotorl1e o governo a semelllantes Ojlera · 
ções, de vez que o Estado poJe realizar to· 
doa os serviços por intermedio dos respeoti · 
voa prefeitos, sem o maia leve, tem o maia 
Ligeiro prejuízo para cs seos cofres, antes, 
llrmado nas vantagens induhitavois e imme· 
diattts que llu result•rAo .fa"'lmente du oe· 
senvolvimonto indust . ial e o.:> mmercial 1a 
zona, dos illr postos de passagens 'ugmenta· 
das com a 1om Jeooia do pessoas á. uellas o:~· 
taçõea e de uma eérie d<a contribuições q 'lP, 
termln!ldaa as obras o transformadas radl · 
caimento as looalidader se bAo de oamlisar 

AO CAPITULO 11 para o seu \besouro . 
Accrescente-so r•ndo convier : Jastillo:.da dasl'arte a emenda, ar. Presi: 

dente, para 11. qual solioi~o a attenç!o dos Br!. 
Art .. . Fica o presidente do Estado anoto· depa~dos, prevllleçc-me do momento para 

rizado a adeantar quantias, con\ri h indo em· razor um ~~ovpollo aos meus illustrados colle · 
prestimoa internos ou externoP, atl!D de roa gao, pedioctvlhoa qoe apresentem qu . e ~quer 
Jizar melboramentos nas estatõcs hydro· medi<las quo porventura tenham d& offere-
minoraes, onie existam prefe1t ras já ore&· cor a&o capitulo ora em dt b .to, •llm do que 
das. o meu distiaoto oowpanbeiro, eacarNgado 

Poragrapho unioo. O valor dos ompresti· de relatar o orçamento, o sr. Senna Figoei-
mos nlo poderá exceder de lb~. 400.000 para re :t o, pos11a l'mitth· a opinllo da Commiss!o 
todas as eshçõeP. a respeito de cada uma das em ndM pro-

Art .••• Para osso fim, entrarÁ o gnorao pos~s pelo& nobres deputados. sendo de mis-
do Estado em aooordo prévio com os reepe· ter ainda appelll•r para s.s. exce. aHm de que 
ctivoa Conselbos DelibOJiltivo:o, aOm de serem n : saaa emfndas procurom um moi o de na o 
transf~ridae ao E~tado as rendas municipaes 1 aobre oarregar o Sstado com grandes despe· 
e as provenientes do molboramentos exaoo· sas que o nosso orçamento nlo comporta. 



o sR. JuvENAL PBmu :-V. exc. acaba de 
dar o exemplo. (Ruo) · 

o fR. Joio LISBJA: - Percllo · eu deb:ei 
bem ol1ro que a minha emenda não importa 
:m on us para o Estado. 

Tenho concloido. 
(Mui4o &em ! muito bem ! O orador t cum • 

prlmen'ado pelo& 1e111 coUegas). 

Emenda 

lf. 9 
Aocr ·aoente·ae onde convier : 
Art • . . Fio-a o Presidente do Estado ao· 

ctorizado a ~ de1nbr quantias, contrahindo 
empre11tim' e in\eroo ou edernos, aOm de 
realizar melboramedtos . nas eeuçõee hydro• 
m·noraeP, on d.e e:listam prefeituras já orea· 
das. 

ParagraJ'h onico . O valor dos empres\i· 
moa não pode• á. rxoeder d lbs. 400 OOiJ parll 
to a aa est1çõ':! s. 

Art .... Para use .Om. enka•á o gov(·rno 
do Estado em aoonrdo prévio com os respe 
otivfs Cons«.>lbos 1Jelib«.>rativos, afim de erem 
tran raridas a E t"do &a rendas munloi paes 
eall proveoifntes de melhoramentos xeco· 
tado até á quantia neoes aria para os jaros 
e amortiz11ção d s ewpre t1mo e. bem 11s ill', 
dos 11dea otam ntos a·é agora feitos o da 
apolicr já t>m itt1das para oncampaçilo. 

Ar$ .•.• O governo fa rá directamente o 
serviço do juro e amo rtização d, e c mpresti· 
m P, a sumliJ,do a respoosabili •tade com o 
oapitali ta . 

Art. • . . s rt>odas que excederem do sor 
viço do jure e amortiz çilo serão applicadas 
aos serviços locaos pela Prefeitura, que en 
trará no go o pleno de todas as rendas dep is 
de quites com o Estado . 

Art • .•• A Secretaria das Finanças abrirá 
conta corre r te com cada uma das Prefeito 
ras d E tado. 

Sala das essões, 9 de ago•to de 1009.-
JoAo Lt boa. -Senna Figueiredo . - Pedro 
Rosa. 

Entra m di~ou8eão conjonota mento . 
O r. lgoacto Morta: - Acudindo ao 

appollo t ito á Cams ra pela illostrada com 
mis~ ào fie Or ameoto, aftm de cada om dos 
srs. dep t.tbd os ap e e r, tar as emendas quo 
julgar c nvcnientcs ao o çaa:ento da despesa 
do n s o B tado, eo, sr. Presidente, venho 
comprir um ce var, 1rereoendo á. comidera· 
olo d s meus illnstradf 8 ooUeg11s ama emcn 
da quo. o tou certo, depois das rasões que 
vo mittir sobre a mesma Le rá por s.s. exo . 
aocehs . 

Ha 7 ao nos, sr. Pre idente, fllndou se na 
bella ~sdo11ntada idarle de Oillmaoti a um 
e ~ b ' Jec im o to do caridadr• . ,o maçou hu 
mild1 o o ~.. te. amparado pelo eoncurso do p vo 
e da a i!J'a g<'neroea de um no I) d•stit.c\o 
eoocidadAo passou a recolher al1uns desva 
lidos, de »mparadc..s dos ben da torSuna, qoe 
vagu('avam pel&s roas daquella cidade, meo 
digan ot o o plo quotidiano pan~ poderem m ato· 
ter a na sobalscenctt. 

B fui auxiliado pela caridade. 1!1". Presiden· 
te. e. sa tlor mimosa que exorna todos oa co· 
raçõ s bem rormtdos, que aquetle estabele· 

cimento vivia longo tempo, at6 qoe mak 
tarde (a ps rtir de am aono) o FAltado de Ml· 
nas Geraes, Pempre nobre, sempre- altivo e 
generoso, veio ao BfO encontro, aoxlliaodo·o 
oo!Jl, a quantia de 2:COO~OO. para o qae-~
nto moito prazer em o declarar- concorrao 
íoda a bancada do 6. · dtstric.to, especialmen· 
te om dos Rétlll mais m ostres memb r o ~ , o 
Dosao talenioso eollega, 011jo ;. ome peço li· 
Cl'DQ& par~ declinar, o sr . NelsGn de Senna, 
que foi om dos qoe mala ao Falieataram nes-
sa nobilltante campa ba. 

O l!R . ~BL!ON DE SENNA :-Aoxiliado cem 
egaal••de de osrorços por v. v. excs. 

0 SR. }GNACIO MORTA : - Eii&tem no EstAÜO 
do Min~ s apenas trrs estabaloo!mentos do 
g . nero daqa• lle a que me r firo: dGis na oi· 
d11do do DiamantiOil e um em Ponte Nova. 

88te nUimo, es tou informado por pessoa 
ftdedign ... acima de tod-1 a auspe:çao, presta 
os mais rel ovaote~> s rvicos aos de ampara· 
dos da sor t) e nelto b m ns, já no ultimo 
qua rt I da vida, receb m auxillo o p rotecçAo, 
vestaario o I'emedios para ss suas neooesida · 
des e mQl' sth s. · 

Os da Olamantln11 , r. Pre i dente, cu o co· 
nheço bam. 

o Hospital de aode do Diamantina toi de.· 
v ltio a<' OFpirtto c ridn o de um di tlncto pa · 
tri io n r. Pro. fi lho tfaqo lia sona-o barão de 
P11rB úna. qne de tinou grande parte de soa 
fortuna pHra fund a r na quolla bclla e adean· 
tF.tiB ciiado um estabelecimento do caridade. 

Na liquidação, porém, do so herança sur-
giram oi fficuldade quo absorveram grande 
p:. rte do legado con ig nado no te stamen~ 
llaquel!o notabillsPimo idadã , que era uma 
d s gloriaJ do Norte do Mina . (Apoiado.t; 
muito bem). 

Ficou afsim moit" redosido o patrimonio 
ds quelle estabelecimento o quo nAo bstou, 
entretanto, a qoe elle ios o pr<>staodo, desde 
a sus tunda ção,cs mais relevantes e a igoa· 
lados r ervlços, ooQlo passo ;, (fi rmar a C-asa, 
appollaodo mesmo :>ara o t estemunho dos 
meus distioctos oollegas qao s acham pro· 
sentes e qao tiveram oocaEião do visitar o 
mesmo' in titoto do caridade, os srs. N I on 
d Senna, JoAo França e Jl ãO Antonio. 

O fR, NsL t NDB SE NA: -Apoiado;lá. os· 
tive o posso rdfirmar a utilidado do o tabo· 
locimonto em f v r da pobre ·a desvalida. 

O • R. J I o FRANÇ ~ :-Pc s o dar tostem anho 
di~so. 

· o ~ a. JoÃo ANT ' IO :-Como medico que 
lá tenho e t dt', poss .., garantir que nAo ha 
no norte do nos· o E tado uma m alhor in· 
s\allação cirurgica. 

0 FR . IGNACIO MURTA :-Como disse, ar. 
P rrsideote. apeoBR existem no E tado tree 
esta eleciruent o de~se geuero, os quaes re · 
cc>hem do ~statfo a subvenção soco l de 
2:000 000, cada um. 

Pois bom. eo venho em nome da caridade, 
em nome dePse sentimento .quo tem goari· 
da em todos os corações nobres o genoro · 
so8, e c~m certeza occapa Jogar moi\o pro· 
eminente no oora~lo doa l'êpruentaniea do 
poTo mineir,, neeta Casa, ea venho peclil' 
que se ele,.,e easa p"quena aobvenç!o de ••• 
2:000 000 para 3:0001000. 



Slo mair ., ,... :Y.JOO qne o Bsfa .o deepen· 
iltná p~a •o~ ·~ ... .. \<t"L' grande nomero de nos· 
aos patricios desamparadoP. E', como -.ê a Ca 
maTa, ama quantia inaigniftoanlc, que nlo 
pesará aos cofres pobllcoe, mas quo pres · 
r A á pobr. za deual da c·s maior( s benetl· 
olos. 

0 ~R . J(IIO FR.NÇA :-Moito bem ! 
O -&. iaNAOlú ~~l11.TA .:-.A c1iamantina., 

jo1 nbl que a Ui se publica, noticiando 11. ulti 
ma reata re~linda naqotlle pio c:stabeleci 
to, aaaim ae .,, fere ao me•mt'. (UJ. 
c~Ao ba quem nlo se sin\a intimamente 

sl\i l i to ao entrar net se au y 'o d s neceo.-
silad cP, ond a dor e a fomo desapparecem e 
tudo prova cl• ramente a fxistencia de ver· 
dadeira caridade. 

O asseiP, a magnHI. a iosthllaçll.o bygl f nics, 
a succuloola alimen~ç.l<', deealflam alli o 
olhar mais obE r~ador. 

A ai graa que transs,u~rece n s omblantes 
de oa.ta li yl~do é uma pr\.V<l sufdoiente e 
b ~m evidentu de que estio b . m conr rta· 
doe.• 

-F11z no di!. 5 do corrent<' se tC' S&onos que 
qu EO la ~tutou o p• iroti ro C! li• io do cRe 
colbimen\o do Pobres du Samo Ant nic•. 

Ape 1u· d• b<i a v nttldo do povo por tudo 
qu 'l diz r ap ito á nos li mod ta inst1tui 
oAo, muitos têm sido GS obst~& ulos o ionOm\l 
ra11 a , diftl. culda es c~.~ m quo so tem lact do 
para el·!) chr g Jr ao estlldo om quo o tua! 
monto s acbat . 

qoe-nma aecca ho,rorosa anoJa, Jntelismente. 
grande parte da sona Nórto do nosso tran· 
dioeo 8el&d<~. 

o SR. Joio ANT ~ NI :-Onde a fome já ae 
tu tentir. 

0 SB.. J JIO F'R&NOA:-Ap i do, 
0 m. (GNAO(O MUR,T-&:-A. vida.. ttlli é agora 

diiücil; oa ltneros ttlimenticlos de prtmeitia 
necessidade são vendl os 1t preç P fabulotos, 
difllcoia para os abadadoa P quBBi que impoa· 
sheis para a pobreu. ApdadCt.J) . 

Para refor~r o meu pallido, sr. Presidenw, 
e11 ainfta ' nho uma~. carta do eminente p r e . 
lado oiamanti11én8e, e-xmo. Fr, D . Josqoim 
Si h crio de 1$0089, que b(.)ura e é uma gloria 
do episcopado b~ aililelro, que 1>llia ao sao 
proruado saber, as maJ()l'eS v~tude:~, o maior 
pa~.trioth mo e lodos. o8 acotim( ntos nobres 
e gener 80s para tudo quanto se relaciona 
ao progreFao d~nobro terra minerrs o ao do 
Br11 il fm geral (apoiado&; multo bnn). , 

S. exc. dia que a Come j' ae vai entindo 
lllli, o8 generos aUmenticros esoa~Ream e tlo 
ven4idos por alto preço, tornaodc.-ao d1fdcil 
a vija par ll a oh• BSt'l desprotegida da r rtune. 

J úlgo, ar. Pre identf', quo e11 ' á. jo ti!lc~ada 
a minha emenda; e eu nll.o qoer 1<bU ar ,:or 
mais t empo, com a min ha si ngolla Hgll· 
monta ão, da pacienola do1:1 m UN llu. t ral!os 
co li gas, sem pro tão condO<l s para c< m o 
humilde e v lbo or·ador quo t em a o .adia 
ue vi r, de vez m quand·>, aba -a r do soa 
:::. tt nção 

Vóztf :-V. oxc. é ll ompro ou vido com o 
m i r prucr (apoiados geraes) 

-Duraat o mez d ju bo proximo tln d(l, 
foi o l' g uin t'l o movimento do pio e taho-
leoim.ln t : O t:R. IGNACIO MoRTA: - tJoocloin d_, , t .. ço 

20 um avp~llt' aos sentimentos nobres o gene· Existiam ., • .. •.....•...•• . • , . . . .....•. . 
1 rosos do povo mineiro, ~:~ y ot heti ado~; em Entrou ....... ................. . ....... . . 

E~Jstem •......••. . ••• , •.••.... , •.•..•• . 
0 SB., NBL c N DB SBNNA :-0 melhor testO· 

m. nb o que v. uo. aio pode agitar, ~ll.o 
os rel~tto r ios tormnlados pt lo rgAo do mi 
nistcrlo pu blicc>, em Diamsntin e que di· 
zem olovadamonto st bro c modo por que é 
admini trlí do aquelle estabelecimento. 

21 seoa ropresentan\t's nesta Casa, o peço aos 
meus ill a trad s collega que nil.o vt>jam 
na emenda que o1r~reço , o defE>jo de augmen· 
tar a deapoFa publi~a, quo em qur si nada 
será aggravada com maís 3:000 , mas sp& · 
oas vej 'i m nella o fim elevad o, santo e nobre 
qoo a mesma propugna. 

Estou bom certo, portanto, de que ella 
merece1 á o applauso da Camara e a boa 
vontade da commfsslo de Orç . ro l3nto . 

0 SR.. IGNA.CIO MORTA :-0 meU oollega vem 
em lll*' O a xilio, lf mbrand:~ ·me nm t estemo 
nbo quo eu pretendia < fferocer. 

Esses relatorio provam, do fllcto, a jostl· 
ça do pedido que fllço, no sentido de ser 
augmcntad a sob-vençlo qoe o Estado oon · 
cede áqud lo e~tabeleoiC'Iento, t'nde existem 
alojados 21 pobres, que só recebem o pll.o 
qaotiltiano mediante a caridade qoe alli se 
di tribue. 

0 ~ R. Joio ANTONIO :-AiélD de muitos ex· 
terno que lá recebem o p!o quotidi!l~o. 

O sa.. loNACio M B.'l'A :-&' exacto. Em Ponte 
Nova,n Asylo da Velhice desamparada. -ex· 
is\em, s ·gucdo estou inr-.~rmado, 24 in elooa 
m ioreit do 60 annos, re ebendo amparo, 
ve ~:tuario e alimen~~ll.o. 

O I'R. NBL oN DE SBNNA:-8 esses estabe· 
lecim <" nto8 não têm outra tode de renda qoe 
nll.o o aox lio que lhes pres•a o Ettado e as 
pequenas migalhas de esmolu que cbeg&lll 
ao aeu m · aJneiro. 

o 6R. IGNACJO MuaTA:-Perrettamente; e es· 
sas esmolas aotualmente f !lo por demaia 
dedoien,es, porquanto a Camara nlo ignora 

A emenda é a seguinte. (U) Muito bem l 
Muito bem !) 

Vêm á .Mesa e é posta em di cus ão con-
junctamente a seguinte 

Emenda 
N. 10 

Ao art . 5.•, § 1. • n. 31, letra f, elovc-Je de 
2:000 000 plll'll 3:000$000 a cad um de s tres 
estabelecimentos do car idade constantes 
deste numero. 

Sala das Ssseões. 9 do s gosto de 1009 -
lgn io Mat ta. -Rdgardo da conba .-Anto· 
nto Moura.-Jo!o Ac onio.-Joi o Portl.rio.-
Pe<Jro Laborne.-Nelbon de S~nna.-Xavi~r 
Rolim. - Jo!o F't'&nQa . . 

O In". F . Paollelfo:-Sr. Pre~identt', 
vou cffereoer ama emenda a n. XU, do arl. 
5 •, capitulo 2. o, do p i'oj.,oto ora em debate, 
emenda que euvohe uma medida de ordem 
administrativa e qne oma vez appronda 
pelo Congresso Mineiro, benetl.oiari ama ro· 
gi&o inteira do Estado, gart ntindo-lhe a tran· 



qoi 'lidade, condição easencial e fndis~ensavel 'scrlpçAo, qae se achJvam presentes 6. ses~lo. 
meFmo para ao operar o sea desenvolvi (Multo bem! Jlu~to bem! ) 
~rcnto e prosperidade. Vem 6. Mesa e é poah conjonctamente em 

A emenda qne vou o1ro!recer visa a c rea- dfacusalo a srgainte 
oi<.. de mais uma delegada au:rlllar com 
sUo na Cl poh•nt' e fmport~ntlui.r.a cidtde • B1J1Cnda 
do Pasaos, no sol do Baudo. N. 11 

o sR. NBL'lON DR SSNNA.:- E' uma medida 
justv. Pa srs é nm centro importantlP&imo 
da 0 1 s~a tona paetoril, onde ba eonstant •s 
pertorb»ÇÕ<'S d~& ordem, pc.r C~oha da bom 
poltciamonto. 

0 SR . '· PAOLIRLLO:-Sr . Presidente. aa 
dif!dront s z nas do Eitado de Mina& têm. 
Olda uma della~. o seu delegado ~tosilisr: o 
o entro, em Bello Bortzonto; o norte, em 
8i• ma o tina; ~ t'lh tta, om Jniz de Fóra; o 
triangul<', em Uborab,. 

E' pois, nnicameote o sol qne oi'> poSBoo 
nm desses imoortaat~s dl'partameatoa em 
que ao subdivido a alta administra;&o poli · 
oial do Bdado. 

Por moitoe ütnloa, o entre estes eu cl ta rei 
o de 10r Puaos o cenvo de om grande ou 
mero de monioipios importanteP, e mesmo 
porquo naqoelle treobo do aul de Mina•, é a 
cidade maior e mata popaloaa, entendo do 
justiça seja alli a Eéde da nova delegacia 
audliar. 

Do facto, ar. Preaidente, ama vez creada 
a 5.• del('gacia aoxiliar, com séde em PauoP, 
ella podert. attender, em ocoasii'> de gravo 
por~urbacio da ordem poblica, em momento 
quo exija a intorvenoAa immediata de um 
maior contingente de policia; ella poder á. 
attender a diversos mnnicipios importantes, 
como aejam: Santa Rita de c~nia, S. Sebas· 
Ulo do Paraiso, Monte SJn~. Guaranesia, Ja-
coby, Villa Nova de Resend(', Mazambinho, 

Ao art. 5.·, n Xll-t~nbltitnam~. e aa palll· 
vras - e 4 d-'legados auxiliares - pelas ae· 
gointes :- o 5 d• 1 gal)ias t>UJ:iliares, een<i o 
uma na cidade de PanoP. elevando-se a re· 
s~otha verba de 71:2601 a 76:0601000. 

Sala das soasões, 7 do agoato de 1009.-F. 
Paoliello . -Campoa do Amaral. - Valdomiro 
Magalble'~.- Argemiro de Rezende. -Joe6 
Galdino Ri,.a.-Jilyme Gomes. 

0 SR. AMBRICO LOPBS, em nome da com· 
mlaalo do Pohcia, apresenta a& segointea 

N. 12 
Ao n. VI lo oap. 11, § 1:- accretcente-ae 

~" ,lltae-4:3001000 para uas offtafal bibliotbe· 
oario da Camara dos Dt> putados, elenndo-ae 
a verba a 52:3701000. 

Sala dae sesaões, 9 de agosto do 1009. -
Americo Lopes.-l!:dgardo da Cunha. 

N. 13 
Accrescente se onde convier : 
Art.... rica aberto o credite. da qoanüa 

de 20:0001000 para acquisiç!o do moblliar!o 
para a Cama r a dos Deputados. 

Sala das sessões, 9 de agosto de 19C·9. -
Americo Lopos.-8dgardo da Cunbs . 

N. 14 
Cabo Verde, Al(dnaP, Cumo do Rio Clar<>, Aecr(scente-::o onde convier: 
Dores da Boa 8i perança, Piumby e outros. Art . •. Fica aberto, desde jt., o neceaaarto 

Sr. Prelidente, atravosaa aqoelle moniol· credito supplemen\ar para pagamento do 
pio o caudaloso rio Grande e ha dhersas noesso de ctespasa <_tue se verlftcar no n. 7, 
localidades ribeiri11baa de uma o oot"a mar . § 1.· do att. 4: da lei n. 486, de 12 de se· 
~em daquello rfo. qoo fio o reCagto do pro ~mbro de 1008. 
tl!rencia procurado pelos criminosos do Sal, Sala das resEõ~s. g de llgJsto de 1009. _ 
de parte de Oe te de Minas e do oe~te de 
S. 'Paulo. E .sea C•cinoras n.lo só atormentam Amerioo Lopes.-Edgardo da Canha. 
os habitantes daquelles Jogares, trazendo-os São p ostas em discusslo ooojunctamentP. 
em ?Ormanente sobrosalto, como coatumam o sr. Neleon de Senna -Sr. Preai· 
tambem fat.er su~ sinistras excorsões pelos dente, em meu nome o no d , vario& coUo-
municipios pro'limos, talando-:~s, e levaudo gas quo assignaram com o nome ex tgldo pelo 
por to de~. pllr to o terror, a duolaç!o e u. Rcgiment>, p!tbSo é. mlLs do v. exc . uma 
mortr . emen.ia. mandando tio ~ó.nonte discriminar 

Pllrece·:no. po i~, de int-eira e iadisc tltivel convenientemente a despesa constante do n. 
jostiça, de grand vanogem, do inadiavel XXll, do art. 5. 0 § 1. 0 do projeot1 de roa· 
necil sidtde... ment"l. 

o Sll. . Nl!M(lN DR S.BNNA : -E de economia Essa doape a é a que jé. vem sendo etiil-
pau os c J rre~ fio E tlld1 · ctuada com o Externato do Gymo11aio Minei-

o sR . F. PA LI.BLL'l . •• o de ec -> nomid p~&ra rr, dosdo orçamentos anteriores. 
os c Cres d E ttldo. como judiciosamente 
obse rva 0 illu tro colleg& do 6 .. di trioto, A sna di :crimin!o!o encont a justificativa 
poq e a despesa Ccita com 0 transporto de no e:~omplo d~ verba destinada ao Internato 
r orças, c as repetidas víageos de ida e vol t:1 do Oym a•io, que Jé. é devidamente discri· 
cte contingentes mllis ou meno.! numero~o,., minada, com clarPza e seg~: raoQ&. 
é seguromento maior do que a exigida par~ PE.Ia emend-t ficam evidentemente equipa· 
a oreaç~ o da delegacia au:s:lliar, parece-me, rados esses doi~ o;t abelecimon\os no modo 
por tudo is o, n!o deve a Camara neg~Ar ap· de distribuição de SU!S des pes'i s e oonvenien· 
oron çll.o á emenda que vou ler e passar á. temoat13 lloautehdo3 os interesses do Estado. 
Mesa. (U) A emenda é a sogu inta (IIJ (lluito bem!) 

A emenda eatf!. as ignada por mim e por Vem á. Mesa o é sub nettida é. discosslo 
~dos os meus d1gao3 c .- llcgas da 4.• oircum- . coojuactamento a seguin~o 



' 
it;:;4•r.da 1 doe em enterrar 01 mortos. qoando se euae 

15 enormes quaniiaa toeaemappronUadaa para 
~·· I a defoaa sanitarla da aona moitas "Yidaa te · 

Ao cap. 2. ·, art. 5. ·, § 1. • n. 2t-onde ae riam aldo poupada&, 
diz: -cBdernato do Gymnaaio Mineiro: o que era neceesario iqoella rcgllo do 
acoreacentt-ae: Bebdo era coidar-ae da h7glene, puta qoan· 

a) Pesaaoal............ • 76:6601000 do municipalidade, cona lncal,}ola vel aaerl · 
l)) Expediente........ . . . . 1:000$000 ftolo, ~&abelecou a rêile de •goa e eago~a, 
_c) GraWlcaçio ~ delega- eeasou por aeaim diler, de ..-~ ,, a eptdeiDl., 

gado tleoal ••• , •• • . • • • • 3:6001000 deixando-nos, entretanto, o tlagello da men · 
dioiddo . Além Parabyba é hoje um oenlro 

Sala daa eeasõee, 9 de aroalo de U09.-Nel de pedinlea. mieera..-ele e deuaJ14oe da 
aon de Senni.-Juvenal ..,enna.-Joio Porll· sorlt>, para os quaea u minha emenda Tem 
rio.- Pedro Laborne.-J,naoio Morta. pedir t. Camara d<'l are. De1ubdos um pe· 

O ••· .laveaal Peaaa.-Venho. ar. quono obnlo 
Preeidenie, ap1'81enur a oonalderao&o da casa O povo dll minba ~idade. reconhectlndo a 
uma emenda ao pr jeoto em diacueeio, que, neoessldado de um hoapital onde rouem re· 
orei<', diapenaaria a ana juaUftcao&o, bastao- colhidos aqoelles qot>, por nlbioe ou doen· 
do apeuaP, para tanto a a na simplealehura, ça, delle carecessem, com aacritlcloa qu, a 
tal o tlcn nobre e gtneroao a qoe elJa ae C&mara podGrt. ot~l ,oJar. foi em aoslliu do 
deatina. Em obedienota, po·6m. ao regtmen · bomaoibrio e mostr-e clinloo alli reaidenv~ 
to, diret algomaa pala nu a respeito. o ar. dr. Paolo da ll'onaee~t, que ~eve a id6a da 

Resido, como sabe a Camara doa en. De tondaçlo do Hoapi\11 de s. Salvador, o qokl, 
potadoe. em oma oldade de grande popula9Ao, graOts i. generoatda!ie do po•o. t. teo cidade 
onde <-xlatem u otllclnu da Leopoldina Ratl· do íir. ll'onsecli e ao patri l lemc o o CJn· 
way, c m 400 operarios, sendo, ~ambem. o gresso do &tado, está tooodonando e proa · 
ponto fnlolal d'l soa estenaa rêdo de Tiaçio. lando relenn~iaaimoa eenlçoa t. J:obr11a. 

Ali• ooiooide o termin, do ramal de f'ot to Bua cal& de earUad!, · •"oada em local 
Non,da E. do F. Central. do Brasil o euaa doas apropriado, conatruida e montad• con to · 
eatradas, facilitam do oma maneira extraor· daa as regras de by~iene, modt' l!\do pdo 
&arla a condooo!o dos indtvidocs qo", Ten- Roepital de Vienoa, tem re~ebldo encomloa 
oidoa da Tida por nlhleo ou moleutatr, "i de 1odaa aa peaaoas qoe o têm vbitado, in· 
Tem da caridKde pobtioa, imporluoando o oloalvé prodaaionaea,,. eatt.em condições de 
venndo os moradorea du cidades por onde pra'~ bons serviços á• elasees pobres, mo 
Vlaltam. recendo, porbnto. o au1.ilio peconlario qoo 

Havendo, como disso, t .. cilidade de trant- a minha emenda nm impetrar da Camara 
poMP, qoand qoalqoer individuo importuna dos srs. Deputados. . 
a popnlaçio do logar em qoe reaido, appa- O anno pa88ado, ao diacotir-se o orçamento 
reae Jogo quem promova oma sobscrtpç!o, no Congre«J .o Nacional, os illastrea senado· 
obtenha a qoadla neeeasaria para uma pae· res miaeiro11, ara. P'ranoiacn Salles e Fdioia-
aagem de 2. • classe, qae nunca excede de no Peno&, sem solloilaclo direch da admi· 
10$000 e embarque o jnfdlfz mendigo com niatraçio do Hosplh l 8. Salndor, mae pt-lG 
cleaüuo t. Eataçio de ~rto No~o, onde é ati· o?nbecimenlo que tinham daa condições da· 
rado, gravenmente doente e inteiramente quelle pio eatabelecimento, ooneeguiram uma 
desprovido dereooreoa para soa &llmentat~o. emenda, qoe foi approvada, dando ao Hos · 
Eaae triste eapeolaoulo é P.lli presenciado pital um anJ.Uío de 10:0001000, destinado ' 
constlntemenw e delle doa o meu testemo· conatrocç!o de um pnilbio para tratamento 
nho á Casa, sendo nós os bal.ttantes do Além de toberoolosoa. 
Parabyba, obrigados a sostentar grande no· Essa qnantia já eaU. em poder ila Mesa 
mero de mendigos de outras cidades e ar- adminatratin do HoapUal, maa 6 inso!lloi · 
ntaea marginaea das allodidas ealradas de ente para a !coaatrocç&o projeotada; ru!o 
-"'rro. lato 6 um ficto do dominto publico e por que venbo solicllar do Congresso do Bs· 
qne gannto t. camara doa srs. Deputados. tado om ao'lilio oomplemenl'-r. de egual o u. HEIToR DB St.uu :-Poaao dar o meu quantia, certo de qoe, dada a utilidade ma· 
ieatemunh11 nesse sentido. niresta da lnstilolç!o carido&l\ tondada em 

o sa. ~uvBNAL PBNNA:- Agradeço a v. Além Parabyba, merecerá o ap)lo d? Poder 
exo. o a tlJ.ilio qoe mo presta. Legislativo. 

Sabe v. exo., ar. Presidente. o todos os meoa Accresoe que, ar Presidente, trais->e de 
illoatrados coUegas qne a zona da Matta foi por combater o mato r ftlagollo da ham•nidade, a 
mullos aonos ftagellada pela epidemia de fe· tnberculoso. moles\ia $8rrivel, quo mator 
broa do mau caracter o qoe oue terrtvel tia· nnmero de vidat preciosas tem oeifadr. 
gello ~xiatiaoom m ior in~ensidadono muai· O SR. SILVA Fo&TB :-Diz T. exo. muito 
oipto onde lenho resideoctt. bem; a tuberculose 6 o maior tl~tgollo da 

O govern do Estadl', em diveraoa ano os, bomanidado. 
teve n~ cea idade de razer grandes diepeodio&. ' 0- Ht. JUVBNAL PBMIU.: - Edlngll-a aert. 
levando os reoorso1 necea ari'>s á.a mnoici· • quasi tmpossivól, mae ~em.,a o dever :le em. 
palídadea qoe cuidaram doJ doagraçadoa, quo pregar todod oa eeforoos para at\eonar a sua 
en'!o orão atucados pela epidemia. intensidade e diminuir seus de~;aslrosoa cr 

Ahi estio as contas arohhadas nas rapar · fdi,os. 
üçõaa publio~t s o 0 1 rel.t rir s, mostran1o Melhor do que as minhae palavras, ar. Pr~· 
que o governo ga~ton centenas do c >ntos s i den~e. justitloa a emenda qae era apre· 
de réis qut, póde se dizer, foram emprega sento o segoin\o lopioo da represent&Oio 



qoe a Ke a administrativa do Hospital diri· 
Ain ao8 depntadoa do 2.• diatrioto. (L~) 

c'Neoho a outra qneetao deve mereoer 
maior attençlo doalegialuorea do que a pai 
pibnte necessidade de pôr nm paradeiro a 
-dUfusi J da tnberbaloae, q•e tantas vi.aa 
tomba ennoalmente a aühidade nacional, 
injeotando o mal em mHharea do vidas, pela 
tdk do reoluslo doa doPnlea, com grande 
d.amno para o paiz. B' J' cleanecea.ario di · 
zer que a toberculo@e ê a magoa qaeat,e ·so · 
cial que empol~a a at.\enolo do todos 08 
governos cap9Z"P. 8m nenhum pai& do mun · 
do civiliudo se deixon de esta-bele.cer a 
lucta contra a tubeNluloae de qne se ru 
u•a qu tão vltul ~ 

B h rep esentaçlo vc: m acompanhada do 
parecer cscripto da t1 ea illaatna ~dicoa, 
que visi taram -detidamente, e cact.a um por 
eu~ vez, o ePtabelecimeoso e foram a c cor· 
des em con ideral-operteitamen\0 inal&ll lld('l , 
preenchendo os fins a qneee destina. 

Balre es s clinico• figura o ar~ dr. B. d.e 
Menfzes, abalitado Pcientlata, que hooN .o 
car. o de director de bygiene mo.ntpipel da 
culta cidade de Juiz de Fóra . .• 

O sR N.sM~ N oa SBNNA.;- Eminente no 
aESampto .· 

O SR. J uv&NAJ. PDN~:-que iem eatudos 
cspecie s .bre a materiL Afro'feito a OJ:-
portanidade para requerer a v. ex c. mar· 
dar publicar no jouoal da Casa nlo . só a re 
preecntaoAo a nó3 ctirigida oomo cs parec-e· 
r s dos illostres clinicos, a qoe ma referi , 
allm do que a Camara e poTo min~ iro .se 
certifiquem de qoe o auxUio qoe ora eolioilo 
s ~1 á. em pregado utilmente numa obra me· 
rltoria, de resultados bene1looa para omaptr· 
te da população de nos a terra. 

A minha emenda é a seguinte: (U) 
cAo n . X. ll do § 1. 0 do art . 5 °, ac:cres 

c otc·se :-o 10:000 000 (dez contos de réis) 
para o H spital de S . Salv•dor, da cidade 
d S Jo é de Além Puabyba, para ooostru · 
eçAo do um pavilhão para 'ract monto de 
tubo c1.1 losos, elevando a verba a 50.0001000. 

S. Ja das t-CSSÕPS1 9 do agosto do 19(.9.-JU· 
venal Pcooa .-Heitor de Sousa.-F. Paolie.l· 
lt' . - Silva Fortes.-J ão Velloso ~ 

E poro quo a minha emenda t ez á a appro· 
vaçAo da Casa qoe as im rarã um grande b6· 
noticio, uma verdadeira esmola, aos desp o· 
tegido da sorte, aos desamparados da rortn· 
na, quo bem me recem um obnlo dos pode· 
r es publtc s do E tado, cumprindo este um 
dos SPO do'feres para com a socledadt', soc· 
corrood s neces itados e corando de Ji. 
bertar o povo do fhgollo t r rivol que tanto 
tom di zim11 do o que é a constante pr ocou· 
pação d· s h mens de soieocia e dos estadia· 
t& t:, cm ~"J eohado J em combater a tuberculose 
como om v rdadeiro mal soci al. Toe bo con· 
cloido. (Muito bem! muito bem)! 

O ~R. f RE, JDE TR :-o pedido do nobre de 
putsdo , parll publicação <!os documentos, 
~>erá attoodido. 

em li Mesa e en tra em discussão conjao· 
ctamcote a s"gointo 

Emenda 
N. 16 

Ao n . XVII do § 1 . • 0 do art . 5.0
1 aoores· 

cent ·se :-e IO:fJOO. 000 (dfZ cootor do zéi ) 

-para o Hoapltal de s. Salvador, da cidade 
de s. José de Aléllf' Par&hyba, para constrn· 
oçlo de um pavllhlo para tratamento de tu-
berculosos, elevando, a verba a 50:0 01000. 

Sala daa seaaõ011, 9 de ._oaw de 190Q.-Ja· 
venal Penna.-Hei1or ele Souaa.-P. Paoliel-
lcf.-Bilva Port-ee.-'Jolo VeliDao. 
Reprue•ta9ãc a q..e 1e ref.ere o .,.. tüputa-

ão JM!'enal Pentta, em · ev clf&curlo 
Sec. olaria dâ ijociedade da Santa c,aa de 

Miae rlo .rdla de S. Jo&é de Além Pat'abyba, 
25 de ja.lho de lg()i. 

lkmua era. represenhot&a. de 2. • di tri, 
cto.-TBnlio a S&oh Casa de Yise riooriÜ~ · 
desta cidade, ~eclill.tiYe.l .peoe~sid•de do 
!aaer oonstrair um puijblo para tuberolllo 
.011, como complemento neceu a rio ato se u 
Ho•l_lital, e se.ndo ma.niteatl&mente iosuftloien 
to dez oooioa qoe o gQv~ r.no da Unil'o lhes 
doou pltlra e se ~ ~~~ . e nlo diapon rto a Sa.n\a 
ca,a de outr:o reou~s , vem, pela pre en\e, 
pedir-vos que soliciteis do Congreu do 
E-ttado ama verba ettual a que lhes deu a 
UniA<>., par& o referido e1feito. 

A Saa\a Casa ~pell~o para o vcl- so pat io · 
t i11mo nea\e puüoolar, porque nr,nbuma on · 
t ra q .&tio devo merecer maior atoocQlo 
dos legisladores, do que a palpitan~ oeces · 
sidade de pôr um ' r!Uieioo a dift,ul da 'u 
beroulose, que tantas vidas rouba a un.u.al· 
menta a actividiUle naoiomJ, iojectando o 
malom mübuea de vidas, pala (alta de reolu· 
slo d s doente&, com grande damno para o 
paiz. 

E' já doanecessario diz~r qae a tuberoweee 
é a magoa quea\lo social, que impolga a 
a&ttenção de todos os povo 1 cultos e de to· 
dcs os govcroo3 capazes. Ern nenhum paiz 
do mundo civ lis ~t.do se deix u de eatabelecer 
a Inda cont ra a taberculose, de qoe ae 
(ttz uma qaesU.o vita l. E t l11mente para 
nós, o governo do Brasil, olo se quedou 
dillnie de tAo mome.utoso asan . pto e traos 
pondo a fronteira de suas obrigaçõ: s ftnan· 
oeiras, vom té o muni.oipio, as inst1 uiQÕOB 
partioolares e traz, o sen valio$0 concurso, 
para que se !andem bospitaes para taberoulo· 
aos . 

Ora, nAo é justo que, quando o go orno P'e· 
deral assim proceda, se manh nba inditfe ren· 
te o do E ta do, mah immediatament ioie . 
reesado na qaest!o em eu a ciroumscripção. 

E não ba negar que o principal recurso a 
tentar contra a tuber;:olo3e é a creaçAo de boa· 
pitaea especiaes, qo evite pelo menos, ter· 
mi naotomente, a propagação do mal. Pensa· 
me s, pois, que p resta moa esse sarviço a so· 
ciedade e a ~ R&tado, pognando por tAo j usta 
canse. 

A Sa ta Ca a seoto·ae na necnsF- id de de 
const• ui " o te i olameoto no Bospits l, l. o 
por quo sem clle, lo oge de sAr um beneficio 
para os qoe, vrnoidos da sorte, vem prooU· 
r• r um leito e assistência, para li cora de 
tr olestia commons, seria nm perigo, "Vieto 
qne se esponbam a contrair uma molestia 
peior do q o e a que trazem. V r fO·i então 
na dolorosa conttgencla de, ou reonsar o 
infeliz tnbercoloso, incapaz do todo o servi · 
co para ganha r ~a so bsistenoiB, o que seria 
deabomano e perigoso, porque clle ·vae es· 



palhar ·, ·, ~-1. t'\'\ ao-:;eitando-o em promia.coi·· con.tor~ aoa entermoa.-Ptôando • vallel-
dade~ Ã' l' t ·- 1isco de oontagi oa ontros ro da cidade, em uma eainenola ampl&men• 
.dQG_nlea, o qn6 é crn~l ! 2'. o porqne já tende -te bauhada de loa e onde li.vre oircnla o ar, a 
ru:na dotaçio do governo da. Uniol para eaae aaa aUnaçlo é a melhor poaaivel. 
Jlm, insoftloiente é oer,o, nlo póde . de~ r de o syatoma de conlirncçlo de om hoa~i I, 
.onmprir tase enougo. aegnnd.o as motternas regras de bygtece, 

A santa c a ioma a liberdade de pondo· foi ahi observado. E po nm dva pav hõeJ, 
rar-vos qne tot ao encontro do deTer qne já construido, pód.em aer aval &dos as ontroa. 
tem o governo do fundar H.118pitaea, dever Nlo ba dnvidar qne, desde qae so opponha 
.qne decorr·e de , nma . organlzllçi '> sooia~ e ao ar viciado elo meio nosooomi&l o ma sn· 
que o ter., oonsiroi~do o. Boapitd s. Salvad.ór, p dote e~o~rior de ar poro, conttição que a 
no qoal Já d.eapendBo qoaQ.ttv. np.orior a SO lldopçlo .de parilhllea laaladoa cab .. tmente 
oontos de réi~. do ndo a sim o &~4o ooQl ·re lia, te moa-o nlfiQido o priJJleíroitef' 
.nm eal&bel cime,n~ mocl$io ~Q ge,nerq, &~01 · a preencher. no sonüllo d e-visar o 1 com· 
que tenha castatfo aos Pocl\,rea Publico&, JlG· ~ lo.oal . ., • 
nbaa.a oobnnQlQ. . , .P«<o e p · oba ntt no puilllão toan· 

Ppndera ~nd~ q~e nlo ~plh,e o •rga f)Jlto .g ad.o, peD ter ai.do ata oon L do 80· 
q_Ue 8 pOU ln~Skt cUt lif &Ql' DO b8j0 &~IC1&, poia e .0. looa.l 111 Í8Bii lll8D· 
Obl' elo a preatar a ~os Jiotpl ~ 4o Jlt· te amp}D para de ~ a qo.o' e ar ne· 
$&Jlo egó,al rernrao, t ae o 4Jtr ~. q.Gé ~ ..a i poUQ_iflg do '"'bi~tnte 
aUáe aeri.a para d~~jar _pofq B ~ \ 'uf. · .bQsr~ r ~va tt Q ar u.eUa e:tia\O.Q~fl. 
o eaub lec;tmen~~" de J1 ~~o.ero o \Ido Um edoll · J,,b üJ~aiQ, per· 
estio nas condições do imtw'" ~· ®Jllo~roi· ·ú ~ a ~ a q ~ ~j~os, o_ow. o 
do com tO!Gu a a reg · 1 Q llYite em at bo ~ o te ~ qpcl lÓ do la lej.\Qa 
toao&o cep cLa.l d.t l ·OM i .. esi8tem; \t\·se, puis, qne maior oont~r pJ,o 

AI optoiha elo lll · e U!li QB ~ _poJJ~rM logr•r OJ epfQrm,Q ~ . 
esta petl(lO jUDlH, DOiatd&IIUUlW a 4~ &ltlllO. 2.• QlleeJ.W..- t pQJ tl O. 4 soa ÍPC&• 
ar. dr. E.4oardQ da ll za~Jllostr , r tor- li4âd9 p ijft~·tQ " ~J' Qt». pavílbt.o para 

" .Hygieoe om Jo'~ ·lo Eót"-.. e C.O.oda or tio 'Jlb(lrcllfQ o çQm vtnt gp pJU't os ~nter· 
tl pen&&rlO ele tnbe çuloa .á'•ql! ala oí<W. r. 
provam o aoo. aoert--. . -A propllJ,bx~ cl,. tQQilrcnlose, 1 o~ eo· 

Aoc.asoe qoe endo ~" Qil de po.nw ter· llbectdo.~ 6 problem~ difticU . 
. millal cl~a BaU'&cl!' dQ Par,..o ÇftQ.,rU elo Qra· !m rr~ os i' tttt;ldore de ta moLst{a, 

sU e inicio da Leopoldint. R.\ilw"y qut qor q .o.4e ehe~ar & aér in~rOJAdos em Jlospi· 
íam ellfe:ID.08 u grande 1\Xt.lnçlo. do E~ tlll,)& de ba muito llltrapas1•r~m oa Umi· 
ado. 'es dll pha11e e~ q_11~ o r!u~l se aftgura cora-

.l88i.m sendo, ponoo pon~ de Mi s po l'oi. 
derlo prestar tanJO& aerVitos co[llo u1e. Jgnm•;; as oondic;õe cHIJlat~rloas de Além 

. ftlo nos parece neoesa l'io eo,rar OIJl Jnllio• P&t>&byba. Nlo so trat por6m, de ediftoar 
rea oonsilleraçõea para .JueUdoar o Q.o o pe IPJlt um t~aoatorio, ee*abpleclmenlo que viBa 
dido, e esperamos que as loses dos lllustres aobratodo "cnr tiJL moleatia em se!l i.Jli io 
represenuntes deata oironmaoripç&o, itluoi· e sim de nm pJ'viJblo eapeoial, ontle o pby· 
d.ario o a.asompto pel'ante oa seu• dlgno P · mala o, eom o mal ás eaeanoaras evoluindo, 
res, e qoe porlo os soas aentimenso de o· tem de er interQajlo. Assim sendo, a aUt\U• 
Udartedade homaua e o S@U ll'i.Qúamo ao de do l~oaJ, UlnmiQaoAo e arejamento. moa· 
serviço de tio jl18'a c~asa, conaegaincto o tram·ao tavoraveis ao projeo,o. 
quo instantemente lbea snpplioamoa. Em torno de tree Uena devendo gyrar o · 

Saode e tra~ernldade •. -EJmos. sra. coro- tratamento da taberouloae, oara de ar, de 
uel Jovenal C. de OJtveira Penna, dr. Agoa· repoQ'ao e aoper-aliloenuC}ão, creio bem qne 
\.lnho Pereira, dr. Heitor de Sonza, dr. Fc~n- podem eata11 'oondioõee ser preenchidas alli. 
oiaoo Vlllladaret, dr. Porlclea de enclonça, Desde qoe 0 pavtlhlo, como 6 ele pl'OBilmfi-, 
dr. Antonio da Silveira Brnm e dr. Jo&o Bar- posaaa, á golsa dos sáDatorio , varandas e se 
roao.-Au,onlo Arnaldo d.o Oliveira, presl· cnicle da allmenta~io do tobercnloso, faoil 
dente do Egregio Conselbo.-Or. Paulo da ae eparuã. a reta do medico, accresoen· 
11onse~;~a, provedor.-:José Ceaarlo Teixeira do qoe 0 repouso e a tranqnilUdade do espi 
de F. Cortes, vice-provedor.- José Pagano rito qne abi ter& 0 doente sobstituiQAa com 
Brando, l.o aeoret~Ulo.-!4 gnel Laroca.-José vantagem a tbenrapeutioa pooco efdoaz das 
Antonio Varella, 2.0 aeoreurio.-Fr neisoo drogas pbarmaoeutioaP. 
Pereira de ArauJo~ theaoureiro. - Jol\qoim 3.0 qnealto.-P~neo, em boa companhia, ser 
Cerqueira Porw, proaarador.-Abilio Rardy a orea9io de hoa,\taea especiaes o principal 
Alvee.-Antonlo Domingnea de Araujo.- recorso a tentar oontra a taberoulo f'. 
Raul Caoba,-Aogoato GDm Bsteves.- a& · 
Alvea da Sihta.-Dr. José Leite broo .-Jair Ao lido dellee, si se pudesse conseguir a 
conha. edoeeçl.o eyetematioa da- populaçlo, de modo 

Jútbiaa Barboal, 23 de jQlbo ele 1009. - qoe eU• aprentte11e a lo1mgar a parigos 
Preaado collega e amiao dr. Paalo Yoneeoa. deeia tral9oeil;a molestial avatia!ldO-() e el· 

· T'P ~ li · ..... les se eompene,rud~. e alnda o zel dos Saodaçõea cordtaee. tve o e z enseJO """" p deres pnblices pelas ha noõe das ela~· 
vidtar o Boapit 18. Saha.Jor, nessa ddad.,, sea pobres, illokul ou o~Jiee vn, 'e.r~u .. ta 
no dia de eaa inao.(Qraçlo oft1oial. B &gór&. a aoluolo da magna 40 tl.o. . 

·de posse de sna carta, apre o-me a reapon-
der aoJ quesitos nella tormoladoa ! · Ma impo iblUdade ele ae construir am 

1,0 qo.e ito.-Sleetá conat tt\do de aecord.o boepUal eepeolal. 0111 p lo preen be oe 
eom os preceitos da bygieno e si othrece mesmos Jlna, pois conatt1oe um hospial .,ra_ 
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·ponto peqaeno, isolado, independente ele to 
do, completamente á parte. 

Assim, rezando o 3.0 qaesito: c~l. constroi-
do acao pavilhão de accôrdo com as regras 
da scienoil, pôde dferecer perigo para os 
habitantes do hospital e para a populaçAo 
da cidadet-o que linhas acima tlcou ~scrl 
pto demonstra nlo existir este receio. 

Isolado dos ontroR, havendo no pavilblo 
rigorosa dealnfecçlo, de modo ~lgom póde 
ocnstltoir perigo para os ootroa enfermos, 
pois a transmisslo da molEdl~ mercê das 
poeiras athmosphertoas, bnecando a ao~ pol-
loiç&o nos escarros deseooattoa o no ambl· 
ente contaminado, n&o e por certo a nllica e 
nem a maior fonte de contagio; qoaodo de 
modo mais direoto, r.elos lrtguta oa pela 
·oermanenoia no loca , aelll u preoltas can· 
telas, ella ae noa depara ~ forle. 

Aaeim, pois, havendo antleepela ee•era, os 
enfermos em een pavilblo Isolado, nlo ehe-
garlo a infecionar o ambiente exterior, de 
modo a eer a iafdcolo levacla aos onu-os do· 
entes, isolados tambem e dos ~rlmeiro'J afe-
etadoP. 

Quanto ao perigo á popoiAolo, a resposta 
acha-se impliclta no asseverado s\)pra. 

Ponderarei somente qoe melhor será ftque 
o tobercoloso internado no hospUal.a cober· 
to-:de necessidades e st~b o abrigo da hygte-
ne, do qoe na sua hnmllde habltaQio. 

Al)i eim: sem a barreira de rigorosa "Vigt · 
lanoia prophylaUca, "Viciará o ambienta, pol· 
Iairá a casa inteira,arrastando de canto em 
canto a miseria de seu phy~ico naufragando 
a pouoo e poooo ao lado do asqueroso do 
seu mal. 

Muito não é amrmar qoe, quando o mal o 
permUte, possa o phymatoso, perambulando 
por toda a ))arte, levar comsigo grande 1la· 
gello, insidioso e certeiro, sosoepüvel até 
de contilminar uma populaoAo inteira. 

Podendo fazor desta o uso que julgar acer-
tado, subscrevo-me. Collega. amigo e ad· 
mirador.-Dr. Ernesto Tornagbi. 

IlJmo. Sr. Dr. Paulo Fonseca. -Respon· 
dendo a soa carta, cabe-m& Q de'fer da apre · 
sentar-lhe os meus agradecimentoJ pela 
horua que me fez solicitando a minha dos· 
valiosa apreciação sobre &Bsumpto de qUil 
roaes competencias lhe serviriam melhor. 

Mas a sua já. prove~bial cortezia de tlno 
cavalheiro e gener.>so colleg•, qaiz usar de 
requintada gentileza mais do qae indulgente, 
indo fórcl das rronteiras da 8Clenoia apurada. 
e exacta con. ult r á iocompotencia do ai· 
goatari o dest slinbaa despretencioraF. 

Como me escreve em forma de quesitos, 
para melhor intelligencis, da resposta, ea 
os t ramcrevo \odoe aqoi: 

! . · Si o H 1spital Slo Sal valtf>r está. con · 
etruic'co de accordo com o:~ p ~e ceHos de hy-
giene •.) se otrerece o co ::t!orto indispen~avel 
aos doen\es; 

2. • 5i pela ao\ s itaa Ao loJal preata-se a 
ter anne ~u um pavilbAo par~ toberoulos s 
com vaotsgem pirJ. os enfolrmof ; 

3. • Si est'l pavilh!o construido com as 
regr&$ d• scienoia pode otJoraoor perigo 
pa•a os habitantes d 1 hospital e para a po· 
pulao&o da ctdate. 

Ao qoe direi, nlo ha qnem visitando o 
hospital com attenta e ioíelligente observe.· 
Qio nlo lhe sorprehenda oma constroeçlo 
moderna, artiaUoa o acientltloa para oJ ftns a 
qoe 8€\ destina, alo esses, pelo menos. oa 
jUifo& formulados por mui dis\inctas peaaoas, 
entre estas edeantados medicoa no livro de 
impressAo qoe existe no referido estabeleci· 
1\ento pbilantropico. 

Em poucas palavras mais direi, que em re. 
laçAo aos doia ultimo& (lneaitos, no dnplo 
ponto de vista cllmaterioo e medico, desde 
quo o fotnro pnilblo do tuberculosos &Pja 
vaeado nae melhore• recras de hygleno ge· 
ral. 

Hade por !<>roa beneftoltr os -enfermos di · 
reotamon~, os que forem abl internados, o 
lndlreo~mente os outros de moleatiae dit· 
ferentes- ürando desse fac . o, a cidade os 
melhores proveitoa- porqno, oom a hospl· 
tallsaQlo doa pbymatosoa ft J&rá ene mais 
abrigado do contagio a qae está. agora dea· 
graçadamente sujeito. 

Ae vantagens oltmatericu do altio onde se 
assenta o hospital, attendeudo á boa contl· 
gBraçlo topograpbtca é emine~emen\e pro· 
pioia á salubridade. 

De taoto, nesse immenao e formoso valle 
alpestre do Parahyba, t ~ ve o collega telici· 
clade de enoontfar esse plateau aproplado 
para um bom Hospital, descoberto, de oade 
a vista se deleita num panorama indisivel 
mente poetico. ahl onde 80 resoira om ar 
puro e 8ecoo. j6. 'Pela soa altitude notavel e . 
su rtlotent-e, já pela permeabilidade do torre 
no, oviden\emente calcareo. 

Aléa do qoe é cercailo ao mesmo tempo 
que isolado cio tlorestas extensas donde o 
provavel desprendimento de essenolas re· 
sinosas de •nta utitlldade para os doen· 
tes. 

li'ia maito longe si nio tosse o estado 
abatido de men espyit!', com molestia em 
pessoa oara par~ mnn, mu ess1s considers· 
ções bastariopara exprimir a minha boa von· 
Uda para servit·o sempre. 

Terminando, aproveito o ecsejo de dar · 
lhe os me os calorosos para bens pelo trium · 
pbo que obteve inaogorando a primeira 
obra de humanidade no nosso muoicipio qoe 
ha de guardar o seu nome cem veneratlo 
e respeito, para ensinar ao11 seus tllbos a re· 
petil·o com amor e gratidão, apontando-o 
como benemerito. 

A Bahia, terra dos homens fecundos, n!o 
ptidla esperar dil seo tUbo oatra norma de 
proceder; agasalhado no n!tho E'tado de 
Minas com toda a liberalidade de seu · spl· 
rito patenteou lhe a soa gratidil', dotando 
aos seos fllllos, oJm oma oasa onde se po-
dassem rooolber. nos momeot()B 'tli ctivos da 
vida. Do collega a.fmlrador. dl". Jovlano 
de Resende. 

Porto Novo, 23-7 -·009. 
Jnb do Fóra, 21-VIl-0~. 
Prosado c·Jl tega dr. PeloTa Fonsec1. Saadt• 

ÇÕ 28. 
Respondo aos qaesitos qo~ me f~tz e pode 

t..zar de ~ta o uso quo convier: . 
Ao 1.·-As tres conlições fQDdamentaes á 

hygio ne architectonica. F!o rela\ivos 6. bn· 
midade, aeraçlo e illumina~o solar d :>s pre· 



diog; a 1.• ;itGt~n~t. ... ~i. pela oieva9lo sobre o 1 o BP. Deito• de Sousa (oao devolven 
atl ' • as 2.• e 3.• pelas abertnraa lar~&~~, ~1- o sou diBourao). 
tas o em rola !o oom o eapa90 de cada com· Vem á Melta, é apoiada e poeta oonjllncta· 
modo. mente em diacusal.o a aegointe 

EsUe trea cond.lçõea acham-Je perfeit&1J8D· Eme:1da 
te y.reenohidae DO Hoep\hl de S. 8alvador de 
8. Joeé d't\lém Parabyba. Aaeim, o Hospital N. 17 
preenche os preca~tce de hygiene e pode Acorescent-e-3e onliB' convier: 
o1rerecer conforto tndispensavel aoa doen- Art •• A dlaria concedida ao delegados *· aoxlliare3 ser& de oito mil r éls e deverá ser 

Ao 2.·-As condições fondamentaes bygto pag-, quer estes es~jp.m ou oil.o na eéde de 
nicae para um edilloio qae sirva de pavUiílo suas ctronmsoripçõea. 
para tabercoloeoe, t io: os da respos"' ao I.· (S. R.). 
quesito e mala pureza e soccura d'> ar oo Sala daA sessões, em g d6 agoa.to de 1909. 
clima, e varandas ou cobertas, anoexaa on -Hel,or do SoOBa. 
teciladae, para oa tuborouloaoa 'JO&arem du 0 ••· tteoaa FlsuelPedo (""" r"''' 
rante o dia deataa animas Tantagena no aão do oradc,.).-dr. Presidente, peoo a v. 
muimo· grau. exo. o obaequto dt' mandar o projecto com ·o cume da collina om qne ae ach"& o Hospl· •s raspectiv&9 emea4as. (E' 1aU1(tUo). 
tal e o loeal elD que se projeo\a a oonatru .Antes ele ooasecar. pe4.irei aos meus o lle· 
cçlo do pavillllo para tnbercu1osoa. e pre · gaa, em visbdo cbminut~ nnmero de depu· 
aumlvel. pela sua 11ltura elevada, pelo c 1m tatloe presootee, r lll sahlre~ cio recinto, 
pleto Isolamento de htbi\açõ t>a o aeparaçlo atlm de quo se m"utenha numero para qo.e 
de outros morro1 pel a fundos e pela treote eu possa justidcar as emendas. ao cap"Qlo 
dominando deabravadamente o exteoao valle qne ee diacnte, e me pronunc1ar em nome 
do P rabyba., qne po alia a seccora e pu da coDUDistAo eobre as que foram apreaen-
reza oonstan\es n ·e morros em taes condi· t&daa. 
9(5es. . Nlo 6 uma ineinnlolo ou censura que faço 

Aqui sobrevé m a qnestlo do olima qnen· aos meus dignes oollegas e sim um appello 
ie de regilo. ptril ver a e conseguimos hoje votar, em 2. • 

Bm geral é nas regiões trlaa, o frias at~ a Clisouee!o, o orçamento do Es~do. . 
neve, em qae o ar é mais oro e aecco, 

1 
Consnlto a v. exc., ar. Prebldente, u está 

sobret udo em regilo de grande. alti~ude. em ~toUB~lo, lóment-e a parle rf !eren~e ao 
Estas regiões beneficiam mata os tubercu· oapato1o 2; , ou si 'odo o r asto do proJecto; 

l Jsos em gorai t odavia, é hoje Teneido qoe pois, como devem os meus collegaa te rem 
qoalqocr o lima, mes mo quente, naquellas visto, os uatolos artigos, embora nAo o t~ ::ba 
condições, é apropriado a sanatorios para sido declars.do, toem parte de urn oap1tulo 
tnbarcnlosos e o ideei é ter-Jo sanatorios em separado. 
em regiõas quentes, t emperadas e !rias, por· o sa. PREUDBNT&:- Eatá em disonsslo todo 
que constituem recursos a applicar para uns 0 capitulo t.·, qoe é o resto do projeoto. 
e paa:!!. outros tuberculosos, conrorme a to· o sa. S&NNA Frousmsoo:- Sr. Presidenté, 
lerancia indhlcln•l. a commisslio, orçando a despesa publica para 

A.Biim, a localidade o1rctreoe vantagens á. 1910, teve em vista as tabellaa que lhe !o· 
construcçlo de um pavilhilo para tuberculo· ram apresentadas com a prop ata d~ poder 
sos. exeontivc; o todas as despesas c .>ns1gnadas 

Ao 3:-A. qaestlo do perigo para os ba· no projecto, o foram em vir$ude de leis or· 
bitaotcs do H.Jspital e para 111 populaqlo c•e dintriae que as decretaram; a~ par acaso, 
ante o argumento ~n:ator e é qoe maior é o consigna algoma verba. do despes s~m _Iai 
perigo da promisontdade dos tuberca1osoa que a auotorize, estarat prompto a JUS\iíl· 
oom os sll.os nos doillicllios e n& uoiedado. cal-a . 

Ter uma cl\sa e.n que se separem os ~u Assim, poi~, parec:--"lle, quo a clevaoll.o de 
'be~culoa _dos sll.os, evt~ando aqaep• prom\s despesas ~~ bem que poquenas , foi feita den· 
outdade, e Qma neoesetdade de 1. or~tom. iro das leis votadas por efJetto da edgencia 

Accre co que so~ o regimen hospi~lar as do aerviçu poblico. 
medidas }»ropbylattcas elo ~xeqniveu e no11 Ditas estas palavras. prometto EOr breve 
domioillos silo em geral; estas medidas tão na expo i (}i 1 qe.e vou fclZer & C.:&aa . 
taoeis de appli'?ar pois num pavilhlu e~ A commtul'> examinando o artigo 2. ·, pa-
retaç o aoa h ab1tantes do Hospital, respe1 rapgrapho 18, numero 13, veriftcou que seus 
tidas aa regras do lsola...Clooto. termo3 pooco claros, poderão tra zer davi· 

As im, o pnilhllo conatratdo com es ~íl· das á d'istríbui.;lo da verba, destinada ao pa-
gNa da sciencla olo pó te coostitair per•go gamento d JS carcere r os e, assim soado, 
pau os h bitantes do Hospital e muho mo· formulou uma emenda para esolvrecer o 
n?s pau a po,ula9lo da ciliado. E si bou· enanoiado, cujos t ~rmos silo os srgaintes, 
vos; e perigo seria muito men'r do qu~ a (li}: 
co!lvivi! nci nos domioilios. c!o art. 5. ·, § J. · n . XIU-aooreeotnte-ae 

Ao 4.·- D.:ldaz-se das consiliersçõ~s a!lte· in fine -e maia 30$000 por mez a cada um 
rfores que poderio lucrar o ~t toboroaloaos dos carcereiros das cadei~&s de cBarbaoena. 
qoo forem recolhidos ao pa't'llhlo'. Juiz de Fóra, Uberaba, Diamantina e Pouao 

AI gre, elevando so a verba a 42 480 000.• 
Do collega e amigo. como vélll oa meus collegas, a commle~ão 

Dr. BJairlo de Meoeze?. aocresceotou a eua robrloa a cadeia de 



"Ponao Alegre, J»l ocmaid.eral·a de gNn4e d.ó moemo artigo, § 2. • n. 23, lliga·se: . .• 
movimento, e cadeia central. 1.000:000$000. sm vez de 1.200:0001000.• 

o sa. BnuARDO n l AJURAL :-B' verdede· o .E' na .reducçle que vis o. eq:nllibrio Ol'· 
qae v. e.xc. e&tá dlsendo, o aenioo do cal'· çamentario, te ndeote a evitarem-ae surpro· 
ceretro da cadeia de Ponao Alegre absorve sae · 
todo o dia e tempó. AlrD4smoart . 2. ·, partgrapbo 2.·, n. 3t 

o PR . SENNA Fia UillRBDO : -Ha, apenu , o man4a oa acgom~ ~meneia lU}: . 
aogmcnto de 601000, c:Qrreepondentes ao car- ~Ao m~&l1\ú artigo,§ 2· 11. 32-lit ~a : .• . •• 
careiro da oadei• de Pouso Alé~e. .240!0001(]()0, err. ves do3. 240:000 600.• 

Ao lneõmo artigbn. Zlllpl'e"Bétito a segam· Slo e tas as ~mandas que a commiselo 
te elll l!b<da (li): · maaM aos 8c§ 1. • e 2. ·, do art. 2. •; pas· 

cAo lheâlllo ntlgó ' §b. 2' , letira ~"a- li· seril ago~~a ·a.ju.atUloar aa demais emenda& 
ga Pe :'" fine- caeodo 1!8~0 ao eeobollla. ás dif'pneiçõee geraes .do projec.w. 
- supprimndo-se na lettra d-in fine IC& ])a Dia nma 88&8 emendas (le): 
lavras e \:800$000 ao ecoft'õlóo.• c0n4a convier: 

Houve na organização do pl'bjecto om P'O· An&l~~. E' mantila "' diaposiçlo do art. 5.· 
queno en bó 'qllé á ""., ttlll1l ~ • da let o. 470,~e 14 de setembro de 1907, re-
ceita a emenda quê ll)reten,é. dl o qoe· !ativa ao pag~tme nto dn subv~nções - a oaasa 
évita se taa. b~m cObtbllo lío 'd llobrameá de oaridad •; a db,po i('A.o doa arts . 11, rela · 
to de nttir-8 na '8ecrMalia das FinábO&Ih tiva á Jjoda de cu h~< de) delegados anx.illa-

Sr. PrPPidéntl', falar nene dl)})t rttlãeóto res, I\ quanto aos o• cmios aos exportado· 
ad loistrativo1 devo >éllter -a 't. c. ~e o · res de mais do 50.COO kilogrammas d:e man-
ser vtços que .Ptfr êJltl tlotreD'), rborgabiU o teiga ; 14, qu11 nto ao rrgistro de utolos de 
como o roi ui ianlmen~, nada dêiXam a de- pbarmacootlcos ; Ir-, quJl.nto aos di trictoa Cle 
s~1a't. quanto 6. cont-abilfd d e. engenharia do Rstatlo, t fdos da lei n. 486, do 

Si hojf', sr . Pr eetdentt>, qnlz rmos t .. z r rt de setembro de 1008.• 
nma dev sa, para tro conhecer qual -a itna· Como v . exo. vê, er. Pr('sldente, esu 
ção financeira do Estado, é coosa que pouco emenda, encer ra moltiplos assumptcs, pre. 
custa rã, ta l a promptid!o e clareia da es· vistos pel9s artigos da lei n, 470, que a emen-
cril!tli . da visa manter. · 

E tam s em agoeto, e é muito pos~>iv 1 A primeira parte, con iate numa disposi· 
que. uma visita feita à s3cçlo da oontabil!- ção de lei anterior, que a commisslo pro· 
dlld1', os po sa a dar a conhecer 1odo mo- cun manter -para ftscallzaç!o da distr ibui· 
vimE'nto financeiro do EE>tado até o mfz de çAo de qnotas a estabelecimentos de o&ri· 
junho proximo passado. dade . 

o R. Jolo LISBoA :-!inda honfem tove A segonda -part~. retere-se á ajuda de cna · 
Entrada nesta Casa a mensagem do governo tas aos delegados auxiliaree, quando fóra da 
sobre approva<ão de contas do anno pas11a- Capital do Estado ou das sédes das respecti· 
do, e, esEe fact.u nunca se verificou no Ee vas circomscripçõca . 
1ado . Referindo me a esso assompto, compre-me 

o SR. SE!~ NA PIGUEIB.BDo :-0 balanço, sr. dizer que a commisalo aceeita. por ftmquan· 
Presidente, que antigamente tomava dias to. a emenda a-oresentada pelo nosso digno 
e dias e até mezes hoje, em poucas horae, coll!'ga o sr . Heitor e Sousa, promettendo, 
póda Eor dado, mais es ctamente do qoe em 3. • dlscussAo, dar-lhe outra tórma. oo 
cotz.'ora. mesmo aooeitQl a in totum, o qoe depende de 

Muito embora a reforma tenha aumentado estudos, qoe a commisslio vae fazer . 
nm pouco a despesa, vae ella prestando in· A terceira parte da emenda. nada maia é, 
oalcolaveis servioor, melhorando em multo er . Presidente; do que a reprodocç!o dê om 
a fiscalização, e a situação inoerta.dos em- dispositi vo da lei, votado o anno passado, 
pregsd s q o têm conta C(ltl'fnte com o E&· pelo Congresso Legislativo do E tado, con· 
tado, o que, antes da reforma, viaM se em cedendo nm premio ao produotor que fizer 
ericR embuaçoP, fOis, no ajustes de soas ama exporta ! o do manteiga, EUperior a .••• 

contu, ás vfzes erabl verificados slcancoP, 50.00 • kilos. 
quando contavam com saldo e vice-ver~>&. A quarta parte da emenda, relaciona-se á 

As C(l ntas das collectorias l o tomadas de uma medida quo a comm· sllo entendo oon· 
mez em 1rez, o qoe tom sido de vantagem eervar, porque como os mona coUogas vêm, 
extraordinaria par a ftscalizaç:Ao e para é referente ao registro ~e tüolos pharma· 
proprios ollectores quo têm t-m dia soa con coutie 1!. 
ta de mo-v imen to. Sobre a ultima part~ . tenho eu a dizer que, 

Emtlm, r.r. Presidente, nada deixa a dese- por falta de tempo, a commissA.o nlio poucle 
jsr a reforma feita na Secretaria das F'inan verificar si o artigo de quo falo deve ser 
çss. qu€', no meu entenlfer, -vem attcnder a con~ervado ou nAo ; e. assim sendo, deixa o 
tod s os Interesses, até do pro-prio admi i e· de empenho de b 1 tal'efa para a 3. a discOS· 
trador do Estado, qoe ê em dia o movimen- sln. 
to ftnancPiro e podendo melhor encamtnbar Diz ntra emenda (l11) : 
011 negociC\8 po blicos. l: Ublloando no otpm cArtigo. Fica o governo aoctorizallo a rea· 
ofH.cial. o balancatb da receita e ltespes men· titoir á. Santa casa de ltUsarioordia da cidade 
eaPs de Minae, viv ndo, porta'Dto, ás claras. • do Turvo, a qoantia gne lhe foi descontada. 

A&llim sendo, elo 1Dais que justiftcavcll; a titoloc de exercicirs findos. nas snbven· 
algnns a.ugmento de despesas oc:1castonadas c;lles que ·lhe foram pagas o qoe for apurado 
pela refor a a qtle Ir! e venho t'eferind_, . ' ou constar na S ria 1 Pinaaçae. 

Ao mesmo rtlgo, § 2. ·, n. 23 manda a se Paragrapbo nnioo. Fica egualmente aucto· 
«ointe emenda {li): rlzado a mandar paga1' á Santa Casa de Mi· 



8 ríoorcUa de Jtabir~, as g_oantiaa que lhe to 
ram eontliDAdas em oroamen o oomo aoxilto 
e cabidas em exer~icto dndo_, oomo con a da 
8eoretaria .das lti»&~Wat_. 

Refere-se . ,.eiDef.ll\a a so.bvenQõ ~ 
oaaa" de caridade, qo.e Dio -pncleram AJer pa 
~aapor terem ~hi4o em exeroicios tlndo~h l 
p.or nlo .t~rem ido remetlidoe ., Saereta ia l 
da Fwnoat~ , s do.onmenks e:rig dCH pelo 
an 5. • d• lei n. -4:'14. · • 

A -e.sa de Clcidade do Turvo, uja ~.arba ' 
iin oahldo em exercioio tlnd , d con , 
em 10 .f·, recebeu o aupüo oonaignato, mas 
é justis imo, raz avel mesmo, qo.-, ~ll r.ea· 
ütuido ao eat belecimonto as qua!Wa deaoon· 
ada. 

Dis omra -emenda (le) : 
c \~flO , Pica o pl'&Sictente rto Estado au· 

otoris do a abrir um ol'81JiW até a quantia de 
qurent oontos de réia par. razor face as 
despasas a se realizaram com o Congl'é so 
Br iletro de M d\c na e Cirurgia, a re011it'-se 
nesta pitat em '1910. e A oncedor o uxi-
lio do 11• 1 contas d-e Téi á S-:otedade Mineira 

e Agrionllnra -p&l"a que, 'P" te os eervi e 
que tem m mira, floando p~ra iuo aber~ o 
neoeesario crodtto.» 

Bda medida é emattençlo a aegointe men 
su~em do er. pró idl nte do E tado (le) : 

Por se meio. a commit o p"'Oe:ara oúm · 
prir nm oomp,.omis• o, asrnmido pelo governo 
o anno pa~ ado, consentindo qne se rennbse 
nesta Capital, para gloria do Ket.do, 3 2." 
Congreuo Bruileiro de Medicina e Cirurgia. 

Penso qne a prova de oon iderac;lo da no 
l-f'e m s do Congre ao, eacolher...do o nosso 
&tado para a na tutur reontlo, deve ser 
corre pondida pelo poder publico dando aos 
membros do Congres o, dnnnte a soa perma• 
t'lenoia aqui, o agasalho convenienta, de 
aooordo com os tóros de povo ohiliz do e 
progressista, levando a . ·m do Bsiado e de 
nossa sociedade boa im~l'es lo. 

A emenda ainda aJz (lt) : 
Sr. Presidente, a Cl..'mtDÍE!slo, oorrespon-

dando ao appello .da Soeledade Mineira dê 
Agricnltor a, em boa hora oreada no Estado, 
no qoal solicita om aoxiJio para soa manu· 
tenção o tancoionamento, pensa c.oo se não 
deve regateal·o, viato que a ocfedade pode 
prestar oons serviços no tocante á propa· 
gandr. ;o~ gricola, destrlbolção de somentes e 
em tudo mais quo se relaciono com o de& · 
envolvimento da àgrfcultura om Minas e 
sua movimentaçlo ecrn mica. 

UM SR . DBPUTADO: - Era até extranhavel 
qoa o E· tado de Minas nlo possoislle uma 
sociedade desse geoero. 

0 SR. SRNN.A. FIGUEIREDO : - D Z ootra 
emenoa (li) : 

cA.oc:resoente·•e onde con:vier : 
Artigo . A revia lo das collectorias s&J á 

feita triennaJmente e nlo aono.atmente, se· 
gondo dbpõ1l 1) deo. n 2.182 e a lei n. 459, 
tomando·se o altim-o mez do trtennio ante· 
rior para substituir o ultimo 111e1 do trien· 
nio a qae te re!et"e ctt" lo.» 

o deore~ n. 2.182, lletermina que a revi· 
s!o das collectlorias eeja re ta annoàlment&; 
porém, lendo eo o relatorio d-o sr. ina,ector 
do be ouro, nelle e. P. de onsm, com mui· 

to <ll'üeri..o e obaervaolo,qne e a reviEão JlilC) 
de.ve &eJ' •nnual; DOiP, que o movimento lia 
receita de ema oollectoria · ptJde ser menor 
de o anno pau. ootro, devido a 1can as iil· 
determipadas e llD anno aegnt» e roctA mo· 
dttloa.r-se, alél!l do aanioo qQ.e accre oe .. 
Secretaria. atfun op.ina elle, p ra que a rovi· 
sl!> se.ja feita 'Gcíenn;almenté. ' 

Está liUim radlgi ta u.n:ia : outra omeni• 
(U) ,: 

DJ.z JD ts onh'a emenda (/1) : 
• A.rtigo. O gove1100 pod r&. reorganlzu 1)8 

priacipaes ooUectorta ao E tado, "' i &ndo a1i 
e ,pes oaJ IDJUB .Domeroso, de modo a. a tis-

fazer é.s eligenciaa do sarvtço ·p blico.» 
V. exo .• ar. Pre~ideoie, e meo11 oolJe.gas 

sabem que lPlJIOR colleo10rbs no Est~o de 
extr•ord.toarío movimcntto, qu ~ndo é oert'o 
qoe, neiJas, o senioo, feito sóu:e :- t 1 pelo 
oolleotor e e cri vlo, ilca mnito pr.:>j 111ii<:ado 
e rtomoraio e que mais perd~, com i so é 
u povo, qoe sobre preJoizos lievido á demora 
o c s deapaóhos. 

·Sr. Presidoot~. dou tedPmonbo do movi· 
mento extraordinario das coJiect rias de 

' Barb!. oena, Joi.z de Fó a • . • 
0 SR. NILSON UE 8BNN.A.:-"''a. Capit l 
0 8'R. 8:BNN.A. i'IGUBIRBOO ... O d& Cspiill 

na p&'l'te referente ao p~gamento do im.porto 
torrttorial, prtnoipalm.ente, par a cojo fim. r a 
Javrodores doium as lavouras, vindo 6. rédo 
do monicipio, viaj n.io distancia'! eoormeP, 
e nllo podem ser atten!lidos tio de prompt • 
como era para se desf'jar, devido ao poFsoll 
dd•Jien e da cotlector.-a. (Ãpo-lado8}. 

O L ~ lGNACio MURTA: - A'd vezes visjam 
mais do 60 Jegll~l'. 

O SR. SENNA. FtGUETRBoo : - As reformas 
d colleotoriàB de maior movimento é coQ@a 
qoe se impõe, aogmentando·lhes o pessoal; 
é ao to urgento que proe_urat á attender di · 
teotamento aos in eresaes do fteoo, ao mes o 
tempo ~olxando satisteit~s os oontribaintes, 
qne nAo !ogem ao pagamento dos impostos, 
mas o fazom aborrecidos com ditdooldades 
qoe encontram em ser despachados com 
promptidã.o. o sR. HEITOR DE Souz.A.:- Pagam, mas aa· 
hem botando. (Hilariàat:U). 

O ~R. SENNA FIGUE.IRKDO : - Diz oc.tra 
emenda (li) : 

cArtJgo. As vagas de c10Uectores e O@cri· 
vàes sorAo preenchida por aqueJJes agentes 
flsoaes que, além do satlf,!azer âs eiigenelas 
da leglsll ollo aoioal, provarem a saa pon-
tualidade r.o recolhimento dos saldos, 11a 
correc~o de ser•ioo, na dedioaoio e intelll· 
gencia prov:l das no exeroitio do oargo, e 
out.roa requisitoe.:t 

Sr. Prealdente, como v. e;Xc. vê, retere-se 
eata e.tBenda ao preenchimento de vagas qne 
se derem"nt-s oollectoriAs, crando-se preteren· 
oJa e eqnelles aget~tes tiacaea qne dee.empe· 
nbarem as soas taucções com dedio•o!o, apre· 
e.entando a esoripta sem errotr, e bem nitada, 
mosuando serem bons foncolona.rios, e, nAo 
servindo só, como, aomalJnente. o oriterio da 
dhlda aoti.va dando-ao a pre!crenola ao que 
menc;.r divida aoti.va apresenta. o em-

·IDlllo ..e o prem o deve er tidoe eomo re~ 
oompen á endidlo no comprimento de 
clevereP. 



Maia outra ementta dis (li) : 
Artigo. A ftanoa doa ooiJeotorea será a 

20." put'l da renda medh& verificada nos 
1irea aon.,s aotetior-. •. · 

Peltl lei vlgen ,e, a fiança ~ regulll.da, to 
man4o liO a media da renda t!'iennal de um~ 
oollMtoria ordesaa media a 12 • parto oonatt· 
toe o cqaantum• da fiança. 

Sr. Proaldoote, es a d·apo&ii.Ao, pa e ~o en· 
ocrrar c ·rto (~'lgero,porqU-tnto, moços com-
petentes o do probidade provada, doi um do 
occ upar PFsr s logare!', cnde poderiam pres 
t11r ao E tajo importantiasimos serviços, por 
!boa f,Jtar ·a ~ança ou mt>smo quantia pua 
completai a, Btatatando desses ca&rgoa muitos 
boml'ns probos e eom,etenteP. 

Ora, ar. P. esidentt>, ~ sabido qao, po~ ter 
com qao prestar a, dança, nA, .doa o coll~-. 
otor iohibtdo de . defr•nd~tr aa rendas publa · 
cas, lançando mio de quantias maio ~es do 
que a que lhe garante a ftaoça, e, ~lisi~ 
sendo, entendo, nlo dever ser eaae cr1ter1o 
para nllmeaçõell de collectores, pelo contra· 
rio, abrir ass portas aos bJna, mesmo que 
nAo r ossam dar elevada fiança. 

Acho que a medida, por ser liber•l, deve 
merecer o ap9io da Casa; ella vem facU ,tar 
a nomoac;Ao de peaaoaa compesentea que em· 
bora pobres, Elo honestas e poiem prestar 
opttmoa eerviçoa á causa poblica. 

Di& ootra emen:la (li): 
cAl tlgo. Os collectorea em ger•l, qcaes-

quer representantes da Fasenda, perceberlo 
nas cansas desta, ouatas de advo~ado~ con-
tadas pela l ~i n. 105 e pagas por 1nteuo; -
nos ioventarios e outros actoa ss do art. 76 
da m sma ld , sPndo qoe, nos omolomentos 
do valor lorarior a J:500IOOO, aerli'> taes ooa· 
tas por metade, uivo nas eanasR CO? q.oe 
de tnbir a tszen ia, qoando nlo te I Ao d1re1t' 
a costas. , 

E' uma medida juda como vê a Casa; pois. 
da costas aos colleotores pelo trabalho que 
têm, na d f<lsa dos lntereEses da f"zenda, 
quando tazem in ventarlos administra ti vos 
que, pelo regulamento vigent"9, não lhes ren· 
de causa alguma, dando lhes trabalho, em 
prcjuizo de ootro1. 

Outra emenda é a seguinte (li): 
c Onde convier : 
nrtigJ. As pensões pagas á Aasistencla 

de Alienados tlguruão como receita publi ca 
na vcrb~ - annuidadea. etc. e tlca orQada 
para 1910 em 25:0001000.• 

Rofare so esta emenda ao serviço de aasis · 
tencla de atliena1os qoe ja vae dando ao Eg. 
t•do alguma rood~t; devendo, portanto, figa 
rar na receita publica. 

Si tivesse ~itto poesivel. sr. Pre idontP, es · 
tabelecer na Assi tencb,uco pensionato rego· 
lar, capiiZ do attrahir oa do ntllB pau o Utl· 
t~ bclecimeoto, tal vez que nenhum onu1 dé se 
ol! ll ao Estado; ent retanto, apesu do não 
m tar o gaoiudo convenientemente, o assim. 
tiDto qu~tnto tom sido possível, já poude cl le 
oar, nus dois uiUmos ann<JB, uma renda mé-
oia de 2n:ooo 000. 

OutrA emenda é assilll concebida (ZI) : 
c AccraE c an, ~ ·se onde convier : 
A.rtagJ. Pica man~ida a disposiolo cou~tan 

to do ~art 1. ·, da lei n. 467, de l..t do selem· 
bro de H)07, ?O.Iendo o governe>, para de:cn· 

volver a vlaolo !errea do Edado, adqolrfr 
ou alienar eatradai, constrntr prolongamen · 
toa, remonbr linhas e fner os aocordoa qoe 
!orem j oi garoa necesstrioe .• 

S • President(', et'- emenda rep 'O dos dis · 
~oail}õas da lei n. :167, de 1907, a.uotorilan· 
do c governo, para poder attender á todas 
as 1ouu, entrar em aooor do com -a •. oompa· 
nhiaa de setrAd a de ferro, para o ftm de 
adquirir linhtt~, prolongai as ou revendd·as 
t. emprO&Il qúo as qneiram comprar; alo me· 
did&S iadfapensaVOt8 a nOSi& Viação ferrea 
afim de unU rmieal·a e ayatemathis•l a, o quo 
Sem •sido iaapoasivol em face dos obices qoe 
as empre11:1. 'fJort>cem. 

(Aparter). 
Assim, sendo n cessaria a ayatemat,aaçlo, 

é indlsponsavel ftoar o goverDo habilitado 
de meios para poder agir de accurdo com 
~ interesses as do Ea,ado e das proprias em· 
prt> zas. 

Diz outra emenda (li): 
c Artigo. Fica o Presidente do Estado ~U· 

ctorilado a reorganízar a l~~tpransa OCilClal, 
adquirindo o material que ror neceaaario, 
para() que poder& despender até a quantia 
de 4!>:000 000- e a abrir o credito aupple· 
mentar á. verba c Possoal da Secretaria das 
Finanoas • -para pagamento do accresci· 
111ento, verificado em virtude do dec. n. 
2 5 9, de 17 de maio di' 1909, doando ftx do em 5:4•JOSOOO os vencimentJB do c Auxiliar 
do Chefd da Cmtabilida1e da Secretaria das 
Finançu•. s . Presidente, a reforma da Imprenta Ofd· 
cial se impõe. 
H t>~ diae, tive occaaillo de reol.mar contra 

o aervic;o alü feito, com relaç!o aos no&Boa 
tubalho.; entretanto, soube que nlio é a lm· 
prenea a culpada, nem tio pouco o aen pea· 
soai e que tudo isso é cauudo p&la f11lt.a de 
material, tornando-se necaaaaria a aoquielçlo 
de novo e mais o~pleto. 

A segunda parte d& emenda, abre um cra· 
dito para pagamento de di11erenças verillca· 
das com a reorganilaçlio da Secretaria de 
Finanças,di1farenQas proveniente de desp~saa 
acorescidas com o melhoramento d'3 aernç~s 
de escripta e ftscalisaçlio. 

Vou ma re!drir á uma emenda de import. n· 
cia capital. 

.B' conhecido o grande embaraço com que 
luta o E ·tado, por caufa de vRrios Eerviços 
quo correm pela Prefeitura, qoe, por tH re · 
curRos minguados, nlo pode attender ás cx~ 
g .•ncias d'om' Capital ainda om começo, 
como a nossa, sendo o E tado obrigado a con· 
correr com som mas ele vadll8 para aJli. r . çlio 
de mu\t s orviços. 

Eotretant . ar. Pre ~idente, é urgen~ qoe 
sa abra conta corrente oom a Preroitnra d~:~o 
Capiul, paro se saber qual o 110u d~bit_? ex'l· 
cto com o Batado, o assim, hqatdar ae 
pel > eaoontro do contas, as soas transa· 
oções. 

Annuncion ncs a men agem do ar. dr. P.-e. 
sidetno que o debito da Prefeitura era de 
cerca de 3.000 contos, oelo que se vê que 
ella tornou,so gran se absorvente dos di.obei· 
ros do Thesooro e tadoaJ. 

o sR.JoAo FRANQA:-Apoi do. 
o aR. Sl NNA FiGU&IR.BDa:-Apresento, por 

i ;E o, o ma. emenda que aoctoriza o goveno a 



ijqoidar <:-,;___ .;;m li Preteitora, abrindo-lhe 
-.:ama eonta c!írrcate, com o Tbe1ooro, pela 
qoal ftcarlo \Slaraa aa soas rel~ões com o 
Babdo. 

Sr • .,reaidentt-, ontra aede de deapaaa, qoe 
T&e pezando sobre o Betado é a rellliiva á 
conaervaçlo da& oaaas de fllllcoionarioa. ~ 

Slo to, 15, 20, e 30 oont4ls anntlalmente 
que o gover·no gaita; qoando é oerto quo o 
deaoon~ qoo oa tunaotonarioa !l ... tlrem, para 
amortização do capital (lmprtigallo na con· 
atrnoolo deaaaa oaaaa. além de dimlnnUiasi · 
ma, oonatUoe renda da Prefeitura. 

A. oommisslo, entlo, resol't'eo oUmtoar eaae 
deb!\o doa fuooclonartoa, e, porhnio, a der-
pesa com concertos de oa8a8 qno, no correr 
de annoa attiogiri a nma aomm,S elenda. 

Aatilll apreaenio a aegninte emenda (U1: 
Onde con~ier: 
A.rtbo. Fica o Presidente d.J Bebilo an-

c~riudu• a taser encont.ro de contas com a 
Pttfaitora da Capl\al, lenndo a eu credito 
senl~oa estadcaoa por ella feitos. 

Parag apbo Uma -...es Uqulcladaa ~ con-
tas a que ae retere este arUgo, ftoa e:dlnota 
a dt'rida activa do Batado, reealbnte ele oon 
tiruoçlo de casa• para.,re"tldenciaa de fonçct-
ouarloa publfoos -neda Capital, da qnal trata 
o ~trt. 3. • «ta Jel Addlcional á Conslituiçlo 
n. 3, de 17 do dezembro de 1893. 

P•r .. grapho. Gozarlo deste f•vor, ftcaodo 
exonerados de pagame!lto, os proprietarios 
qoe tiverem pago aa prerbçõea devidas. até 
o ft..m do mn anterior ao que sa referir o 
citado encontro de contas do Estado cem a 
Prefeatnra da Ca pUaJ. 

Outra emenda prcenra auxiliar a Profei 
tora nas obras publicas, da Capital, maA ao· 
xllio limitado, allm de qlle nAo Bfja o Esta· 
do constantemente viotima de saques para 
pag1mentoa de serviços reaUzadoe pela Pre· 
f• itura na Capital do Estado, com p zar de 
outras munioipalidadoa que nenhum bene• 
ftcio recebem e por eU1s reclamam. 

O anxilio, concedido pG;o modo estabele· 
oido na emenda, nio r,ode trazer reclama· 
çio das mnnicipaUdadna mineiras, porqoe o 
Estado deve procurar meios par que a soa 
Capital seja capai de a\trahtr vlaUantes e 
bem impresdonal·oa. 

Mas, ar. Presidente, para qoe o thesonro 
nlo Eejs. const.antemenie sangrado, a emenda 
determina qlle esse an:r.:Uio ft.qne redozldo a 
200 contos aonoaes, nio exceda a essa quan· 
tia. 

A emenda 6 a se~ulote (li) 
cArtigo. Uma vez feito o encontro de no o· 

tas a qu~. ee refere o arügo anterio r, o Esta-
do c~ncor.rerá com a qoantia de 200:000fOOJ 
a nn11aec~ para obras publicas da Capital, tl 
cando en~endido que só eua qoantia se• á 
torneoid:l á Prefoltara dessa dda em dcaot J 
pelo l:!:stado.• 

(S. R. ) 
o ER. Joio Flu.NçA :-Nesaa qoeaiAo de ca-

sas acho que estamos een:io multo liberaes. 
0 SR.. SBNKA. FIGU.llUID'> :-Sr. Presidente, 

como v. axo. sabe. as casas dos tunccionarios 
foram mal uonalruidas ; o governo em f11ce 
das obrigac;ões aasomldas por occaaílo d• 
mudsnoa da capatJ.I, obrfgoo·se a oo~serval
as ; ·sai qoe tem sido reoondroidas oa refor-
mlldas algumas caaaa ecm despesa aoperlor 

a de (.011. conlltrooçA.o, o qoe nada iCitoressa 
ao B ta~o, qoe vê anaa renda!i ~mpragadas 
em aervJçoa par"colarea sem proveito para 
a 0ommonhlo mineira. 

O ~R. Jol.o FRANÇA: -· la&~ é om abuse, 
qne olo se josüt:na. 

O o. SEN!fA FIGUKlRIIDO : - Mae o governo 
não póde deixar as cuas em abandono e que 
desabem; porqno o prejoiloaerá tot~ l. e· eis. 
a raslo jnstitlcativa da medida qoe apreico· 
to qlltt, ai nio fôr aoceha, debará o ~w do 
sempre onerado; visa a emenda f..aer um fi-
vor, que até hoj constitue pesado onus ao 
Tbesooro. 

Sr. Prelidonte, diz oatra emenda (le) : 
cACJl'eaoento·ae onde oanvier: 
Ar,igo. Fica aberto ao govern'l do 'Bata 

do o ore~lto aopplementar de 67:800~ ... n 
robrlcaa doa na. V, VIl, e IX do§ 1.· do att. 
6. ·, da lei n. 48â, de 12 ele at~~mnro te 1908; 
para indemnizaç&o du despesas tditas com 
aubsidlo e aJsda de ,oodo a depo"doP ll a:e· 
nadorea na 188do e:r.traordioiir h do Cor ~res 
ao Mineiro,em março ;-mllia o ored• u do 
12 eontoa de reis para ajuda de cnt ti) ao 
Presidente e vice Presidente to Estado qoo 
auocederam ao ex\incto Preddento.• 

Creio. qne nlo precisa dejnatilloaçlo 
Sr. Presidente, a J .. i votada ~m 1906, lei 

que é ver.taddro regulamento " um artigo 
eon~tltocional, sobre ajuda do custo ao Pre· 
aiden'e do Bstado. 1 ó pó1o sor reformada no. 
fhn de legislai u ra ; mas nlo pQdla eU a pre· 
ver os tono t R &CCintacimentos de ootobro 
de 1008, que tanto deploramos, a mort~ de 
Joio Pinheiro. 

B' ~asim quo, pela · mortê d' sa11dcso Pro· 
aident;·. teve de ser chamado o seu ~abati · 
tato, patra o caso imprevist.o dessa snocossAo 
nlo havia Lido oonligoada a ajoda de c us· 
to de certo devida ao vice-Preaidente ; em 
obidiencia a lei oonstituciooal tem elle direi· 
to de :receber a quantia de.,ida, para o que 
ae torna necessarlo a emenda qoe iO, em 
nome da commiselo, apresento. 

Diz ontra emenda (U) : 
cArtigo. E' o Presidente do Bstado ancto· 

ri:lado a realizar operações d9 credito den· 
tro oo tóra do Paiz, aft.m de nnUlcar os em· 
prestimos mineirof.l, !uendo a conversio da 
divida em oondições mala untajosas par& c 
Bstado, qoer qaanto a juros e amortlzttio, 
qoer quanto a prnos. 

Pa ragrapho nnioo. Po4ler i o Pre~identl 
do l"1nado fazer egoal ope,raçlo at{t lbs ..•••. 
30\l.OOO para a converalo ·da divida da Pre· 
teit11ra da Capital. de modo a sonjzar, nio 
só o servi~o de joroa o amortização, coao 
tambem aogmenlo de prazo para seu termo,, 

E' bem poss\vol que ao poa a oMer no ser· 
viço da divida publica, rednoçlo de juroJ e 
maior prazo pua esse pagamento, com dt· 
minuiç!o ela quantia para amorti.uçA•; e a8· 
sim a commieaio propõe a medida da eu en 
da ql,le oa.lu dQ ler. e teodeodo-ao tlmbem 
ao empret ti mo da Prereuora, Mto com ,,. 
rantia do .Estado. 

A operaçlo consistirá no levantamento 
dom omprestimo em melhor s condiçõtH do 
qoe o ac\ual. refg,.t.ando-t e com 08 novos 
titulo& os aotlgoP, de mod() a tr~ s~r a'gom 
benotlcio ao Bstadc; ji om Barb1ce.n• Cet-ae 
operação identlca, emutind<.-se titulos do 



7"/., resgatando-sa com om prodooto os &n· 
ttgos que eram de 9"/o, o ocasionando isso be-
neficios tnoraveie á mooicipalidade, dimi· 
nolndo os encargos do oroameoto. 

Ootra emenda (li): 
cA.oeresoente·se onde convier: 
Artigo . Nã se comprehendem na 2.• psrte 

ao § 2.• do art. ·1.•, d.ll lei n. 459·, de ll de 
setembro d9 1907,- clonoidadea pagse })elos 
alomn s d<l s internatos o collegio&, pensõ~s 
da AS1listcncia a Alienados e outros ettabe~ 
lecimenws, e tnandad1iB reoolber ás colle:eto· 
ria@, das qoaes peroebel·lo os agente& tlsoat11' 
ao por ·entagens qoe lhes cabem p ela Jogis 
laçAo o;n vigr r, tl. o11ndo revog•do nesap rie 
o § 2.• do art. 21 do deo. o. 2.lf42. de 8 C19 
janeiro de 1008. 

Paragraph'l ooioc. Pie1llll abo-padl.s _aos 
agente ftsoaes as porcentatens que deu&· 
ra de perceber por taes at'l"eoda~~s. em 
virtude do § 2. u do eitado· artigo ·e d c. :B'. 
2.182, a ooh,lil' da data !la soa ~xeooçlo, vara 
o que o governo abrirá. o ol'edito r-eotso~ 

·A e~ se ·respeito diz a reolaURqio ia , · 
oretaria das Finanças, ao lado da dos int+ 
ressados :- (lê •ma parte do relat.orlo do 
ln&pector do Thezouro). 

o a rtigo, a qoe se refere a-emenda, abrang~ 
apenae, as ftaaças crimes e outr~s deposi · 
toa que doTem l!er restttaidoa iniegMiimente. 

l·IO qu r dizer qne o rc-galamento -exoe 
d~n a ld, por conseguinte, nlo devia ser 
execatad . 

São esbs as emendas que a commie11lo 
' em a honra de oftorecer á. Casa e para elln 
pede a soa attençio, de todo& os &l'P. dopo· 
t!Ldoe. Vou dar a optniAt> da Commis lo sobre 
as emendu apresent_das. 

Sr. Presidea,e, com r elaç&o a emenda do 
no t o~ o digno uollega, o sr. João Lisboa, deixo 
de jasti6ca1 a, porque já o llli brilhantemente 
por aqaelle collega. e, po!'qae ella visa con 
soltar os intereeses elas fontes daguas mine· 
raes do Estado, vllla melboral-as atlm de qll3 
pos3am attrahir os visitantes, f~tzeodo que 
elles dê'll preldrenoia t.s nossas estacões, em 
vez ás da ~aropa . 

Precisamos movimentar eaae capital-mor-
to: como seja: o nosso bello e sandavel cll· 
ma, as agaas medicinaos, etc., para o que 
tão neoessarios,melhoramentos qae chamem 
atten{'Ao de grande numero de aqua\icos, 
peeacaa rica que queiram descan9ar do:; 
trabalhos das grandes capitaeCJ e das fadi· 
gas da vida o, que, nii.o v ndo em nossas os· 
taçõ2s balnearias a\traoçlo safílciente, não 
encontrando confurto, preferem as estações 
da Eoropa ou me mo o Bl o clima. 

O loR. Joio LI~B JA. :-A medida DAo t !.'az 
onos algum &o Estado; ao contrario, ~raz 
van agen : com o desen volvimento dos lo · 
garc s ondo e e acham 119 aguaa mineraes; d• s 
estradas dl\ ferro que tcr!o maior movr 
monto e o &ta do receberá em quantia maia 
a ultada o imp'l6to t!e pas!ageua, e outros 
impo tos, além do deeenvolvhmento local e 
boa rapnillçto do 'Poderes publicoe. 

O ~R LBNNA P'touBtRBOl :-As!rim mo pareca 
da tcda a justiça a acc iteçlo da emenda. 

8 , bro a emenda do ooasCI caro eollega, o 
Pr. H itor do 8 OZll, jil ti•e occast!o de pro· 
nuocia~-me sobre ella; em 3.• dJfcussAo terei 
de ' etigil-a oc nvcniontemen~. 

A emenda do sr. 1 n4lcio Morta, visa be· 
netlotar a tres eatabeleoilllentos do Estado : 
de Diamantinl', dois, e om da Ponte No-n 
antoos no conero. 

E tá. a-poiada e predigiada por grande no-
mero de collegas, -cone~ tuindo a maioria da 
Q.!lmar~ e aastm a Commts lo nllo póde dei· 
xar de acoeiial·á. 

8r. Pr-eatdente, deante da joati1Íoatlva feita 
pelo nosso collega, o s·r. F. Paoliello, sobre 
a emenda, creand.o um ct.elogad ) ansiUar na 
c &Ade de Pas'Jos, e ~u conhecendo, eoruo é 
111'!0 llll cidllde frtquentada· por botadeiros e 
ser\anejos, nua l.tnb · ~ a - aeoreacentt.r, af· 
tlrmaurdo qae · eiJa é ·digna da ,approva9&o 
da Camar.t. · · 
~bre as emendas da commieallo de Por.· 

ala tambem n da · cttrei, porqallnto é et~aa 
· eommiM' Ao qu&.melhor conhece as neoe tli· 
dades da Secret&>ria da Camara, 

A emerr4a d.t nOi BO oo'lleg., o a r. Nelson 
de Seona, ot.o é mala do que uaa de&dotll'&· 
meato de verba, que nlo augm nt~ ~sptsa 
e deve (Or aeceita pela Cib. 

Quanto a emebda apreseu,.tada pel~sr. Ju. 
Tenal .Penn~ o prazer o digo, a oommi sl'> 
fte red t.ir a "rba pedida a me de. 

Qllisera, ar. Presidence, dar 11 tt. exe., nlo 
10 contos, mas 200, 500 oo até 1.000 ooows, 
a.tlm de que podeaaemoa estabelecer no E:tta· 
do um sana orio em oondiçô elt sa\isfatortas 
para receber tobercolca01fi entre-tanto, a nos· 
sa attuaçlo tln:aoodra é b~tsb.nte milinclrosa, 
temos ele aUcnder a muüos logares, pelo que 
o meu oollega ha de concordar oommip na 
redocçlo da verba que a. exo. propoz. 

0 SR. JUVENAL PBNNA:-Até agradeço a V. 
exc. 

0 SB. SBNNA PIGOBIB'BDO: - De braços a\>er• 
toa ntaria somm mais a voltada ao meu 
collega •.. 

o sR. JuVENAL flBNNA:-Reconheço a justiça 
de v. exc . 

O SR. SENNA P IGURIRBDO ... porqoe SOU ad• 
mirador sincero doS"' eatoroos des11aa pessoas 
que procuram impedir, por meio de tratame,n · 
to e pela propaga.:1da, o desenvolvimento da 
tuberculose qae claasitlco, oAo molestta s'fm. 
ple@, mas perigosa permanente, considerada 
na opinião dos melhores eaeriptorea, cum mal 
social•. 

A toberoolose, ar. Presidente, omt ora sem 
eompetenola, attlrmo a v. exo. a todo inva-
de: desde o palaclo do rio o até ohonpanaa dos 
mi eraveis; é om mal social que dizima, dia· 
riamente, mtlhaus de pessoas; rouba na flor 
de edade, iptelligencta e vidas p reciosissí· 
mas; arrebata aos carlohoa paternaes jovens 
idolatrados, tl mtlm, ê om mal dev: stador que 
merece oomba~e, mas c)mba e serb, co.uti · 
mio, sem tregoas e p~r mil modos. 

Sr. Presidente, na minha in(ancia nohca 
eovi falar, na ter ra qu" me (ol berço, na 
oxistencia de tub erculose; entretanlio, oado 
o primeiro cPso, dentro de 3 oo. 4 annos, o 
numero de iodividnos Tictimadoe por ella 
ore ceu de modo &88llÜ11Clor . 

E' esse, ar. Prâtri<tonte, u m· mal qoe vae di-
zimando ll popolaçio; que, dura e egamen~. 
vae roubando de tudos os meios que a scien· 
oia acooselha para Impedir a soa aeçlo des· 
trni.torl!, rompe 10 Jos os cordões que se lhe 
o'l)põem . 



AppellariB • ·' ~·~ ~ ~ta o.m de mana oollegas 
pua qo~ aia ,....~. mtmtciplos, levantem a 
bandeua de combate a esso terrivel mal e ao 
alooollsmo qne, apesar de n!o ter compe· 
téncia, digo & Casa: é uma das coo8a8 que 
~bre o caminho & tuberculose, em fact das 
perturbações levadas aos organismos, dimi· 
no.iDdo-lbes a resistencia, abrindo. portanto, 
a porta para a invaslo do terrivel mal. 

Sr. Presidente, as eetatisticas dos hospi· 
cios de alienad\)B demonatram que o maior 
namoro de mc.Iestias mentaes resolttm do 
alcoollsmo, é tambom um mal social ao lado 
da tnbercoloee; assim aonde•, é nosso dever 
dar-lho combate, tranco, decidido e sem tre· 
guas . (~poiadot). 

O SR. JuvBNAL Pn'NA:-E' muito mais flloil 
combater o alcoolismo do qoe a soberaolose. 

0 ~R. SBNNA FIGUBIRBDO :-Sr. Presidente, 
na cidade de Juiz de Fór • fanooiona, ha al-
gUllB annos, uma so ~iedade denominada cLl· 
ga mineira eontl'a a torbercolose•, bene· 
merita insti içlo fn ndada por tllustres c~· 
valbe1ros Ui•re id l'• tes, para o nobre e hp· 
manltario tlm de u .. r combate ao terrível 
mal a que me venho referindo. 

eomo é frequente .• m qoa~ todaA as insü· 
tulções que loteiam ua vida a esforços da 
Iniciativa privada, I .etou e Jacta aquella 
soôledade com eno1 mes diftloolda~des para 
attingir .ao tl.m H. quA 6e propõe. Entreta~
to, vae ella crescendo, presbndo a bumant-
dade deaintere~tsados e lliilnitlcasivo t~ tlerv.i· 
Qo&, os qoass " 'ornam credora ~a sympa 
tbia e do prestigio do poder pnbhco. 

A aeua incanuveia tundadoros. deve lU· 
nas essa obra patrlotioa, hamanlsaria e so· 
cial •• 

0 SR. NELSON DB SRKNA:-E principalmente 
ao benemerito e illnstrado medico, sr. dr. 
Eduardo de Meneses, nm modeat') e sabio 
mineiro, acttll*l prE~Jidente da_ Liga a qaa v. 
exc. se refere com unta justiça. 

o sa. SENNA F"IGUBIRBoo:-DJBna de Imita· 
çAo e de todas as refereMiãil elogioaas. 

Ao dr. Eduardo d.e Mene1es, e direi tam· 
bem a seus dignos collegas, como muito bem 
aftlrma o meu prezado coUega o ar. dr. 
Nelson de Senna, cojo nome deollDo com a 
devida Ucenoa, deve o Estado de Minas. esse 
grande servioo. AR.nelle modest-o e distincto 
medico, que fel da sua carreira verdadeiro 
saeerdocio, deve a Li~a de Jul% de Fóra o 
succeaso o a prosperidade em qoe se acha, 
merecendo para nós o pooto de partida para 
o combate ao terrivel m 1. E' sabido qoan· 
tos c~ foroos, quaniPs.saorifioioa. têm aquello 
caridoso medico posto em pratica para cbe. 
gar ao tlm a que ' tl )Jl'68mo ae impoz, ten 
do tido, sr . Presidente. na actoal exposiçlo 
a fortuna de ver em grando parte, coroados 
os seus esfor ços, de çido ls jaata11 referen-
oias feitas a ttabalhos da Liga, lta qual. é 
elle. desinteressado director. (.Apoiadot) . 

Vae, pois, ar. PreaJdonte. a Liga prestando 
ao Ea'atdo e á humanidad'\ extraordinarioa 
serviços· por isso,aobo quo t lia mero e e alguJD 
favor d~ poder publico. 

ouso, portanto, em meu nome individUI\l, 
apresentar ao orçamento do E tado uma 
emenda, pela qual solioito da Cal!utra dos 
Deputados um auxílio do 5:000$000 a essa 

A. C. -26 

benemerita sociedade, atlm de que possa eU& 
exténder os aeus benetlcioe, saltando os li· 
mites do mnnioipio de Jllil de Fóra. 

Bem sei que 6 nnlla, insignitl.cante metmo 
a quantia ; mas será o primeiro passo que 
o poder publico dará em !aYor de t.&P.a illsti· 
tutções, demonatran~o assim que o Congresso 
applande com enthuslasmo a socAo merito· 
rta e caridosa doa .dignos fundadores e dire· 
otores da Liga, e atnda p~&ra que o bello 
~xemplo frucsifique e se extenda a outros 
munioipics. 

Bem sei, ar. Pres!dente, que pouco p der á 
fazer a Liga ea beneficio de outros muni· 
eipios; m~&~, ao menos, algum,. cousa poderá 
aprovel,tar·lhes, IDeamo que seus aotos se 
resumam em conselhos que devam .ser ob. 
servados pelo11 doentes e pessoas atrectadas 
e sAa. afim de impedir a devastaolo do 
povo,já tAo torturado e tao desimado Jlolo 
errivel tlageiJo . 
Creio quo os meus col~~~as ,ll!o levarão a 

mal a emenda qp.e vis& tlm tilo util, a qpal, 
maia uma vez repi~, é a.P.reaenta11 a sob mi· 
nba exclusiva responsabilidade, e D!o sob a 
do relator da 'IQIJlmlssAo de Orçamento; 
mas coso aRpellar para a Camara,para que 
a enoampe. approv~t.odc-a unaDJmemente. 

O SR. Joio LISBOA: - Eu como membro da 
com missão de Orç~&mento aco.eito a e,nenda 
de v. exc. 

0 SR. SRNNA FIGUBIREDO: - Obrigado. Ter• 
mtnan11o, ar. Preatdente. remetto jonto ao 
prcjeoto o quadro dlilli des~esas com o orça· 

ento da seoç!o do café, mensagens do sr. 
Preaidenw dl) .Estado e o requerimento da 
cSoGiaJada de 11 gricoltura-. 

Tenbo eoncluído. 
(MutCo bem ; muUo bem; multo bem.) 
Vêm & Mes~t. e eotram em dascuB !o con· 

lanotamente as seguintes 
Emendas 

N.l8 

Ao art. 5:, § l:, n. :xm accrescente·se in. 
fim-e mais 30$000 por mez: a cada um doa 
carcereiros das oadelaa de Barbacena, Jllb 
de Fóra, Uberaba, Dlamanfula o Po'Qao Ale· 
gre, elevando-se a verba a 42:480$000. 

N.19 

Ao mesmo artigo e § n. 21, letra a-diga· 
Ee m flne-csendo 1:800 000 ao eoonomo•,-
auppramindo se na letra d -in fine as pala· 
vras - ce 1:800 000 ao economo•. 

N. ~o 
Ao mesmo artigo, § 2.·, n. 23, diga·se 

1.000:000$000, em ·vez de l.200:000 000. 
N.21 

Ao mPsmo artigo, § 2.•, n. 32. diga·se : -
1.240:000 IJOO em vez de :i . 240:000 000. 

N.22 
A' emenda n. 16, diga-se: - 5:000$000 em 

. vez de 110:0001000 • 
sala das esrões; ~:nte agoPto de 1909.-sen-

na Figoeiredo. 



N. 23 
Aoorescente-se onde convier: 
Artigo. Fica aberto ao governo do Estado 

o cred.to eupplementar de 57:800$000 ás ro· 
br ieae doe na. V. ll e IX do § I.· do art. 5. · 
da lei n. 4 6, de 12 de setembro de 1908, 
para indemnização das de pesas feitas com 
subsidio e ajuda de custo a deputados e se 
nadoree na sessão extraordinaria. do Con· 
grosso Mi neiro, em março· - mais o credit 
de onze contos de réis para ajuda de custo 
ao Prosi ente o vice-Presidente do E tado 
que succcdoram ao oxtincto Presidente. 

N. 24 
Ar tigo , E" o Presidente do Estado aoctori· 

zado a real izar operações do cr edito dentro 
ou fóra do paiz, s fi m de unificar os empres-
t imos mineiros, f• zeDdo a couvo :-eão da. di-
vida em condições maia vantajosas para o 
E tado, quer quanto a juros e amortizaçlo, 
quer quanto a prdos . 

Paragrapho uni co. Poderá o Presidente do 
Estado fllzor egoal operação até lbs. 300 . 000 
para a couversAo da divida da Prefeitura da 
Capital, de modo a suavizar, não só o sern · 
co do juros e amortização, como tambem 
augmento de prazo para seu termo. 

N.25 
Onde convier: 
Artigo. Fica o Presidente do Estado ao · 

ctorindo a fuer encontro de contas com a 
Prefeitura lia Capital, levando a seu credito 
eervlc;OJ estaduaes por ella feitos. 

Paragrapbo. Uma vez liquidadas aa contas 
a que se refere este artigo. fica extinota a 
divida activa do Estado, r esultante da oon 
et ruoção de casaa para ra idoncias de !un-
colonarios poblicos nesta Capital, da qual 
trata o art. 3. · da lei addicional á Constitui-
ção, n. 3, de 17 de denmbro de 1893 

Paragrapbo. Gozarlo deate tnor, ficando 
exonerados ele pagamento, os proprietarios 
que tiverem pago as prestações devidas até 
o ftm 4o mez an~rior ao qoe se referir o 
citado encontro de contas do Estado com a 
Prefeitura da Capital. 

N. 26 
Artigo. ma vez feito o encontro de con· 

tas a que se retere o artigo anierior, o Es· 
ta do concorrerá com a quantia de ••.•••••• 
200:000 000 annuaes para obras poblicas da 
Capital. ficando entendido que só essa quan · 
tia será fornecida á Prefeitura, det!sa data 
em deante, pelo Estado. 

(8. R.l 
N.27 

Aocresoente se onde convier: 
Artl~o. F.ca mantida a di l!posiçlo oons 

tante do rt 1. · da lei n. 467, de 14 de Pe-
\embro de 1907, podendo o governo, para de-
senvo lver f} viaçlo ferre& ao Estado, adqui-
rir ou ~liena r estradas, construir prolonga· 
mentos, remontar linhas e tdzl'r os aocor · 
dos qoe forem julgados nec eFsarios. 

N. 28 
Artigo. Pica o Presidente do Estado ao-

ctoriza.do á reorganizar a Imprensa Ofll cial, 
adquirindo o material que for neoe1sario 

para o qoe poderá despender até a quantia 
de 40:000,.000-e a abrir o credito sopple-
mentar á verba cPessoal da Secretaria das 
Finançu:.-para ~agamento do accrescimen-
to, veri1ca.do 1.'\m virtude do de c. n. 2 529, 
dec 17 de maio de 1909, ficando fixado em •••• 
5:400 000 os vencimentos do c \uxUiar do 
cholo da r.ontabilidade• da Secratr la das 
Finançat~. 

N. 29 
Onde convier: 
Artigo . As pensõ s pagas f1 Assisto cia do 

Alienados figurarão como recoit -publica na 
ver a-- an nui•tades, otc. e tloa o:-çada para 
1910 em 25:000 000. 

N. 30 
Aoorescente·se onde convier : 
Ar tigo. A r eviFão das collectorias será 

fe ita t riennalmente e não a nnualmente, se · 
gundo dispõe o doc. n. 2 . 182 o a lei n. 
459, tomando -se o ultimo mez do triennio 
anterior para subst it uir o ultimo mez do 
triennio a que se refere a revisão. 

N. 31 
Artigo. O governo poderá reorganizar as 

principaes collectoria ~t do &>lado, dotando -as 
de pessoal mais numeroso, de modo a satis · 
fazer áe exigenoias do serviço publico. 

N. 32 
Artigo. Aa vagas de oolleotorea e escri-

vães serão preenchidas por aquelles agentes 
fisoaee que, além de satlstll2.erem ia exigen· 
oiaa da Jegislaçlo aot.ual, provarem a sua 
pontualidade no recolhimento do~ saldos, na 
correcção de serviço, na dedlcaçi!.G e inteJU-
genoia provadu no exercicio elo cargo, e 
ootroa requisitos. 

N. 33 
Artigo. A fiança doS" "olleotores aerá a 20.• 

parte da renda media verificada nos trea 
annoe anierioreF. 

N. 34 
Artigo. 03 collectores e• geral, quasqner 

representantes da Puenda, peroeberlo naa 
oaueaa desta, custas de advogados oonsa-
das pela lei n. 105, e pagas por inteiro :-
nos in ventarias e outros ao"'a as do art. 16 
da mesma lei, sen· do que nos omolomentoe 
de valor inferior a 1:501000, serlo uea cus· 
tas p(lr me\ade, Blll v o naa oaosas em qoe 
decahir a !asenda, quando nlo tnr!o direUo 
a custas. 

N. 35 
Emenda ao oap. 3.•. 
Onde oouvier : 
Artigo. E' mantida a dis,osiçlo do art. 

5 . 0 ct" lei n. 470, ae 14 de setembro de l9<J7, 
relativa ao p&l(ameoto ele subvonçõ~ s a call iUI 
de caridade; a di •posição dos art11 li , rela · 
tiva á ajuda de c ~.stas de deleg11 dos aoxilia · 
reP, 12, quanto an promios aoa r xportadon s 
do 1111üR de 50 . 00 kilo~rammae de mantel· 
ga; 14 qoanto ao regibtro de titules de pbar· 
maoou tico~: 15, quanto aos distrlcsos de eo-
l?~> u huia do Estado, t ndos da lei n . 486, de 
,12 de se~mbro de 1008. 



Artigo. Pica o governo auctorfzado a rea· 
tituir á Santa Cah de Mi•er1cordiat. da ctrtado 
do Turvo a qu\otia que lhe f.Ji •caco at-ada, 
a ti\uloa lte e~erciciua ftadoe, aatt anbvea· 
çõee que lbe !oram pagas o quo ror apurado 
oo constar na Secre\arla daa Pinançae. 

Paragrapho ooiao. Pio~ eanalmen~ auc\o· 
rfaado a mandar pagar á sãnt. Cala de 141· 
eerioorltia de 1\abira as qoan\iaa que lhe !o· 
ram ·consignadas em orça&.mento, como aiUilio 
e cabidas em exereloio ftndo, como consta 
da Secretaria du Finanoaa. 

N. 37 

Artigo. Pica o Preaidente do Estado au 
otorba~o a abrir um credito até a quiin\a. 
de qutreoliat. conto• fie réis par• fazer race 
áa de~pella a se reallzarem com o Consre11o 
Braaileiro de Medicina o Cirorgin a reunir 'e 
neata Capital em UHO, a a conoeder o auxilio 
de dez contos de réis á Sociedade Mineira 
de Agricohnra para qu.e prene oa serviços 
qoe ~m em mira. ftcando para leso aberto 
o necesaario credito. 

N. 38 

Aoorescente onde convier : 
Artigo. Não ae comprehendem na 2.• par· 

te do § 2. o do art . l. ". da lei n. 4!)9, do 11 
de se~mbro de 1907, - cas annuidadea pagas 
pelo11 alu111nos doa io\ernatoe e collegaoa, 
pem ões da ~~~ia~ncia a Alienados e outros 
estabelecimentos, e mandadas recolher áa 
collectorias, das quaes perceberão os ageo · 
\es ft Rcae as porcentagens que lhes cabem 
pela l t! gielaçlo em vigor, ftoa.ndo revogado 
ne t a parte o § 2.0 do art. 21 do de~. n. 2.182, 
de 8 de j11.nairo de 1908. 

Para grapho unico. F!cam abGo&dl\s aos 
sgao,Ctl ft caos ü porcl'ntagons que 4eixa· 
r m de perceber por Ue11 ~rreoal!óQões, em 
virtude áO 2.0 do citado anigo C dOC. O. 
2.182 a cOMI\l' da dRta da soa e.1e .ução, ~ar~ 
o que o governo abrira o credlt~; preciso. 

S. R . 7 -8.•-190 • Senna FJgUoando . -
Pedro Rosa .-Joào Lieboll. 

N. 39 

un le roa vi er accrescente·se: 
5:00010UU pua 11. Liga coolira. a T . barco· 

lJso, do •o it rle Fór11. 
S. ., 9 do agosto de 1909. -Snnua Figuci· 

reio . 
NioP:UOm m i podlodo a p:slavra, enoer· 

ra·se a di cu t~áo tlo11ndo a vot~~:lo !idiada 
por falta de numero legal. 

Dis : us1ão de preferencla 

E' aaoan < ia da a discus E:lo da protcJrencia 
entro o p •l'jeo'o n. 64, so hre o ea,udo dos 
meio11 p • phyl~>tioo e car&tivos da febre aph· 
wsa d outraa epi1ooUaa, e o substitutivo 
ao mumo otJerecido. 

O r . .João Antonlo:-Sr. Presideuta, 
t raundo se de qaestl mais quo impo rtante, 

33 
qoe diz ret~pelto, muito da perto, aos iate· 
ressee do Estado, eu entendo qoe anteR 110 
pronunoiame:1\o lia Casa s ~.~ bre o prc·j ~ ct<> e 
aubstitutiv .. a&o mesmo aprt sentado, dev~·m 
ambos ir t aommisslo de ri&ude .Publif'a, 
par• qne eu& posu .. e pronunciar ~;obr" o 
ISfQmpto. 

Neste sen~do apresento um requerimentó, 
(U 

Rtquermunto 

Requeiro quo Toliem lt. cormnisilo de SliU· 
de Publica o projecto n . 64 e seu subatltu· 
üvo. 

Sala das eeaaGe8, 9 de zgosto ele H~ú9.
Jii!o Antonio. 

Bm dinoaslo o reqoerime.nto é o mesrno, 
sem deba~, approvlldo, pelo que alo reme5· 
üdoa t. oommualo de Sao,d.e Poblioa o pro· 
jeoto e o aubetitutivo. 

Nada mai11 havendo que tratar, o ar. Pre· 
aldente C:eslgna para ~anhl a segai.nte 

ORD!Y DO DIA 

P&IIOIRA PARTE 

Até nm hora ela tarde : 
" Leitora e approvação da acta. 

Expediente. 
Até doas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres daa commis· 

sõee. 
Apreseataoil.o de projeotoa, requerimentos, 

indicações, in~.,~~oUaoões e moções. 
Discass!o de reqnerimentos, Indicações, 

i.nterpellações e moções. 
Approvaçil.o de redacoões ftnaes. 
V o>\ação do capitulo 2. ·• do projecto o. 72, 

s:>bre o orçamenh para 1910, e das emmen-
das a elle apresentadas. 

Continuaç!o da 2 .• discuseão, em 2 . • tar · 
no. do projecto o. 156, do Sooado, ti . bre re· 
rórma constitucional o re·tabe1ecimootl de 
llro ontadorias . 

SEGI'NDA PARTE 

Até 4 horas da t1rd e : 
2 .• di ou s!o do p rrj ~ c · o n. 75. m Jditlcan-

do li actulll or~aoah~ào olo Gy Lo& io Mi· 
Dl' li'O • 

3. • dlseus~llo do de n. 21, de 1007, aucto· 
ri z&odo o governo a co.acedet· auxilio aos 
r"bricantes que fuoüarem e mantiv rem no 
E tado !ueodas modelo. 

1 • do de n 79, auctoriuo ·1o o pre itlente 
do Estado a ooncodor retormw. w.o ~:~o l d~odo d0 
I.· batalbilo, Mano rl de Lemos Guimarlet~ . 

3. • do de o . 15, dll 1Q07, concedendo á 
;)anta Casa de Misericordia .te Be llo HJri -
zonte o auxitio aooual cte 10:000$000. 

L ,vanta·se a H'f!'Ao . 
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SUMMARI0 : - Acta. - Expediente. -Limites de 
Minas com o Espirito Santo. - DisCUt"IOS dos srs. 

enna Figueiredo e Aristoteles Dutra.-Feiraa 
de gado .-Observações dos srs. Galdino Rios, 
Juvenal Penna e Argemi.rc de Resende .-Lice'J-
ça á professora de Theopbilo Ottoni.-Discurso 
do sr . Joilo Antonio.-Apresent<lçllo de parece-
r es .- RedacçOe ftnaes dos projectos ns , 68 e 
65. -YotaçOes .- ObservaçOes do s r . Senna Fi-
guei redo.-2. • discussão do l)rojecto n. 156 do 

enado. - Ad iamento.-2.• discsssão do proje-
cto n . 75-Discurso, emenda e requerimento do 
sr. A. Dut ra .-Discurso e requerimento do sr. 
João Velloso -Discursos dos srs . Senna Figuei-
redo A. Dutra e Silva Fortes.-Discurso e re-
querimento do sr. Heitor rle Sousa. -Declara-
ç!lo do sr . Jollo Velloso.-3.• discuasAo do pro-
jecto n . 26, de 1907 .-Observaçoes do sr . Senna. 
F igueiredo . -1. • discussão do projecto n. 79.-
3. • do de n. 15, de l WI .-Orriem uo ,.u . 
Ao meio di ~> , feit" a ohamada, aoham-11e 

presentt's os senhnre~o : Pra do Lopes. Ame· 
rico LopeP, A gomiro do R"sende, Heitor de 
Soosa. EdJZsrd(\ da Con ba. PaoJiello, Eduardo 
do A111aral Cam pos <1 ·1 ~ ma .. al. •lva Fortes, 
Jayme GomPs Joio VPJi r>s:o, Nelson d"' SPona, 
Juvenal Ppona , Adol ho Vianna. bnacio Mo r-
ta, Joiio Li bo11 . João Anton io. Schumann . .l.ris· 
~tPies DutrR. Xavh•r Rolim. Gddion Rios, 
Pedro Laboro;;. Antnn ~ o Mours, S~> nna Figol'!li · 
red o.Va ldomiro de Magalhães e Jo~é AJve~,1'~ 1-
tando com cau a parti cipstta os us . : Tooqoe-
ville, Stylita. Julio da Motta, Agostinho Pe · 
reira e Alves de Lemes o sem ella os mais 
senhora . 

Abre-se a se"slio 
LidA a acta da antecedente e não haven· 

do quem Bf bro e lia raça observações & a mes· 
ma dada por ap[lrevada. 

o sa. 1.0 sBCRE'T'à.Rio dá. conta do segninto 
EIPBDIEN'r.B 

0(fic1os 

Da Carnal'8 M• nicipal do Piranga. protes · 
tantio cnntra o podido qoe alguns habitan· 
tes do Pledarto da Boa Esperança pretendem 
diriJ?ir aCI ongre11 so. solicitando trall.sferen· 
ela do r ~ td 1 diPtrict'J para o muoicipio de 
Alto Rio llo o. - A' coma issãtl o p~>ctiva . 

Do sr. I.· E:ec retario ~o Seoado. com mo· 
nicsndo t nr 1 ido r ejeitada a proposição n. 
35, i ni iad nP~ ta. Camara, ao ctorizttndo o 
govl'•no a 1>' goar !l 'l l'.olle ~tor estad • I de Boa 
Vis1a c1 o Trrmon d fl'ran~iRc Vieira, o• ja· 
roe: da qna'lti quo fui obrigado a depnPitar 
p~tra Jlaran• ia t1 e um Pooposto aleanco em 
suas contas . - A r.~>.mar a fica inteirada 

LI:\UTE; E. TR MINAq E E PlRIT:> 8ANT.) 

O l!lr. S · nna. PIJJuetredo :- r. Pre 
aidon te, a ~ mu a Muu1 ipal do Manhuas ú 
envia, p •· meu interroodro, ao Congre · o Mi-
neiro, uma re p"• sAnlaçlo em qn rPc l· ma 
ser ro> ol vid d·• v.1z, a m 1meotosa que tão 
de li mit· s c >m o Eil t•do do E ~p i ri to Santo. 

A rP pret'entBção mer••co espe tal HttcoçAo 
da Camara do:~ D )s :~ utad Js, em vir tude da 
justificati va quo u Cc~.mara Muniuipal de Ma· 

nhnassú fsz, por factos anormaes, extraordi· 
nartos mesmo. qne ftO dJ.o frequentemente 
nos lo~tares litigiosos. 

A reprcat~ntação & a seguinte (lK) . 
~ Sr. Pr'êsidente, a representaçlo da mnni · 
ciPJllidade de Manhuaeeú é de todo prooe-
delíte; mas, devo doolarar a v. exo., qoe os 
governos pa11Bados e o aotu"l têm tra,ado 
eerlameote da questão, proom ndo pôr ~81'· 
mo ao aotual estado de oou as, entretanto, 
at& hoje, nlo houve solnçlo saüsfatoria. 

A Camara Montcl pal de M nhaaasú tem 
t oda razlo, -poia, taotos de extraordlnarla 
gravidade t êm-ae dado naqoella r egião como 
por exemplo, o caso de anctoridades do 8s· 
pirito Santo crearem dl·trictos em pleno ter· 
ritorio miociro, faz nd o inventario c outros 
actos administrativos q·1e pertencem exclu-
sivamente ao Esta o d Minas Geraes . 

A Camara Mu oi c i p .1 pede que a sua re. 
presentaçAo seja poblk uJil no jornal da Ca· 
tsll; e eu, pediria a v. •uo •• ar. Pro•idonto, 
que as minhas patllvr~a ~< tambem f.,ssem pu-
blicadas, como defesa d s acto do governo 
qae tem sido empeohado na sol Jçiio d > pro-
blema, e oomo ju~ ti6catlva da Camara de 
ManhuaEeú que "'empre, patriotioa'llente, 
procu ra o bem e ta de seus co-monicipee. 

E, sr. Pr sidento, d até hnje ainda não re· 
solvemos et·sa velha pendenci , o cu lpado é 
o pro prio Ei tado d Espiri'o Santo que tom 
fugido, ou e vitado accordo, por vêr quo a soa 
cauea é ioj us'a. 

Ficam assim explicados os esforços dos go-
vernos pa•sados sempre prompto a promo· 
verem a soluçAo da pendencia afim de res · 
tabelecer-se a o-rdfm naquella longínqua re· 
gi!o, onde, actaalmente, o registro civil, de 
casamentos, na cimen~s e obitos é feito cri· 
minosamento em folhas de papel. 

Nestas condições, em vista das considera· 
ções moi to j .1stas, moita raz"aveis, da Ca-
mara Monicipel do ~anbuas~ú ouso esporar 
qne a oommiss!o, oo quem tiver encarrega. 
do de ultimar a pendenoia, re 1 va o asanm· 
pto no menor prazo possivol. trazendo a de · 
sejada tranqoilidade a á.que lle fotoroso e 
prospero monioipio. (Multo bem! Muito bem!) 

RBPRBõENTAÇ.(o DA CAMARA MUNICIPAL DE 
MANHU AS u ·. R ECLA?rlANDJ CO NT R A INVASÃO 
DB AUCTORIDADB!l DO E ' TAD DO B SPIRJTO 
FANT01 EM TERRlTORIO MI~EIRO. 

Gabinete do Presidente e agente execn· 
tivo mu'lícipal a e Ma.nhua sú. Cidade do 
Manh• ab u, 4 de agosto c! o 1909. 

Exmoe. srs . membr"s do Cong resso L9· 
gi lat• vo Mineiro . 

A Camara Municipal de Mi nhuassú, to· 
mando t m ooos1doraQio as coostant~s e 8UC· 
ces iva re cl a aoa~õ . s qu e ihe chf'gam â.s 
mãos. proce.tento do i (listrictos deste mo· 
nicip1o, limitr pb 11 com o Eshdo do Espi · 
rito Santo, reolllmaçõ ~ s qoe arram o 80 · 
bresslto em qoe vivem os habitantes dos· 
soe log»rea perturbados de conti nuo pelas 
arbitrariedade~~ da auctoridades do visinho 
Estado, vom, re peho~amente, repreoentar 
ao ~ ongresso Mioetro, pedindo a soa douta 
intervenção perante os poderes competentes, 



no sentido de tt'tl' deflnUiva solo.çio a eterna Devo declara~: a C.amara que tenho rece· 
qoAatã.o de H., · tre 8tltes ttois E~tados. bido moitas representações. neste meaino 
B~W>~s. srs.--ls ~l'llaejamente sabido que sentido e tpeoaa epperava occa~ião oppor 

~do o terrüorio de 8. Maooel do Moth um, tona qoe o ~ ago11a, par-a tratar dellaa. 
margeado ao lado direito. pelos rios JoFé Concordo com o IJleO coiJega qaando disae 
Pedro e Manhuau · é terrUorio mineiro, se· a questAo .te hmites n!o tem si•1 0 abao.do-
contto a carta Ragia de 1800 e o ao to 4-e nada pelos governo!i m.u .• p z-a-me disel-o, 
1 16qne a COJld.rmoQ o que deu tod11s as isso é bem mais ver(tade em tehu;!o a.osdo 
vert ntes do Manhua~su pua a oapi~nill E<~pirito Santo que, com a oreacAo recente de 
de Míoaa Gerae~ ~ ~do Guandú. co o per- mai ~es diatriotoa de• paz, pertazem o~· 
~ncantes á captt&oia.. do Espiri' '' Santo, t', tal de seis. . 
no fmtanto, o Eiltado do EspiritoSanto acaba Dizem me, dentro om breve, u d Jles -
de orear em territorlo de Jl!io&\1 um distri S. Seb:~stilo do Opnidoo.ie - e rã elevado a 
oto com a (looomin~v!o <t e S. Manoel, alé.m oat goria de vilJa, Ocando, o e fac~~ creada 
dos mais qu.e j&. tem creado com os nomes umt~ comarca em territo11io f.rancamente mi· 
de Bom Jard m, Occideote e Cbalet, t .. lantto oeiro . ' -
até que e te ultimo será brevemente eleviido A meo vêr, sr. Presidente, 0 processo usa 
á oategorilL de villa ! ! do pd JB no soa visinhoe é o c teui ivo•, por· 

Nell8eB distrioto!l lavram ee e1criptoras, que, em quanto esta qu 11tilo vae e P~roi· 
regidroa de oa.-amento , oasotmeo~os e l'bi · ando na placídes das Secretaria!l, Tribn· 
tos. em singellos cadernos de pap~>J, feitos naes. o governo do Estado do E!spirato ::lanto, 
a mlo, pondo se de parte criminosamente ma as pr10. tioo, vae d1labnl1o tteu torritorto 
ae di posições da lei. •m pondo aos min '~tros a uniformilt!lde do seu 

Os roub e os 11s as~inatos alli se comme- d1rmtu, admlnis,raçAo e in trucçã . 
tem á. luz plena do dia m p tra punir e V~ o acompanhando ~ ·m c ma:dmo in 
ses crimes li jmtica do visiobo Es,ado j.al torcrse essa. vital qaestlio para o rnea rno-
ga qaa ~ competente é a do Bstado de MJ nicipio desde o govern do dr. Affonso Pen· 
na Oer aea ! ! , na, até o do meu ioesqneetvel r. m·go- o dr. 

Panetra.raro, Pem o moaor esernpolo nos João Pi !l belro ·que eetabeloleonu como basd 
di tr1otos do Puckrane e Santo Antonio do para FUa oluç!o o a bitramonto . 
Rio Joté Pedro, des e municapio, fazendo in 011 i oa-se, nes e largo período, o governo 
venta-rios e pratiuando, emtlm, ver~ adeiros o bl.' nemerito mineiro dr. Fr·anoisoo ali a. 
assahos á. pro,riedade ~o lneia, deixando in Os r pro ontante~ dos doia E tado , lr P. Ao· 
\eir~:~mente lcslldll.s as par s que são vioti gosto de Lima e Bernardo Horta - firmaram 
mas da acção de t~l ju~ tiça. r ntlo um aoeordo dependente da fixação, 

De todo istto, e de todo esse amoatoado de por pat·te de Minas, do · verdadeiro local do 
a rbitr.ried de11 l' S gove rnos transaotos têm antigo Quartel do Prinoipo Rcgen~ oomo 
tido conbooimento, sem que até bojo tenha preliminar. Est~ foi levada a efl'aito pelo 
sido levado a atreito uma medida 0 paz de engen~~iro Assis Martins . 
pôr termo a esse deploravel estado de cou · O local do antigo quartel da estrada que 
sas. lig.ava as duas capitanias ficoa perteita· 

A Camara Munioipal pede, pois, a inter· mente averiguado na margam do riacho da 
v.;nQl.o do Congresso Mbeiro, pedindo sola· Perdioão, vertente do Rio Pardo. 
9lio para a momentosa.. quest!o de limites, Nioguem, de bOa fé, póde mais confundir 
que de h muito vem perturbando a marcha o ntigo Qoartel do Priooipe Regente com 
normal dos negocies do &tado de Minas. o recente arraial de . João do Prinoipe, 

Cidade de Manhuassú, 4 de agosto de 1009 assento na margem do Rio Joeé Pedro. 
-Frederico Antonio DolabelJa, presidente da As im sendo, tlooo de nenhum etr ito a li· 
camar .-Luiz Qlintino ~e s001a, vice ·pra· nha divisoria proposta naqoelle aocordo. O 
sldente da Camara.-Padro Miguel Schetti· txmo. ar. dr. Fraaoleco Salles dirigia. pois, 
ni, vereador.- Q..1irioo Torqoato de Q atroz, um oftloio ao Pro idente do E-tsdo do Bspí· 
voreador . - Antonio Marçal Filho, vereador. rito Santo, oolloeando a que tão nos seus 
-P11 ustlno .Jost. Amancio, ~voreador.-Publi· verdadeiros termos quanto a bacia. do Rto 
qoe·sa na fó rma requerida e remet.ta-se á Dcce. 
oomroi::sAo de Constttuidlo Legislação e Jus· A bases prop stas dirê<'~llm on to pelo Pro· 
tiça. sidente de Minas foram le ad 11fl ao Congresso 

u r . Arlstotele Outra.- (Movi · do &pirito ~anto, resultando vir a P~>ta Ca · 
mento geral de atten9ão) :- Sr. Preai•1ente . pi!al o dr. G,d ino Lor<Jt , d. d: r lat .>r da 
Pedi a p~tla v r• pa!'a ampliar as considera- CommisPli de Justiça, com pod _ roa ('spec:iaes 
çõ eR (cita pelo úrador que acaba de me pro· para resolver a quostlio de Umit~ s. 
ceder na trib o na o. mau grado meu. dada a Sr . Presidente, acomp•ahol de perto a ac· 
imporboci do ~: ss umpto, venbo falar de çlio do illastre representante do Estado llmi 
imprcvi o. pois não mo oonlltava absoluta · trophe e ouvi odr. Jdl.o Panhoiro dizer-lhe: 
me te qae o mao ill nstre eolle!l'a de districto era norma de seu governo o arbitramento, 
apreseut.t. v a. hoje, á consldAraQ!o da oamara pois Minas confia nos sous, roapeitlmdo os 
a imoart~t nte representação do ManhU!lSsú. dir itoA albeios. 

Como natural de o moutciplo e seu repre Nll.o foi sem grande relatancia que o re· 
sentante mais direeto, neste recinto, muito pres.entante do Estado de E pirito Santo ac· 
111e tenbo preo cupado de soas divtsas que, oeitou o arbitrllmeoto. 
alli. ee confundem em gl'ande parte oo:n os Est relata.noia era filha do aoara-lo estudo 
proprios limites do Estado de Minas e os da questão, pois empre demonstrou desejo 
do E~pirito Santo. de um aooordo direito, tendo até aventad-o 



" proposta da permuta de direitos mineiro a 
l margem do Rio José Pedro, por territorio 
t aptrhoaantenae no vaUe do Moonry. Bis o 
eatli to aotual da materia em que o arbitra· 
mento entrou como baae. Mas é larr. en~vel 
o E.n1tdo do Espírito Santo esteja elevando 
po" oao o a mineiros a categoria de dietrictoa 
de pu o nos ameace mesm:• com a. oreMolo 
de uma comarca em terrltorio mineiro de 
domioio e de posse até a proclama~o da Re· 
pobliol. 

Sr. Presidenk', até 1889 eram 'Grras p u 
00 nlorisad~ts, noberw de floresta~:, habi-
tadas em grande paM8 por se1vicolas e raros 
ftlbo!l des~ Estado que 11.11 desbravav•m e a 
arroteavam. 

D.thi par• ('á o seu brusco del'eovolvi-
meo'o traoaformoU·&R em zooa.cofaeira, en· 
gr•ndecedoras do errarao portao~. mono 
maia cu biçadv. 

b .daa, ar. Presidente, a benevola attençAo 
da cal'a .• . 

Vons:-V. exo. i ouvido com muiw pra· 
zer. 

0 8R. ARISTOT&LBS DUTRA ••• Fempre que se 
agatam os reaes intereuea do Euado. que se 
va\a de uma propria parte de seu territorio, 
aoimo me. pedindo permiss!o aos compelen· 
tas, a manifestar o meu modo de encarar 
eeae j& celebre litigio. 
~o men fr11quisaimo modo de ver e taques 

$lo de limites, simples em euas origena. tem 
ae complicado graças ao nenhum conheci· 
men'<> t Xacto de sua topograpbia. BspreBBO· 
me assim sem temor de contedtaçAo porque 
F e trata de uma regtão até a bem poucos 1!11 · 
nos inculta. AH cartas uiatentea alo falbaa, 
errada • Em algumas, v. g. o rio José Pd· 
dro, o maior sllluonte do Manhuas~> ú, orai 10 
presentlldo collJo tributaria do Jequisibá. que 
é por6ua ns apenas um curso de agua que 
se !anca no bnhuassú. 

Em outras, vê-se o Jo. é Pedro desembocando 
no rio Guatodú, quando existe entre ambos 
a cordi lbei a geral, que corre na direcçlo 
N. , h~t vendo nella picos de elevada ~~oi ti -
t u e . 

r. Pre id onte, como se ac•ba de vêr, os 
trabalho do gabinete sem um )ovantamooto 
previo fia zoua, 0 11 sem um conhecimento de 
visu de to <1 o o territorio, não podem 11er 
perf,•lt- s o têm levado os repre .. ontant R doa 
doL E!Hados a. cha marem o rio Jo A Pedro 
ou lp · uom~s , q ne ttm cerca de 150 k.ilom c· 
\ri' do .: ur so vrinclpa1-de carrego ! ! 

Di bO, 1t qUt' tão de limites, na bacta do Rio 
Doce, é implo em sua origens - o quo vou 
demo t!tr a r. 

Cortam< oco bem poucas zoca do R~t do 
têm .: s t u li mtto tA.o cllua ment" fi xados 
nos 11 <i (Jo t eR nat r aos d E ólo o pelas pro 
..,, s r t' u ta: do domlnio quo e lhe rcfõrem. 
Q J~-ro ct z r, 11r. Prositfonto, o limites do 

Mu.a com o E-pirito a atn foram tlxartoM 
em um A1, to. I vrlldo lá ondo, bojo, o vi i 
ah u E t ud ' rooto ta o dtreito de Minas, em 
' O. o ·• ~"' g ·1a o pelo govorotvJor da capi -
tb aia dJ E ~irito aoto o o co mmandaote das 
Armas, rop os alando o gove rnador do Mi · 
oa erac . 

r a. r. Presidente, est u to lavrado em 
I 00 é um do cum en to "" uma b rcza irrc· 
rra avcl, poi allt e r unit·am, na hoje de· 

nominada Cachoeira·••• 8tcadinhaa, na mar· 
gem do lUo Dooe, oe cle~)8tarioe da coa . 
lh•noa da Metropole • .Sntre " tu duas alka 
parte& nl, exiatt& outro ftm que nlo fosae 
• · ioiereaso da bôa arrecadacllo doa dareitoa 
reau, na divido de qoiohões de um mesmo 
to4o da Mrô~ portngueaa que., enU.O, eram 
Minlias e Espiriw SaLnto. B' um dooomento 
ol»r<', prooho e previdentd que regiatl'a easta 
tel!t exprea ilo:-cque 01 hmite" ClU dnaa ca· 
pitaolaR couftu&nte-4 f.,llem pelo e11plglo que 
corre Nort ;o :inl. uotre us rto11 Goaodú e lb 
nat~sú e não ~a cornttü do rio, por .,,.r 
eata por sua natureza. lorhuJaa e incommoda 
pau a boa goardtt e que do dih espiglo, 
agoas v~rienleR p~~ora o Goandú atja capitania 
do Eapir1w 8bnto.• 

E' notavel o s lo e a provid <>ncia doa go· 
vernadores ~r,Og\le&ea, em l!e traoapur-
tando aqot~llaa longinquas e. entlo, aelva. 
genaregióes para determinllrem o diror«um 
aquarum aeria a natur•l di vtaa entre u du.a 
capi\anhu. Nlo set que maia admirar 11i a 
proTidenciaew deol~&rlllr qoe a linha div11o1ia 
olo tosse pelo leito do rio por ser torluc.ra 
ou •ncommoda, ou sl o selo que oa deleg.aoa 
da Metropole moatr" vam em bem conhecer 
a zona que estavam partilhando, ba mais de 
umaeculo. 

Sr. Presidente, seu c -:~ nbecimento é tio 
mais exac'o quanto lá se acha a Cordilheira 
Geral que corre N. 8. tal e qual asaignala o 
Auto de 1800 separando o v~&lle do Ouandú 
para o Rsptrito San'o e a do Manhuaasú par1t 
Minas Oeraer. 

Eía o. limite natural: a linha qoe corre pela 
cnmiada da Serra Geral ~ntra o Guandú e 
Manhoaasú. Mas os governadores portugoe· 
zes nlo satisfeitos com este Auto legalmente 
lavrlldo por elles, no terreno que estavam 
dividindo, fazendo passar a linha de limites 
debaixo de seu pés, no dia 8 de outubro de 
1800, commoniearam todo o occorrido a Me· 
tropolo. P 

Em 4 do setembro de 1816 foi expedida a 
Carta Regia que e-tabeleoen as divisas das 
duas oapüanhts detloitivamento. confirmando 
o llato rte "1800, explicando que se tomas e 
por limite uma linha N 8. tirada pelo pon · 
t' mais lllto do Espiglo oue se acha entro os 
.·ios Guandú o MlluhObFfÚ, na sua entra 1a no 
rio Doce. tic•n to pertencendo 11. Mina os 
terrenos a oeste desta linha c ao E :~pirito 
Santo os que estivessem a leste. 

Sr. Presidente, dd du!ls uma : 011 o & t~& · 
do do E~píríto Sanro reconheceu t> d i1:o rtium 
aquar~m, ch&rament det er minado pf' lo À ut 
d e 1800, t1cando a bacia. do rio fl uaodú para 
lá e a do hbnbuallsú para Min a . to rrt odo 
li r cumplehm• nte absurda a •ua p rotC'l · 
ção 1\ mllrgem direita& do rio Jo~ é P dr·o, q uo 
é atfiu nte do Manhuassó e que fo i .teclara 
do no ia i ro por todall as saas vertr t P ; u 
se sujeita& a interpretaçlo a l' pé d lott a da 
c rta Regi• de 1816. que estabelece uma li -
nha ri. . t.irada pelo ponto mais ~ !to do es 
pigA.o t• .J:i tltentt\ entro o Gnandu c Manbuas· 
1 ú, na sua entrada no rio Doce . NE ta ui 
ttma hy pothese Mioaa iri. oecopa uma gran -
de parte. hoje, do l!apirato Sao,o, !\ qu1• tero 
mos di reito á vista da Cart!l Regia quo d z: 
licam pertencendo á j urisdloçlo de Ml nas o 



hrreno qne exlaür a oéate cleeta llDba e oe 
d.e léate ao Espirito Santo. 

B' assim ao mterpretando qne se fixará a 
linha de limitoe, nlo pelos accidente& nati· 
raes, como ctetermma o Aoto de 1800, pela 
cordilho1ra qoe corre N. S., segando o ctivi· 
sor das aguas; porém, sim, rt 1ioba meridia· 
na N. S .. t.lrada pelo ponto ais alto do Oil· 
pigão ni tente entro oe dois ri s Gaandú o 
Manbua ú, na sua entrada no r io D )C • 

Sr. Prcsi!leoto, é o quo existe de p rou 
doc tim ntal o mais o ão pr ecisa ~:~ ra s 
d fond r o di r ito do Minas: - , to ti 
1 O e a Cllr ta ltogia do 1816. Dcante d os 
dois do umcnto prcoisJs, cl .s ro :~ e uftlci o· 
t es, nlo t'j o nenhuma rszã na pr teoção 
do Espírito anto. Mllior dir. ito as í te a 
Mi oa. , si es:•gir a lDterprct~tcão da Ca t 
Regia do 181 6, litteralmdnto, po!"qu p e tá. 
conte tar terrenos no ~ allo do rio Gu~~oo ú o 
do outros mais ao ui. 

S..- . Pre Bent-e, até aqoi não encaramos 
senão a qaostio no que se refere ao VhJie 
do rio Doce, na eaa ma1 ge.n dir Ua. 

Sr. Presidente, as divillall de Minas e E!s pi· 
rito Santo na marge esqoerda do rio Doce, 
são consideradas aem oon\estaç!o de um~~. e 
de outra partP, como naturalmen~ ! haa 
por *'&ta toesma eordilhtira que, saltando o 
rio Doce de uma para outra m».rtem, cor 
re n• direoçlo N. S. ora com o nome de 
Sarr a do Souza ou dos Aymoréa, mas sempr• 
guardando mais ou menos a mesma dare 
cçlo. B' uma zona aiodat. h:lbhada p los ;.. y-
morél, improdao\iva p rtanso, nlo é s··n po 
ainda de ao temer qu stões ele limito11, &Or· 
vindo, portan\o, perfeitamente de divisa a 
cumiada da Corcülheira Ger.l, qne o Eapirito 
Santo só quer aoceiiar, em parca, na mar· 
gero diroi'- do rio Doce. Maa, futnramente, 
CJilllQilO esia zona, hoje sehagem, se trant· 
ulrmar em agricolJ, novai questões surgl · 
rlo certamente e, enilo. apparecerá ~gom 
leUo de CCJrN{JO, por mat. torttw.Jo ~ incom-
modo qoe seja, na phraee de nouoa anh· 
puaadoa, que ahl j~ demarearam oa Ualtes 
ha maia de nm aecolo ••• 

Sr. Preeldente, at6 agora eetndámoa o qne 
cll& respeito ~ qneeilo de limitei entre Mi-
ou e &pirUo Santo, na bacia do rio Dooe, 
clelundo, agora, de falar no ui pNiidtti• de 
qne ~ratarel mais adeante. 

8r. Preeidente, vejamoe este meamo as-
snmpto, no que ee retere á bacia do rio lta· 
boapoana. Propoeltalmenw, eu deetaqnei a 
qoeatlo porqoe, aqot, ella Já se desdobra no 
vaiJe de outro grande rio e affacta ao 
importante munictpio d,., Carangol11 . Aqoi se 
encontram actoa d.) 2.0 lmperio, embora a 
titalo provisorio, como o decreto de l 63 
que de cert. maneir~t. modiftcoo o criteri • 
dot~ documento" e2e 1800 e 1816, i •o é, a~
mittir se oomo linba cse limi'«ls a do cllvis Jr 
elas aguaa, !diio pela Cordilbeira Gerai N. s. 

Convem ee assignale bem, no decreto de 
lO de janeiro de 1863: cOI limites entre a~ 
Provinctaa do Eapirlto S-onso e Mi · &R Ge-
raell .•• são provúoriamt1ate fix aào.t.• 

E' um lllc\o de oarao\er epbomero qne or-
dena cemqoanto a A~sembl&• Geral Legi la· 
tha nlo resolve :- definitivamente aobre este 
objeo~•· 

Ahl ae acha ar. Preelclente, o ponto d& 
eonfo.alo, onde 01 ponoo versadoe neste a&· 
sumpto se perdem. Disse coot'aslo porque, 
o?. bacia do 11aboapoana, ou antigo Camapul, 
a qaeetlo é diversa du prim iras e muito 
menos tmpot"i. nte, si é qr,e s ode oum-
prehender diminuit lo de uupo L'tal.loia em ae 
' ' a'ando do partes de um mesmo todo, que é 
o solo sagrado da P•tria, quanto a soa f: Xten-
fào total. 

N v 11 do l tab ooana a questão é mais 
cuo h ci ·a porque e tL'êo. ta do uma uo h1.b\· 
tad.A de l u a t , onde oK ... oden•-4 tam iJo· 
r. es o e piritua 8, g ;,v ·naJor de r.,. in· 
cia bispos, no 2.• l rn p rio, furam m·is HO · 
lioitos. 

De modo algam o aot · s da par oobo " au 
ctori1adefl 'POlici . . ou me mo o d c. d" 
1863 t i ti vesse oro caracter outro que nâo 
fu~ s o d provi~orio, não se podori m tran 
aportar par& a baoi.ll do r10 D ce, o o d ~ o as-

umpto e só e exclu ivameote r <H( UI ·It·J pelo 
auto do 1 00 o a C rta Regia de 1 16, c o 
firmados p r uma pos e m~naa p.1cifi ·~ a\é 
1889. Aqui no valte do ltabapo~aoa o que v 
E pirito Santo contf'ata é a margem oaquer 
da tfo rio Preto, porque as\e rio. d acoberto 
e apossado por mineiros, é contra venente 
do ri Jose r'edro, nascendo ambot1 oos oon-
t li fo rtes da Sarra d~ Cbibat&. Aqui se trda 
de menos de uma dezena de leguas fie e,. 
t nsl por menos de 4 de largo, quando, no 
Doce, o terreno cõotessado tol.l.l 50 legalls 
~&pproxamadamente cse comprimE' Dto ~oor mais 
de 10 em sua llllr'?Ura tah·ez. 

Cvmll se vem 11 vêr no correr da expo-
aiclo t'ai\a, trata-se de uma qoeatão de limi· 
tes em zonas qoe intorcs am a •liUnioipioM 
diversos, povoadas em épocas di1fcHentee :-
uma no valle do rio D oe e ontca no "e lt&· 
bapoaoa, mas sempre separadas pela oordl· 
Jhelra geral, a divisa n~toral e legal ent•e 
os dota Estados, devendo dominar em toda 
tlla o sablo oriterio do anto de 1800-o dl· 
vortium aquaru•; on,. enilo, a Carta Regia 
de 1816 qoe é decisiva. 

Sr. Preeiclente, qnando eo eeparei a ques· 
tio em duas parte.: a do valle do rio Dooe 
e a de habapoana, en qniz deixar bem Ja· 
~nte no eepirito desta Clua qne o aasnmpto 
nesta é complicado com a qneailo cl0 lliDl-
tea qoe temos oom o Betaclo do Rio de Ja· 
neiro, sendo qne no referente aos valles do 
Manhaaeaú e Goandú, ella jt. eetá olaramen· 
te resolvida· desde o tempo ela• Capitaniu. 

A queatlo de limites entre MÃDU e o &ta-
do do Bepiriw Santo, só podo aer r• s · lvi~a 
nesta par'e depole de se ter fixado • !loba 
d limites com o Eltt.ttn do &to de Jaoeiro, 
segoiodo-se sempre o divisor elas aguas-a 
Serra Geral. 

O que se deve fazer urJentementP é QID 
levan\alllento topograpbico de toda &~t& vae· 
b exten~lo territorial afim de 40e se fique 
conhecendo o relevo do sólc, cursos de agua, 
soa riqaesa, emdm, a u 1 fl• o~rapbia. '8' 
nm trabalho barato, preciso, in4lapeneavel. 

Do coteJo dos doouwentos com 1t. c1 rta 11· 
ral da zona. ver-ee-á que o direito de Mi.naa 
é tncontesbavel. Mas s~m um mappa espe-
cial dos'- zoov, o problema tio claro p~ra 
quem a conhece por tel-a percorrido, ~rn• 



se de diMoil eçoeitlo, dando meano oanaa a 
aolaoóes dt'a!avoraveil. AppeUo, deala tri·· 
bo.na, para o pairloüoo gove!'Do de Minas, 
aftm de qae mande !uer am levantamento 
topograpbioo, ama oarta geral de toda easa 
importante soaa llü1ioaa tadm de que se poa· 
aa entrar em negociações dedntthaa com o 
8 tado do Espirito Santo. 

R' om documento qae deve acompanhar 
a ex p sição do delegado mineiro junto ao 
arbit ro e colhido-ai nlo fôr reaolv&da dire· 
otamen te, como. parece-m , nlo o será, na 
defesa dos interesses do Estado. 

O FR. PRE IDEI'TE :-Comm11nico ao nobre 
deputado que eo achil eogotada " hora. 

0 SR . ~lLVA FORTE :-Requeiro a Casa 
prorogacAo de t.ampo aftm de que o meu di 
stiocto collega conclua a br ilhante série de 
cont- iderações que vem !uendo com tanta 
competencia. (E'approvaclo o reluerimetato). 

0 SR. , ARISTOTELBS DUTRA :-SioceramPnte 
penhorado ao meu honrado collega de diUri· 
cto e á. illustre Caaara dos srs. Deputados, 
prometto er breve, encerrando este debate 
com o esludo do 1At poss'det••· No eatudo da 
prova documental dividi o territorio Jitiglo· 
ao em tres partes . Continuo a aegutr o 
mesmo criterio porqoe elle ae dhide em 
tres zonas diaünctas. Comt!çarei aaltentando 
qoe á margem esquerda do rio Dooe, nessa 
nt~ta r i lo, o lo ba praticamente posse . 

Slo terras habitadas por eelvioolaa, tribos 
de Aymorés, elemento autochtone, que deo 
&eo uome á serra por enjoa cimo&, ambas as 
partes litigantes estão de aooordo, passa a 
linha divisaria de Minas e do Beplrito San~. 

Sr. Pre idento, no rio JoEé Pedro, • mar• 
gem direita do rio Doce, as ooasas ae passam 
de mm do dürerente. 

A reolamaçlo de Manhuass ú reiere·sé á 
inquietação de seua habitantes pelas aaotorl 
dadas cspiritosantensea qoe conünoamm a 
elevar a cat gorla de distrioto de pu, po 
voados que se acham em territorio mineiro. 
Trata-se aqui de um terrítorio aposseado por 
minei ros desde o comeoo da primeira meta· 
de do eculo passado, quo foi primitivamente 
habitado pelos indios Aymorés. 

De 1820 até 1850 alguns mineiros {'lrtirt.m 
do municipi do Ooro Preto e Mananna o 
foram apossear terras, comprar sesmarias 
das praças dos destacamentos qae as (\bti· 
nham m pl g de servioos militares preeta. 
dos o governo da Capitania, nos quartel 
-QJlO exi ti r• m, de marcha em marcha, na 
estr1td ~ quo liga Minas ao Espirito San to. 
Auim é que e começou a invadir c o ser· 
tAo da matt~a », omo ee denominavam (:S· 
sas re ~~.. tas plegfl&. 

A~s im se tb:ouim os gran<itls propri t •iClB 
om um pa i1 d VIl t extensão terr.torlal e 
qn at completamen~ desoocapado. 

O d mtni" e po se det ll terras desbrava 
das por mtaciro qoo e aventuraram a luctar 
co , o. in 1os o com as feb1e dos pant nos, 
foram-lhe g IIDtidoB ' pela Jegisl&tlO de 
lerras «1 1 o R3g , de 1854 e pelos di rei 
to de regi tro pa~go11 nas coUectorias de en· 
1Ao t&ateriorr a 1 ta data . 

E' o qoe so J\Ode veritlc~: r noa tocos do 
ta lõf s uo iza que se l'n on,ram no Hchivo 
dll D : I ga ia Ft t~cal do :~ta ci~ade . 

• 

Slo provu lrreca:aaveia do cloainio peloa 
mineiros nesa 10na. 

Poi uma conquista lenu. OI aventnreiroe 
baalaotar com oe "'rriveia aymor6s, neaea 
regilo balda ele recaraoa, com o ft~ de legar 
a soas tamUtaa uma grafUle proprifd.llde, 
e aó essa doGríida miragem é que poderia 
laser oom qoe hoaens chützados fossem lu. 
otar com in4ios \emiveis neaaaa virrena fto· 
reatas, onde os esperava toda a s rte de mi· 
serias e provaçGes. 

Sr. Presidente, até o ftm do 2." Impt.~rio 
essas propriedadee, fruetoa de um grande la · 
bor, foram sabiamente garantidu pelos bo· 
meos de aoverno. 

M~ts, depois da proclamação da Repnblica, 
surgiram moUos eaudislas improvi aclos, 
imbutdos de theorias economicas do que se 
passava na 8oropa, sem eipericnoia e co· 
nhecimen'<> do noaso moio, abriram guerra 
aos latifunà•a. 

Sr. Presidente, emqnanto na França. Alie · 
manha. lngiate t ra, Belgioa, & ~ pulação por 
kilometro quadrado é respectlv.mente de 
72, 103, 130 e 220 babit-an~s, no Bl'li&il é ape 
nas de 2, podendo.ser o n siderado como nm 
pais quasi deaooonp&do deante das velhas na· 
çõea européas. 

As noBBn condições econ.:~mtoaa alo pro· 
fundamente dheraas du do velho continen· 
'e e oa prinoiplos appUoneia lá qaanto, á 
prodocçlo, nio podem ser e:reoutadoa aqui 
aem as consideraoóes do meio e da raoa. 

Em Mloaa teremos ainda por muitos annos 
a grande propriedade que é, hoje, um bem 
porque tacibta a indoatna agrioola de culta· 
ra erlensiva. 

8 o grande proprletario é natoralmente 
o conservador das tloresta.s, ,orqae, ama 
v~z d olaradas do dominio publico, o macha· 
do do mameluco ignorante e o fogo se in· 
oombem de aua llestrniçlo. 

O qae se deve deseJai' é qoe a grande pro· 
priedade seja trabafhada pelos processos 
modernos da agrtcoltora racionalmente com· 
prehendida. O mao estar economico oio pro· 
vém da grande propriedade, porém doa 
aotaaea processoa rotineiros da agricultura. 

Sr. Presidente, oa primeil'oa actos do go· 
verno· provisorio, por intermedio da Secreta· 
ria da Agricultura, nessa 1011a, feriram pro· 
fundamente seus habiiantes. 

Hoave e:rpedil)lo ele avifoa, verdadeiro• 
uluuu condaoaclore&, chamando ao dominio 
do 8 Sll dn as grandes 'ropriedades parti ou 
Ines! ! • . • para em seguida fi erom daoas om 
eoncesslo a jogadores da bol a do Kio de· 
Jaoe&ro, para tormuem companhias phan · 
tastioas, emhtiodo r.cções e t'ueodo a fortu· 
oa de explorador~ a anda ciosos á oust• d t s pc-
b res pe~suidorea de us t rraa. E' om ~tpi· 
1 o lo da bistor ia da 'poea do tncilhamento, 
do burgos a rloola de ooloniaaç~o .. 

Sr. Prtsidente, coincidiram e ses actos 
rom ar. brorca elo açlo '(l o preço d café e 
t ta zona até enU remob. povoou·ao, de · 
en-vol ~n dc;-fe á custa desse prodocto de ex· 
port .. oJo . 

O graod es proprietarlot~, 111, rcPidentea, 
longe dt& ttp ital, sem vias de commuLicaçlo, 
desgoet oao com ~o e:rigenoiae descabid" d" 
Secção de Tdrrao Cl Coloniza.çAJ vendo-se 



' -.Di 5~:---'ldrtiaa ""~"';·• qne cteoiCllf entre 
'ltfa propriedade o lltG Ellaclo por ·aeo lar. 

í& finaolh& atil~ode do Bo•orao de Mlnaa 
oontraata-v:a com a ltberaliude ela Bsta4o 
do Eapirito Santo, qoe oomprebendeo mibor 

·o momen~ bia&orioo croe· 18 •tn•ea&aVBI9ÍQ 
qoe a peqoona propriedade só poderia ser 
oreada oom o ~~~~Jh', pela aoccetalo lenta, 
·natural e sempre permanente, nlo 10errean· 
do, Mntefl fllvorecendo, 011 grandes proprie-
•tariot. · 
· Sr. Pre idente, 9 governo do Eapirito San 

·to nco só respoitbu a posse doa mtneiroa, 
como c; eu domínio nas ter ras que pos· 
saiam. 

Ao pass qoe a Booolo de Terras e Colooi · 
saçAo ftcava apo ando qoeanuncolaa Hecun · 
darias, ditdoultando o prooesso de d (' crimi· 
naeão e lo~•t m elo, monas vozes, com extgen· 
"lá .. inopportuna , o governo do vi inbo EB · 
' tado maia hbera.l e m lbor •vi ado m~.>.odav~ 
o Jub Commt sario á porta do propriebrio 
minet ro otrerecer-lbe o recootle.:imeuto ortt-
oial dO soua terr.s ,. •mo part.toulare t~ e o 
registro 'f<>rrens del •·d Bello exemplo o .te 
om, governo que hlla o aitbd!o á eaa pro· 
priddl\dO, ceroan o-. 11 gsran u~o • 

A& tm é que mu'''"' w•neiros d,, nascimen· 
to começaram ~ da r " "' dienci .. ao governo 
do E:tpirl to Sant . depu • · de 188Y. 

O sR . lLVA. FoaTBi :-A. pOJa o. 
O r. "ri to~lel!l O tr" : - Sr. Pro 

sident , o ut posli<Ulu, 1dleg"do pelo ~sbdo 
do E pirito 8•nto tem lliJu tiOm pre cotitest!l 
do pE.laa " oct{)ridades do M•nbua sú, puis 
Miaas Geraes, apesar t.la 11 0a iava•Ao cona-

.$ante, depois da& proolamaoAo da Repobhca, 
continua a exercer juriadiooAo em todo o ter· 
ritorlo, hoje. litigioso. 

Sr. Pre 1dente. a qoe tAo do llmite3 na ba-
eia de lb.bapo!loa é maia simples. E• ~m~ 
zona que vom sendo de bra vada por mtnet-
ros desde 1800. AS tfr.,priedadea psrticoh&· 
roa qo i todas Um registr& reito nas colle· 
cWriaa deste Estado antos do reg. de 1854. 

SAo inventariadas e partilhadas do lla mui· 
. to no Cõro das c >marcas ,i o M.uriabé o Ca· 
raogola. 

Mas a t.urbaçlo M posso ahi é maia antiga. 
pois, que dou origem ao decreto do· 1863 a 
qae jé. me r feri. Abi a linha de limites quo 
defendemos é a qoe oottre pela Serra Geral 
qne tom~ os nomos do Cbioata ou Caparaó, 
Pilões, até encontrar a outra linha qoe se· 
para Minas do Rio <':J Janeiro. 

Dapois da proclamaolo da Ropublica o 
govei"no esplrito·santense, ahi, elevou a dls-
tricto de paz o novoádo mineiro denominado 
Rio Preto, anneÍantlo·o ã. comarca do Alegre. 
qo pertencia a Tombos, no moni lpio do 
Carangola. 

E' o processo que vae segllindo tambem 
o governo do E tatto do Rio, que creou os de 
Santa Clara e santo antonio e outro ne se 
territori" contenado, pois qo11 a Unhas di, 
Aiaorias que separam Mina• d 1 Espirito San · 

· to e Minas do Retado do Rio de Janeiro abi 
se eocontnm. 

Sr.'Presidente. Em oonoloslo : Oo qae se 
acaba de ver reina om mao e tar geral oeB11at. 
'Zona contestáda, origem de dov111a• cooti· 
noadaa que a bem da Ordem e, da Paz pro 
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ciaa ter om tel'lllO e, deata ttlbona eo appell~ 
para o honrado e patrioUoo governo do Ka· 
sad'o de lftnu. ·prom6va por meio · do. arbi·· 
tt~amento a ba.;&o deftnltin da linha de 
limites com os 8Btadoa nainboa, acabendo-se 
com o renovamen$G vontinao de con1Uotoa 
lrrltenies, demonstrando-se msia ama vez : 
cMinaa contl& em seu direito; respeitando ba 
direitos alheios. • 

(Muito bmn! mu'to bem ! O orador t cum-
J>Timetatado ). 

FBIUS DB GADO 

O ar. . GALDINo Rios, (.zen do ver achar-te 
em andamento no dona.;o um prcjecto de 
creacao d1:1 dua relras de gado no Eat do e. 
no eotido d" cer maia ligei ro 1SD ta.mento, 
pede o bon,. otdoios da r.t .. sa pa ra que seja 
remen1da áqaeUs oorpor.çto ama repreaeh· 
tacAD envlad• " os" Camara soliclbndo a 
creaoA.o de uma feira em Campo B llo. 

O SR. JUVBNAL PBNNA. obtendo .. palavra, 
dit que rttuebeodo pai• commi slo a e Agri-
cohura e lndostria a. repre eotaoA em qut!a· 
Uo, endereo u-a ao seu oollaga de oomml•· 
alo, o •r . 8dgardo da Cunha, para que este, 
depois de estudar o ãuumpt , ewit~ o seu 
par ecer, atlm lte aer as~~ · go~:&do pela commia· 
11A.o. Ouvindo aqor- Jle eu collega o reque-
r•mento do ar . (:h ldioo RioM. hoje lttrigldo á 
Mesa. esta cer.co de que o parecer sera. ela-
borado com urgenci". 

RBQt:&RlMBNTO 

O r • .loào -'o tonto :-Sr. Presidente, 
passe,) !1..: m!los de v . ca.u . um requerimento 
aa proce ,;;ora d. Francisca Amalia de Ca tro 
Neves. qoo ha loogo aoaoa reg a cadeira 
de ios\rucçA.o prim . r Ja elll Thoopllilo Ot\o· 
ni, solicicandu doia anaoa de licença r emo-
uerada. 

O sono pa sado estando essà digna pro!ea· 
sora enferma obseve da Secretaria do l ate• 
rior um anno de hceoçli , terminado ea.e 
prazo de novo tomou a direcçAo da sua o&· 
deira, porém, aggravando-se o u u estado 
de aaucle e nlo podendo a professora obter 
aenlo do Congresso nova lioenoa de dota an· 
noa a vem impetrar por meo tntermedio. 

O podido al6m de josto nm robustecido 
por aiteatados de doia distinctisaimoa clint· 
cos, attestado do delegado IJ.'Gterario e pelas 
informações de inspeotorea tecbnicos de en· 
aino, exarados no dilinaa 6leraes• . 

Kn\iando o requerimento á Mesa espero 
qoe a Ca~a como tem por norma não rega· 
tear jQ no ' a tarã. cabal. atteodendo a oma 
pr.•fea ora,· servidora do E tado, a maia de 
25 aonos. (Muito bem!) 

Aproveito estar com a palavra para com· 
monicar a v. exo. que o illastrado depu\ado, 
o ar. JoAo Porph\rio, ausentoo-se de ta Capi· 
tal p :.r justo mottvo pelo qlle ralear& a algo· 
ma ee11 ões. 

Vae o requerimento ã. oommisalo de Petl· 
oõe , ficando a C:~mara inteirada quanto ao 
objecto da communicioaçlo . 

OANDIDA.TURAS PRB9lDBNCIAJr8 

o r. Adolpbo Viataaa·:- ( lo de. 
volveu o seu discurso). 



FBDU. DB GADO 

o ••· AJtsellllro de Reeeade:-Sr. 
Presidente, pedi a palavra porqne acabo de 
ouvir nm requerimento leito pelo noeso col· 
ieg~ de dlstrioto, o ar. Galdino Rios, refe 
rente a creaçlo de uma !eira de gado em 
campo Bello. 

Nio foi por lembranoa minha sr. Preei· 
dente, que apresent.ei, a ropresentaoão & 
Casa. ell me foi entregue por um mem· 
bro do .:Hrectorio político daqu lle muni 
cipio e oa nil.o podia prever o nem 11.0 r 
4\U no mado Maneiro havia um p ojeoto 
no se eolitdo. 

A im ~ onrt , x:ão po o admittir a 'nto: -
vo çã , do ou t·o, r equorond nova m 11i d!l 
obre :~ a.c ma ,em qGo rosso ouvido, cntcn 

dendo quo tal requerimento retirando a r••· 
presoo t.arão é uma desatteoçAo par~ commi 
go contra a qual prote to porque, nestli 
Caa~:~.. ou tão rt>p seotante do 4 .· dlstricto 
como ualquor outro co li· ga e não admitto 
que li commi ã rte In 1u tria o Agricultura 
permitta ~~o r t •rada 11~ representaclo por ou · 
tro oil. v tendo para commrgo nem 80 m!'no a 
ligeira cort-ezia de consultar por mêr deli · 
cadoza. como é praxe f.tZer nesta Ca a 
quando s trata do as omptos em que o do· 
putado é intcrcs ado quanto mais quando é 
o auctor a mcdtda a er tomada. r rmiolindo, p i . fica lavrado o meu pro 
testo . pc rllndo quo ll illustrada comm•s àu 
do Agricultu•a pr• (leda como parecer Sl)r 
do jusuç <a. (Muito bem). 

O ~R. JuvENAL PBNNA, pell ordem, vol-
tando a tribuo», ~xplica ll sua po içlo na 
q'.lestào, mo . tr&n~o t er ~:~g do fómcnce no 
mtuito do p restar crviçot. ao E tado, tt~an· 
do urpreb ndido om o r querimento do 
ECU a:m1go o H. Ga ldin Rio~ . 

o r. Galdino Rio :- r . Prosidoo· 
t . quando requeri á Me ll se di~aasse in-
terpôr eu bon~ ofd cios a1lm do quo tlzcRse 
chegar 80 .,coado a ropresontatão dos ba · 
bitantcs do Campo Bello, minha e~tremecida 
terra nat~tl não tive em mir~ praticar uma 
faUa de detJerencia para com o meu illustre 
companheiro de districto, o ar. deputado Ar· 
gemiro do Resende, cojo nome pronuncio 
com Jioen a da Casa. 

Niuguem mais de que ea admira o seu ta· 
lento e louva a soa operosidade, em pról dos 
intermses do districto qae representamo • 

0 SR. ARGBID.R? DB RB~ENDB : - E' bondade 
de v . exc. 

0 SR. GALDINO RIOE:- E' verdadeira juati· 
ça. Si rormule1 o requerimento á que alludi 
s. u o. f -1 i porque o illustre aen~dor Joatno 
de Bri\to - all~s nm doa mais conapicuos 
representantes do E3tado naquella Casa do 
'-"oogro so Mineiro, tivera a gentileza de 
ílcientittcar-me que ao pr.,jco'o n. 34, em 
~todameoto alli, llpresentarll emenda crean · 
rlo t mb am uma r:irlll de gado em Campo 
BeiJo. 

E toi para quo o Senado se inteirasse das 
razões que lt:vavsm o illustre :::eoador a 
~t proPen,•r a emenda e 3~slm a aspiração 
mui j u ta de meus conterraneos t:er satis · 
tdb, ainda e11te anoo, quo rormulei este 
requerimento a Mesa. 

O IA. AaGJaaao »~ R.amroz: -A ln~Dc&o 
de T. exo. é muito 4lpa, maa J1lo dona ter 
fei~ o requerimento ae• oavlr-•e, po~oe 
fui en quem apreaentoa i. CUDara a re· 
pre1entac;lo. 
~IR. GALDINo RJ:oa:-Creia o nobre eolle-

ga que aappoz ~.. o meu t'.ompanbeiro *t 
commiaelo, o ar. ~dgardo, cojo nome pro-
nuncio data venla, ouvido a. exc. sobre o 
aaaumtltCt. 

B toroa é cofessar, ar. Presidente, que 
outro intuito nl.o tive ••. 

o sa. JAT.ME GoMBs .•• V. exc. agiu insp~ra· 
do por vernt.deiro p triotiemo. 

o m . GaLoiNo R1-11 ••• que nlo o de prea· 
tar & minha& 1orra Dlltal, a qoe dedico o maior 
do afJectoR, o para cojo progresso e dea· 
O!lvolvimento j~tmais deixarei de trabalhar 
ã. medida de minh• !regeis forças e obscura 
JntelUgoocia, em pequeno serviço. quo ape· 
n~a revelll ll boa vontade quo semvro üvo 
da ser lho util. (Jiuito bem! mu.ito bem.) 

Commlssão de Or9ament& 

O SR. JoÃo LI·nôa: p t>ti<' a nomeac;lo ele 
om mom bro i m ortno p .. ra a commiaalo ele 
Orçamento . 

E' nomo&do o dr. Nelson de Senna. 
Passa- e ~ 

APRESENTAÇÃO DE PARBREJ DAS C:ll\ntBSÕ&3 

O ~R S&!!NA FJGUBIREDO em nome da 
commi !lo de Orç~&mento envi~ á Mesa os 
seguintes P•roceres. 

Parect?· e redac9ão ao projecto n . 70, para a 
3 ."' discussão 

A commisslo de orçamento, examinando 
ma s uma v~z o projeoto n. 70, já aporovado 
em 2 ... diacas&Ao coi'"'l emendas, o11arece-o 
p ra 3 • redigido conforme o venoicto e é 
de parect~r qae ~eja o mesmo approv-atfo, 
salvo o direito de emendas, para o que o1ra· 
reoe duas sob na. 1 e 2. 

Sala das sessões, 10 de agoato dA IW9.-
Senna Figu!liredo.-Jolo Lisbôa.-Nolson de 
Senna. 

o Congresso Legislativo de Minas Geraea 
decreta: 

Art. 1.0 As taxas de impoatoa sobre expor· 
tac;Ao de alguns artigos do 1lxac1as pela tór· 
ma abaixo: 

a) Bm cinco réis por tonelada de minerio 
de fclrro; 

b) Em doiP réis po 1 ktlogl'amma de madei· 
ra dl'l qabl~uer natureza; 

cl Em com réis por cada dormente para 
linha& de ferreat.; 

d) Em oitenta réis por kilogramma de 
m~&ntAiga enlauda ou a granel; 

e) Em trinta e cinco réis por kilogramma 
de qneijo ou reqaeijlo; • 

f> Em cem réu1 por kilogramma de cipr· 
ros, de fomo beoel1ciado em caúnba ou pa• 
cote, o de fumo piolldo ou deaftado; 

Paragrapho untoo. O exporcador é obri· 
gado a deol~~trar no envolnoro e peso J.iqoido 
da mercadoria a ser exporia4a, tlcando tU · 
jl'ito e. multa de 200 IJOO no caao de !rant!e. 



Ali. !.• '·'~ · ' faJ.P.aiselo d'e apoJices ft!· o •a. HBITOR nB Souu, por parte da eom · 
•~a. itlttr· 'i?'C103 ·~n caw&a·moreü, nlo se· miSB!o de Redacçao, apresenta o segoiote 
1'1e -cabradoe lmpodo8 de eapeo!e aJgoma. 

· An; 3. · Jlioa. revogada a primeira pa~e Parecer e rllàacção final do projecto n. 68 
do n. 18 da Ubella n. 1 dó deo.·n. 1.378. de .. 
7 •e abri1 de 1000, qo& regalou 0 art. le..ta A commu:Bio de. RedaeçAo dae leis a qoe 
lei n 246. de 20 de setembro de 1898, refe. foi presente o rn·oJe:>to n. 68, Ge 1909, que 
rente a Doença de pharmaceíticoa prll\i th:a a f~rça publica elo R tado para. o anno 
eoa. I oe 1910 Já. approv~t.n o pela Camara nas \I'es 

Ari. 4. • B' prorogado ·por mais de um discuasõe11 regimentaea . é de parecer que SE\ 
anDo o pruo para 1 aoceitaçAu d" lnscrlpçlo adopre como Hna:l a mes~a rottacçlo com 
.. tfilllOt partiooJareS e transmiNt-80 de liD· QU,? ellO tran&ilOI~ em 3 a dlSOUB!-lO. 
mo-.ei.B, nos termo do art. 7. ·, paragraph.o asa la. das oomml&Põea. lO d,• agosto de 1009. 
Dnfco, da lei n. 468 de 24 ue fst)temort~ de -Hoitnr dt' Sousa. r ui ator e prcs~dente.-
19m · ' Argemiro de Resende.-Antoolo .M;oura.-A 
~- 5. • Ficam revogadn as disposições imprimir-st-. - · 

em contrario. O r . .João Ltsbôa :-Sr. Presidenle pela 
tala das Commissõos, 10 dA api"Rto de 1909. comm.J,.Plo de . Ur.;a~eoto.vou en ibr 6: Mes~ 

-8eon~ Figoeiredo.-Joao Lhbôa. - Nelson um parecer qc. e termina p or um prcjecto, •e Senna. ttpprovamoo &ll<:ontas de 1007 e 1908. convio· 

Ermndiu ao pt·ojecto n. 70 

I.· 

do aesignalar qoe é a primeira v. z que o 
Coogres11o Mineiro se va9 pronuncla.r sobre 
a tomada de contas do exercicio immedia · 
tamente anterior, provando isso a r-egula· 

Accr oeDte-se ao art. 
n .snopho: 

1 · t ri dade com qua RAo feitos aomahnente os 
• • 0 segum 9 pa· serviços na Secretliri~ d11.s PtnançaF, devido 

• 2. • Aa fraoc;õea de kilogrammBR (250 e 
500 gr .) doa generos de qoe tratasm u Jet· 
'raa-d-Z-f-deate artigo, pagarlo respe· 
otinmente vinte e quarenta réts. 

Sala d.aa sessõeP, 10 de agosto de 19t9.-
Seona figoeiredo. 

2.· 
Ao art. 2. • accreeoentt ·se, depois da p&· 

laVTa mortl1 :-cou por doaç!o•. 
Sala 11as aesaaee, 10 de agosto de 1009.-

Senna Figueiredo.-Jo!o Lisbôa.-Nelson de 
senna.-Vão a imprimir-se. 
Paret.-er para segunda dúcu.taão ao projecto 

n. 76 

A eommiss!o de Ortamonto, examinando 
o projeoto n. 76, certa de P.US grande utili· 
d&de e convencida doe r,i"andes serviços que 
a aua xecoçlo poderá. trazer ó. lavout'a mi· 
neira, e do parecer que seja o mesmo sub· 
mettido à segunda discuaslo e approvado, 
saho o dtreito ele emendas no correr da dia · 
ClllalO. 

data d a oommissões, lO de agosto de 1909 
..:.Seana Figuolredo.-Jo!o Lisbôa.-Nelson 
de Senna. 

o u :uo llR. I>BPOT&J>o requer e obtem 
cU pbDSa da impressão deste unimo parecer. 
afim de q11e o projecto n. 76 figure o~ ordem 
do dia aeguinle. . 

0 ' 11&. Sn.vA II'ORTBS, pela oommissão de 
8aocte Publica, envia ó. b!esa o s gainte 
Parectr para 1egun~Ja dúcuuão do projecto 

n. 64 

A oommiss!o de Saude Poblica, á qoal vol· 
toram o projecto n. 64 o seu subatit.otivo, é 
de parecer qoe sejam sot.metSidcs á disous· 
elo, opin ndo pela approvaçlo do primitivo 
projeoto, com res•lva de emendas que apre· 
len$sli. na 2. • di ouas!o. 

Sala daa oommissões, lO de agosto de 1909. 
-8llva Fonea.-;-Jollo Antonio. -Aristoteles 
Ddra.-A' ~ptimiNe. 

ao impulso qne lhe tem dadu o digno titu· 
Jar daquella pasta. • 

O parecer é o seguinte (lt}. 

Projecto n. 80 

A Commi&f:ão de Orçamento e ContaP, ten · 
llo em consideraçno as mensagens do exmo. 
sr. presidente do E ta o, Ge 30 de junho e 
4 de ago to do corrente anno, com a.s quaes 
roram submettidos ao conhecimento do Con· 
gress•.> Mineiro, os balan~os da receita e des· 
pesa do Estado nos exeroicios de 1907 e 
1908 e 

Considerando que em todas as operaoõee 
!11ram respeit~da.a as dispoaições das leis n. 
4~0, d,e 2 de outubro de 1006, em relaolo ao 
'Primeiro desses exeroicios, e n. 470, de 14 
de setembro de 1907, em relaQAo ao sagtlll· 
do, e para ambas observadas as formalida-
des prescriptas na lei n. 19, de 26 de no-
vembro de 1891, quanto aos creditos supple· 
mentaree e extraordinarios, é de parecer 

Que seja adoptado o seguinte pr(ljecto de 
lei. 

o Congresso Logislativo do Estado de Mfnaa 
Geraes decreta : 

Art. 1.0 As despesas do ueroioio de 1907, 
conshntes das ooatas verificadas na Seore 
taria das Finanças, conforme o balanço e 
ubellas apresentados ao Congresso, l!!o tl· 
xadas em 34,489:321$575, inclusive' os 
supprimenlOs que esse exercioio f, z ao de 
HI06. 

Art. 2.0 Os creditoa do mesmo exercício 
sllo definitivamente 6J:adoe em 34.489:321$575, 
egaas aos P!lgamentos realiza,dos peJas di· 
versu robrtcas e titolos de despesii do or· 
çamento e constantes do referido balanto e 
ta.bellas; . · · 

Art. 3.° Ficam approvados os creditas sup· 
ple,mentares extraordinllrios, constantes doa 
decretos do Poder Hxeoutivo, de na. 2 185, 
de 29 de janeiro, 2.210 e 2.211. de 23 de 
março, 2 .214, de 25 de abril, 2.244-A-, de 
30 jonbo, 2 .255, de 11 de julho e 2 .256; de 8 
de julho, todos do anco ele 1008, abertos. para 



snpprlr a defftctencia de oreditoa orçamen· 
tarioa e deapeua anctorhactaa. 

Art 4. o A receita e recunoa do meneio· 
nado 'lxercicio de lg()'7, sã~> ft:r.doa· em 
38.190:7291521. inclusive' os sopprimentos 
que o exercicio recebeu do de 1\108 a o Fal · 
do que puaou do ellerctoio de 1906. 

Paragl"&pho untoo. Do total da somma deste 
arti'iO e' transportado p'ra o e:r.ercacio de 
1908 o 11aldo de 3.701:407$946. 

Art. 5.• AS despesas do exercicio de 1908, 
cont~tlnt~'~s das contas verlftcadu na Secreta 
ria das Finança11, conforme o balanoo e \a bel· 
las aprPsPntadcA ao Congresso, são ft:r.a~as em 
rs . 31.715:6761583, inoluf.\~ve' o suppr1mento 
que eslle e:~erclolo fez ao de Hl07. 

Art. 6.0 Os credites do mesmo exeroloio elo 
deftoitivamente ftiadoa em 31.715:676 583. 
eguaes aos pagamentos ruliZ1.&dos pelas di· 
versas rubrica e títulos de despePa do or· 
çamento e constantes doa reter idos balanços 
e tabelltls. 

Art. 7.° Ficam approvad a os credito& 
sopp1err entares e extraorliinarios, coo11t1ntell 
dos decretos do Poder Ellecntivo, de na. 
2.18,, ne 15 dA janeiro. 2 211, de 23 de março, 
2.251. d 8 dejulbo de 1908, e 2.430, 25 de fe 
vereir<>, 2 .495. de 30 de mllrço, 2.499, de 30 
do mez e 2.551, de 4 de junho do corrente 
anno, abertos para snpprir á. deft ciPncia dr s 
c redit os orçamentarios e para socorrer ás 
despesas auctorisadas . 

A rt 8.0 A. receita A recurso do meneio· 
nado ellercioio de 1008 11Ao fixados deftoiU· 
vamente em 54.460:8531082, inclusive' o sup. 
primento quo esse exerclcio r cabendo de 
1900 e o saldo que paBPI.'U do ellerclcio de 
1g07, na forma do respt'otivo baJanoo. 

Paragra.pho unico. Do total da aomma 
deste artigo e' tranFpostado l)ara o e:r.eroioio 
de 1009 o saldo de 22.745:17 400. 

Art. 0.0 As rendas, quer de um, quer de 
outro elleroioio que nAo tenham sido arre· 
cadadas. l1u ilo parte da divida activa do Es· 
tado e serão esoripturadas no exercicio, em 
que se rea•izar a cobrança. 

Art. 10.0 Os serviços nlo pagos no res · 
peo&ivo exeroiolo coo11t1tuirAo dtvida pa ttiva, 
e a 11e pt sa ser á eaoripturada, no ex rcicio 
em que se etJectoar o pagamento, pe l~& ver-
ba-cExercicios Pind ~F •, salvo o oaeo dE 
prescripoào 

Art. 11. Revogam-se as di poe1çõea em 
cootrorio. 

S~tla da Commb ões, 10- .0 - 1000.-JcA.o 
Lisboa. r ~ l ator. Senoli Figueiredo.- !fel on 
de eooa..- 11. imprircir St• . 

ao b .. mai p •c>jPct•' P, n<> m requerim POtfls, 
inctica~õeR. ioter·p.- l111ções 7 moçõ s ~ 11erem 
~tpreF eolillaos 

Redactão final do projecto n . 68 

OPa. IGN ACil MoRTA. pel• o• d ~>m, pede e 
obtem dispen~" de im.., , s AQ, a.ttm dA ser 
diseott<ta e votada D• pre •nte se•sAo, a re. 
11aoç!o ftoal do prujPoto o 68, ftuo lfo 1t for 
ça publica do E·t.ado para. o exe ·oic1o de 
UHO: 

Lida, pl i ~o~. o posta em dhou~sAo, é, 11em 
debate. approv da 11- rderida reda~Ao.
aemett se ao Senado. 

Rldac~aq ftff4J elo p rojf1:to ti. ô8 

Lida -e po a em •iacoaalD 6 « lmen 
approvada em deb•le e remet da . ao- -88· 
ndO"a reda<çio ftna do projeeto a • . ~ 
au~rizando o Presidente elo l!Btado · a abrir 
.tffe • en~ scredisoa. : :. 

Volaçat8 

R' approvado em 2.• di&ensslo, salvas' as 
emendas, o capitulo 2.0 do projooto n 7~ . 
•obre o of"9&mento do E:staao para o e:r.ercr· 
oi~ de 1910. 

SubmottidatJ a vot s elo tambem suca.ea· 
sivamt>nte approvadas as emendas da 'Da. 
g 26, es:cepta a de n. 16, que ficou preju· 
dioada pela a.oprovsçto da ele n. 22, subati· 
totiva o a ,uell• . 

O r. -enna F•auelredo (pdtJ 01', 
dem) :-Sr ~-'resut ~ute ~p~zar de ja terem 
ido approvadall ~• ~meodae ne. 25 e 26, ve-

nho dizer a v. exo. o .. eguinte: ca oommiB· 
alo reaigi odo e ~aR emendas o ft?z com mui· 
ta rapidez, nlo tendo 1empo de meditar SO· 
bre o .. rea oltados deiJes, pelo que se coau· 
promelte a, em 3.• dlsoussAo, reeguardar os 
ante r ~:ses elo Estado, com relação a edi n 
cçAo da divida de que Cala a emenda n. 25. 

A oommis11Ao va.e estudar. si essa extio.· 
cçao deve só .llf-nte abranger aos tunocioo a 
rios publioos ou si a todos que, mesmo nAo. 
sendo servidora" do Estado, se ac'ham de pos-
se de casas . (muito bem). 

Pccseguiodo a votaçlo são, aucoossivamen· 
te appruvadas as emendas de na. 27 a 33. 

Comparece o ar. Joio França . 
8' annuociada a vo&açlo da emenda n. 34 . 
O •• . Senna Figueiredo (pela or· 

dem) :-Sr. Presidenro, a commlsslo vae eatu· 
dar com attençAo a emenda n. 34, aftm de 
dar á. mesma outra rec1aeç!o, pois, a actual 
não me parece boa. 

A intenolo da coahnisslo é dar remune· 
raoAo aos eacrhães e oolleotores no ouo de 
inveobrios administrativo!'. 

8m 3.• disco Ao aprer.enliarei uma emen-
da, dando melhor reclaoçAo a que se vae vo· 
tar (muito bma). 

Submentdas a voto11 aAo appr o vadae as 
emenda :< de ns. 34 a 38 . 

E' annoociada a votaçlo da eseoda o. 39. 
O r. Senna FIIJnelredo (pela or · 

dem):-Sr. Presict~n lie, coso v. e:r.~. e a Caaa 
devem estar lembrados a" aprePensar a 
t.-mao a o. 39, deo1ar_ei que ella nlo era da 
commisslo e im nclusnamPnte apreaenta· 
d~t, sob miob~a re a-oos.abilldade. iodivl6ual, 
dels:an o. por IPBo, á. Ca81& inteira liberdade 
de w.c ceial·a uu nto .. 

•R. ~ILYA FoRTF.>: -Eila é moito just.. 
O Ht. SENNA FJG OBJRBDo: - .. cooferme en· 

tender em ua abectori ll. 
t-ubmet\lda a votos é approvada a emenda 

D. :-19, 
V<>lta m o proj ct , a todas as emeodaa á 

ccmmissA.o de vrçameolO. 
2. · dúei~&lão do projtc(O n. 156, do &nado 

E' 11nouociada • con ,inuaçlo da ?.• dlaoUB· 
sAo. em 2 · tu ruo. rt ' projeoto o. 156, do Se· 
na. no, s bre refo ru 11 uoo.Btituoiooal e re&$&• 
beledmeow de 11 po~~otadorlaP. · 



O er. Amerleo (ope• ~-sr. Pre~i· 
de'nte, p'ecti a.. pal~t .. · · ~ . a~resentar om 
reqçeri12ll'4~ de.,ldiE·à.':b .... l'O. dt& dtscllseio do 
projecto n. -l56, lto Senaclo 

Motiv&_ esse reqoêrimen,to o facto cfe ha-
ver eu 11pre entado emondu de certa illl-
porbnoh• a esse proj~ct , emendas que ainda 
olo f"ram impresns P nem diltribuidae, de 
aorte que a. · Camllra t.ão poder~ com segll· 
ran01, ajoiur do merdoiw;::ato dls mesmas. 

Apresentando, poi , o reqoet imento de adl• 
ment d~ disoo slo, esperll que. de a~ccor do 
com elle se pronuncie a Hloetr11da commis-
sllu da. Legislaçlo e Jo tiçll. (Mt~ito bem). 

làq uer4mtftto 

Requeiro o adiamentod~a rfisoossão do pro· 
jecso n. 156, d" Senad•, ..,.r-. • primeirll p•r · 
te da ord t:m do oi• tt .. -.m .. nba. 

8at~& d es ões. JO de ~tgol!to li e 1.909.-
Ame rico OP. CB. . 

F.' 1tpoil" u o poflto em discost Ao. 
O ar . Bduardo ·do A•aral :·- Sr · 

PresidentE.'. em vittta& n • ., tltZÕrtt qott liOI>bam 
de l l'r expobh ll pelo meu ii i UIIlr~tdo <'OIItoga. 
deohlr<. em nomo d~ oommiulo 11e IJoostiltUI· 
tlo. Lt>giSIIIQlo e Juatio», que etla oooeha o 
r ~ qoerimeuto de s e~ o. 

Bem m~ois debate, é appro•ado o reqoeri-
men1io. sendo po,. illso rettr•do da ordem do 
oia. o projooto n. 156. do Seoacto . 

Su pl'lnoe l' a aesslo por 10 miout JB . 
Reabcrt~, pas ~ · se á 

2.• PARTE DA. ORDEM DO DIA 

2. a DISCUSSÃO DO PRpJKOTO N. 75 

B' annuociada a 2.• disousslo do projecto 
n 75, modificando a ac,nal organizao•u do 
Gymnasio Mineiro. 

Bm d! cu~ Ao o ar•. I.· 
o •• · Arl8totelel Dutra :-Sr. Pro · 

&i dente, p di a P' la vu. para en •iar á. Mesa 
uma emenda ao art. I. do proje.,~. emen-
da. essa qoe eleva de 30 ·;. os ·q-enoimentos 
aotoaes do11 professores de grn poe escolares 
e ao me mo tempo equipara o~ vencimen-
to do direotores dos re pecti,·rop grapott, 
aoa dotr professores e lensea da E11oola Nor 
mal e do cor ao Fundamenta). 

Aproveitando a oocasiAo de estar na tri · 
booa, mando á Mesa um requerimento pedia· 
t:io que o pr"jeoto e emend que 11oaba 
o a a.pre~enur sejam rt'o. ettidat~ à. Cl•mmis 
~ao de o,.camtntu para quo a lla ~oe pronon 
o1e si o oo11 ·o tslado llo~&nceuo est" cu não 
em coodu;ões de uroar com o.. JulltOr.4 au 
gmento11 t:lli dt>epe11a ..em. que v t m 1mpo t t s o 
projeoto e a- emenda. (Aruit'll bem). 

Emenda 

lentes e professores d"' ~eola Normal e Cor-
so;.l'ondame!l\at.·. ·, •1 . · • 

Bello Horiroote; lO de asoaro d.e 1~.
Arlatotelet~ Out.ra-Kd.oardo cto Amarai-Jollo 
LiabQa-1'. Se hum ann-João VeiiC180- Ceá pu 
do Amara.J-Jiíyme Gouu tjh Joré Batld1no 8.to~ 
- Valdomiro !lhuca.· ltlãe.~>t-E' gard d)\ •·m.rha 
-João Pranc--AmtiJ ieu L pijt~t-Heitor d 
Sou&~~. 

Rtquerimentn 
Requeiro que " em~>nda n. I o " pr ojecto-

n. 95 ttej•m r to mettid014 á. comm•Hlo de vr· 
çamento, atlm de qae. estia • o pronuncie to· 
bre f'i o orçamento comporta esso llugmeo.· 
to d.a despeeil publica.. 

S. S .. 10 de 11go14to ,dP Ul09.-Aristótelee 
Dutr 

E' lido e po~ to l)m ditcuH&o o J e~ueri· 
mento. , 

O ttr . .loão Vt>llo;oo : -8 . Prr•>ideote. 
QUIIodo o ooore «te·put11du a. pre>entou o 8t u 
1 querimento j& eu em nome dl!. commifls•v 
de lo trncçao Pubholl~ t• Lba t vrmuhut .• ou· 
trP, p .. dindo o ~d•a~i:Denlio <Ja d•s · u~sào c;o-
pr j eL t.o. · 

u requeriment1 d t\ mf'u onllo 11 a. ""<1 iodo 
que o pr je to soja envi .. do á. como is~ão da 
utçamento, vKo otrsz~ r· li ~o a passagem, P• 
ne tas oondi<Õl'P, PU ent endu que o pr ojl'cto 
deve vir á ct.mtUiSF!Il de ln ~otru c c;:Ao P ublío~ 
e a ameno• & do Or~mento. 

0 fR. VALDOMIRO DB MAGALHÃES :-Mas a 
emend~ j& faz parte no pr oj .. oto. rol a• oo'b 
pf.'la Me aa e nto Jóde Per ~oep1H11d11 l.'lt-11&. 

UM ~R. DIPUTADO: A. oommht-àt• o e lof;tru-
c:çào Publica -póde ouvir a. de rcamt-nlo. 

O sB~ A. DU"'RA : ..... como \IIm bem a de Or-
çamento pódlll falar o• enViar o pT oj~c1io ~ 
de Iostrocçlo r:.oblioa. 

o ~R. Joio V~tLLoso :-0 expediente da 
oommiseAo de lohtrocclô Publica é mata 
promp1io ella onvirá • ·commil!slo d& Or9&· 
msnto 8 · trar6 á Casa 08 re nlbdos o e sons 
e. todos. 

Assim mando á. Mesa o · Eeg uinte requeri· 
men1io. (LI) (Mtdto bem). . 

Reque,:imento 
RE'qoeremos o adiamento da discoHão do 

pr. jacto n. 75, figurando o mePmo L» t.• 
parte da ordem do d•a de a-mltnl.ll\. 

s.tfl dt-8 SeSilÕeP, lO de ag ·t to dO I 9t 9.-
JoAo Vello~o-Jollo Lh·b08. 

E' oo&to • m dtllons lo conjnnet••meo1e. 
O ~R . t-BNNA FIG1hiRBuo :-SI'. I 'e idep t(l, 

tem ~•do ttmpre pn•x" Jll1•ta Ca » :~~ppro ar. 
cte 11re fereocJa, os r"q•wrimtD\U~ avr. sen · 
~doa pelatc '"·"om i ~•õe,.; e teooo :a~nJm o&· 
da.ro votar li tavor do quo 1 o•~>~ de ~ .. r tor· 
mul .. do peta. comml&fllu da louro tAo Pn· 
blloat.. 

0 ..... ..\PI81:0't•le- nwnra d.it QOP nllo 
N. l vê JDconveniente D,ll •djamepw dli 1tlli!108ÜO 

do proJeoto . f!!otendl'. po1 ém, que a t-mt>nd• 
Ao art. 1. · do projeoto n. 76. nlo pf\ de Per de·~o~>da d•• mesmo .,.,, li ser 
A.O 1ut. t.·-Sao elawadus d" 30 ·f . cs envh1d• a coromie~l.o <io Oroam~nto. in.tllo 

venc•IDen1ios actua.e• de \oclo os prolf8BO· . ·proJPoto a commttsAo d.- Saude Publica •. Nio· 
re doR gropo .. e1colareP. 8e op(.Õe ao prononch.mensu dest~ commls-

Ao ar,. 1 ·, aeereace~e-ae oolie convle : a:lo, miiB Pnten~e que tiUDoem cfeve tter ou· 
~ direc~rQa a e grupos e~eol•f6R ncam vida a de Orçameot.o e, PE>ndo li' s1m, a antém 

oom oe·eeáa' Tencimóntos equíp~oraao aos <J seo·requerfmE-nto. '(Mt&Uo bem) 



O ...... Silva Forte• (eem revido lfo 
orador) :-Sr • ..,re•ndAD'*l, a.o projeob n. 75, 
que molfiftca a aotlhl orgaDJuclo do Gy· 
mnasio Mineiro, aeeb~tm de ser apre~:entacso 
ltoiR r('QUI!rimeu\os: um, peJo meu illu trallo 
collega. represeniao'*l do 1 . • dilli~iot ->, ar. 
a ristotole Outra, para quo e11ae proJeoto seja 
remetti:t o á cornant!Rlo de Orçameutt·; outro 
pel• commí •io lte ln·iruoçào Publiua.. solt· 
citao to o lldiamento da. oio~euasão ao me~mo 
prC'j .:cto. 

Sr. Pre11ideote, sabe v . exc. quo as condi· 
çõe11 do B11ta.do, toí não 11Ao más. \BmbAru não 
• a prospera , porque •a. arrecad!içÕeH nlo 
t. r ~oz •Hn um certo cunbo de certezl, de f:orte 
que, con forme dcoluou o illo t~lióO relator 
,,.,. commis ão de Orçamento, esta teve a 
maior prndcocia om orca.r a rPcena e l:lxar 
~t tdespesa cso E:~tado p~r• o futu~o exercício, 
o bedecendo ao11 oriter1os SCh:D\ltlcos em to· 
o as as suas previ~ões. 

A arrr, cad11çào daR rendas publicas tem, 
incontest~& cimente, decrescido por~oanto o 
nos11o 1 ogimeo 'ributario baseia-se, qoasi q a e 
••xclu ivamente, nos impo 'os qoe ubodecem 
á valorizacào rias mercadorias; e os meus 
.. ollegas bem sabem que e:liste uma depre-
ciação geral das n.erca orlas, desde o café 
~até ~oua domais prodoctos do Esudo. 

Sen.to assim. eu nlo considero desc4bido 
o requerimento do nobre deputado, sr. Aris · 
totelt:a Dutra, afim do que a c'lmmissAo de 
urçamento possa so pronunciar sobro a. me· 
t1id11. constau1e do projecio, v1sto como d tl · 
pendem da dec isão da Camar~ dos Deputa 
dos ou do Congresso M.tneiro muuats outl'a. 
p retenções congeneres. 

Entretanto, de accordo com as praxes de 
ta Casa c t~or deter6i! t:ill & commi ão 4e 
lnstrucção Publica, que tem, com todo o bri 
lhantismo e zolo, desempenhado o honroso 
manda\o da que fo.~ i investida pela Camara, 
não posso vacillar em dar o meu voto, de 
preferencia, ao requerimento por ella formu-
lado. 

Estou certo, sr. Preoidente, de que si fosse 
remettido o pr jacto commistilo de Orça-
mento, ella não nos noderia dizer mais do 
que aquillu que se acha exarado na mensa · 
gom presidencial o que 1odoa nó.i temos 
obrigação de conhecer. 

O no nre dep utado, representanttl do 1. o 
districto merece 1oda minha consideração 
tl todo o meu acatamento; mas a commis· 
lo, além aa re pooaabUid~ade individulll dos 

depotad s que a compõem, t em a responsa.· 
Dlhdlldo couocliva, pot'quanio recebeu dele· 
~.:~o cão da Camara par~ exercer as suas ron · 
Ct,:Õ <! S . 

Sondo' asaim, nr . Pro idente, declaro votar 
a f.tvor · rto requerimento pel:A me ma apre· 
""utado, e contra, portanto, o do meu distin· 
cto ,·olloga. (Mu1to bem!) 

O r . R e itor de Sou (pel a ordem ): 
- :sr . Pre tdeote. 11. res,r1c~lo pot~ta pelo nos· 
11 0 ill ostr!ll óO colloga. aootor à" emenda ao 
-o roJoct o Qm dit:cusPlo, parece que nlo envo'-
ve a retirada do seu requerimento. 

Paarccc-ma que e. cxc . consentia em quo o 
pr ojecto e emt~o d" voUau em á comm1ssAo 
oo lnst •ucçã '> Publica, em desistir, entre· 

4 
iretanto, da audlencfa da oommiaalo de Or-
çamento. 

0 SR. ARI!JTOT&L"B~ DUTa .. :-Perteikmente. 
O sa. BKlTOR. D& SoUilA: --N!o vejo, por iaao, 

nenhum ani~tgon.iamo cair" 011 dois requeri· 
ll!ento~:-o .te R. exc. e o da oommuslo de 
Uftu.rucçlo Publica. 

Eu tem hraria a convenleoeia dl'l f,darem 
... c(J(Dmi sões oonjnnot~Amente. (.Apoiado'; 
multo ~m). 

Si o ideal da Camara 11 conhecer o sentir 
da comrnitiSl de InstrnccAo Publica sobre a 
con Yenienoia dii!l emennu e conhecer ~ opt-
nlilo da oommisslo de Orç"meoto, sobre com· 
portar ou nlo o est"do das no 11&8 tlnaDQKB 
e so augmooto de venoi•ent•tll, aobo que 
at:sas llU"Il commissóes, falando conjun .. ,a. 
mente. trarão á. Camara um parecer multo 
mais elucidativo, 11a\isruendo ~Aí>Üm ao seu 
ideal. 

0 BR. A RISTOT.KLBS DUTRA:- K' isso josia-
mente o que eu de ejo. V. exc. esclar~oen 
perreitamt.-nte o meu mod" de _.,atender •. 

O f.R . HoiTOR DK SousA:-Farel um roquorl· 
manto ne 11e St\nUdo, llftm de que as com· 
missõ •s se r.eunam e eminam p~recer sobre 
o assumpto e penso que dellill ane reuno 
sob a mesma. tenda. todos os campeões desta 
discussao. (Muito bem). 

Reqmrlmenta 

Reqaeiro que o projecio n. 75 e a emen· 
da 11ejam en viaados, ooojunntamenie, h com· 
missões de la trucç~o Publica o de Orça· 
manto. 

Sala das sessões, 10 de ago io de 19' 9.-
Heitor de Snnsa. 

E' lido e posto em discussão o requeri· 
mento. 

o sa. JoÃo VBLLoao: - Sr . Presidente, em 
nome da commi~slo de lnsirocolo Publica, 
venho declarar que aoceho plenament~ o · 
requerimento do n~sso collega, o ar. Het~r 
de Sousa. que não prejudicAndo os intuitos 
da oommis!iAo, encaminha mais rapidamente 
a marcha do pr.)jecto qae amanhl, nova-
mente, poderá. eer apresentado á Casa. (Jlui· 
to bem). 

Ningaem mais tomando a palavra enoer-
rase 11. discn~slo, sendo approvado o reque· 
rimenio. ficando, pois, prejudioallos os doe 
srs. João Velloso e AristoieJee Dutra.- Vae 
o projecto á.s oommlssões reunidas de Orça· 
çamento e l ustrncçlo Publica. 

3.~ di&cuuão do projeclo n. 26, de 1.907 

E' lido e posto em 3.• disoossão o seguinte 

Proj ecto n. 26, de 1907 

o Congresso Legislativo do Est~do de Mi· 
nas Oeraes decreto: 

Ar t. 1.0 Para os effei.tos do § 2.0
, seganda 

parto do an. 2.0 da lei n. 438, de t-4 ele se· 
t embro do anno findo, ftoa o governo a'Uoto · 
rizado a conceder a qualquer particular que 
fo.lndar e m ntiver no Estado fazenda-moda· 
lo, de acco do com as presorJpções do de· 
ereto n. 2.027, de 8 de junho cso corrente 
anno, auxilio até . o. maxie~~o ~e a:m sooo 



~Q&4S. ~~ ·"ez qn~ '" ~~ncne a observar 
u aegolnwa oondif081 : 

3. a duetu•ão do projeclõ "· 15, de 1901 
Entra em 3.• clilclllllo, depois de llclo o 

segolnte 

Projecto n. 15, do 1.901 

a) A miDlatrar menaal ê gratnlWilente o 
8J181no prailco ele agricultura e do manejo 
das macbinaa agrioolu, a ofnCJo aprondize~ 
no minimo, aoa qnaes forneça austento .. e ac -
colllJIDodaQI.o, por pruo no e~cedente de 30 
dlat. O Oocgresao Legislativo do Baia do de Mi· 

b A h• ri 1 nas Geraes ttecreta : · ) ·empregar mac m•a ag 00 as e prooot- Art. 1. • il'iea onncedida á Santa Cu a de soe aperf<!içoados de cul,un&. 
c) A praticar a cal1ura de oorea~>s. ainda Miae['lcordia lte Bello Borizont~ o ao~ilio an-

que a fa zen ,ta se de tino especialmente á nunl de d~z. (lO) oontoa dtt rétF. . 
exploração de outra ou outrll& culturas. Art. 2. Revogam-ao as <11 pos19Õ08 em 

cootrar1 o. . 
d~ A ruer. ainctA qne a titulo ~ .cxperi-1 S'l" das se1a:õe-s. 3 de .tjZosto de 1007.-

ancas, o ,!3m prego dr. ildUboK o do 1.rr!~acAo. Jo é Alves, - Xavier Rolim.- Adolpbo Viánm . 
. Art. 2. O_i apreocttzo aerl.o admatn:ios em I - Z roa tro Alvarenga.- Amorico Lopes. -

...,,stat. de gotas pa tu&dllH pelo Pre-I'Htente da Nelson ~e 'enna. 
Camara ao mllo1cipio, em que estiver u fa · Se-m debllte é "ocerra·1• a dillcoseão, â. 
'Zeodl!. • caotio ego~olmente a. vot11çio adiada por liil 

§ 1.0 O pa2amento do auxilio f•r-~c-á. mor.· 
saJmt~otc, mcdi!mte a llpre" ot!lção ao go-
vero d uma •·elacão vi11ada p 1~~. mesma au-
ctoriduae municipal. oooteodu o numero dos 
apren t i :Z. i!ll e o tempo da permanoocil& na 
fazenda. 

Art . 3. 0 A coneeP lo de que rata o art . 
t.o tteverá. ser precedld& de Xime dotermi· 
nado pelu governo e tto qual resulte veri-
dcação de acbar- o a (dlcnda -modelo no caso 
ae pottor satisruer l:l8 condições exigidas oa 
presr n lf' leL 

Art. 4.0 Ro ogam-9e as disposiçõo~ em 
contrario . 

Sala da!l es•õeR da Camara do!l Deputados, 
em Rello Horiz.oote. l\1 d A 11gosto de 1907.-
Campos do Am~ttal. - Nelson tle Senna -
Eduardo do Amlirai.-Amorino Lopes.- Zo· 
roa tro Alvar,.oga.-Jayme GomeP - Perl ro 
Rot~a. -José Tor.queville.-Gabrid V~olfa ,illo. 
-JnFé Oaldi1t" Rios.-Jc.ão França. - JoAo 
LisbO . - Arg r mtro de Re_,ndo Costa.-A~o~< · 
tio h o Poreir ... - ll'rederico Sohamano.- Gari· 

aldi fie Meii••.- Arifltoteles Dutra.- Valdo-
llliro de Mag•ibãos.-SimeAo ::l"Y 1i'a Cardoso. 
-E~gardo da Ct.nha.. 

O &r. Senaa Flsuelredo : - Sr. Pre· 
sidenw. pedt a palavra para dizer á v. ex o. 
qoe a commisal.o de Oroameato opinou pela 
rejeição desse projecto, visto como a sua 
mawrla ji. está consagrada na lei de 1907. 

o me o colleg o ar. Campos do Amaral, 
cojo nome deoltno data vtnfa, anresentando 
o projeoto, qoiz estabeleo.,.:- sobvenções a 
fazendas-modelo-particulares a qoe o mesmo 
se retere e tendo o asaompto sido resolvido 
pela lei o. 436. deaappareoõ a neoeasidade 
do projecto. (Muito ~m). 

Ningnem mais tomando a palavra, en('er· 
re-se a discuesl.o. ftoand.o ll vo~aç!o adiada 
iJOr !ltlta de nua:ero legal. 

f. • di&C1Utão do projecto n. 79 

B' lido e posto em 1. • disons~!o, que se e o 
cerra eem debate, o projecto o. ";9. •octo-
rizando o presidente dO E tado a coocec1 r 
returma ao soldado do l. o batal bAo, Manc.el 
de Lemos Gnimarles. 

Fica a votaolo adiada por _(alta do nu-
mero. 

ta d,. no mero . 
Nadll mat havendo que tratar. o sr Pr& 

sidento dcsigoa p!&rll am~mba ~ eguinto 

ORD&a.l DO DI 

PRUlBIRA PARTE 

Até uma hora da urde : 
L•itora A approvaçio da acta. 
Expol1íentP. 
Até daa.s horas da& tardo : 
~ proseataçAo de pareceres das com mia . 

sõe.-. . 
Aprcsentacllo de projectoF, reque:-imentos, 

iod191iÇÕO~>, luU rpAJiações u mo~ões. 
Disc\2ss!ln da requerimento!!, iadieaçõ21:1, 

interpollações e mOtõea. 
Appr<'vtsçAo de rodacçõeP ftnaeF. 
Vot~~.ção em torcei~ anecus•Ao oo prCijectll 

n. 26, oe 1907, IIJJctorizaodo o governo a 
conceder auxilio &011 fabrleaoteP que funda-
rem e mantnerem no Estado tazendaa mo-
delo. 

Votação em primeira do de n. 79, auoto· 
rizando o presadeote do Estado a conceder 
reforma ao soldado do 1.· batalhão, Mõnoel 
de Lemos Gotmarlee. 

Votação em terceira do de n. 15, de 1007, 
concodendo & santa caaa de Misericordla de 
Bailo Horizonte o aGXilio annoal d'.l •••••••• 
10:000$000. 

Continuao!o da segonda discostlão, em 2.• 
torno, do projecto n. 156, do Senado, eobre 
reforma constitucional e restabelecimento 
dae aposentadoria!!. 

SEGUNDA P A.RTB 

Até 4 húras da tarde : 
Primeira diBCosslo do projech n. 71, so· 

br~' licença a praticoP de pb•rmaota. 
S~ganda do de n. 61, motiiftr an«to o n.lX, 

do art 12. do deo. n. l.678 d l'l 27 de (ev- · 
reiro d 100-t. rola$ivn ao impoasu terrUorilo I. 

Segunda do de n. 76. creanclo no E·Wlf• 
um banco para OJ erar-sobre orecliSo agricol11. 

L'1vanta·Ee a cu;l?. 



38. •. S~SÃO QRDINARIA, AQS U DE A.GO~TO 
, . ·. t>B rnoo 

PRB IDBNCU D~ 8L PRADb'·LoPBI 
MMARIO : - Actll.-Expe.iiente.-AutomoTeil 

entre Tlleophilo Otto~ e AraasnabN .-Discurso 
do sr. hrnaclo Murta.-A'pft.sent&Çao de pare-

--ceres -Votações -2.• discwnllQ do projecto n. 
· l õ6 do enado . ...-Dilcuraoe dos ' srs. Eduardo ·do 

Amaral c Ame rico Lopes.-1. · discu:l&llo do pro-
jacto n. 17.-2.• do rle n. 61.-Dilcursos dos ara. 
Ígnaclo Morta e Senna F.igueira.-Emenda.-
DeclaraçAo do sr. Jose' Alves.-Urgencia.-Pa-
recer parll 3. · discuaslio do projecto n. 156, do 
Senado.-2. · discussilo do projecto n. 76.-Dis-
curso do sr. una Figueiredo.-Emendas.-Dis-
curso do sr. ilva Fortes.-Urgencia.-Parecer 
n. 165. -0rdem do dia. 
Ao m ei du•, f< ih" obamad&, acham-se pre· 

~entr o. t-rs _: Praliu Lopelf, Z•ru~tstro de 
Alva !" D~"· Am r• o L •pPS, Argerni •u ne Re 
aend o, ti ..... Porte , Huhor de Sous11, Eduardo 
do Ama ra l, C10 mpos no Amatral, J t-é Alvos, 
Jayme .mos. Arlt>So toi E'8 Outra, lgaacio 
Mor~. x~vi r R •lim . ffal •ino Rios. Joveolll 
Ponoll, .J oão Li o,·a. Joao Velloso, Seuoa Ft· 
~o ir. d •, cburn•no. E lllll.rdo d~& Cunh a, 
Paolil'll •. td .. miro 1le M11g11lhàes A1f.,nso 
P.wn" Jnowr, T~tv a re de Mello, Pedro La 
boro , N d l~o n no 8 t> no •. Antooio Moura e 
Joã o Aot oio, (altaodo com CllUPii partlolplid& 
os srs . Tocq ov111 , ryllta. J ul!o da Moua, 
Agost.io ho P roir~t. AI v~ do Lemos o João 
Purphlrio o ~ m cl la os mait1 .,ouhores. 

Abt'o) 11. (' . à • 
Lida ~ u l:ta d!i sntocPrteot<) o nlo havendo 

quem sob r·• lia taça ob or ações é a mesma 
dada p or !ipprovadll . 

O sn . I.· KCRETA.Rio dá conta do segui.nte 
E tPEDlB 'TB 

O !fiei o 
D, Pr s idonto lta C mar... Muoicipal do 

Chrí ti na pedmdo ~o Coogr s nlo tomar 
coohocime t do uma roprasontaçã do pre 
sid o to (h c mara Muoicip~ l de Stl vestre 
Ferraz sobro ltmites do di tricto de D. Vi· 
ooso, t~ em ~;o r ou VIda a municipalidade da 
Ghristina , que t m seu direitos ttrmadoa em 
lei.-A' c ommi ~o de CDastttuição e Leg~a
Jaç!o. 

Req uerlmento 
De Em p d ío do Rezende Mendonça pediado 

traL srorenoi de uas propraedade do mu· 
nioipió d ~ Trr adente para o dist ict l do an-
ta Rit• lio Rio Abaixo n municiplo de 8. 
João d' E:Ht 1. - A' oommisslo respoctivaa. 
.Âutomoveis enlre Theoph.ílo Ottoni e .!ra1· 

&uahy 
o r . l~eoacto 1\lurt:a: - Sr. Pro idoote, 

sou -p urt dor d um r equo imanto d1rigi1o 
a Coogrf' ~ C\ M11101ro p lua c •da •àos Luiz 
Blauc, t·r.g enbotro r PSillente em l'beophilo 
Ottoo1, J..1 é J\oto hi T.anure, negooJante 
om Ar~a -. "' U4b)' . ~ edindo ao Coogre 110 privi· 
l!)gjo par a . o' h bol El r m uma hoba do MU,O · 
mo vei On~t·. 14Slll lia \lU~ CUIIdO:<. 

gaviandq á aa oaso roque imento. s • 
Pre i de oto, peco a v . (> I C. remottel ·o á 
comm1 t de Obr11 ubhcas e ·Yiaçà para 
a qu11 11p (' )'o, &fim do quo o tomo na de· 

vida cooaideraoto. pol1, levada A effeito a 
aaplraolo aaqneUee d.fgnoe oidadr~ méftu: 
vantagens e benedciôe .. vlrlo i popoloea e 
imporsanu aona do None·.de MIDaa. , ' 

O fR. JoXo •ANTONIO:-Apoiado, é tliD& 88• 
~ranoa da sooa. 

O n loN.t.Cio MURTA.:-Proour~ei, ea li· 
geir.s P"lavra~~, juatt~oar o pedado concre 
\'isado neB8e requerimento. 
_ Depositario da. oof\fianca& do nobre o g•ne 

raso povo mineiro resident o• va8tis~ima 
zon• norce do Estado b" 24 anoo11, ar. Pre . 
sidente. eu\ nho as ento nesta Caa11, ropre· 
aeotlindo os intere .. e .. daqoellea meus p16tri-
caos, que t11mbem (llZem p~~o rte da gloriosa 
oommoabão mineira. 

0 SR. NBL'iO'N DE BNNA! -E r Pprr>SODtanlio 
muito ni~n111mente (apoiados geraes ). 

~R. IOllACI MURTA:-Agl'adeoí l10 
Inint rrop\ll.monto tooho 111do honrado e 

distin~uido pela genor o i dado daquelle 'P" vo, 
QUO. esquecido da mioba i ocompetencla (não 
apo;ados geraes), me tem para aqui eompre 
m•ndlldo, onwo seu repr,.senumt". 

VoZE • :- Um dos mais digno (apoiados ge · 
raes). 

v ~R. IGNA.Cio MoRTA :-Diz·mo a con11oiPn 
ci11. quo. 110 desempenho do m11n Jato a mim 
cootlado por aquet le povo, t .nho proour~~odo 
cumprir o meu 11ever. 

O sa JoÃo ANTONto: - Com reconhecido 
brilhantismo . (.4poiaào.t). 

0 R IGNACI MURTA: -03 cAnnaea. regi& · 
ram ~ minh' pa sagom p. lo Coogro S••, o 
si oà t E' nho primado p eJ fulgut'&noia de 
um talento de pri.:neira ordem, quo mo !aba, 
(não apofaàos), tenho procurlldo, do acoordo 
com ~s minhas !orças, pognar polos interes-
&oll tl11.qo lle povo e do E tado . 

E' a 11im quo e11.1. I _6 ainda na Assombléa 
Provincial-posso dizol ·o porque e~ ti regia· 
trado DOS cAnnaos•-, eu coooorri para qoe 
se t ansCorma se tv;n realiliade a E. F. Baiua 
e Minas. que é a porta pela qual blo de se 
introdnzir os outros melhoramentos de nma 
parte daquella va tissima zona. (Muito bem!) 

A linha telegraphica de Diamantina a Aras-
suaby !oi oonaoquenola do om projecto qae. 
tambem em 1886, apresentei á Assembléa, 
sendo que só me !ot dalio ver realizada essa 
josta aspiração dsquelle povo 16 annos d.e· 
pois. 

Eatre as neoessidados rochmadae pelos di· 
gnos hab·,anses daque~la zona, uma das quo 
mais se salientam .é a· .do prolongamenco 
dessa l10ha tolegraphica de Ara aoahy a São 
M1guol do Jequitinhonha, pass,.ndo peJas fio· 
re contes povoMções de hinga, S. Roque e 
S. Pddro, proloogando·ae a meama libba ao 
Salto Grande, nos limites do Estado da .Bahla. 

Para completar l' rêde t elograpbica no 
Norte, é d coa venieoci~ levar a lioha ás cl-
dades do Gr!o Mogol, Salinas, Rio Pardo e 
Tr~o. edal. 

Ne 8 en ido já e • t~& Camara enviou uma 
iod1 caç!o ao Cootcresso Nauioaal e esperamos 
que os no so8 r ;a preseotllntes foderaes ae.es 
foroem p~t ra que se torne uma r ali da a e este 
gr•nde molhoraamooto naqoeU~~o ruturoaa re · 
glào. . 

Tambom constam doa cAnoae • o mona 
oa!orço:1 para que fo e coqvertido em lei, 
como roi , um projeoto conoedondo prlvile · 



. .. 
tfo, garsotia' da jUN~· ;lr&,roa (&VOI'et ao 
dr. Modeat, Bollo · e barlo de S!lrameoba 
adm de construirem p.,r ai ou cotllpaohta 
que organiu<~R'Im, uma edrada de ferro de 
AraseuP.by, pelo valle do Jequ\Unboob~t, a\é 
Salto Grande, onde eatt"ono•rta n• que, por 
eonceaalo tto governo da Bahia. viria do porco 
ele Santli Cruz -enseada Cabralia- que, 8e· 
gnndo os prooaatoalleB, é um dos melhores 
entre as b•htas de 8. Salvador e Goamabara. 

88\a. importan"aaima em preza, 81'. Pre11i· 
de ri te, • té hoje o ao 8 tornou etrecti va, mas 
futur.meoto 89• á uma realidade, porqu~aato, 
além de e~tratPg•o• e de razer parte do plano 
geral de vt~&çlu ft~ rrta da Repubhca, é dos· 
tioada a prestar nllo aó á lona com\) a todo 
o paiz, s m.tores serviços. 

Collaboret OflU&lmeote, com o ooPFO illOR · 
trado ó di tincto patracio dr. S~tblao Barroso, 
para quo ro S9 reformado o cootraoto com 
a 8. F . Babia e Minlls, reforma que deu em 
resultado a o l'lBtru ~ çA daquella ePtradll até 
á prospera e tl re ceot oi.tade de Tneophilo 
Ott oi . 

PretPndiamo , além disso, ar. Presidente, 
prolongar um rama l de sa Astr,.tia para o 
oxhuberao o o fõrtdi imo vallo do r io Ooco, 
em domao ta da glllriosa cidade do Serro. e 
outro para a cid rle de Ara~s uahy. afi m de 
lovar os sou ~rilhos á s marg~ns d ~rando 
r io Jcqutttohouha. 

o R. JoÃ A:-:To)II'> : - Ha ne ta sentido 
doi t>stad t om par~& norrt~A. 

0 <R . EL o ' DE E~ A :-Ainda hoje fS es 
r am • ~ li. , ubjout de cogitacllo d pod r s 
p ublico , poi3 r preseutam u m-1 noco ida td 
urgente. 

o n . J Ão AXTO.ilJ :-Perfeitamente . 
O sn.lGX AC1' MURT : - Nã procurar ei, p r · 

quo me f11 1lcc oompetoacia (não apow-:to~ 
,7eraes). faz r o hí ~ rico do. qu se d .: u . ctaht 
.para cá , tD s ll mtoba ?O ttação coounu•, 
iointi' t rupta, é IPvar a vta~ão Cot·rea áquolla 
part do no -; u P. t do. p quanto é rl via 
l o r.•r r í'li qu d or rom todo os ?ro re sos 

de um p v o civilizado e culto: r lia é a por· 
tadorll 11o bf'm c t r o da cavilinçllo do um 
pa1z, em . u difr.: r untc m~&nl to tações . 
(Apoi 1os). 

u R. Jol, ANT J 1 > :-locromcntando a ex 
po taçãn, r nt til' ri queza . 

0 ~R. 1(;:\A. 1• M 'RTA: -Ainda no tempo CO· 
lonial, r . Prcstd ··nt r• foi aberta um str&d~~o 
naqud la z •na, :1. m11ndad -d go oro . con-
tr .. I do t · noo te- oo ui da então capH~tota 
da \uo s c c rc~o ,., mar iollrd o rio Joqui· 
ti uhonh ' ;. do oocarr g~t rto d tal s rvtço 
o c mm~n ante da 7." divtsllo, al fdre Juhào 
Fero11adoti L !lo. 

Ecs dtgno min eiro, dcpoi11 d b ocmerito 
dr. Jo é Perei ra Freire do Mo ara, concorreu 
para o povoaau' nt d vast~ região do Je 
quitinho ohii e fu ndou a hoJe pro pera po 
voaçlo do S. Mti(U~I, quo ri vali 11. com mui· 
tas das actuae cidades de Mina , porquan· 
to a sua. pop . 1 çlo é superior a iJ .OOO ai· 
mas o seu oommeroio acliivissimo. a lavou· 
ra p'ro pera e a tndostrta pastoril impor· 
untlssima. 

0 &P.. Jo Ão ANTONIO :-RmoondlQIO de OOQ• 
stitoir um muotctpio. 

0 SR. IGNACIO MURTA :-Foi em 1804, note 
bem a eamara, que o governo colonial man· 
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tton abril' aqueH!L. eltr&da e nls•o têm co~ 
ll!s&tcto até bojo Oi beneflalos pres\atloa áquel· 
la zona por 1)1il''8 4.,, p ctere• publiooH. 

(Apoi11d0 do •r. João .Arüonio). 
.\ltl n\o e~tttliem outr.ts e~liratfas. !lem 

pon~es. nam q u&esqaer elewen to ~ de civill· 
zac;lo que tm .. allli'laem o prog re n o daquella 
te rra. raca em todos Oi r ela ,. cta natureza: 
no vec:tetlll, no ~&n •mal e n o mlne r I. 

0 I'R. JoÃ ANTONI :-3 DàJ lil- W meios 
de oxpo,.tal-.•11. 

O FR. IONA CIO Mu R.TA :-P.' verdade. Como 
rliz.ia, sr. Pro idoato, o Jequittobonh é ri· 
quta imo em dtamante e pedra-. p t oc• sas, 
como turmt.lin•"· ~agua tt ro~rio ha~. ch yso!i· 
to . chry .4~es,lll9m do ouro. rerro, g apbito, 
manganez, alumen, b·smuth met •llioo, etc. 

A Camara olo tgnorll, pois, nella têm as· 
Aento hom o d Iaura e t~ no~enbeiros dis · 
tio tis i .o o ~. bem ooaheoe1ore da h "stor ia 
do nods\) pair, que o S11.b1o nlltnra li ta A.U· 
~tos' d 11int Htlalre occa p u um livro in· 
t iro 6óm ate com a de crl pçllo do .majea· 
toso Jeqoittohooha, que, d zta Plte, pelas soas 
rtqueutt varilll!lls, quet• o · reino minorai, 
qaea· no vegetal, e tava de ti nado a sor u m 
do ponto mai importan AR d~t ca pitania 
mine ira, sinA·' do Rra 11 int iro! 

Ei•O em,nooto abto, e ~ e h mem ob e rva· 
dor, oa~o gr11 od a. migo ' Bra 'lil, eape ial· 
mente d. Mina Gorao.. toi t~t é porto da po· 
'/OIIC~O d ~ ho r110 - e, pal thou to da 
a n 11 :z: aa, viajou vor t nda Pila e fez a 
do·cripcã , exactll m' nuoí• H. d i s uq re· 
curc:oR e " Ull · g rao rt e r i u 'z..t !'l n~t turat> . 

R. J ÃO ANTON! :-Gore ·x O C t "en· 
na si\ o a oor~('; . 

0 R. lc;.-AC10 MURTA : -P is b , llpE'Zilr 
dP ~s riquota cita j11z . quoct a aobndo· 
na1a. 

Mlls é preciso, s . Pr r si Pn o, f , z r a lg · 
m c >USii . poiF. 11q · oll ·' •w qu t mbe m 
port oco á. ~l ·• rio t erra mt o· r . quo faz 
p r t d>~ oornmU ·1nA d M•nl:l• 'C'l tom , 
po r is'lo me m dir it a q u o p der 
pablicoR , o E -t o di pPn~ m um pouc d 
proto ~ ça.o a mp t ro a 1:li.:iat1v de eu ri· 
lho!!. 

E no é g at vê· qu ois cidari. . por 
inic tat1va par ic 1 r . p r c r·am dot~.a aqur l· 
la z na c . m um ~ ran te h'nPrt io. c m nm 
mol noramoato nott:t.vl'l, qu al o rt E' t bole i· 
m nto cto um 110 . ~ d " otomnv i • ue é, 
inrtubitllvolm.:la to um poio o:~ o e le ento de 
p og r o. . . . . . 

0 R. Jo:\ l A:-ITO~ ! O :- ~ 1 l Cl \lV a par !CU· 
lar é s mpr·e dtgo11 rto ampli r . 

o SR. IG:-\AC!J MúRTA :- ~ss lioh• irá. 
aprov itBr a os munic t pto~ d Th •·pbilo Ot · 
toni, Mina Novtts. Ar• oahy, rãu Mogol, 
Salinas o Rio P~trdo . 

0 SR . NBL'3tN 08 SBN A :-E é om molhO· 
ramento quu u~ o virá unor~ar o Estado em 
cousa alguma. 

0 SR , IGNACIO MURTA :-Porfeit a mente 
Aquelled aidlldàos apan~&s pedem ao Caogros 
so aa coocesslo de um privilegio que, no 
caso, é muito ju~ttitlcavel. 

Bm t.hese, sr. Presidente, sou contrario 
aos privilt>gioa; entretanto, em um patz 
novo como o nosso. nlo póllem as emprezaa 
particolares presoinllirem de gour de privi· 



Jegio, atlm de ·orpnizarem oomp\nhlas qoe 
reaJisem o sen tdéaJ. 

Aquella va1ta 10na de Mlnu, podemos di· 
zer, acha se hoje em condioões eapeoiallsai· 
maa :-alli olo k'mos uhida para oa nosaoa 
"fariadoa produoto~, aasiw ooml) tambea nlo 
e:alstem ponks, nem esttadas, nea metoa 
de transpor~. 

Destes, o unieo que havia até ba una lO 
annos, era a nangaçlo fluvial JlOlo Jeqli · 
tinbonba, estaibelecid• pelo povoador da· 
qaeUa aona em 1804, naveg 9lo que prestao 
reaes serviços, muito conuiouindo para o 
povoamento e progresso relaü v o da mesma 
1008. 

B1rectivamonte, era bem ac\ivo o commer· 
cio que se fllJia mediante a navegaçlo tlu 
via.l, em canoas, v ncendo cachoeiras pari· 
gosissimaP, com saoritlcio, muttas ve&es, de 
vidliS p reciosas e de grandes o~&pibes, em 
consequenoia dos naufragius frequente11 que 
se davam naquelle rio caudal so, de corrf'D· 
te rapida o l!e numerosos saltos, bem diftl 
ceis de se transpor. 

Eatre ant , elle cumpria a nobre missão 
de impulsionar o progresso daquella terra; 
por alli se fiiZia o co rn mercio importado r 
de llCneros de~tioados á toda a vat~ta zona 
oorte-mineir• que então se estendia até 
CarveUo. 

Do Curvello, Sant'Anna de FerroP, Gua 
nhães, Serro, Diaman\Jna. Montas Claros, 
etc., ia-11e .1 mprar o sal, ferragens e outros 
generos de importação em Ar&tosuahy. 

Cow o desenvolvtmento da viação fdrrea 
que. em boa bora, veia incrementar o pro · 
gro so de algunuas cidades daquella zona, 
essli parte do :\·I • n~ts d i.xou de pNcurar o 
Krande wporio do commercio, que, naquel· 
le tempo. era. a cidade de Ara suahy. 

LI R. RB IDENTB: -A hora de V. ex o. está 
terminada. 

O R. IGNACI O Mt:RTA :-Sr. Presidente, eu 
rogo li v. exo e d1goe de consultar á Casa 
i mo oon~e do m~ais ólguns r1unloltoS para que 

eu ~>OSI'!i toru. inar au• m•obas consideraçõe~ . 
( &' av1.1rovado o requerim ento). 
U R. PREHDE:STE :-C ,JD\lnÚ~& com a pala · 

vra nobra depu tauto. 
o f . I :sAci . l t:RTA:- Eu agradeço mais 

e ta ~o til za U ll ~tcabam de mo conceder 
us mt u"' di nos e bondosoR pares. 

izi u, r. F-residente, que a cidade de 
Aro uahy era o tm porio do commerc•o da 
quella zona e QUe o prolonaamento d ::~ s li 
oba f.·rreaP, que vieram íelioitar outras, 
dJmtn tli u em r11nde pau to es11e coo mercio. 

u :-R . J Ão AN Tu :Siu :-Este melhor~tmento 
· uma rcparaçà . 

U SR. (C. :SACIO MURTA :-Actualmente, pod · 
m s d.zor qu o olle so limit• ás povo~t õo& 
margin~tcs do Jequi\inhonba, S. Miguel, Vi-
gia, etc. 

Tem F, pois, necesPidade de procurar uma 
outra sabida mais prompta, mais barata e 
rapida para os productos daquella vasta re 
gião, quo comprohende grandes e populosos 
monictpios. Só o de Aras uaby conta 21 po 
YO&ções florescentes e prosperas. 

0 ER . Nnso; DB SENNA :-E é maior qae 
o Estado de Ser ipe. 

O SR. IG:SACio MI.: RTA •.. , tem mais de 70 
legaas margi aes ao longo do rio Jeqaiti· 

nhonha. sobre 30 on 40 df' largara e nm& 
dopulao&o aopenor • 100.000 habicante•. 

B ea par\e do Batado de•e mereoer, por 
oer~e, algWDa conatderaçlo e algom apl't'çO 
pa par~ de seoa repreaentantes; talo em 

J!OIIIe delta e peoo, em.aeo favor, a boa von• 
ade d\la meus oollegaP, neata Camar•. 

Além dae 21 povoaçõet~. ar. Pro, i dente, 
ha, no mnuiot(lio de Arasaoaby 11 d urloto 
de paz, e ~dos elles vAo prosperal!do. E>mbo· 
ra luo\ando \lom as diftlooJibdes decorren\el 
da ralta de vias de commuolcaçAo, se~regada 
eomo ae acha aquella 1ooa, do convto com 
ow oeo.~r.oe civllir.adoi e coltoP. 

E' at'A m qUP, par• uwnsp.,rtar-me da mi· 
oba terra á. esta Caphal, tenho de vlsjar, 
elll costas de anim~te&, até a cidade de Cur· 
vello ma i e de 80 leg as, por caminhos pesai · 
mos, atravu ando em can ÔiS os grande& 
rios Jeqoltinbonba e Ara~suahy, além de 
oot-ros menoreP. 

0 I'R . NELSON DB SENNA:- 8ash que I 
Camar• ponder~ qoe a.H pontas de gaoo, to· 
cad11s de Fortaletll f..:r.em um per corao de 
mais de l O 1 goas para serem vendidas em 
Bemfic• ou M~&riatnno Procopio. 

0 SR . lGNA lO MURTA: - E tSSSS boiadas 
fazew um percurso de 150 legoas e mais, para 
terem vendida" na feira de S~&n1.' Anna, no 
no Estado da Bahia. 

0 SR. SILVA FORTES :- E' m11ila natural 
que o oommercio daquella zona se taoa com 
o Fstado da Bahia o m JoÃo Al'IT· NIO:- Até termos sa ida 
para o Rio e Silpirito Santo. 

0 SR. }GNACIO MURTA : - 'Faz SI', em gran · 
de escala, o commerci de esport~tçlo de;gado 
para a a. hia, sendo Fortalezll um d s empo· 
rios mail1 ootav i · alh esisteotes, export~&n · 
do an oUillmente mllit~ 30.000 ruel'. 

A indu \ria pastoril representa uma das · 
grande" riquezas dll &onat, olo se fa lando na 
agrtcultura ~ representada noa t:eus grandes 
fdc toro ,.. : o cafér'3 o c11oao, o ooCilU princi-
palmente, cuja cultura é a msiH remunera.-
dora. do tOtl~as e dá.·EO per feitamente nas 
mattas do JequitínhoLhtt, Mucury e Rio 
Doce. 

Ultimamente, fulgo em declarai-o, as vi · 
tas dl. S poderes poblicos ão-se Yoltando 
para aquella zona quo 111uito espera da actaal 
ad 01 ioistraçAo. 

E' 11 sim que de ordem do governo estão 
abrindo um"' estrada de rodagea.. entro a 
es~ação do Urut ú e S. Miguel do Jequiti 
nhonb11, e trada ta que irá pre tar iuesti· 
mavei11 serviços á. zona que vlle servir. 

O t.R. JoÃo ANTONIO:- Será um escoadoro 
para a Bahia e Minas. 

0 llR . lGNACIO MURTA:- Tambfm de ordem 
do illustrado moço quo, com raro tino e pa· 
triot•smo JI!OI 'O a pasta das Financas, dr. 
Juscelino B~trbosa. quo já tão relevantes ser· 
viços t em prestado ao nosso Estado, consti-
tuido elle uma de nosfas esperanças •. • 

O l:!R. Joio ANTONio : - Para elle tom o 
ncrto os olbos vohados, como operoso aoxi· 
liar do tzoverno. (Muitos apoiados). 

0 FR. IONA CIO MU TA •.• trata se da OOn· 
strucçlo de pontes sobre os rios S. Miguel 
e Setubal. 

A oonstrucçAo destas pontes ha mnito an· 
nos reclamadas, constituir á. um notavel ser · 



vioo prêat&do por s. eox. -a ele 8. Mlg11el 
é situada na 8d'rac1a que ae dirige para a 
recebedorfa de Sal'o Grande e a 110 detubal 
h de Minas Novas à Araaauahy. 

Sr. Praaidente, eu sin~ nlo ter co~pe· 
tencia neoe.•arta... • 

O &R. SILVA P'o!lT.I&: - Nlo apoiado. V. 
êllo. tem sido um aoorrimo defanaor da zona 
do norte e esta tom sabido fa~er justiça a 
v. e .co. 

0 IB.. V ALDOMIR.O )b.GALBlBs : - Reele 
geodo·o varias vezes, com jos\iça. 

O SR. SILVA PoRTas :- E muito mereoida-
men,e. ( .Apoiaào.r gsrae.r). 

0 BR. ION.t.CIO IIIURTA . • aftm de, oom 
belleaa e elevaçlo de pbraees, vir dizer ao 
Congresso que aquelles nossos pa,rictos de· 
sejam tambem conviver e banquetear-se no 
grande oonvio da ohilisaolo muodtMI. 

0 IR. Joi.o ANTONIO:- Jt. é tempo ! 
0 fR. IGNAOIO MUB.TA : - l!IA.o tenho dotes 

oratol'ioa, o aa com as minhas palavras sin· 
gellas e desa\&vlada& .•• 

VozBS:- V. exc. discutia b rilhantemente 
o a;sumpto (apo ·ado.r gerae.r). 

O R. IGNACio Mu~TA ••• ru vcc.ho deola · 
rar á. C11mara àos Senhores Depohdos que 
aqoelle povo tambelll é p•tri ., ~. faz parte 
da communbão mineira e como t-al é digno 
e merecedor da a\tençlo dos poderes po· 
blicos. (Altdto hem!) 

Espero que a 11lustrada oommisslo de 
Obras Publicas e iaçlo, a cujo eatodo tem 
de sel' Btl'do'o o requerimento, não demo;oe 
o seu parec"r que ser6, sem duvida algu 
ma, favoravel t. justa preseoçlo daquelles 
distl:loto~ cictadl P, por is o mesmo que se 
trata de incrementar a iniciativa individoal, 
tio rara, iotelizmence, em nosso Estado. 

E' o caso, ar. Presidente, da oommi~slo e 
do Congresso nlo retardarem em d•l' bene· 
vola ac .Jihtda 6. legitima aspiraçlo daqoelle 
povo, syncbetisada na medida constance do 

requerimen~ que tenho a honra de »assar 
•• mloa de v. uo. e qae espero ~verainda 
converSid• em let neata soa lo. 

(lluito bem! .VuUo blm I O orador t calo· 
ra.amente felicUa.cto tJ abraçado pelo• .reu.r 
colü!ta..r). 

Vae o reqaerimen~ i. commisslo de Obras 
Publion e Vaaçlo. 

OCJmmu.rão de Or~amento 

O PR. Joi.Il LisllOA, tueodo ver achar-se 
deat.loada t. commisalo de oro•me!!tO, pede 
a no111eaçto de om membto tncérin" para a 
mePm». 

S' nomeado o ar. Paollello. 

APRB BNTAÇÃO DE PARBCERBJ DAS OJ IIMISSÕBB 
O t>R. JoÃo VELLo o, 11elat> oommbsõee reu · 

ntdss de 01 çamento e Iastrucçlo Publica en· 
via á Mesa o segointe 

Par ecer para connnua9ão da 2.. ài.rCUIIão 
do projecto n. 75 

As commisaõea de Oroamento e de lastro· 
colo Pobhoa il.a quaes tui pl'e. ente o proje 
o~ n. 76, com a emenda ao mesmo apresen· 
b do slo de parecer que o mesmo volte â 
2. • disoueslo em cujo decorao se pron uncia-
rio sobl'e os mesmos. 

Sala das sessõeA. li de a ~tosto de 1909 . -
João Velloso.-A1funeo Penna Junior. - Xa· 
vier Rolim.-Jolo LisbOa,-A,gemiro de Re· 
zende. - F. Paollello. 

0 MB bfc.' SR. 0KPUTADO pede e cbtem dis· 
pensa da ~'~ formalidades reghnentaee para 
qoe o projeoto a que f e retere o parecer que 
acabava oe apresentar tlgure na ordem do 
dia seguinte 

0 !IR. 83NNA P'IGUJUBEDO, peJa commi&S!O 
de 0l'Q&meoto, apreaenta. o seguinte 

Parecer e redacçâo para terceira discussão sobre 
o projecto n. 72 

(Orçamento) 
A Commlssão de Orçamento apr senta o projecto o. 72, já approvado em 2.• discusslo, redigi-

do para ~. ·,de accordo com o vencido. E' de parecer que seja o mesmo approvad.o com as modifica· 
9ôe que apresentará com mendas no correr do debato. 

a la das Commiss o.;, tl de agosto de 1909 .-Senna Fiaueiredo.-Jollo Lisboa. -Atronso Penna 
Junior . 

O Congres.so Legislativo do Esta1o de Minas Geraes decreta : 

CAPITULO I 
ORÇAMF.NTO DA RECEITA DO ESTADO PARA 1910 

Art. 1.• A receita do Estado para o exerclcio de 1910 fica orçada em 20.243: 
porá dos seguintes Impostos e titulos : 

i 1.• Reoda lordlaarla 
a) Irnpostos e lta:cas 

1.• Imposto de exportaQio .................. .... ... ... .. ..... . ........ . . 
2.' Idem do aello cuataa judiciarlaa e emolumentos .................... . 
3.0 Novos e elhos Direito• ........... . .............. . .................. .. 
4.0 Tranamis.sllo inter-tlioos quota de 3 Cl6 ao Estado .................. . 
5.0 TransmiaaAo causa--mortis ....... . .............................. ... . . . 
4i. • Paaaagena em Estrada:- de Ferro .. , ...... . ......... .. . ........ . . ... . . 

e se com-



1.• Matriculas e annnldadea em eatabele1meh1o. oftlela. de enaiDo. e 
~:0001000 de peoaõel paga.a á Auia~nci& a Alienadoa ••.••••.• 

S.• Imposto 10bre exportaç&o ae ouro e diam&n1ea ............... . . . . 
9.0 Imposto territorial. .......................... ............ •••• ....... ··• 
10. Imposto de consumo de bebidas alcooücaa, aguaa mlneraes artulciaes 

e vinhos artitlciaes .................... 'C ............... .. ....... . . 
11. Imposto de lndustrias e protlssoes ..... .................. ......... .. . 

12. Taxa addicional de 10 ~ sobre Novos e VelhotS Direitos tranamia-
são causu-morlis, passagem' em Estradas de Ferro e .nduatrias e 

13. 
14. 

r. 
16. 
17. 
1 . 
1 • . 

20. 
t l. 
22. 

profissões . ............ .•......................•.•...•.•..•• ,. ...... . 

b) Outras•contribuif(les 
Cobr&nça da dhida activa ......... . .............. ... ........ ..... .. 
Quotas de fiscalizaçllo por pa.rte de emprezas ou institutos tlecaü-

:r.ados pelo governo. . . . . • . . • . • • • . . • • . .. • • • • • .. • . . • • . ............ .. 
Renda da Imprensa Officlal. ............ .............. . . . .. ... ... .. . . 
Renda dos terrenos diamantinos ...... ............................. . 
Renda de ~rraa devolutas ••..••.... •......... ........ ........ ...•.. 
Juros de apolices pertencentes ao Estado (9) ..................... .. 
Juros e amortização doa empresümos ú camaras municipaes de Ca-

rangola e S. Jose' de Além Parahyba ......................... .. 
Renda de aguas mineraes e feiras de gado .... : ................... . 
Arr ndamento da Estrada de Ferro Babia e M1nas ..... : .......... .. 

J ur~~a:;is~~ ajg~!~h~ -~~~~~. ~~- ~~~~. ~~~. ~. ~~~~.t.~~~~. ~~. ~~~~~~ 
§ 2. • Renda extraordinaria 

23. Renda eYentual, comprehendidas as multas por inCracçõea de leis 
re ulamentos e contractos e a sobretaxa de 3 francos svbresacca 

125:= 250: 000 
1.000: 

525:0001000 
1. 300:()()()t000 

276:000$000 

4.50:000$000 

135:000$006 
76:000 000 
20:000' 000 
35:000 000 

450$000 

100:167$500 
1, 0: 000 .to: ~ooo 

1:250$000 

de café exportado............................... ..... . .. .. .. ...... 4. 00:000$()()() 
24. ReposiçOes, inclusive renda dos proprios do Estado por Yenda ou 

arrendamento .................................................... . 
25. Renda de tlançu crimes.......................... . ..... . . . • . • . . . . . • 

Total.... . .. .......................... . . • .. . . .. • • • . . . • •. .. . . . • . . • 20.243:867$500 

! 

Art. 2. 0 Fica o governo auctorí:r.ado a receber e a restituir os dilli'l.eiros provenientes do em-
pre timo do cofre de orphAos, dos bens de defuntos e ausente& e de outras orig ns. 

Paragrapho •mico Os saldos ou excessos en\re os recebimentos e as restituições poderão ser en:-
pre ados m d pesas do Estado e enlo levados ao balanço do exercício. 

Art. ~. Fica o governo auctorizado a reformar a Caixa Ec~nomica do Estado, debaixo das se-
guintes bases : 

1. • Limitar o d posito pa ra cada caderneta a quatro contos de reis; 
2.° Crear o sello economico para facilitar a entrada de p09uenas quantias; 
3.0 Contar os ju ros p lo anno commercial em lo a r do civu ; 
4.o Panar a pore ntagem de 2 Qó os agentes, senão 1 % obre a vénda de sello e 1 °'0 abonado 

no fim de cada anno pela ec r taria1 sobre o liquido das ntradasapurado no 1.0 e no 2. 0 semestres; 
5. Trocar as cad rneta emittiaas por novas, de accordo om os termos desta lei ; 
Paragrapho unico . Ate' defi ni tiva reor!?lmizaçAo da Caixa Economica, poderá o governo sustar 

a entrada de novos depositos, 
Art . 4. • Durant o mesmo exercício fica o governo auctorizado a realizar a cobrança amigavel 

qu judicial da divida activa. dendo ntrar em accordo com o dev dores transigir alliviar mul-
fus, eliminando do quad ro os devedorls insolvaveis res uaroados os interesses do Estado. 

Art. 5.0 l<ica egualmente auctorizado o governo do Eatarlo a reformar o processo de arrecada-
ção do imposto d :s:portaçllo do ca re• podendo elevar as taxas sem prejuízo dos productores do 
Estado. 

CAPITULO li 
ORÇAMENTO DA DESPEZA 

Art . 6.0 Duran t o exercício de 1~ 1 fica o Presidente do Estado auctorizado a · despender a 
qu ntia de l!1.0";6:301S&Ii pelas duas ec retarias do Estado com os serviços especificados nas seguin-
ste rubricas : 

I. 
11. 

III . 
IV , 

\'. 
' I. 

vn. 
111. 

I. • Secretaria do Interior 

ubsidio ao Presidente do Estado ......................... .. 
Despeza com o custeio do Palacio e suas dependencias .• ...• 
Aj ud~ de custo ao Presidente do Estado ........... ...... .. 
Secretaria do Interior : 
a) Pessoal .............. . •....•....•.....•......••••••........ 
b) Expediente e telegrammas, inclusive 3: 000 para a 

guarda do Palacio ...................................... . 
Subsidio aos senadore ............................ . ....... . . 
Pe~oal e expediente da ecretaria do ~enado e 5:000$000 
para a bibliotheca ........................................... . 
ubsldlo aos deputado ......... . .......................... . 

PeSliOal e exptldlente da Secretaria da Camara, apanhamen-
to dos debates e 5:ooosooo ·para a· bibliolheca e 4:300t000 ' 
para um ofHcial bfollothecario ............... . ..... . ..... . . 

30: 000 
ó: 000 
6:000$000 

150: 000 

3-'3: 000 
:320 000 

4.8:01 000 
16:64 ()()() 

74.:300 



IX. Ajuda de ciatÕ a senadores e deputados .. .. ................ . 
X. Apanhamento dos debaw. do 'Sen&do .. . .................. . 

XI. ?a~Wziatratun. e Justiça do Estado. inclusive a gratuicaçAo de 
l Õ% aos magtstradoa de mais de 30 ;.nnnos de serviço .. .. 

XII . PeiJSOal e expediente da Secretaria da Policia e 5 <!~legaciaa 
auxillues. sendo uma ena cidade de Pauos. .... • • . . . . • 

Xlli. Carcereiros das cadeias do Estado, peuoal dá de Outo Preto 
e maia 000 por m&Z a cada um doa ca1'cerelros das 
cadeias d Barbacena, Juiz <:e Fóra, Uberaba, Diamantina 
e Pouso Alegre .............................. . . . . .. ... . ..... . 

XIV. Sustento, vestua rio e curativo de presos pobres ............ . 
XV. · Diligencias policlaea e estatística criminal. •• .• •. . .........• 
XVI. Força Publica : 

a) Pessoal .. . ........ ........... .. ..... . ....... .. ......... .. 

~ 
Etapa para 2.000 pr~us a 900 reis na media ......... .. 

c Fardamt>ntu para 2.000 praças ... ..... . .. . ... . ......... . 
) Gratiflcaçllo a reengajados a 200 rE:is ..... ... ......... .. . 

e) Forr em ferra em e medicamentos para os anímaea 
e fo rragem para o doa officiaes montados ••.. .. ....•. 

() Ajuda de custo a offlciaea em traruito ......... . ..... .. 
g) Remonta dos anímaea do esquadrllo e dos animaes dos 

offlcia · montados . . . . ... . .. ......... .. ...... ....... . 
h) Compra concerto de a rmamento, muniçllo e equipa-

mento . . . .. . ... . .. .. . . ........ . ... . .. . . ... . . .. . . ....... . 
i) Aquar tella mento, onterramento, expediente, luz e 

1: p~~ora a cons rvaçllo da Linha de Tiro ..... . 
X \'!I. occorros pub llcos. endo HJOO ao Instituto accinoge· 

nico de Juiz de Fóra, desde que a ob rigue a fornecer 15.000 
tubo · de VbCCina; 5: 000 ao hospital de S. Salvador, de 
. Jo e' de Aiêm Parahyba,pa ra a construcçllo de urn _{!~: 

vílhl!.o des tinado ao tratamento de tuberculosos ; 5:000$ 
de auxilio á Liga Mineira contra a tuberculose de Juiz 
de Fóra.. . .. •. .. . .. ... .. .. . ... . ..... . ..•• . .. . ... .. • . ••. 

XV!Il. Assistencia a lien dos de Barhacena . . .. .. . ... . ............ . 
XIX . Iastrucção Publica: 

a) Pes oal . ... ..... ...... . ... . ..... ... . ......... . ............. . 
bl Fornecim n to de livros e mobiliario escolar .• ... . ... . ... 
c) Con trucç!lo, reconstrucção e limpeza de predios ... .... . 

XX . Escolas ~ormae suspensas e Escola Xormal da Capital. .... . 
XXI. Internato do Gymnasio Minei ro : 

a) P so,.l. ndo 1: $000 ai> econo1no ..... ........... . . .. 
b P s oal contractado.. ............ . .. .. . . .. .. .. . . . •... 
c, Exp diente e prop ganda 400$000 de g ratificação ao 

ecr tario ... .. ... .. ...... ... .. . . .. ... . . ........ . ........ . 
d ) ustento de alumnos pessoal interno, sendo 3: 000 

p ra o cust io de gahin te ......... .............. . 
e) Grati ficação ao delegado fiscal. .......... ..... .... . 

XXII. Externa do Gymnaslo Mineiro : 
a) Pe~o I ..... . .. .. ........... .. ... .. ... .. ............. .. 
b) E. p diante .... ... .... .. ... . .. ....... . ......... .. .. ..... . 
c1 c. ratifica~,:ilo ao uel ado ftsc 1. .. ....... ... ... .. .. ..... . 

XXIII. Escola à Pharmacia, p ssoai, expediente e custeio de labora-
toric.s .. .. . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . ... •. ....... . . . ..•. .......•• 

XX IV. Archivo Publico : 

XX\. 
• . X\'I. 
XX II. 

xxvm. 
XXIX. 
XXX . 

XXXl. 

a ) d~ei:~~- elfs~~~~~~ -~~.~-i~~~~~~. ~~~~.~~ . ~.~.~~- -~~t: -~-~ 
'n Acquisiçllo e copia d documentos ... . .... ...... . . .. ... .. 

Expad1ent com eleiçOO-i estadoaes ....... .. . . . ..... ...... . .. : 
ellos postaes pa ra a correspondeacia ortlcial. . .............. . 

Custas em processo3 crime3 . . . ....... ............ .... ....... . 
Ext,edien te do jury ..................................... ..... . 
Exames geraes de prepara to rios .. ............ . ....... ..... . . . 
Eventuaes . .............................. . ........ . . . ........ .. 
Au. ilio â pobresa : 

a ) Aos ho ;pitaes de Oaro Preto, Quelus, Grilo Mogol, Ca-
rangola Habira Diamantina barâ Pltlinguy Santa 
Luzla do RJo das olhas Barbacena S. Jollo d'El- Rei, 
Lavras Caldas. Marianna, Passos Araasuahy, erro Our-
vello Mar do Hespanha e te La oas Pará Turvo Bom fim, 
Rio Preto, Campanha, Ponte ova Formlga Rio Branco, 
Leopoldina Juiz de Fóra ores de Boa ESperança, Dores 
do Indayá iaas Novas beraba . Gonçalo do Sapu-
cahy Oliveira; Itapeceriea· ontes Claros Cata.guazes, 
Th ophilo Ottoni, Ouro Fino, Muzambinho, Itajubá Além 
Parahyba Alfena.s, Baepegdy Araxa Bom DeSpubo, Po· 

os de 'aldas Palmyra Rio Novo, Varllinba Guaranezla, 
. SebastiAo do ParaizobCaeté, anta Rita do Sapucahy, 

Villa Nova de Lima T oleiro Grande, Plumhy, S. Joao 
Nepomüceno Pouso Al re Passa Quatro1• Cbristina Vi-
ç Monte Santo a 2: 000 e a de Beuo Hol'izonte a 
5: 000 . ..•.• •...•. .•.. ......•.. •·••• •.••.••• . •• . . •.•• ••• 

3ô:OOOtooi 
13:5()1) 000 

l .~:M0$()00 

16:00 000 

42:4801000 
H O:{)()()t()()() 
34:000$000 

1.5.21:2271500 
657:000$000 
200:0QUiOOO 
30:000$000 

20: 000 
10: 000 

2:600 000 

3:000 000 

51:100 000 

50:000 oot 
100:000 

3. 043:4 000 
50:1)()() ooo 

200:000$000 
57:160$000 

74:900$000 
9: 000 

2:000, 000 

33:600 000 
3 :.~g()06 

16:660 000 
l:ooo~ooo 
3: 000 

46:0 000 

185:000i00t 
. ,, . 
i;l: 



b) Ao hospital de Lar.aroa de Sabará, aos Aaylos dt! Or-
phlloa de Martanna, Barbacena e Juiz de Fóra; ao Colle-
gio Maria Auxlli.adora de Ponte Nova, ao recolhimento de 

. João d'El Rei e ao Aaylo S. Francisco da 1nesma cida-
de e_ !lP.~.JlO de N. S. da Conceição da cidade do ..,erro 
a 2:000$000 cada. um ; f. Pia Unillo ~e Santo Antonio e 
Aaylo de Santa lzabel de Ouro Preto, a ~000 .• .. •. . .. 

~ Ao:~ Aayloa de Macabubas, da Diamantina. de S. Luiz de 
Caete' e de Ttambacury, a 4:000 000 ......... • ..... • ..... 

« ) Ao Lyceu de Artes e OtHcios de Ouro Preto, sendo 
1:200 000 pllra a subvençllo á cadeira de portug uez . .. . 

e) Subvenção A Faculdade Livre de Direito . ............. . . 
{) Ao Asylo da Velhice desamparada de Ponte Nova e ao 

Recollumento de Pobres e ao Hospital do ·aude de Dia-
mantina, a 3: . . .. .. .... ....... .. ..... .. .. . ...... . . 

XXX:U. 
g) A' Escola Liv re de Mu ica du Capital. ...... . .. .. ..... .. 

Inspecçílo technica do ensino ............ .... ...... ...... . .. . 

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

§ 2.0 Secretaria da• Floaoçaa 
I. 11) Pessoal da Secretaria ........... ... ... ....... . .. ... . ...... .. 

i ) Exp diente passes e telegrammas ..... . .. ...... ... .. .. ... . . .. 
11. Recebedoria de Minas na Capital Federal : 

a) Pessoal . .. ..... . ... ... . ..... . . .. .... . ..... .. .. .. . .. . . .... .. . 
b) Expediente e aluguel de predio ............ . . .. . ........... . 

Til. ervíço da divida fundada : 
c) Juros ... .... . .... •• . ... .. . . ... . . . . .. . . .. . .• . .. . . . . . .......... 
b) Amortizaçllo ..... . ....... . .. . .... . .. . ...... . ............ .... . . . 

'. Gratificação e porcent-agem a collcctor s e escrivães . .. .. ... ... . 
V. Fiscalização especial das rendas . .. ........... ....... . ..... .. .. 
VI. Pessoa l da recebedoria e ponto fiscaes ... .... ...... . .. ...... . .. 
VII. Porcentagens a estradas de ferro:·· · ·· ·········: "·•·"··· . . .. 

VIII. Aluguel de cai'&S para R c bedor1as e Pontos F1scaes . .. .. ... . . 
IX. Juros de empre'>timos de orph!los, de deposi tes da caixa econo-

mica e de fi anças.... . .......... .. . ....... ................... . 
X. Impr n Offlcial (pt>ssoal e mater ial) . ..... ..... .......... .... . 
XI. Reposições e rest ituições . .... .. . .. . .. .... ... . ... . .. . .. .... . .. .. 
XII. Apost!ntados e refor:nados ... . .. .. . ...... . .. .. . . ........... .. .. 
Xlll. Impressão de estampilhas e de talOes. ... .. . . . . . . . ......... . 
XIV. Exercícios findos . .. . . . ..... ...... .. •..... . .. . .... ... . ... . ... . .. 
XV. CusLs em causas da fazenda . .......... . . . ... ..... ....... . . .... . 
XVI. Eventuaes .. ....... . . .... ... . .. .. .. ... ... . . ... .. .... ........ ... . 
XVII. Empreaados em disponibilidad ...... .. .................... . 
XVIII. Gratitlcaçllo de 10 •t9 a funcciona rios nos termos da lei o. 425. 

de 17 de ago to de 1906 .... . . .. .. .. ... .. ... .. .......... . .. . 
XIX. Pc oal da Dír ctoria da \'iaçllo, hras Publi as e Indu tria, 

inclusive' gratificação addiciona l aos engenheiros fi c es d~ 
estradas de fe•ro e aguiiS minerae~. ao pessoal da secçllO t e-
chnica e industria mineral e aos Prefeitos de Caldas e Ca-
xambu' ....... ......... . ...... ... ................. . .......... • · • 

L'<. Expediente e eventuaes . .. ........ .. ....... ........ ....... ...... . 
XXI. Fiscalizaçl o de feira de gado ..... ... .. .. ......... . ... .. .. ... .. . 
XXII. Terrenos diamantinos.. ..... ......... . . ............. .. ..... . .. . 
XXIII. Obra.a Publicas . .. . . . ........ . .... ..... ........... ... ....... . 

XXIV. Pess ai da Di rec toria de Agricultura Commercio, Terras e 
Colonização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... ..•. . 

XXV. Expediente . .. .... .. . .. . ..... . .. .. . ... .... ...... .. , ........ .. 
XXVI. Pessoal expediente da Junta Commercial, sendo 3:600 .000 

pa ra vencimento annuaes do Secretario . . .. ...... ......... . 
XXVII. Repreaentaçll.o do Estado junto i Commiss!l.o de limites dos 

Estados visinhos ... ........ .. .... ...... . .... . .. .. ....... .. . . . xvm. lntroducçao de immigrantes e custeio das colonias existen-
tes . .... .. ....... . .. ... ...... ... ... .. . ....... . .............. . 

XXIX. 
:I.XX . 

:I.X.XJ. 
XXXII. 

Colonias indinenas ... ....... .. ...... . ..... . .......... . .. .... . . 
Medição e demarcaçllo de terras .. . . .................... .... . 
Compra de vaccina antl-carbunculosa .. . . . ..... ... . . . . . .... . 
Propaganda do cafe' subvençllo e premios á cooperativas 
a.grtcolas, exposições, premios a~ricolas e pastoris introdu-
cçAo de reproductores. ensino agrícola e zootechnico, fazen· 
das modelo e mais serviços concernent~s ao desenvolvimento 
economico do Estado . .. . . . . .... ..... ...... .. . ....... .. ..... . 

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

Total. ... . .... . ..........• . .•. . . .. •· ........... . 
Art. 7. • Fica o P residente do Estado auctorizado : 

17:Q00t00t 

16 :~001 

1:400 
50:000 000 

~ :ooc~Srn:>e 
~:U0U'$lX>6 

260:4 10 000 
2 :ooo ooe 
u-: -10 ooo 

9:000 000 

20: iiOO 

23t:520, 000 
10:000,.000 
2i: 00.1000 

2:4 . 000 
1. 000: $000 

134:94 000 
5 :000~000 

11:380 000 

26:760 000 

21.076:301$647 

I. A abrir creditas aupplementares1_com as formalidades prescriptas no art. 1 da lei n. %.314, de 
1-l de junho de 1876, e observadas as a.taposlçOes dos paragraphos do a r t. 5.• da lei n. 19, de 26 de 
noTembro de 19011 Aa seguintes rubricaa do art. 6.0 da presente lei. caao se Teriflque nAo terem aid() 
aufticientemente aotadoa : 



Ao ~ : . -·· XIV-sustento, veatuario e curativo de pr6105 pobres; 
Ao n. XVll do mesmo paragrapbo.-8oecorros publico•; 
Ao n. XVtu do mesmo paragrapbo.-Aasisteneia a alienados ; 
Ao n. X.\:1 (letra d) do meamo paragrapbo-Sustento de alumnos e pessoal interno ; 
Ao n. Ill do 2.0-Senriço da dh•tda fundada ; 
Ao n. IV do § 2. 0 - Porcentagem a eollectores e esc ri Til~; 
Ao n. IX d § 2.•-Juroa do emprestime de orphnoa e da Caixa Eeonomlca ; 
Ao n. XIV do 2. • Exercícios findos. 
11. A !'ealiaar operações de credito para cobrir o deficit que Sb verificar, caso a renda orçada 

nllo eja suffleiente para as despesas ordinarias ; 
lU. r l'alísar opera~;õe de credito para occorrcr 3s despesas com a garantia de juros e sub· 

Ten~Oea a empre7 s qu de taes favores gosarem •aso seja insufl:lciente a renda ordlna ri.a ; 
IV. A re lls r operac; es de c r dito líquidaveis dentro do exercício financeiro, como antecipação 

4la receita. nllo excedendo a ter~ parte da receita orçada. 
Art. .° Fica aberto o credtto da quantia de 20:000 para acquisiÇllo do mobiliario para a 

Camara dos Deputados; e, dE1sd já, o nece sarlo cr~dito supplementar para pagamento do excesso de 
tlespesa qu se verificar no n.i . § 1.· do art. 4.0, da lei n. 486, de 12 de setembro de 190M. 

Art. 0 • Ficu aberto ao overno do Estado o c r adito supplementar de 57:800$000 ás rubri· 
cas dos ns Y, Yf[ e IX do S 1.0 do art . 5. • da lei n. -l 6 de 12 de setembro de 190 , para inda· 
mnizaÇ!\o rla des l) esas ~ itas com subsidi.:> c ajuda de custo a deputados e senadores na sessllo 
extraordina ria do ' on<>re so Min l ro, em março ; -mais o c redito de 112 conto de reis para ajuda 
de custo ao Presidente e \' ice-P resident do tado que succeder11m ao extincto Presidente. 

Art 10. E' o Prestdent do E tado auctori1.udo : 
1. 0 r or••aniLa r a Imprensa Offic!al. adq~tirindo o material que for necessario, para o 11ue po· 

dera d spend r ate· Í• quantia de 4 : · ; 
2. '' A a b rir o cr di to suppl<!ment r .i verba. · • Pe3Soal da ecretaria das Einanças»-para pa"a-

menco do accr :;cimento, ve ri ficado em >irt ude do dec. n. 2 52V. de li de maio de 1909, ficando fi. 
xado m 5: l .~1.100 os v ncimcn to do - Auxiliar do Chefe da Contabilidade" da ecretaria das Finanças; 

3.• A r ti ui'r a -.oanta a d Miserico rd ia da cidade do Turvo n quantia que lhe foi des-
contada a títu los d exe rcíciO$ findos nas subvenções qu lhe foram pap:as e qu fo r apurado ou 
constar na cretu ria r!a Finanças a manda r paga r ti an ta Casa d1 Misericord ia de Habita as 
quantia qu lhe fo rum con i<>nada em orçam nto como auxilio, cabidas em exercicio findo, como 
consta. da ec retaria êas Finanças ; 

-t .o A , brir um credito at • á qnanti de quarenta contos de r eis para fazer face ás des-
pe as s rl'alizu r !! OI com o Congre :lO BrasiL tro d Medicina e Cirurgia a reunir-se nesta Capital 
em 191 • c a concl'úer, o a uxilio d<> úez contos de r eis .i. ociedad Mineira de A ricnllura para 
que preste os :,e r no,:o- u tem em mi ra , flcnnd o para isso a berto o, necessa rio credito. 

CAPITULO 1!1 

UlSPOSl('CES .~ER.\E:S 

Art . 11. Fie •) Pre id n t<) tlo E:;tado a uctorizadt} a adeant r 4uantia.s, contrabindo empresti-
mos tn t rnos ou : t rno , allm de re,tltzar m lhorumentos na s es tações hyd ro-mineraes onde e.tis-
tam prefeituras j á c readas. 

1. 0 O valor tios cmpre timo n o poderá exc de r de libs. ·100.000 para tod a.~ as es taçõl's. 
~ 2.n Pa ra e s • fim. en trara o overno do Estado em accordo prévio com os respectivos 

Con elhos Oelibl' rallvos. a fim ac se rem t ransf ri as no Estado a r ndas municipae e , prove-
mentes de melho raml:'ntos 'Xecutndo· nt ' á qua ntia nl'cessa ria pa ra os juros amortização dos 
e iDIJrestlmo o bem a tm dús adeanlamen tos at • agora feitos e das apolices ja emi ttidas para en· 
cam ação. . 

· 3 . 0 ovcrno lar:\ dircc tament o ervi<tO de juros amortização dos emprt'stimos . 
jl -1.0 A · r •tHla · qu e'\ceder m do sen iço d j u ros e mo rtizaçilo se rno applicadas aos serviços 

locae pela. Pr ~ itu ra. qu nt rar · no go o pleno ti todas as rendas depois de quites com o E tado. 
5.b A : crc tn ri rhu Finanças ab rtrá con ta co rren1e com ca da uma das Pret'eituras do Estado 

inclush·e · com a da Capital. 
Art . 1:?. E' o Pr sideJtte do Estado nuctorizado a rea lizar op rações d credito dentro ou óra 

do Puiz, ull de unit caros mvres ti mos u in iros. faz ndo a conver o da divida m condiçõ s mais 
van ajosa para Es tado. qu r quanto a juros amortização. que r quanto prazo . 

Par~ra !JhO nmco. Poderá o Pr iden te do Estado f11zer egual operação ate' lbs. 300:000 para a 
convers:to dn div ida da PrE'fí.'i turu da Capi tal , de modo a suavizar, nilo ó o serviço de juro e 
aOJú rt izaç o. como tamb 111 an,gmen to d prazo para seu t rmo. 

Art . 13 P r td n t do Estado fa rá ncontro de con1as com a Prefeit ura da Capital levando a 
seu credito s r 1ços e doaes por ell. fE'itos . 

I.U ·ma. veL liquidadas as con tas a que se refere este artigo llca extincta a divid <~ activa 
do Estado, resultant de con trucçào d casas para residoncias de fnnccionario publicos nesta Ca-
pital, da q ual tratu o a rt. 3.0 da lei addlclonal ú ConstituíÇll.o, n. 3 de 17 de dezembro de 1 3. 

§ 2. • Go a r o dcs t t.! la\·or. ficando :~:one rados de pagamento, o proprietarios que tiverem 
pago as pr stações devida a te ' o fim do mez. an terior uo que se refe rir o citado encontro de con-
tas do Es ado com a Prefei tura da Capital. 

§ 3 .• ' ma vez fei to o encoutro de contas a que s refer e este a rti"'O o Estado concor-
r rá com a quantia d 2 :OOOS annoaes para obtlls publica da Capital, ficando entendido que 
só essa quantias ra fornecida á Prefeitura aes a data m deaute pelo Estat1o . 

Art . 14. Fica mantida a disposição constantedo art. 1.0 da lei n. 467 de 14 de setembro da 
190 , podendo o governo, para dt>senYolver a viaçilo fe r rea do E tado adqn.l rir ou alienar estradas, 
con trui r prolongamentot~ ou ramaes, remontar linhas ou fazer os accordos que julgar necessarios. 

Ar t 15. A r vi ilo d collectorias será fei ta triennalmente e nllo annualm nte, segundo dis-
põe o dec. n . 2.1 e a. lei n. 459, t omando-se o ultimo mez do triennio anterior para substituir o ul-
timo mez. do triennio a que se r efere a revisilo. 

Art . 16. gove rno poderá reorganizar ac principaes collectorias do Estado, dotando-as de pes-
soal mais numeroso, de modo a satisfazer á exijlenclas do serviço publico. 

Art. li. As va as d collectotes e escl'ivttes serllo prehencllldas por aquelles agentes .ftscaea que, 
ale'm de satisfazerem !is exi<>encias da leglslaç&o actua1, provarem a sua pontualidade no .t'tlCOlhi· 



mento doa saldos, na correcçllo de serviço, na dedicaOIIo e intelligenola provadas no exerc.lcio do car-
go, e outros requisitos. • 

Art. 18. A fiança dos eolleotorea aerã a 20.• parte da renda media Vll'riftcada nos trea annoa ante-
riores. 

Art. 19. Os collectores em geral, qnaesquer repusentante" da Fazend.ll.. perceberão nas causas desta, 
cu.staa de advogados contadas pela lei n. 105 e pagas por inteiro;- nos inventa rios e outros actos as 
do art. i 6 da mesma lei, sendo que nos emolumenws de ,xa.lor inferior a 1:500,))00 aerllo taea custas 
por metade, salvo nas causas em que decahlr a fazenda. quando nllo terAo direito a custas . · 

Art 20. Não se compr hendem na 2• parte do§ 2.0• do art. 1.0 da lei n . .f59, de 11 de setem-
bro de 1007.- «as annutdad s pagas pelos alumnos dos internato e eollegios pensor., da Auiatencia 
a Alienados e outros estab lec1mentos, e manda as í'ecolher :is collectorlas, dás quaes perceberão 
os agentes fiscaes as porcdota.gens que lhes .;abem pela legtslaçao em ,·igor, ficando revogado nesta 
parte o§ 2. odoart. 21 do dec . n . 2.182,de 8 de janeiro de 1008. 

Paraarapho unico. Ficum abonadas ao agentes ftsc:tcs as porcentagens que deixal'am de per-
cebtlr por ta · ar r cadações, em virtude do 2.0 do Citado artigo e dec. n 2 . 182, a contar da data 
da sua xecuçllo, cujo pagament~ será feito pela verba respectiva do orçamento do exercício corrente. 

Art 21. E' mantida a dl.sposiçllo do art 5 . 0 da. lei n. 4 70, de 14 de s tembro de 190i rel.1tiva 
ao paaam nto de ubvenções a casas de caridad ; a disposiçllo dó arts. 11. relativa á ajuda de cus· 
tas de del "ados auxiliares; 12. quanto aos premios uos exponadore de m is de - .000 kilogrammas 
de mantei<>a ; 14. quanto ao r "' tro de titulos de pharmaceuticos ; 15, 4Utmto aos distrlotos de 
en enharia do Est do, todo da lei n. 486, ue 12 d set mbro de 190 . 

Paragrapho unico. A dia ria concedida aos dole!!'ados auxiaares aerft do oi to mil r 'i c deverá. 
ser pa ~a, qu r es t s cst jam ou n::to na se'd de uas circum crípçõrs . 

Ar t . !?~ . Ficam revogadas as disposições em contrario . 
·aJa da · C mm i sõ s da Camara do Deputados ti ~ li nas Gerar . lL d '"'Os to de 19 9.- nna 

Figueir do.-Joâo L1 boa . - Aflon o Penna Juníor.-A' imprimir-. e. 

0 I R. JUY8NAL PBNNA. Pm nome da com -
mia ào c1 -\V.rlcultura e Indu tria, lê o co via 
é. Mo s o • cguiote 

Parecer n. 164 
A oommis.ã. de A~ricultur e Industria, 

oumioaudo a 1ort icaçào o. 8 uo sen tido da 
Cam ra d ~ D"putado re p!'CS atar uo Con · 
g ro o Fedor i. por 1ot r modio da Mesa. artm 
de qu RI j mc•ditl c do o rogul monto do i m-
po t de co o, um o rte mo o li toro . 1-J mtli • 
suave para aN pequenas fabricas o equitati· 
vo r ~htr da OIIS!l ommorciao , tead . o 
em attl'oçà o capitae 11 hi e prog do ; 

Con ·idc ra ndo Que de f oto a p• quona fa· 
brioa ' , l'rn qu1• 6 tr b .. lb m o p ro pde al'l 
e eu JUda t &penas, podem ter r ndim f' nt 
para ua ub .·i t enci 11 , luctando com a f~:~.lta 
do capi ta l co llocação p rom pt!i de SU!l pe· 
qUOO I> prJdU ã o · 

Cc; nsid · odo qu o o!io p odi 'l o a in i ação 
a ohm io çào rto llo do con umo. em n da 
poderá ur oju i c r o fi co r o !era ! . 

Cou ido 11 0 o mai ~ q e no rel(i .; t ros da 
ca~as c ·,mme c1ao ~ não ha pro por cionali dade, 
de orto qno ta nt paga o grande como o 
p cquo ,o comm rci«n te o qu não b justo 
o nAo r csp. 1 a cgu~tld de de taxação, a uU11 
do cr nvo'I •Í•Iotr a lombraoçi Ugllorirta p l' la 
indi oH çAo " qu e a pratic j do alguns a o 
n o 11coo l' lh a, é a c mm1 ã ' de parecer: 

Que scj'l tl la approvada com a m o ma r a 
dacçAo . 

Sala da co mmi ~õoP , ll de agosto de 1901). 
-Juveoal Pc: nn , pro11idonte e r ela to r.-E 1· 
gardo da Cuoba.-José G , Jdiao Rios. 

Indica9ão n. 8, a que 1e refere o parecer 
supra 

Indicamos que a Camara doa Deputados, 
por intermedio cta Mesa, ropreeeo\8 ao Con· 
greeso I1edoral no sentido de eer modilloado 
o regulamento do tmpollto de conaomo, de 
modo que as poquonaa fabricaa que traba· 
!hem eem operartoe, nlo ee oonaiderando 
como iaee : - um ajudante, a eapoaa 011 nm 
filho menor de 21 a.unQs, oom 011 aeaa eda· 

bele .,imo nt>, tenba r glstro gratuito nas 
c o lleotorillo~ct m nm cx clu. ivo do ft calizar-
se o emp rego 11o sello, oào fi · ando por isso 
1sentos ae sellarem eus proctuctos. Tambem 
que o registro da ca •s oommerciaes. soja 
reit .> mai · ~quita i vamente de modo qoe ae 
ca 11 de llOqueno caplta ~t ã paguem a 
m ' ma t x quo aqu t> ll . o mo a t oal!ilente 
q são cobr as t c t i!Xas 20 . 40 e 6(' ~ , 
de aocordo co liS ,. pec•o do m ro ~adoria , 
om attPn cão ao capi ai. 
Slih das scs Õ<' , 9 d sg to d 909. -
nna Fi go ir ll. - Hcito S u ·a.-Jave· 

na! Peon~t.-N ls => o d .'enoa.-Ped o Ro a. 
-A imprimu -·e. 

Não ba p ~oie . to~. re>qoerimoot , i dica· 
çõo , interp ella~ -e o m ~õ o ' orem apro-
eota.d o . 

VOTAÇfE' 

u bmet idos a voto ~ão appro ado : 
Em t.• discuo ã o p rojocto n . 7 , aucto~ 

rizan •io o Pro iden te do E-.bdo a conceder 
r eforma ljo s I dado do l. · b talhão. Manoel 
d L mo~ GUlmarã cs.-A' oommissã > doPe· 
tu;õ:>s . 

Em 3.• di CUS • ilfl o do O . 15, de 190i , con· 
c doado il. s .. t C a de 1 od or di de 
Rl' llo Horiz nt o auxilio a~noual de l O.OOOS. 
-A' commi ã o de R. , aoçào. 

E' r j ·itado om 3.• di . cus~ã J o projecto n. 
6, do 19 7, aoct r •z ndo o governo a conoe· 

dor auxilio ao fabricao Ps que fun darem o 
ma ntiv r om no E t · o fazend•s·mo1elr . -
Archtve. e . 

2.• di.scus8ão do p1·ojecto n. 156, do Senado 

E' anouociada a contiou elo da 2.• di•cus,. 
são, em 2 • turno, do projecto o. 1515, do Se· 
nallo, sobre retorm• oonsti\ocional e resta· 
belecimento da aposantadorias. 

Em diecusslo o ar,. 1.·, com as omendu 
de ne. I a ~ oflereoidas pelo sr. Amerioo 
Looes. • 

O 11r. B411ardo do Amaral· -Sr. 
Preaidenta começo por diser a v. exc. qoe 
nlo venho levantar o maia leve ob1tacolo 
ao pr jeoto, que ae disco te e para ooja ap · 



prdovaçio godoaaaén~ ooneol'l'l com o ttt&n I data ela ConaUtniQÀo, iiRó 8, edi ~t1àdo da 
voto. lei n. 5, ele 30 de setemtird'de· t~1. cfecretacta. 

Nem pela .minha ea•cí~ na trt\l~t, .que para exeoao&o do' p ragrá~h ·ndt()o elo a'r$. 
aeri raptda, rebrd'aret a aclopot'o' dó pf.ae· 104 da me ama Cfonatittat~o, liuêmos ·.te 
oto, nea1a aepoda iiaousslo, do 2. • torno, crer qne a despesa:, prop~ameDle com apo· 
em que elle 18 acha.- sentados, achl\·88 aenaivetmente dluitnafila. 

Venlio aó~~~. ar. Preaidelltf, .da: aa r&· . Entretanto. na ~ vigenóia cl'o- ayatema qàê 
aõee ~elaa, qaaea, oonvenoito da Jlll~oa da d pré1jeoto f•.ré. deallppa~áêer,.d'oloroso é oon: 
IDed.ida, darei O lll8Q V0\0, IIICÇeiti.D40 O pl'O• fd88ar, fnDOOlvnatl08 publtaoa· ~tU& 88 invadi· 
jeoto que impor~ na ,'revogaça~ d" nm ar· dtram no a'erVJQO do Sa~do, ao qoal fleram 
ligo ela Cona\ituiçlo de 16 de JOOho, e, ao o melhor d~ ao-. aotivJdade~ nlo poderiam 
meamo tempo, dar aa rnões pelas qoaea a deixar os cargos, por nlo ~reiD outro melo 
commtsslo dp ConeÜ$óiolo, LeglalaçAo e Joa· p~ttr. a sua ~obslaténcsta. 
tloa en.tende nlo poder ~to~etllt.r aa emt noaa A necesaidacte cta revogao&o do dispositi'to 
o«c~r~ctdaa ao mesmo proJeoto. conat•"uoional se unpanlia, atlm de t~et rei· 

.Sr. Prealdente; nonca sert. do maia repa tallrado o institUto ua •posentaclorfa, ~te 
tir-se que a inetltnloio, en\re nós neste u•o- mat11 qne, até hojr, nlo poll'de tidr execuçlo 
meow, da apoaentadoria aos !onooioouiol! a prot.~.~eiltl& Ct'Designadà: na léi addlctonal, n. 
pobUooa quo 88 invalidarem no servioo cto 4, pela qual f~>i aubsthuiclo o rt. 106 da 
Hstado, representa " repar•olo de uma in · Cooatitnitto eatadolll. 
juatioa, determinada por obcumuanobur da Coube ao grnnde ·e10ptrtto de JoD.o Pinheiro, 
ocoaaiào. _a e se inolvich,v~ l mineiro, qGando Preat· 

o i sútnto da ap ~eotadoria, oreado na dente do E .. tad.o, dar o impulso erflcaz pari. a 
anuva Provinoia d., Mío •ott 0dr•ea pala lei' n. eoluçlo de tio JOsta causa. 
2.138. vigorou até a <h· noittv~~o organiz.açlo Em sua. olttma meDdllgND dirigida llO Con'· 
do Batado. gre81!0 lto E tlldO disse aquetre gr•nde vufto, 

A facili<1ade, porém, oum que eram obtida .rererindo·ae á t.llta dll. apoa'&n~doria no 
as apoaentt.dorta•.··. nosso ~eobanitliiJo admioist;ratlvo, eatas' pa'· 

0 SR. DR . Al'J'ONBO PBNNA JUNIOR :-08 abO- lavras, que eu· nlo re818to ao de&f'jO de r8-
SOS. .. produllr:-cque tirasia co~o cooaeq'tlebotà 

0 SR. EDUARDO DO A.dAB.A.L.-. e alguns 
abusos dahi originados, uom r~em pondera, 
em seu aoa.rte, o meu Hlust rBdo collefl , fll· 
zillm aogmentar ooneideravelmeota os en· 
cargos ao Theaonro. 

O SR. SILVA FoaT.Bs : -Havia candidatos 
á ape,aeotadoria que até p edhm para Jbes 
ser coobdo o \empo de erviço, como oan· 
tores na Sé de Martanna (RúaatU !). 

0 BR EDUARDO DO AMAB.AL:-Por bl modo 
crescia a despesa com poseotados e rofor· 
Dlados que o leglelador constiltuinte, deixao· 
do-se impressionar seri.amenta pelo desae · 
troso e:treito daq,aelle lllBtitoto, entendeu ~ue 
grande· era o mal, réclamando a applicaç.lo 
de grande remed.io. Eutlo foi adoptado ore· 
curao extremo da abolição da aposentadoria, 
pelo art. 10' da ConatltoiçD.o. 

Para juatitlcar, sen'D.o o procedimento, ao 
menos o temor de que se mostrou tomado o 
Congresso Conatituin~ nada mats eloqnente 
do qoe o primeiro ol'Ç&mento d'o Estado, 
confeccionado logo após a sna organtzaçlo, 
isto é, em 1891. 

Bm uma receita calculada em pouco maia 
de dez mU contos de réis, tlgora em quanlia 
relativa!Denta avultada a verba destinada a 
aposentados e r~formados ! 

Estava, poréiD, estancada a fonte esse des· 
pesa, sendo liciro esperar a;o a sua diminui· 
çio sté qne tosse completamente exth~cta. 

Oa orçamentos &llbaeqoentea a.ccaeam, com 
e:treito, o deoresci111ento da verba para a ao· 
Juçlo dos encargos com aposen\ado e refor-
mados, raduzlda na propoRta da ·reoeita e 
de pea11, hon~m votada em 2. • dlscarslo, para 
o exercloio aegnlnte, a quanlia de 2l0 CIOn · 
toa de réis, desprezada uma · pequena fra · 
cçlo . . 

Si attendermos qu(', nesta aommâ, deve 
estar lnclalda a importanoia precisa para o 
pagamento aoa reformados posteriormente á 

A. C. -29 

alternattvlis ou de w validott cümo funcofo-
n•rtos publico&, OU de (llDOCÍilD:triO , coà 
longoa llDDOB de serviço. obtendo como uni· 
c~& recompensa, no dm da Vida, um oomple· 
t.o d.dlatupar .• 

Out ... a orten~p&o n&o podia revelar tio 
Juoido e pirita que, tento feito parte da 
commis lo dos 21 membros. no eio do 
Congresso Constituinte da Naçlo, cooperou 
para a m nutençlo do iosututo da apoaen· 
t~tdoria. aaaegurado no art.. 75, da Conetatui· 
çAo Federal, quo, como é aabu1o, nlo consta· 
va de qaalquer dos projeotos, que serviraa 
de base aos estultos nommettidoa 6. meama 
commisslo, mas reaoltoo de emenda ot!ere• 
oida, nesse sentido. · 

. Sr. Presidente, ai na primeira d.isonaslo, 
em 1.0 turno, pela qual transi~ou nesta casa 
o projeow n. 156, iniciado no senado, Jl!e. 
recen elle a nossa approva.~o. é logico que, 
neste 2. o turno, deve ta~ bem mereoel-a e 
com maior eatis!açio ainda. . 

Como bem aocentuoa 9 ilJuatrado prasi . 
den~ da commiaalo de ConatitOi!lão, em 
o~a das sessões do anno passado, com aquel· 
la daencit., belleza. de phl'tiSes e elevaçlo de 
ractocinio que todos admlraoioa .•• 

0 BR . HEIToR DE Sot'ZA:-Bondllde de V • 
ex c. 

O SR. EDUARDO DO A ARAL: ••• (Justiça sim• 
plramoote) .•• . a pri hi'fll& propona para a 
reforma do art. 104, da Conatitui,c;Ao do Bata· 
do oontinllll excessavo rigor piir~& a concee· 
t D.o dar. aposentadoria. 

E' assim que, ftxando olla em 15 aonoe o 
tempo minimG de pre~tlaoAo de serViços 
pua ser concedida a apoaen\adoria, em o.so 
de invallliet provada ou•presumtda pela eda--
de de 65 bDDos, eJug!a o oonoorao da edade 
(65 aonos) da .preatít~)lo de servfçoP, por 

1t.edlpo de 40 annos v .. r. a obteoç.lo da apo, 
aeatadorla ilom todos oa vencimentos. 



0 SR. 8JLVJ.. FORTBa:-E' maisJiberaJ a pro· 
posta qne se disonte. 

0 SR. EDUARDO DO .A!u.RAL:-Perfeitamen· 
te. o projecto em discuss&o abranda ba&tante 
o rigor notado, em virtude de emendu qne 
so1freu: reduz a 10 annoe o iempo minimo 
de serviços para a obienoAo da aposent.do· 
ria, em caso de i.nvaltdez provada ou presu-
mida pela edade; ras clesapparecer a noces-
aidaclo do cononrao da edade e do tempo de 
servioo para a sua coooesaAo com todos as 
vencimentos; imprime á prestação de servi· 
çcs, pelo tempo de 35 aonos, o e1Jeito da pre· 
sumpç!o de invalidez· e, mais do qoe todo, 
inspirada em sentimentos verdadeiramente 
bumanitarios, garante fl benetl.cio da aposen-
tadoria áquelle que, nio nontando 10 annos 
de aerviços. no exercício de cargo publico ft. 
car impossibUitado para continuar a exercer 
o mesmo ou outro cargo. 

E' evidente, portanto, que a ~rimltiva 
proposta visava mais a tuncçlo publica do 
qae o runccionario; qoe a proposta em de-
bate procura conCiliar quanto possível as 
convenieocl•s do serviço publico com o di 
reito dos fanccionartos. 

A commissão entende qne, no momento 
present", eFsa conoilbcão é a mata razoavel; 
por isso, pelo seu orglo, o humilde orador 
(não apoiadoa) que ora se dirige á Camara, 
peite 111 rejelçAo das emendas apresentadas 
pelo nosso collega, o sr. 2: Secretario da 
Casa. 

Não occulto, ar. Presidente, que algumas 
dessas r men.1as j., bavtam surgido e agora 
foram drscotidas, no seio oa commie ão, on-
de deaperta?am .:. mais vivo interesso e a 
maior sympathia os fins pelos quaes propu-
gnam. 

0 SR. AMKRICJ LOPES:-Folgo muito de OU· 
vir eatll deolaraçAo de v . ex c. 

0 SR . 'EDUARDl DO A!IIARAL:-Entretanto, 
relembrando as palavras do diatincto e opa· 
rdao preaidenie da commissão de Constitui 
çilo ••• 

0 SR. HEITOR DE Souu :-Agradecido. 
0 SR. EDUARDO DO AMARAL. •• quando de· 

olarou que a commis!o deliberara nAo emen-
dar o projecto; neste 2.· turno, rect)iosa de 
retardar on embaraçar a soa marcha, ou, 
qoem sabe, prejodicar a sua adopoão ••• 

0 SR. AMERICO LOPES:-N&o foi minha in· 
tenç&o retardar a marcha do projeoto. 

0 SR. 'EDUARDO DO AMARAL .•• affirmo, em 
nome da oommiss!o, que olla aente immenso 
pesar p \l r nlo poder aoceitar as emendas. 

Entendo. sr. Presadente, qoe o projecto 
deve ser votado como está. Convertido em 
lei, fará. cessar o regtmen de excepç!o em 
qoe o nosso Batado tem permanecido, para 
ao nivelar aos demais Estados da Repoblica, 
uo tacante á attençlo que deve aos func<.'io· 
narios que, no seu serviço, se tornarem in -
validos . 

E' o quo me cabia dizer, pedindo deecol-
pas á CatDara por ter tomado parto do seu 
precioso tempo com estas desvaliosas con· 
siderações . .• 

o e R . H EI TO R DE Souu:-Não ape~iado. V. 
uo. mostrou o debate. 

0 EDUARDO DC AMARAL ••• que nio tiveram 
outro intuito aen!o o do justi1loar o meu 
voto e expressar o modo de pensar da com· 
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miae&o, â. qoal ienbo a honra de pert~noer. 
(Multo bem! O orador é muito cumprimentado 
pelos 6tu& co~gtu) 

o Br. A.Dlerlco Lopet1 :- Sr. Preai-
dcfhie, en acato, como me compre, o pro· 
nnnoiamento da commlaa&o 1e Legiala~o e 
Jusüça contrario <\s minhas emencsu. 

NAo as retirarei da cUeouaslo: doaejo que 
ellas constem dos Annaos para qne a todo 
o iempo ahi fique bem expresso o men pen-
samento ao se votar a reforma constitoolo· 
nat, propondo medidas qne repntei juat!sai· 
mas e a reRpeito das quaes a lllastrada com· 
mias&o maniCestoo-se aocorde com o men 
pensamento. 

A Camara agora se pronnnciad. conforme 
melhor en~nder e resolver em soa alta 
sabedoria. (Muito tem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
se a diaonasAo, sendo approvaclo o artigo e 
rejeitadas as emendas. 

Sem bebate approva-se o art. 2.· 
Em dtscus~ão u art. 3: com a emenda n. 

4, do sr.. A IJlerieo Lopo ... encerra-se esta sem 
debale, sendo approv!lao o arligo e rejeiuda 
a emenda. 

Sem debate, são approvadoa oa artt. -'· • 
e 5. ·, sendo o pr jeoto remettido de novo á 
com.miuAo de Constituiç&o, Legislaç&o e Jns-
~ça . 

Comparece o ar. Joio França. 
Snspend('-se a esFão por 10 minutos. 

Reaberta, p18 !l-se 6. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
1.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 77 

Dipensada a leitora, a reqoerimento do 
ar. Senna Figueiredo, é pos10 em 1." dta· 
coaeAo o projecto n. 77, sobre licença a pr&· 
ttcoa de pbarmacia. 

Ningnem pedindo palavra, enoern-ae a 
diacossão, ficando a votaçlo adiada por falY 
de numero legal. 

2." ducunão do projecto n. 6t 
E' annnnolaãa a 2.• disones&o do projecto 

n. 61, modificando o n. IX, do art. 12 do 
decreto n. 1.678, de Z7 de fevereiro de 190(, 
relativo ao imposto territorial. 

Em dia cassio o art. 1 o. 
O r. Jsnaclo Marta :-Sr. Preaiden · 

ie, só ~enbo palavras de louvor ao nosso ope· 
roso e UJustrado colltca, anotar deste pro-
jacto, que sempre apresenta medidas conve-
nientes, vhando consultar os reaes interes-
ses do nosso Retado. 

0 SR. SENNA FIGUE:rRRDO: -E' bondade de 
v . exc. 

0 llR. IGNACIO MURTA :-E' ll)Onaa jnatiça 
que f~Aço ao men diatincto eollega. 

O projecto em deb ~ tem por tl.m melho· 
rar ou estabelecer melhor as condições em 
que 6 lançado o imposto ierritorial en,re 
nós, procnrando tambem pôr cobro a abnaoa 
qoe se têm verltl.oado na pratica, como de · 
monstrou brilhantemente o nobre depncado, 
quaodo procedeu t. jnstificaç&o do meame 
projecto. 

Estou de pleno aocordo com elle, mas, 
ombora Incompetente (nao apoiado6 gerau}, 
eu perguntaria ao meu dlsüncto collega • 



aalgo ai n~..: . o !jaao de procurarmos 
a~dar tambem Cl.:4 outro ponto de mui· 
ma relevanota, qual aquelle que ss refere á 
arrecadaçlo do imposw terratorial 

Como v. exo. sabe, sr. Prestdente, esse 
imposto deixa de ser ureoadado em grande 
parte e uma das razões que mais concoare 
para ia'o é, lnoontea'-Telmente, a dis\anot~& 
em que os proprü;tirlos residem tta séde 
dos respeoüvot monioipios 

Ha diairio~s em nosso Estado qoe distam 
da séde do monicipio 60 legoaa e maiF. Ora, 
o proprie&ario, mnitaa veseP. 11ara pagar 
11008 de lmposW. precisa ou fuer essa lon-
ga mgem, que lhe acarreta grandes despe· 
au, ou constituir Jessoa que o represente 
na aéde do meamo muniotpio, veodo·se as· 
11m quaai que impossibilhado de cumprir 
aen dever para com o osco. 

O resultado disso e " aooumulaçlo do im· 
poatoa e aa multas que. mbora moderadas, 
multiplicadas. v!o su 'orn~oodo pouco a poo 
co onerosas e, ftnalmente, o procesfo execu 
tivo que, por certo, apl>areccrá um dia. 

O sa. l!:ouAR.Do o o A MARA.L : - Esae é o 
maior Q!ll. 

O IR. IGNA.CIO MoRTA. :-Perfeitamente. O 
proprietario ver-ae·á. muitas vezes na dolo · 
rosa oootincenoia da preterir tloar fem o 
seo immovel, a aojeitar·le aos onOB do im-
poaio, t.a multas e ás costas. 

Nlo seria o caso, pertuoto, de se ot•ear om 
agente arrecadador, espeoitl desse imposto 
001 districtos sob a tlacaJiuç!o ou a rel· 
ponaabilidade directa do collector ou mesmo 
elo governo 1 

Parece que sim e, a meu ver. isso con.ati· 
toiria uma medida de grande alcance. 

O IR. G.u.nmo R1o1 :-A medida lembrada 
por meu nobre e distiocto collega que t!o 
bons serviços vem prestando ao povo desde 
H~ 6. é de elevado alcance e vem faciliur 
muito a arrecadaç!o do imposto territorial. 
(Apoiado&). 

0 SR. IGNACIO MURT.A .-Em men moniolpio, 
nm doa maiores e mais plipulosos do Estado, 
ha districtos muito distantes da Eéde .•• 

o lR. NELsoN DE 8BNNA:- Salto Grande, 
por exem1>lo. 

0 •a. IGNAClO MORTA .•• nos qU&CS O im· 
poato territorial não tem sido arrecadado re· 
gnlarmente, pelas razões qoe acabo de ex· 
por e que Ao muito procedentes. 

Sendo esse um assompto q o e se relaciona 
molto de perto com as rendas do Estado, 
parece me que seria o'!)portono e me mo ne 
cesaario que se consignasse oo projecto, em 
boa hora apresentado pelo nosso ilJunrado 
collega, uma medida tendente a obviar tio 
aOGontuados inconvenientes, procurando se 
deai'arte ir ao encontro dos interesses dos 
nossos patricioa, que moitas vezes s!o tor· 
çados a ftcar sem o seu immovel, ou eo1iio 
a pagar um imposto na verdade fabuloso (apo · 
iador, multo bem). 

Nlo apresentarei emenda , porque estou 
corto de que o mostrado auctor do projecto, 
aempre zeloso e prompto, como vem dando 
reiteradas provas, em atteoder aos loteres-
lea do Estado e do povo em geral ••• 

0 sa. SENNA. FIGUEIREDO :-E' bondade de 
"'· exc. 

VOJB!:-E' justi.çP . 

O sa. JGNA.eto MORTA. ••• tomará. na devida 
consicteraçAo o que ou acabo de dizer e pro-
curará om meio de harmonlaar as cooveoi· 
enoia11 do ftsco com as do partionlar. 

Tenho coooloido. (lluilo bem ! J(edto ~m !) 
O r. enaa F~uelredoa-Sr. Pre · 

side::1Ce, acudindo ~&O appello do meu oolle-
ga que. com hnto pdriotismo, vem repre· 
sentando desde algun11 aono11. nesta Casa, o 
6.• distrlcto, venho declarar qoe acho multo 
joclioioaaa u conaideracuea feitas por a. e<~o., 
porquanw aa irregcla idadea para pagamen-
to do imposto territorial tanto ee d&o em pe-
qoeooe, como em vastos monicipios. 

Devo informar. 'Ir. Presidente, á v. exc. e 
a me o a oollega• que hcntem fui votado pela 
Camara. doa Depobdos nma emenda ao or-
oameoto, qoe aucrori~a o governo a refor .. 
mar as coHec,oriae, dotanao·aa de pes11oal 
mais numeroso, medida qoe tende a melho· 
rar muito a arrecadaç!o c!o imposto territo· 
rial. de cobrança diftlotl, e de outras taxas. 

Bata deolaraçlo &distará. o appello do meo 
coUega. 

S. eJrc. provocou. de minha parte, em boa 
hora, eB8a declarao!o, que lo roa conhecido o 
iotoi~e da administraç!o do Estado, que, 
sempre zelosa em aneoder aos justos reei&· 
mos do povo. está procurando meios de s•· 
tistaaer o oontribuiote. sempre onerado por 
claapezas de viageo ãs 'léde doa muoiciplo•, 
como tambem ftsoalbar melhor ae rendas po· 
blicaP. (JluUo bem ! Nuilo ~"' !) 

Ningoem mais tomando a paJavra, encer· 
ra·se a disoossAo, tlcaddo adiada a votaçAo, 
pol' falta ele numero. 

Em ·· ~coado o art. 2.0 

O r. enna Figueiredo a -Sr. Pre· 
sldonte1 apreaentando este projecto eu tinha 
em mira, oo art. 2.•, procurar garaoür, de 
um lado, o .tlaco e, de outro, atteoder á con· 
dlções especiallssimas em que sa acham os 
herdeiros ou proprletarlos de terrenos em 
commum, quanto ao pagamento do imposto 
territorial. 

A o bservaç!o de om illoatrado moço, pro· 
motor de justiça em uma das comarcas do 
Estado, na zona da Mat1a, oonheoedor pra· 
üco do asaumpto e que trollie applaosos ao 
art. 2.•, quer pela facilidade da arrecadaçAo 
do imposto territorial, quer pela garanti& 
que advirá. aos herdeiros de te~reoos em com· 
mum, por essa observaç!o, ue acho muito 
justa, r• solvi &J)resentar uma emenda. sup· 
primando do artigo as pala ras c uma vez 
que o immovel a inscrever niio esseja ooe· 
rado com impostos n!o pagos-. 

Essa diapostçlo torna-se desoeceesaria em 
lei; porque as inscripções não podem ser fel 
taa sem que s('jam pagos 01 impostos devi· 
dos; e seria uma prese!o eobre o contribu-
inte, desde qoe se exigisse que om condo· 
mino pa&aaso o imposto J)Or diversos, qoao· 
do a lei do imposw territorial e o decreto 
n. 1.678 determinam que no caso d9 coodo· 
miaio cada coodomino pague a sua quota á 
parte. 

Assim, apresento a emenda supprimindo 
essas pala..,ras do art. 2.0 e espero qoe a com· 
mtss!o, a cujo assentimento !oi eotregoe o 
projecto, a acceite sl jolgar conveniente. 
(Muilo bem ! Multo bem !) 



Emenda 

Ao art. 2.0 , in.ftne, snpprimam-se a~ pala: 
"Vras c uma vez qne os tmmovPis a inHore-
v~r nio estej•m onerados po.r jmpostoa nlo 
paa-os•. 

Sala das ee e~. lO 4e .ag9ato Ae 1.000 • ...-
Senn~ Figueiredo.-Nelson de S noa. 

8' apoiada e poata em diaousal > conjun 
otamente. 

o aR. Jo~E ALVJII', vindo ~ tribuna. de 
otara, por .,arte da QOmmillalo Ae Cooatit..U· 
çlo, Legjalaçlo e JQÚÍça, aooei~r a ~m&nfta 
ap~seo da. 

Nlo ho veodo mais q_oem peoa ,~t p&la v.ra, 
enqerra-.se a discuss&o, ftcando a vottçlo 
adiada. 

Sem ctebate encorra se a diaousslo d('·S art!l. 
3.• e 4.0 , cuja votaçlo í!oa egualmente ~oodiada. 

Urgmcio. 

O ~R. V A.LDOMIRO DB MAGALKlBs, pela o r· 
dem. t.btendo urgt>nQ.ta, Bprellenta, em nome 
da commiulo de Constituiçlo, Legielaclo e 
Justiça, o seguinte 
Parecer para 8.• áúC"tU&ão do p.rojecto n J.56· 

do ~eaado 

A. CommiPsllo ele Coostituic&o, Legialaçlo e 
Justiça *' de pueoer que o projt>o"> n . 156, 
4o 8eoado, sobro reforma constitucional e 
e reatauraclo de aposentadorias. seja sob · 
mettido á 3. • discussl.o em 2. · turno e ad· 
nal approvado. 

S•la das coD"'miBBõeR. ll de agosto de 1909. 
- HAttor de Souza. presidente.- Valdomiro 
de Magalbàes.- Eduardo do Amaral.- José 
Alvoo.-A imprim!r se. 

2. · di&cuuão do projecto n. 76 

8' annunclada a 2.• discossll.o do projeoto 
n. 76. creando no Estado um banco para 
operar aobre o credito agricola. sendo a 
leitora dispensada a requerimento do sr. 
Senna Figueiredo. 

Em di·BCUFsiO O art. 1. 0 • 

O sr. Senna Figueiredo: - Peço a 
v. eit'., sr. Presidente, mandar-se o pro-
jacto. ( E' attendldo). 

Sr. Presidente. recoobeco que a hora vae 
adeant!id& e o>~ mt>us collegss devem estar 
fatigados; entretanto. t. s. ncs. pol'mhtirAo 
que eu adduza ligeiras consilferações, em 
<:onclusAo 11aque1laR que the oocal'iàn de f~ 
zer, quando submetti ao es,udo da Camara 
o pr•jecto o•a em oiebate. 

Dizt~A eu ar. PresidPnte, que eXJstnm trL's 
e«pecies de cred1to : - o rt' lll. immovel ou 
bypotbt>ollrio, o reatl movei, med111nte pe-
nbor e o pPR!lolsl. qoand•> SÓil firma (0 icdi 
vlduo o d t~> rm•na. 

O primeiro p ·1 sta servicos aos lillricnlto· 
r-es par a ' 'PHa.cõe,. dA 1 ngu prazo; nào é 
otil p~ra o c•:~o de que se t.rate, d~:~vido ás 
soas form11lidattes, á leutidilo. a desproporçlo 
e ás despesas, e, mPsmo porque, nem todos 
têm immovel para bypotbeoar 

Sujá deol.rei, ar t'reetdente, que esse cre-
dito é de POrto a enfraqueMr o credito pes 
iiPal. indica 'nina. fraq uíZa, f.ltli de outros 
recursos e nt>m \oduc; o.s tagriouaores p~dem 
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deJlea servir st.', por lbe faltarem ismo· 
veiP. 

Entendo que o credito real mo•el é mais 
accesfhel •o colttvador para operações de 
curto prazo, e para custeio de lavoura e co· 
lheitas, m~ts para que seja IIUacep\ivel de ser 
o.tJl, é preoiso qae os movde poaaam ser 
dalbs em penhor . 

W exoellente, ·Ptl& é preclao que o agrl· 
cultor encontre quedl lbe poesa dellcontar os 
BPQB cwarrant••· a3éa de aer reconbectcta 
,por todos os auctores a ne'lessidalfe de esta· 
oeleclmentos PSpeciaea. eno&!'resados de en· 
dosaal· s, sendo sambem tnllbpensnGl .a 
creaclo de agencias oa oafJ;ae ruraee, como 
mojto bem ponderou Deacolioa a proposito 
da França. 

Ns falta de credito rolll, movei ou immo· 
vel, reco ~re-se ao ore ·ito pessoal, qne re· 
pousa aa a-signatura 11" pessoa com ou eem 
cauoAo ; b .seando tu,.~> a g•r~n,Ja na ho· 
nestidllftP, na boooraDllidade, confirmadas 
dt<lo habito de tr~tbtllbo do lanador, pela 
ordem, economia. ex~ctidlo e sua compe· 
t Pncia agrícola, além de sua solvabilidade 
moral. 

Bis, na realidade, segundo diz Méline, o 
que se obama credito agrtcola; nlo se trata 
aqui de credito pe&eoal, mas de uma qnali· 
dadfl morai. 

8 é esse, sr. Presidente, o principal tlm do 
projecto em debatr: -pOr om pratica, entTe 
nós. o credito agricola, ou melhor, o credito 
penoal, fonte de moralidade e de eduoaçlo 
civic•, que trouxe bens inealculaveis a to· 
dos os p•izea oue delle têm l•nçado mio, 
taPs como os F.stados UnidoP, a Allomanha, 
a ltalia, a Suiua, a Belgioa e outros. 

E.ntre nós, nada se tem !fito para o credi· 
to arricola propriamente dito; os capataee, 
em geral, em vez de serem emprepdos na 
Oiplomçlo do sõlo, alo lovados para a intlaa-
lrla, para apolioes, acções de companhia e 
bancos, emas economioas, etc. 

Entre nós, o banqupiro ou o .capitalista re· 
cuga desc rnto de uma lettra ao trabalhador 
rural, por nlo conhecei-o, o que me parece 
julto, mas é cet·to qae pode ser previsto pelo 
eatabelectmento de oah:as roraes. ou agen· 
elas regionaes, pelas qoaes o a~rricultor hon· 
rado, experlmentad '• possa obter recurso 
para su .. exploraóAo agricola e n!Lo se entre· 
goA á soa propri• sorte. mercê da uaura do 
capit1t Hstat. o que lbe tru frequentemente 
desaním(l e desastre certo. 

o i nossos bancos como eapbera de ao~ll.o 
muito limitada, devido ci. sua orgamizaoao oo 
jogandu com fu ndo mnho llmttados, nilo ten· 
do mPios ca-pues lte estender a esphera de 
seu movimento, f:Ó emprt>gam os ~eus capi· 
tae .. sobre gar .. ntt:.o'4 multo seguras, muito 
reae~>, despre· antto " bonorabilil1ade pessoal 
com li QUill nilo podem oootar. por faltarem 
n,f estabeledweotos complementares, o qne, 
digamos a verdade, é proprio dos paizes no. 
VOll. 
~u coabeço exemplos moito frisantes e 11-

goiftc-~ivos: iorttviliuod capazes e oompeten· 
tes para coo11tttui ·em llrandes eitabeleoimen· 
toR agrto olas on 1 tdustdae•; si por ven,ora 
pode.sem coo.tar ~om ;. I gol credito • fariam, 
coro suocesso, r , .. tosa!\ explorações agrlco· 
leE; vêm·sr , t.'otru!ut , obrigados a perma• 



D~oeram r.ai& ~ ... - .1vidade deixando de serem 
nteia a ai e ·ao paiz. porque o ,articular 
para emprestar-lhes dtnbt'Jro, exige, com 
uenra, elevadoajoros, aUHn de Ji&r•nt•aa ef· 
feotivamente reaea, e no,. bancos 6 lmpolf l · 
vel o levantamento de qoalq .er qua.oti• 
ainda pequena. 

O que rt11uhe. IJeesa. anomalia. ou do e9b o 
da n-'l"k aociod111e1e e ne• Pe par,iculat' 

He11olh. o mtttamo qoe aconteceo na logla· 
terra, na Alltm•oba e n~t. Fran\lii:-o dePa· 
ntmo invadiu 1114 popolacões ror&Ps e os oam 
ponezes, lfetxaolio a ou \ura d~t terr .. , atloi· 
ram p~~ora •• cid•deP, em busow. de em1H'ego11 
publio a. 

Na Allemanba e n .. proori" lagl~tterra, es 
ae patz es enota. lu.enttt .graoola, 11 eW~igra· 
olo dos oaraponrzpa par. u <~tlla.tes attlniJiO 
em pouo(\ tempo o e 30 a 80 ·1 .• O me •m o e e 
de o na ltahlk e nll Franoa. 

Ra·a proporC)lO. de .dia a dia malA oreP · 
oente, as~ombrou os homens pobltcos daqud 
ltR PJllleB. e ttentrA os meto~t eetodwdos par .. 
debellar a cri e que assoberbava a agrioulto· 
ra. n s efr ridoP paileP, f<>i prolJ"Btll, como 
om rtOB m•la etlloazes, o credito a~riod., 
ma o cre lito alo!r•oola peFeoal. 

0 I! R. JoÃO Jt RANI)A.:-V . t CJ:. agita UmM 
que11tAo att.mente patrlotioa. 

0 SR.. lGN A CIO MURTA.: -E de mGib &o toa 
lidltdfl 

0 SR. SBNNA. fiGOSlll.DO: - E' una qoest& '• 
de facto, ePsencial no presente momento. 
porque l'i nllo coosegoirmol'l que tiO ponbM 
em j '81l o oretlito Ot>SSoal, acredito que a 
crise que atnige I& agriooaura proloDgar se·á 
ainda por D'UitoR aonos. 

o cr,.clito peHtoat é, no caso, de um eili-
cacia Jit. experimentada. 

Nós vemos que indivlduos que nlo dia· 
põem de immoveis para bypotbeca, mas que 
'lêm omateodenota acoen~oada para & agri· 
caltor», obtem moitas vMea de um amigo o 
amprestim de pe oena qaaot!a; e ao dm de 
6, 8, 10 . . 12 mezealiqutlfm:n aeo debito, con· 
aervando aiod• par" si am granda lacro. 

O sa. Josz• ALVB8:- Maa, ba um reparo que 
80 deve fuer: é que, DO umpo, quando O 
agricultor recorre ao partloolar, ~&o aeo ..-t. 
atnbo. este nlo e~ige slollo a ftrma pessoal 
delle, ao passo que 011 b~&ooos, nas cidalles, 
exigem doas e mais tlrmas. 

O sa. 8JLVA Foanq di om ap-.rte. 
O PR. $ NA P'lGUEraEoo: -Si v. ex c., dis-

tincto todu ·trial. bom~"m ooja probidade é 
ind.iscutivel. Indo a u.:n b oco levanta. capi 
taeR ex lusivamt nt,. o"m a 80il tlrma iodi 
vidUMI, o pequeno la vr .. dor nlo ooosegoir à. 
}ev~antal-oll. 

o FR SlLv&. FoRTE·:-E' porque a. suapro 
bidatte nlo é rPoonbPoida . 

ls• o Ao c !Jeitos aiorta dt> PDoil bamento. 
0 ~R 8BNNA FIGUElR800: -ú itfélll do meO 

projocto. u objec1ivo principal que o mes " o 
oolhma. é o t'Staheleutmento das ag ooias 
regi oae~t ••U cahas rur.e.s qoe salvaram a 
•grioultara. n" A •telll&Ohll, na Relgloa, na 
l tali~ na F'rtlJQ• ~ üm out,.os pa i z ~s. 
~em cs b ·u cllcios d~s caixaR rarw.eo:, ou d.a 

ageocbll ·lto banco ceo~rat, verem~. f:t'. Pre · 
tncteote, e~u oon•taote ea:tigr•oão do nos 
soe bomeos do cam po para 11 oid•de, em bOs· 
ca cte emprego" publiros. 

0 bR. SILVA FORTBS:-Porqoe esses 810 llliÍB 
reodoFOP, R depoia a vtda da cidade é se•p· e 
mai ap;radavel cto que a d., agricultor ou do 
indul'trial. 

o s-a. SBNN A. IP'IOUJURBoo:-v. e .se. diz qoe 
a Yida d~ cilt~de ~ m•is 11gradaval pelo con· 
for to qoe ella proporoaon~o; m"s th·Sd6 ~oe o 
lavrador bonrtodo, proho ,. oumpr.trtor de eu" 
oàverea. encontre recor' DA para deRf>D votv• r 
as suaR oultorall, lano·n o alo fio credito 
pessoaol, ~tem as rtir6outtt..d~>P qu .. traz o ore· 
diw bypotbecllnc>. prttori• â. som IIO.Villll, a 
'Vida do campo, in •epeadente e li vrP, Rem 
on\l'ól• pr .. rcouracões do que O$ mu.-teres de 
soa protlesto. (.d~mJt>l}. 

'' R. :olo PRA.N(jA:- Troca os praser('R lfa 
cidad~ p.Ios g~&ob ~.>tt que toe prop >rolou& ll 

l~t,.V • ora "'' a Jod ust.rt lf . 
• • BH. SlLVA. FoRTS :-Tt>n 'o po" co'llp& · 

nbi• o ,,..b~slho. ma .. nlo tendo tverrÕt!d e 
ol!.o podendo tdoc~t.r o" llfhoP. 

.. R . ZoR'lASTRo .,LVA.ttBNG&.:--E o traba· 
Ih • é o mf'tbor- P"<~~ze• quo elle pór! t> tE'r. 

0 BR- S.BNNA PIOUIUB"BO~ (dlr'U'ndo·,te ao .tr . 
SllM Portei) : - V. ex" é indt> p •oll .. n\4 •• . 

O se. dlLVA V.o&TE :-Nl. ~rpohldo. Eu 11nu 
snmm~ameut~ d .. p•·o ·•eot• · n "m •dml\10 me .. . 
mo completa iodPpPn ' " DciM pua oio~ruem. 

0 IR. SENNA. FlGUBIRRDO:-Tem iocte,peo· 
dencta rt!a\na; oà" va"e a pr ooora de em · 
p1'~gos pnbhoot; ..-;v~ tlO seu trab~alhu ho r • 
rado e oe soa inductr a. 

O •R. SILVA. F RTB~: Si eu acbu11e om 
qo me troox •sse co!lfurto, eu a tt., .. prtsava. 

Uu •R. DBPUTAOu:- Serili uma gr .. o ••a 
per!Sil ,.a ra a indu \ria. 

O llR. 13s_;NA. FIGUBlRSI>O: -NAo r evemo11 ar· 
gumtnt&? oom ex~:mploB isohodos. O m eu 
coUega. vive independeo te, com ea a iodepen· 
tleocia relativa a qoe me refor1; mn, a.quel· 
les que nlo 'tiverPm dado prova&& cla~r.s de 
soa capacidade in 1ostrial u agrtcola e do 
cumprimento de seoa deveres, procurando 
manter o credito, como 8. exo. tem dadC', 
eeEes não encontr art.o recunoa para vive .. , 
na aotu111idade, ou para manter a. soa indm· 
tria. 

8. e.sc . ba de permittir qoe eu lhe r11ça es!le 
elolllo á. qneima roopa, maa moi\o merecído 
e joeto. 

E' preciso reg11oerar a agricultura lJ&l'a 
quo o ca01 po &l'ja um centro lle attracolu e 
nào um lo(Cilr de ie• Jameote como é &CIOS I· 
mente. caus»lior d e nE>urastlleoia, logllr de 
ab rrPcJmento. 

Moço robo..,toP, capaze-t de constituir fa-
mili "· por~"ot1. ampara las co m ooultivo 
do11 Ollmpos: rooQoa de »t·entn•o• tr>ndPooia 
par" a »~ i ··u ·tOrM on para a. inliu tria., 
•bandoaa01 •· ooaso11 ca01po1t e -vêm, rep•to 
m11i· Ullla ve&, proourMr vh'~r n~ae ci ades, 
á. cost .. de 111D mingu•qo ordPna do. 

O !lR. SILVA FoRTE : -O que v. t> X : '"" é 
OlD& verct .. <t <l O>< tllhos dos propr '8 r . J AD 
detrva eatlo prororiUitu a VldM d~& ut4~tlle o 
ab•ntooando a l~voura. 

o llR. SB.rfNA FtOU&1RBoo :-RP~eneradw. a 
agMoul,ura pola o~·ll\:Ao de um baoo•> rt~ 
credito agrtcoht, ma crod1tn agricola. na 
verd,.deirll aooep.)ão lia p htvra. e utilmen · 
\6 apol•c' to a a.Luado o moJo de penRtn• oo 
ar. Méhoe, qu,. jog•ta eom a probtdlllie in · 
dividoal; e~tabelectdaa agencias ou co per~-



tivas em diversos cent.ro~ rnraes. estará 
de.ft.niüvamente resolvido esse grande pro· 
blema, estara dominada a crise que assober· 
ba a nossa Javoora, e, oxala ! De o a nos dê 
viela e saude, para testemunharmo!! esse 
fac~!! 
o ~R. SILVA. FoRT&B :-Eitamos de a ccor-

do. 
0 8R. SBNNA FIGUEIREDO :-Por intermedio 

du eüxas regionaes eerlo eatabelecid118 in· 
direciamente. mas com facilidade o proveito, 
ae relações commerci•es do trabalhador ru· 
ral com o banco central; e facilitadas assim 
esaas trao saccões, e ta r á sem duvida alguma 
realieada a noss• rebabihtaçio sg•icol11. e, 
por oonsequencia. a nossa rebabilibcAo eoe· 
nomica e f1o11ncaira .. 

Vê v. e1.c., sr. Presidente. a ~rande vanta• 
gem de serem estabelecidas entre nós as cat 
"XlB ruraes. 

0 BR. NBLSON DE 8EJ."<NA :-Cujo melhor typo 
6 o aa Sui11sa.-o typo Raffeúen. 

0 liR SENNA. FIGUBUl.BDO :-Perfeitamente. 
lUo quero, porém, discutir as vantagens 
das c11ixas ruraes sob os typos Rotfeísen e 
&hulu Delit: porque, além do seu mecba· 
niemo complexo, cujo desenvolvimento on 
coja uposiçilo perante a Casa levaria mui· 
$o tempo a f11zer·se, nlo tenho mesmo com· 
petenoia p~ra entrar em tal Mssumpto. (Não 
apoiado8 gerae8 .) 

0 IR. NBLSON DE SENNA :-HI& uma belJissi 
ma monographta a esse respeito, apresenta· 
oa ao Congrel!so Agricol• pelo disuncto ti 
n11 ncjsta, nosso com patrício, sr. dr. JoAo 
Ríbeiro, director do Banco de Jui~ de Fóra, 
e um outro trabalho do sr. dr. Alfredo Ro· 
cba. 

0 SR. SB NA. FIGUEIREDO :-Restringindo & 
minb"' argumentação, sr. Presidente, eu re 
pi'o que a emigração dos centros ruraes 
para os urbanos, que se verificou outr'ora 
na Inglaterra. na França, na Allemanha, na 
Ualia e em outros pailes, foi devida á falta 
de credito agricola quo não se achava, en 
tio, perfeitamente organisado em taes na· 
ções. 

George Blandel, quando Victoriasubia ao 
tbrono, dizia qne a Inglaterra produzia tri· 
go em qnlàntiaade sufficiente para manter 
todo o seo povo e todo o continente. 

Entretanto. annos depoi~, aquelle paiz n!o 
produzia trigo capaz de sustentar o povo in· 
glez em um mez. 

O que se deu na Inglaterra deu-se na 
França e em ou~ros paizes, verificando se o 
oomrario depois de divulgado o credito 
agrícola. 

A organização do credito agrlcola, sr. 
Presidente. conforme já. dtsae e · repito em 
ligeiras palavraP, diverge profundamente do 
credito industrial e commercial. 

Silo se destina á exploraçlo do aólo, quan 
t1o o outros creditas destinam.se a e1.plo· 
rações diversas e a fins que não t~ndem a 
regenerar a agricultura . 

MbB, pata que o credito agrícola preate 
todos os benetloios que delta se devem os· 
parar, quatro são as condições em que pre-
cisa Eer estabelecido: 

J.• a de e?itarem·se os abusos, oom a tls· 
calizaçio rJgo J:"osa do emprego quo o agri· 
cul\or dá a() dinheiro ; 

2.G saber a quem ae empreata, conhecer a 
oapacid.ade e • probidade da. pessoa., porque 
nlo ao deve !azel-o a quem não se mos\ra 
digno. mlls aos que têm o babtto do lraba 
Jbo; 

3 . • a ditr •renoa do commerciante, qoe para· 
Atistazer ás &11118 necessut,.des são precisos 
00 dtu, ll88im "omo ta1obem o inrtuatrial, 
em trea mezes, pode tranarormar á-t soas 
matcriss pr•ma.,, mas o agrionltor, para 
chegar ás suas oolbeitas1 precisa 12 a 1 8 
mezes ; 

4 ... juros pouco elevados . 
Slo essae, sr. Presidente, as condições em 

que se deve drmar a organização do oredi· 
lo agricola ensre cós. 

Devemo11 evit1n• 011 abusos pela tlscalizaçJn 
risorosa do emprego que o a.grioultor dá 
ao dinheiro, poi~. do cootruio, teremos, ine· 
vitavelmente, fracassos e prejuizos (apota· 
dos). 

E' preciso tambem saber a quem se em-
presta,polR não se deve flllel-o a quem nlo ao 
mostre digno, a qoom nàu tem o babito do 
trabalho, • quem nllo tem probidade. 

De p11r com essas condições. nAo devemos 
nos eequeoer que o agr1cultor precisa de 
um pra.zo mai11 longo do que o !lommercian· 
te ou o indu trial. 

Eites precisam do credito por 2, 3, 6 me-
zes, no maximo; mas o lavrador tom cte la· 
zer a explorllçio do só lo até á colheita e á 
venda dos seus productos. o que importa, 
h vE>ses, num prazo de 18 mezes. 

O SR. SiLVA. FoRTBS:-E no caso da colheita 
falhar ~ 

o e&. SBNNA PlGUBIRBoo :- Elle poderá ap-
pellar para sua probidade pessoal; poderá 
lançar mio de reforma de loUras para ini· 
oiar novas explorações. 

Um outro ponto de importanoia capital é 
o que se retere á. u:odicidade dos juros. 

o sa. IGN4Cio MURTA:-Esse é Importao· 
tissimo. 

o sR. S&NNA. FIGUBIREoo:- Bem sei como 
é diftlcil reali1ar essa condição; entretanto, 
n!o devemos nunca recuar; ao contrario 
disso, devemos sempre ser corajosos deante 
do impreviato que nos deve seduzir, esti 
mulando as nossas resoluções. 

Pois, si em outros paizes em condiç!Ses 
peiores que as do Brasil, qne é um paiz novo, 
ainda pouco explorado; que é um palz que 
tem deante de si todo um futuro de grande· 
za, e cojos filhos Elo dotados de um patrio· 
tiBmo e probidade tatJti8 vezes decantados e 
provados; si em outros paizes, se tem esta· 
belecido o credito agrícola, com resultados 
seguros e satisfactorits, porque não podere-
mos nós espetar esses me~mos resultados 
do estabelecimento, entre nós, de similhau· 
tt> Instituição, que deve putir, nlo como 
se deaejavt da peripberia para o centro, 
mae do cemro p~&ra a peripberia ? . (lltdto 
bem!) 

Ditas estas palavras, sr. Presidente, julgo 
estarem Ugeirameote jus,ificados os fins a 
que se destina o projecto. 

Os resultados não podem talhar. 
Apezar da pouca confiança qoe nós minei· 

ros, poderei dizer, nós brasileiros, temos 
em nós mesmos, não somos inferiores aos 
filhos de outros paizes. 



A raoa latina em nada 6 inferior t. aa· 
xona; os actos de generoaidade, de coragem 
e de braTtll'a doa povos que a ella persen-
cem indicam claramente os grandes em· 
preheucllmentos de que a aeama ~ capas. 

Nlo deTemo·s d.a::~Ml' do faturo da raoa la· 
üna. O men Uloatrado collega. ar. Nelaon de 
Senna, conhecedor do ataut.lpto, didiocto 
professor de hiatorb, poderi. dizer, pelos 
seus eatudoa, at a raça latina, em noaao con· 
Unente, olo eatá destinada a um grande e 
enraordinarlo totoro. 

0 IR. NBLSON Dlll 8BNNA:-A prova diaso eat.i 
nos dizeres de Doomer, F'et'l'ero- e Peni e 
de todos os visjantes qoe, ultimamente, ttlm 
comparado a nossa eívilizaoao com a en· 
ropéa. 

0 SR. SBNNA FIGUBJR'BDO:- Sr. Presidente, 
vou terminar ae minhas cooeiderac:ões en-
viando t. Me a algumas emendas, otr.sreotdas 
a diversos artigos cs~ projeo"», emeodas es-
au qoe v. exo .• opportnnamente, ir-á sob-
mettend<> á diRouss!o. As emendas alo as 
aegaint~s: (U) 

N. 'i 
Ao art. 1.•, onde se cUz-cjuro annnal de 

5 °/o•-diga-se: cjuro annual até 6 °/o~t. 
N. 2 

Ao art. 2.·, u. 2, aooresceote-se: 
b) Os trootoa oo prodoo"»a dadoa em ~~

rausia poderá aer, a juizo do banco, deposita· 
dos nos armazena designados pelo banco ou 
que lbe pertençam; 

c) Por adeaoQmentos a titolo de empr-e· 
stimos sobre colheitas pendantee, reservan· 
do-se ao banco o direito de nomear empre-
gados, por c:onQ do devedor. oara tlsoalb:a· 
çlo ou guarda das diwa colheiu~; 

d) Por creditos ou contas correntes com 
gar~&n~ía bypotheoaria ttu pignoratloia; 

e) Por depoaito3 a prau ftxo ou em conta 
corrente com juros, podendo o bauoo t!r 
uma carteira commeroial na qnal applioari. 
no maximo QID terço do capital. 

3.• Operatõas diversas a jnlzo ela dlrecto-
ria e consenümento do goTerno. 

N. 3 
Ao art. 2.0, accrescente- e no n. 1: 
c) Por fruotos ou proclnotoa dados em ga-

rantia, podendo ser a jnizo do banco deposi-
tados em armazena deal~nadoa pelo mesmo 
on que lhe pertençam. de conformidade com 
o regulamentos em vigor; 

d) Por desconto de leUraa acceitaa por 
agricultores, indoatriaes oo esportadorea de 
aeos prodootoa. com garantia de duas tlrmaa 
reconhecidamente sol 'f& veia. 

N. 4 

Penso, ar. Prelidente, haver palüdamenta 
demoDStrado as vantagens do presente vro ~ 
jeoto. · 

VoZBa:-V. exo. dicoutin brilhantemente. 
0 P-!1.. SBNNA FlGUBIRBDO:- Elle trará, 18m 

dnvicla, beoetlcloa ex~raordinarlos i. nocaa 
lavonra, pois o estabelecimento ou a orga· 
nlsaçlo do oredito agricola seri, entre nós, 
uma realidaile e nlo uma .simples tlcçlo. 

Oa capitaes extraugeiroa ancelam a'rana· 
sar o Atlanttco para virem locaUsar-se no 
Brasil, confta«Aos em nossa riqueza e em 
nosso grande !aturo e em noso• probidade. 
de modo ~ue inoarporaçlo desse baoeo 
poderá ser feita com maita fo~&oUidade e rA · 
piclameote, podendo a nossa lavoura 1ozar,. 
em breve pruo, dos seus beneftolo11. 

Talvez, sr. Presidente, que atpallida jodi· 
catloto que tlz do projeo~ nlo tenha ela 
oidado, ooovenlen\emente, os tlns a que tlle 
se propõe. 

Vous:-V. exo. o !dz com muita oiareza e 
brUb .. ntismo (ap~a~UJ• gerau) 

0 SR. 8BNNA F'IGUBlRWDO :-Entretanto, 86• 
ton promp"» a, na medidli de mlnba for-
ça•, com o desataviado de atnbaa palaYrat 
-tornar claro qualqner ponto que os meus 
collegaà Cfesejam quo seja elootd~&do. 

E aaaim conolno, ar. Presidente, entregao · 
do a sorte do projec&o ao p~itriotiamo da 
e&,mara dos Deputados, que nunca negou e 
jamais negará o seu effl.oaz oonoorao a to 
das as medidas qoe tendem ao bem puQUco, 
entre as quaes est€1, sem duvida algama, 
eeaa ovo~re,isada no projeoto, que visa.. cun-
aoltar di!'~otamente os interesses geraea do 
DO~SO Batido, 

Tenho dito. 
( lluito b!m! Jluito õem! Orador t muito 

cumprimentado). 
Emenda• 

N. 1 
Ao art I.·, onde se dl%-cjoro annnal de 

5 '/.•-diga-se : cjoN annoal at6 6 ·f.•. 
N. 2 

AO art. 2, n. 2, aooreacente-ae : 
b) Oa fraotos on prodnctos dados em ga. 

ranüa poderio ser, a jniJo do 'banco, •epoai· 
tados nos armuena desigoados pelo banco 
oo que lhe pertençam ; 

c) Por adeantamentos a titulo de emprea· 
timos sobro oolbeitaa pendente•, reaerno· 
do-se ao baneo o direito de nomear empre · 
gados, por coata do devedor, para ftacatlu· 
çlo ou gaarda das ditas oolbehas ; 

d) Por ore dite a ou co nus correntes oom 
garantia hypo,beoaria ou p!anoratioia ; 

t( Por depolitos a prazo ftxo ou em conta 
corrente com jnroa, podead.o o banco ter 
uma carteira oommeroial na qoal applicari. 
no maximo om ~rço do oep1ul. 

Ao art. s.•-tn-J(n' - diga-se: cqoanto ao 3.· Operações diversas a juho da directoria 
credito a1rtcola•. o conseo\imento do governo. 

N. 5 N. 3 
Aocrescente.-se onde convier: Ao art. 2.·, acoreaeente-ae no n. I : 
Artigo. o capital sert. representado por c) Por rrootoa oo produotos dados em gá· 

acçõea de L 20. rantia, podendo ser a juizo do banco depoel· 



tados ~. armizena ~esign&doa pelo mes•o 1 m&nto qne trooxe ama grande o~rrupçlo ela 
o a qoe lhe pertençam, de conformidade oo• caracteres e co$iboin. exVaordinarta..•uua~ 
oa , egobmeotoa1 em Tigor ; para lavar o desanimo e a clesconftanoa ao 

d) t"or desconto do letvaa aaeceitaa por a~ago da proprit. !avoura,oncl~, até entlo, o 
awraonhoru. iodoatriaes.ou 1 xportadorea d.e t~b•lbo era J& UDJoa coasa ~ue im~rava. 
aeu produotos, ooa gar• nUa do dou drma Porumto. sem . medida complementar de 
rec.onheoidameote aolvaveis. estabeleoim-eosos ~uborcUnadoa ' J& banco.- oen· 

N 4 'traes, nunc:ra o cr~dito pepoal pode't á. ser 
• ettloas. (A~t.lo•; mw4to bens). 

Ao an. 5:-4n fi"e-diga · e: cqoanto ao AS caux~iat rur•es silo os elemonto11 tl .-cali· 
crt~ditu llgrlcola•. llldot<fS da probtdacSe e da operosadBd-' do 

N. 5 indlviduo e por tntd medto cleiJas o »grJoOI· 
t .. r pod..-Pâ ia.ooau• ml'o de'oapatatut que nuoca 
tbe serlo reouFados. Aeoresoente·se onde convier: 

Artigc. u o•pit.l ser& reprmcntado 
ao~:õetl de L 20. 

por o •R. SENNA FJGUBIRBDO :-E o:s prejuizoe 
do banco cPntral serlo noiJos 

Sala rtas ae Pões. ll de ago8lo de 1909.-
Seona F1gat-iredo. 

to/ ap tad• e po ta em disonselo, junta· 
mt-ute com o ~&n. 1: • emenda& 11e n. 1, tl 
cao11o 1u demt1s 11ob ·e a me .. a& p•ra serem 
8VOiada-. ü \liScUQillolS, Oj.1pOrlU08Jmente, · 

o .... tUlva F'o·•ew (sem 1·evit ão do 
orador) :-S . l"ru tClente, mun;o breves e H· 
gtnras serào a11 conRHter~;çõAtt que terei de 
fl,zer sobre o pr••jecto n. 76 P as em~ndas 
que liO mesmo a,ç!lbam de ser 1rerec1das pelo 
meu illu t rado oollefl• rel~;tor d1t oommis· 
slo du Orcamentoo. E nom oe c c~ rto eu as 
(!iria. SÍ t.lv directameute DlO fo~se OOilm&dO 
á tribuna por r . exc. que me dispensou 
conceitos que me a('Jto 11 aram ·no mom o t-o ••• 

u SR. SENNA P'IGUB1R8DI) : ApeOli8 rjz josti 
ç 1 a v. exo., a quem conbeoo muitu de 
~e no. 

0 !'R. NBLSON DK SaNHA :-Cvnoeitos muito 
justos. que toda li Camara folga em acceitar. 
(Apotados gertte8). 

u sa. SILVA Fo&TEi :-.. . e que eu, na qua· 
lida.te de cidadão e por tradJ~ ões de rami· 
lis. tenbo o dever de procurar manter. 

Entretí11nto, r. Presidente, eu me santo na 
necessidade de vir oocupar a aUençlo oa 
camara por alguns iostantos, porquanto, em 
outras occasiõee, disoutln!lo-se aqui o cre· 
di to agricola, tive ensPjo de pronunciar-me 
sobre o assompto e ainda hoje, aparteRndo o 
meu nobre collega, parecta, á primeira vtsta, 
que ncs achavamos em campos inteiramen· 
te oppostoe, até qoe afinal ohegámos a am 
perfeito aooord • 

O· nobre dep tado, tlrmatto na opinilo do& 
grandes economistas e na opinião dos com· 
potentes oo assumpto, subordmou o bom exi· 
to do credito agricola entro rót .. a. tres c n· 
dições princip~ae : 

I.\ o e tabelecimento do credito s g~icola 
verdade1 rv.meote pe so~> l ; 

2.•, a produoolo repre eatada pel a circO· 
lat;Ao da mt-rc~doritt, pelo truo ~o !lo traba· 
!bP <to lavrador; 

3.•, o capitbl immovel. 
Eu oAo pode ria ab~olutimente rlif:sentir rte 

s. Axr. porqu es~ll si o a11 c ud1çõ e ver· 
dadeirlimOote pr atica• e l,. gitim1:1 p~&r& qoe 
se p088lim aor d.r do .•.rOdito •griool!A todas 
as vant,.l(ens e oene tlcio~> 

O credito poq oa.l, t~r. Pret.idente, acha-se 
mal e llge' r~uii,. ote es bocalto entre nóH. por 
que ~ oapitat d1fdcilmente pode reconhecer 
oode e acha a operosidade e a probidade 
do indi vid uo, sobr iHu do depois do encilb•· 

O ~R. SILVA li'oRTBS: E c..s prejoil.oe do' 
"•nco centr alserlo nuJJoe, como diZ muito 
bem o meu illostraclo oollega. 

Sr. Pre&idence. u orecli\0 peeFoPl pó de aio· 
da maoitestl&r·se d~ Ubla onera m•oeira: 
por melo -das lertras promissor~ a" . M•s. v. 
ex c . bem Fatbe qoe por rnMtB •o,imidacle e 
conda.noa que possam existir entre determi· 
nat9a.s JndividualidadaP, o retr~obtmeo\0 da 
p~~rte que serve de avaliah, da pnte que vem 
garant.tr • ope açlo, f! nuurto.l o 1mport.a 
num JU ·w const.r~tngimento p•ra aqoelle que 
necest~ita ianoar mão elo credito 

Portllnto. ll8 leura . promissorlas, desde 
que J.Jào tenbam como vebicolo as oauxae ta-
raes. ])oderAo satisf111er proviso•·J»m~>nte e 
insotllotPnCPmente ~tos recl~tmo da lavoura, 
m&.~ não .. ath,farlo an íotum o eu detudera· 
turtl. (.Apoiado&). 

Quer dtzer uso que o emprestimo agrícola, 
ainda mesmo pelo credito pessoal. é impoa· 
sivel sem as caixas ruraes. 

As JeUr11B proCDit~•orias trazem sempre ve· 
xame á.qoelle qoe tem de eoltcitar de outrem 
o a b<>no ou o eadosso das mesmas. 

Falo, e r . Prestdent~, com conhecimento de 
causa e por experienoia propria. Formei·me 
pelo •eu credito e Dane sabe as difttcolda-
dee intimas oom que Joc~i para cooet>guir 
aqllelle de qne hoje goso, pelo meu traba· 
lbo e pela honestidade que me orgalho de 
possuir, releve ·me a Camara a immodestia. 

VozEs :-Todos reconhecemos bso. 
O SR. SILvA FoRTB9 :-Mas ar. Presidente, 

considero todo o que diz respeito á minha• 
individoaltdade cousa inteiramente secunda 
ria, uma vez qae se trata de defender os in· 
terasses geraee da lavoura. · 

o meu deseJo, a minha mat;>r preoccopaoJ.o, 
é que as leis votadas pela Camara tenham 
um cooho pratico e sejam ettloaze , quanto 
possivel. prJncipalroonte quando visam dlre.· 
ctamente llS classes prodootoras. 

Sr. Presid an~ lemos UIDa outra maoite.B· 
taçlo de oredi\o agrícola pela oirculllçlo. 
das meroadortu . 

As mercadorh•s, porém, como sabem. oa 
meos nobres collPga ... obedece111 a leis com-
merciaús ; nem Fempre ·&R vendas podP-m Jer 
feit.t.s a olnbeiro. oem S' mpre ell11i! podem 
trazPr par & o •grieul,or o prompto reem· 
boll'o do R u v 11 lo r 

Elias obedecem â essu leis e a trarantla 
que c IIareoe m liepen tte tambam de am pr~zo 
miAiS OU 111 rno& longo. 

A'ém ctil'so. todos <>R juristas reconhecem a 
impt>r foiçll.o dessa fórma de crodito, pois, qoe 



o penhor agriool& n11Doa -poderá inspirar ver· 
dadeira confiança (ealvo em se tratando de 
peuoa reCOIIhtscidamente pPOba) mto como 
o a ao depoaUari_, é o ragrioolwr. 

Enllaremoa agora. ar. Preetdenle, o cl'edl · 
h.-grioola, aot>· &·Soa terceira modaliélale, 
1eto é, o cretUiõ acbre garantia l'eal ou by 
potbeearia. · 

Qner o agricultor ji. po~rena propriedades ; 
qber-romo na bypotbeso que ílguroa O'IDea 
ialunrado collega-aa at\qwrira par• !urmar 
a soa lavoura, raser p~antaoões e ir colhen-
do 01 asas fractoe, em qualJluer dos doi• ca-
os, si elle precisar obter capibes e nlo pu 

der lançar mio do credUo pessoal e nem do 
oredito com a garantia do pPnbor •gricola, 
certamente recorrerá ao emprestimo ·obre 
.garan~a .real on bypotbecaria dm de sa· 
~fner f.s necessidades e~e sua lavoura. 
E nesse caso as nov~&çÕPB de coolnloto se· 

rto frequentes 'POrqo • o la ' rador, aoJiegando 
ddJlould&dee, irá. sollc.:itar proroga9lo de pr•-
ao ao estabeleciment" banoario. 

Mas, ar. f'restdent.c uara t R pras l S longos 
eer~ prec iso qoetenh .. mo .. om banco OP.D• 
tra que deSCOllte a8 let,,·as bypothecariae, 
pois em eAsa dispo aio: lo Merá uma ve• dadei· 
ra 11topia falaraos em credito bnpotbeoario. 

Os pra11os lon~o s s&.o incnn"Veutentes. por-
-QUt'l os estabeleoime.utos banoaríos. consti· 
toldos de oapitaes nell c:!B de oaitados, podem 
de nm momento ,para outro, obedecendo à 
ori1Jes economloas oo sooiaes, s• trrer altel'l! -
oões p •ofundas em seu movimento tlnanoel 
ro, p rec•aan1o muttas ve&ell I"Dçlir em ci.r-
culao&o capitaes que se achariam ea mãos 
dos agricoltnres. 

Oa pruoa longos elo ainda inoonvententes 
para oa proprtos agrtcoltorea. pots vão oreer 
um onos sobre o immovel, onus que p6de ser 
exonerado por aqoelle que o contrá.e, mas 
quet moitas vezea, nllo póde sel-o por aquel 
les que lhe auocedem; o que importa D!o 
raro, na rolna ele uma --rar.oilla. 

Eu entendo, sr. Presidente, que o Estado 
póde concUiar as anaa exige:nctas com ae ed-
gencias qooüdianaa da lavoura, eetabeleoen· 
do um praso mecllo. 

A hora o ti adeantada e eu von tormin&r. 
Acredito que, com as ligeiras considera· 

9ões que acabo de faser ••• 
VOZEs :-Moito brilllautee (apbiado8 gerae8). 
O aR. S.!l:.VA FoRTBB :-••. demonstrei que 

as divergenotae em qu~ estou com o digno 
auotor do projecto em debate restringem-se 
apenas ao modo pratico de encarar o assum-
p\o1 que é, inoonteataveJmente, da mds pai· 
pitante aotaalidade. 

A8 minbaa considerações são lllhaa da, . pra-
tica e da fl:xperienoia ; jn~iJDO perfeita. 
mente bem externando aa n~e&e recint~ e 
acredito que, si a Camara dos Deputados ado-
pt&rlama Jeg&alaolo aonsentanea com as mas· 
mu, ler& preatado nm relennte aervi~o ao 
Batado, e aerv,ço ettlaaz. (1lui4o bem i MwUo 
bem !) 1 
~inruem mais pedindo a palavra. eocer~ 

ra-se a diseu&BI.IJ, doando adiada a votaçlo. 
Em ditoussão o art. 2 o, juntamente oom 

as emendas de ns. 2 e 3, encerra-se eUa Bem 
debaM, ficando a votaolo adiada. 

Sem debace encerra se a discaaaio doa 
.aris. 3. o e 4. o, lloanclo a votaçA.o adiada. 

A. C.-30 

Em disnaaslo o art. 5.0 jonta11$Dte com • 
emenda n. 4, é ella sem debate encerrada. 
e adiada a votação. 

Sem bbate enoerra se' ~& tdlacusalo doa 
arte., na. 6 a 11. A vo~o tlca adia a a. 

Rm diaoasii'lo o ant. 12, com ·a emenda•ad· 
dittva n. '5, é ella ,eno~rracta sem 'debate, ft. 
canao,.ao mesmo modq, adiada a -votaoão. 

E' sem debate enoerr•.da a disonll8ào e 
adiada a -votaolo do art. JS. 

.Vrg6n0ia 
O SR. Joio F'R.u<QA., pela oudem, obtendo 

urgenci~ apreseub, em nome aa commis· 
alo de Petições. o segUinte: 

Parecer n. 165 
A commisslo de R.eprasentaoões e .Peti-

ções. a que t"i presente o requerimento do 
dr. Arobanjo cta Oo l& Gn1marles, ··alldttbr'da 
Brigarda Policial do Estado, pecrindo aogmen· 
to de .ovenc•mentos; consicluran4o que já !oi 
aatisfei'1) o pedido do requerente peJo pro· 
jecto da Utos,rada eommilufao de Força Pu· 
blioa, é de parecer: 

Qoa sej~& o mesmo are h i vado. 
Sala das ooma.iseôes, 1 I de agosto de 1909. 

-Jolo Pran9-. relator.-Silva J!'onee, presi· 
dente.-Jgo•oio Murta.-A imprimil'·11e 

Nacta mais havendo que tratar, o sr. Pro· 
aiiente designa para amanhã a aegUIDCS 

ORDEM DO DIA 
P.Rn1BIRA PA.RT.B 

Ats nma hora da tarde) : 
Leiturl>l e Kpprovaçlo da •cta. 
Exped1e:nte. 
Até doas horas da tarde: 
Apresent~~ooAo de pareceres das comlllis· 

eões. 
Apresentação de proje~~s, requerimentos 

indicações, interpellações ou moções. 
Discosslt' de reqoerunentoe, indicaoões, 

interpellações e mogões. . 
Approvaçlo de rellacções 1lnaes. 
Vol&ção em primeira diaoussão do proje• 

oto !'-· 77, sobre licença a pratlcoe de phar· 
m.ao1a. 

Votação em segunda do .de n. 61, modltl· 
cando o n. IX, do art. 12, do d.eo. n. 1.676, 
de Z7 de fevereiro de 1004, relativo ao im· 
posto territorial. 

Votação em BQ~nnda do dê .n. 76, oreaodo 
no Estado um banco para operar sobre ore· 
dito agrioola. 

3. • diaousslo do projeoto n. 70, redUJindo 
o imposto de exportação de mlnerio1 de ferro 
e de oatros artigos. 

SEGUNDA PA.RTB 
Até 4 horas da t rlle: 

1.• disco o do projecto n. 80, sobre ap. 
provação ele contas dos exerotcioa de 1007 
e 1908. 

Contiouaç.t.o da díacnssilo da praferenoia 
entre o projecto n. 64, s.obre estado dos 
meios propbylattooe e curanvos da febre 
Japhtoea e de outras epiz 'lotias e o substUU• 
tlvo ao mesmo o1fereotdo e 2.• diecoaslo do 
que tor preterido. 

Conliouatç.lo da 2... disouBBAo do projeoto 
o. 76, mo4itloando a acsual oraanhau;&o d() 
Gymnasio Mineiro. 

Levanta-se a sessão. 
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PRBSIDENClA. DO SR. f RA.DO LOPB8 

Parecer n. 166 

A oommissio de Representàções, Requeri· 
mantos e Petiçõea, & qual foi presente o do 
ex-professor pabltco d& cadeira do sexo ml&• 

SUMMAIUO : - Acta.- Exs;;diente.- Apresen- &uhno do diatrioto de S. Gonçalo do Brejo 
tação de pareceres. - 3· • iscussllo do projecto claa Almas, de Montes Clarofl, pedindo -ra n. 70. - 1. • do de n. 80 . - Proferencia entl'e -
0 prQjecto n . . 64 e o subJJtit uti vo a~ mesmo ot- ihe ser concedida a percepção fie metude de 
fer cido . - Dtscursos dos srs. 11va. Fortes, vencimentos desue 189Q : 
João França e Joílo Antonio . - 2 .• discussão Considl3rando que o supplicante deixou de 
do projecto n . 75. -Emendas . - Discursos apresentar do cumentos que esclareçam · e 
dos srs. Aristo~eles Dutra e Nelson de Se!lDa . provem os direitos a que supp.õa ter asais-
- Ordem do d1a. t enci\l ; 
Ao :.'leio dill . feita a chamada. acham-se I Considerando qoe, aem as informações do 

presentes o!! rs. Prado Lopes Zoroast ro de g verno~ 8 c m mts lo nio pocie e nem deve 
Alvarenga, Americo Lopes, Jol Lisboa, Ju ~ro.oun c tar-sc _ sobre o qae alloga, é de pare· 
venal Penna. ilva Forte , Edga rdo da Cu - cor e re9.uer · . 
oba, Javme Gome ' Campo!l do Amara l. Pao- Quo seJ a. remettlda. ao goYor_no. do Estado, 
liello. \ aldumi ro de Magalhães. Saon Fi· Pll t~ rn rormar, a pet rção do o1.tadão Moysés 
gueir ed , E uar do do Amaral. Jol An tonio, de :\Ddrade. ex-profcls or d_e. S_. Gonçalo do 
:Nel on de Senna, lgnacto Murt a. João Vali . R.rl'JO das Almlis, no mllnlctpto do Montes 
so. Tavares de Mello, Pedro Laboro~> , Schu- Claros. 
mano, Galdioo Rioll , Ari•totele, Dutrll, Ao· S1:a da'~ c01.Dmissõef:, 12 de ag sto de 1009. 
onio ~oura o P . dro Ro a. fcll tando com - Uva F.•rt es. - ·Ignaui Marta,-Jayme Go-

cau•a pll r ticipada os senhores Tocqueville, moa . 
S'}líta , Julin li a. Matta, Agostinho .t>ereira 
Alves d L mos e Joll.o Porphiro e sem ella 
os mai !lenho e>. 

Abre-. o a sessão. 
Lid a acta. da aotece nte e nio h ven -

do quem ~ob re ella b oa. observações fi ca a 
mesm sob e a M sa. para ser a pprovada 
qu ando houver numero. 

BXPBDIENTB 

Não ha mataria de expedien te sobra a 
Me a. 

Commíssão de Obras Publicas 
o m . JoÃo ANTO 10 pede a nomeação de 

membros para a commi ' são cte Obras Pu-
blicas, vist o não se ~' Char presente nenhum 
dellea e achar-se atiactt> ao estudo dessa 
commissll.o mataria de import..ncia. 

O sr . Presidente nomeia os srs. João An· 
tonio, Sil v!l Forses e Campos do Amaral. 

Oom missão de Petiçi:JU 
o sR. SILVA. FoRns pede egaalmeute no· 

meação de a m membro para a commissão 
de Petições. 

E' nomeado o ar. Jayme Gomes. 
A.PRESBNTAÇÃ.O DB PARECERE~ DAS C OM:MISSÕ~ 

o sa . Sn.v.&. FoRTES, por parte da com· 
missA.o de Pettções, apresenta os seguintes 
pareceres: 
Parecer e emenda para segunda discussão 

do projecto n. 79 
A. commissilo de Repr~>sentações, Kequeri· 

mantos e Petições otrerece para segunda 
discus~Ao o project o n. 19, approv11 do em 
primeira discostslo com a seguinte omeoda: 
-Subst ituam ·se as palavras:- cvencimentoa 
ao ~ oi dado • - pelas sego iCes : - c venci-
mentos de soldado ao cabo do esqu•dra •-
e o mala como eatê. no projecto, - que .Pede 
seja ap11rovado com a ~manda. 

Sala das commíssões, 12 de agosto do 1009. 
-Silva Fortes . - lgoacío Mor ta. - Jayme 
Gomes . 

Pat·ecer n. 167 
A oommi , ão da Representações, Requeri · 

me~to o PA içõe , ê. qual foi p~sente o da 
91' ft!ssora d~ l.& Ca (Wira do sar o masculino 
da cili ada de Tbeophllo Ott(lni, d. Francisca 
Amelia de Castro Noves, pedindo 2 annoa de 
Hç~oça , com vencimentos, para tratar de 
san~e: 

Considera ndo que as licenças remuneradas 
não podem excecter de um anno e só dlio di· 
reito á metade dos vencimentos ; 

Considerando que a supplicante nlo pro· 
vou si a licença pedida é em prorogaçlo ou 
nlo ; 

Considerando, 1lnalmente, qne, tendo a snp· 
phcan1e provado se achar doente, urge qus 
providencias sl3jam t-omadas; 

Por est s razõer é a commisaio de pare-
cer e requer : 

Que sejam solicitadas do governo do Es· 
tado informações sobre a petição da prole•· 
sora d. Francisca Amalia de Castro Neves. 

Sala das commtssões, 12 de agosto de lOOil. 
-Silva Fortes.-Ignacio Murta.-Jayme Go· 
mos.-Vlo a imprimir·se. 

0 SR. EDUA.RDO DO ÁM.A.R.A.L1 -pela oommfl.. 
s!o de Constituiç!o, Legislação e Jnatioa. 
envia á. .Mesa o seguinte 

Parecer n. 168 
A oommiss!o de Constitnlo&o, LegialaQio e 

Jaatica recebea, para emhtir sea parecer, 
uma representaçlo da Camara Municipal do 
Hanbuassú, pela qual, trazendo ao conheci-
mento do Conçeeso Legislaüvo do Esta(fo as 
repetidas reclamac;ões qne lhe têm si to di -
rigidas, contra invasão do terrltorio mineiro 
por auctoridades do Estado do Eepirito San · 
to, pondo em continuo sobreaalto os morado-
res do Jogar e creando para oa mesmos ama 
sito.açlo tntf iramente anormal, solicita aclo· 
pçlo de providencias no sentido de ser resol-
vida a quesUo de limites entre este e aqael· 
Je Estado. 

Considerando que o Presidente do Estado 
se aoba aucsorindo a entrar em accordo com 
o governo do E~tado do EsplrUo Sanb para 



resolv~r, por meio .te arbitragem. a qoesUo J Ambos os projeotos, ar. Preeidentê, (o pri· 
de Jimttes entre os dois Estadoa-Lei n. 486, mu.ivo eu bUbs~isutivo) cona.ignaua medidas 
de 12 ~e setembro do 1g08, art V o. 5-é a que têm pol" tlm pl"omover a descoberta de 
cOilalllts lo oo parecer e r equer _que seja a& meios oapHE!tl de debet; .. r a febre aphtosa, 
representaQAo da Camara Muntcapal de Ma· que constitue umll verltadeiD calamidade 
nhuas ú re•ettida ao Poder Executivo, pa& para a indusuia pecuaria em no il'l Ei~<lo 
os devidos etreitoe. (~polaclo.s). 

Sala das oommill ões, 12 do agosto de 1009 . A ninguem pode restar a menor duvida 
-Heitor de Sousa, presi~ente.-Eduartto do do que a soluç.ão des11e problema. é urgente 
Ama~al, r~l~tor.-Valdomtro de Magalhães. e se impõe na actualidao.e. 
-A tmprurur-ao. Comparando o projecto primitivo com o 

O s.&. VALoomao DB MAOALHABS. pel subs\ituttvo, b commit~slo encontrou em sm· 
com~awsão de Constirui.çlo, Legi la~ào e boa as mesma dispo111çõee, havendo antro 
Justiça, apresenta o segwnte I elli3S uma untoa differonça: é qoe o substitu· 

. tivo, além de mais onerosl.}, aootoriza o go· 
Pat·ecer para 2 •· discussão d J pro,ecto I v orno a. contractat" vet rioarios q o e venham 

n . 74 'Percorrer o E~t&<t . procur ndo debell11 r a 
A oommiss!o de Constltuiçl , Legi l tiQâO e ,. fe~re aphtosa e outra epizo tias que tan· 

Jusüç11, ll na !oi pro:t· nte o prOJOc'o n. 74, 1 tos. prejuízos cau lam á. nossa iodosrria .pas · 
pa a proferir o aeu parecer, julga que o I toru 
me mo devQ a r sob auetttdo a. 2.· ai ou áo Bntretanto, sr. Presidente, o estudo de •as 
e afinal appro ado, n ~>I! 10 lho, po1ém, re- molost~aa deve s~r feito por:: ver adei os 
aervaoo o direito de •presentar emennas pr?tls tonaes habilttados e babets, por ve rda-
posteriormente, caso jolgoe tle oon ve01en· deuos homens de sciencia, afi m de que se 
cta. po sam obter resultados atlicues. 

ala da s commissões, 12 de agosto do 1909 ~ar~iodo se p~la llnalogia d ot~ prin~ipios 
-Heatord Souz, pre idente.- Valtom1ro sctenttti ~os, vertl1ca-se qa" a febra apbtosa 
de Magalhi!.es.-lSduardo do Amarul. -A é uma molestia oon~tituida por uma a ~ta in· 
imprimir-se . fecçã<.· e cura-se naturlllmente, nos aotmae:, 

N!o havendo projeotos, requerimentos adultos, limitand ·se acção do <·riador ~i· 
indicações, intorpellac;ões ou n.o<;õo a se~ camento ao emprego dos meio de hygie~. 
rem apresentados e não havendo numero Os grandes p rejuízos que e sa _'»Olestia 
para r e p;:ocedor á vot&Qão das matarias ocoastona aos caaadoros são c n:~tllUldos pela 
ooja disc ssão se ao.lla encerrada, pas a·Je á. perda cc1 ta dos &nimaes..de tenra edade, pois 

que os auim:.e do um mez e mesmo de mais 
3 . · discussão :ao projecto n . 70 !!dada n o rof* iatem po itivamen'e a essa alta 

B' lido e posto em 3. · di cussão, que se 
encerra sem debate, ftcanno a votação adia· 
da, o projecto n. 70, radatindo o imposto de 
exportli.~ao do minerios de ferro e de outros 
anigos . 

Pa.saa-so á 

2: PARTE DA ORDEM DO DIA 

1.· dúcussão do projecto n . O 
Di penaada a leitura a requerimento do 

sr . João Lisboa, entra em 1: discusalo, 
que se encerra sem debate, o projecto n. 80, 
sobre · pp ov ção do cone s dos exero;cios 
da 190i e 1998 . 

A votaçã ftca adiada. 

infecção quo lhes invado o organismo. Os 
animaes duhos resist m com vantagem e 
triumphllm da mo~e tia, uma vn oircamda-
dcs dos meios hygienico:J neceasario . 

Sr. Presidente, na qualidade de medico e 
de criador, na defesa dos intere ses d& mi· 
nba classe e dos meus proprios, tenho ea· 
tudado esse terrivel morbus, qoe a some as 
prop:>rções de uma verd deira calamidade 
para a indostria pocuaria de Minas; e estou 
convencido do que a acção do podai' publico 
em tal as umpto deve oiroumscrover-se a de 
procurar oonttar a um estabelecimento com-
petente e scientifico a de coberta. de uma 
vaocina preventiva de tal molea~ia, de eor· 
te que, irrompida ella em uma J'ls zenda paa· 
tortl, possamcs evitar que os anintaea de ten· 

Preferencia entre o profect( n. 64 e o .tub.tti· ra edade ~ajam accommàLtidos. 
tut&lJo ao me1mo offerecúlo Só uma vaccina preventiva pode dar resol-

. . tados satisfatorio ', a exemplo do que acon· s· annuncu~da a contanoaç!o da discussão teceu com o carbonculo ou com a peste da 
da preferencta entre o projeoto n. 6-1, ao-~ manqoeira 
bre ? studo dos meios prophylaticos e E' bem d~ ver, portanto, que n!o serlo os 
ooratavcs da febre apthosa e de outras epl· veterinarios que b!o de vir resol .-e r o pro· 
1cotias, o o aubstitutivo ao mesmo ofierecido. blema. 

O ar. Silva Foru (sem revis!o do A acção do Estado deve attiogir a uma as-
orador): Sr. Preaident.o, no !L eado interina- phera mais eievasda. 
mente para substituir um dos c:oos disSin· O Estado deve consractar esse serYiço com 
c~s collegas, membro da commissão de Sau- estabelecimentos soieo\itl.cos, onde se encon-
de PobUca, coube·me dar parecer obre a trem protlssionaes competente , ao laGo do 
preferenoil4 entre o projecto n. 64 e o SQ· material tecbnico e indispen aval ás investi· 
beto\ivo ao mesmo otrc~rocido. gações des a natureza, inveatig•çl:les, ar. 

Cumpre·me agora JUStificar, em ligeiras Presidente, oojos brilhantes resultados têm 
p la nas. oa motlvos que levaram a oommis· elevado bem alto a mellioina no Brasil, ooo-
slo a optnar pela aoo~:itaçio do projeoto pri· triboindo para a gloritloaolo de um dos nos. 
miüvo, apresenbdo pelo nosso illnstrado soe mais eminen,es patrícios-o dr. oawal. 
collega residente em Barbacena. do Cruz. ( llu~to bem!) 



Quanto ao tratamento era febre apbtosa em f TaG Irromper nos O&mJoa de aen Tllfnho oo 
anh11aea adoltos. é simplioisslmo. DOI campoa qae elle a'raveaaa 1 

Vela desinfeccl!.o, peJa salltraolo doa ant- Como ser& p aehe~ ai~da mesmo qoe oon-
maea e por ootraa medidas de hyglene qae aernta. emoe obter um r1go1'08o ~ordlo aant• 
est!ô no domfnlo. já n!o digo da classe ma· ta rio, como será possivel lmped1r alofeoolo 
dica, mas no domlnio de qoalqner pessoa daf -pasugena pela• aves que tranaponam 
qoe tenha oerta ioclinaç!o para a arte- d9 o viru: de um . ponto para ootrf) 7 
onrar. con•eRalmoa, em ponooa dias, libertar ó . si. ttveasemoa ~e deatrnu· lodo para 
os animaP& dessa moJestia curando os com oooatl~ntr onilo ama. phase nova para a In-
grande exito. ' dn t~a peaoaria de .Wnaa, a e;:~emplo de. 

O problema a resolver, portanto, é o da que Já se tem fei~o em algona pauea • 
descoberta de meios prophylatfcos da doen· Sinto, ar. Preatdente, cluaentir de alguns 
oa. meios qot', para sel'em emoszes, deverlo de meaa collegas, eocaran.do essa m.gn& 
se concreti.ur em ama vacoina qoe po11sa qaest!o aob am ponto de vaata dherao da· 
pre11ervar os pequenos animaea doa etrPitoa qaelle por qoes. s. exca. a consideram • . 
da alta infecçio, pois qne os animaes ado. Como tof1u trJal e como obscuro represen-
toP. como já voa disse, re&7stem ao mal com taote do Estado . ·· . 
facilidade, maltas vezes em rtlpooso, guarda- Vo.zBs ~-Muito digu." (apoli:ulos geraes ) 
das certas preacripçõea de byglene veteri O sa. SILVA iloB.TES · -. • · decluo a v. exo., 
na.ria. ar. Presldenti~'. e á. t:amal'a doa Deputados 

Um rtos grandes prejoizoa oooasionadoa qae estou p rofund~ameotd convencido de que 
tambem pela febre a-pbto11a A qoe os anlmaett, para a soJuoA,. ~~&blll d t~88e m•goo problema 
em periodo de lact•cAo, muitas vezes perdem é necesaarto~ é lCDpr~soinoJivel Q':'e se pro· 
os nberPs, constituindo. o tratamento das oore desoob · •r a vaoclaa preventiVa tia fe· 
&'Pbtas nA me parecem caracteri~ar ama bre ap~t1aa. enoarregaudo·se -tesa~ trabalho 
) · q da · t · proftse1ooaes oompe\eu~a e habets. a ta mfecç!o, um ver detro mar yrto para Paara isso é que devem convergir todas aa 

eJJes. atteocõea, porqne sem i&ao, todo que se fizer 
o tratamento da febre aphtosa t'm anl- será. r. tbo e só importara em despeaaa e onua 

maea adultos já se faz. poiP, co111 ~aatante par• o I!Btado. saro nenhum proveito para 
efftC!acia, sendo eml)regade.s, pelos oraadores, a iodustria pastoril. 
medidas q~e. emboll& ei!JC)JrioaR, n~o se bll· Tenbo ooncluido. (Muito bem ! Multo bem. ) 
seando mu1taa •t>zea em criterio sctentitlco, 0 tar .João Franna -Sr Presidente produzem resultados p.raticos. b • ,._. 1 d. ' 

O projecto primitivo, apreRentado pelo meu 0 egando agor~& mesmo á sa a. as sessões· 
lllnstrado aollega e companhei ro de distN- nlo ttve opportu~~dade de o~vlr oa argumeo, 
cto. além de ser mats comiUltivel com 118 oir- tos, filho da prattca, expendtdos pelo Uloatra-
oomatanciall actuaea do ERtad<>, encara a do coUega que me preoedea. 
qoea~o snb nm ponto de vista mais pratico Por ouvir de collegu, ao?be, entre'-nto, 
e mais effloaz. pois contl.a a descoberta doa qne •· exc. combate.a o substitutivo por mim 

· ti apresentado ao oroJecto n. 6~. m~los preventivos dessa ~o1zoo a !' o~ in· 0 sa. SILVA FoRTBS :-Não combati 0 sob-
sti.tnto de alta responsabJUdade scaenüflca, stitotivo do v. exc. A onica dttr~renca que 
sem tral.er o. onos da creacl!.o de Uf!l& escola a commiss!o no,oa en~re o projeoto e o sob· 
de vetePmaraos ambolantes, quando todos es· stllutivo é que este é mais oneroso, pois, 
t~mos convenci~os de que só nos l_~borato· obriga o Estado a oontractar veterinarios. 
noe, só por meto _de e~tod?s pertinazes e 0 sa. JoÃO' FRANQA:-Nem por aer mais 
acuradas observaçoes scaentitlca~, tei~a por oneroso deixa 0 sobatitutiv.o de propor uma 
competentes, poderemos conseguir banir dos medida mais efflcaz, visto como, pet• exl· 
noat:oa campos a !obre aphtoss. goidade do nosso meio pelas grandes des· 

Qaanto aos meios de imJ?edir a su~ inn· posas que acarretam ;os criadores os pro· 
alo, actoalme?te ea o.a considero qaast como ~assoa der! cientes. a que estio afeitos, só 
ama verd~et~a otopaa. o ma eacol>J. de veterin•ri& poderit, com van· 

De rut", f~ ellmente se comprebende q.oe t11gem Pf la •pplicaçA.o pratica das medidas 
a pr~pbyJnaa C?U o bom emprego de meJos acoMelbaa118 pela bygiene e propbyln:ia, 
destmados s e•atara propagação de qualquer pr .. vinlr ou oarar a zo.onoee 
mole tia c~ots gio.sa. depende, esseoolalmen E' certo que acarreta maiores desposas, 
te, de cordoes aan1tarioP. roas é ioegavel que a acçlo dos veterinarios, 

E pergunto aos meus illustrados oollegas ; é mais pra,tc• do q~e a medida que con-
como é poFsivel ao Esbdo eshbetecer cor· lfligoa o project:>. d.e auotorhar o governo a 
dões a nJtarioR p1U'1l impedir a propaga&c!o: man ·er proceder a estudos no Instituto Fi· 
da febre »phtosa de ll!Dif. propriedatie agri. lia.! de Mangu10hos, neRta Capitd. ou ~e 
cola l)&ra outra, quando o trinu ou o morbu.t estabelecer um premio para quem da oobrlr 
det:sa molestia PA uaosmitte :to aoimal ar- um r m0<1io curativo ou preven1ivo da fe· 
fectado para o sAo, por iot.ermedio dali pro· bre apbtos». 
pt-tatl peR"oas. p, r intermedio das aves, pria· Além da fdbre apbtose, ootras molestiaa 
cfpalmf nto d o11 urubus e outras que coa tu· exi ,, m que estio a reclamar a attençlo dos 
mam acompanhar a crPat !o nas l)&Ptageos 1 podere • publico • oomo s jam o mormo, a 

Como Beri possível vedar ao criadores denominlld& pr ste de maoqueira; a peste d.e 
qne por •,.ntura pre i ~ em tnnaport r seo oadeiru e ootr;.R. 
aoim11es de um ponto p ra outro ; como será O sa. ZoRo.a.STRO ALTARBNOA :-AJgnmu 
post~lveJ vedar Jbea o tranll'to pet.s o trad~oe dessas nA • oreei>~lt.m wais de ealndo. 
pobltcas. &traves ~tOdo tuendas e muitas o SR. Joio JilUNÇIA. :-Nio se deFoobri8 
vezes levando o germen da molesUa que alada o rcme~io pa.ra o mormo, qoe aó agora 



oatl séodo combatido pelos prooeas.,s ado· 1 O SR . ZOROAS'J'R'> ALVARBNOA:-F~r& o o1ao 
ptados na P'ranoa e qoe eatl • sendo exeoo · do dlsttnoto oradvr apresentar, em vez de um-
tados nu cavallaricae do noaeo exeroito substttu,ivo. uma emenda. 
pelos ,eterlnoariot, 41"8. Dopuy e FerNt, oon· o tR. Joi·• llRANOA: -~lo aoresontei nma 
vaotadoA pl'lo governo brasileiro. emenda, como htebbr~t~ o dietincto oollel(a, 

O SR.. Z ROA T&o ALVAR.BNGA.:-V . exo. oi po que o meu Pobstitottvo al,~>nt. a cllbtd· 
toa uma p~trolo dG Ell'izoo~as, nlo toa só o boto&o dos vencimentos consignada no Dl'O• 
mormo. leoto para o e tudo oo" meios preventivo& 

O sR.. Joio Fiu..NOA: -A propl'ia peste da e curativos da. febre 11pbtoea.. vencimentos 
manqoeh·•, p•ra a qaal 11e ttiz ter 11e cober· e'ses que eu reverd em favor doe veterina· 
~ um remo tio prompto e efdc•z. n.Ao sei si lio•, •l~m de outr•s modiftcat.õea na redaae· 
pelo de(, i'<J na llpplioacllo no mes.,o, aoot!· ç!o " " projecco. 
núa a d~tr grandes prejuízos & nt.ssa indus Valb• a bo" vonta..li'!, o q ·at.odo apre entei 
tua. pa~oc.,rtJ. o aobsdtutivl' chamei pna ell~:~ a 11tteoçl 

O BR. ZoaoA.'-TRo ALVARENGA :-8~11,. rem~t .t"s maia competeuteP cootl ... oto em que lU! 
d{o é ~b80)Ut.tQ80ti8 tliJl h•&. t'rOVI&Ve)mente lCZ811 de•l.:R VÍ88Sem eochreo_,r melhor I& tQ&• 
v. exo. te refe ·e á vauoin• Laoerd•. nn" iohnclr. 

0PR..1PÃOFR1t.N.)A.:-8"1111V&Ooin" é me· 0 fiR, Z)ROA~TRO AL"ARENGA.;-V fi:IC, 
ramente pr"veoti va., nA • é cuf'8tiva. disoot1u a que tA" com a.euu.~a lotelligPnoi~t., 

O &R Joio Ltt BOA :-Pois lfi é uma. Y&uci olo ha que duvida". 
na .. · 0 IIR. 8JLVA. !fORTE :-0 9!111tlml)tO é tio im· 

O &R" J , Io ll'R.ANçA:-8 n<>m u"'a vaooioa porbnte 1:1 •soap" á. competencl~to t-ltcloetva 
preventiva t:e det.oobriu aiull .. par• a febre IN. vet.o,.;nari• que 1:1. no.-s" A.o111tsmia Nac•o· 
apbto11a. q!la tenb~> dado r•llultadoa satiefa· D~tl d.,. Mecllcin11. ortde t · m aseaoto gra.ndes 
otiOrloP. n• ·tabilidtttfes cueiftcas, tomou-• a 11er•o ~ eR 

Em 8 P•ulo jà. •e têrn r~ito OX!)arieociQll tUdll nane momento a qoestAo Cla fobrd 
lnject~ndo • Tnalf!ina DOA aniroa.• 11 Ao>~ como apbto a. 
meio de orevenir • febre apbtoa poré111, O ~R . Joio IIRANÇA.:-JI'aco votos para qne 
ao que conah. nA.o ooo•egoiraas por e se e11""e oot .. btlittaoos descubram um re111edio 
meio um re ultlido seguro. que venha Pvitar AllP& opi&outia que tantos 

No di" .,.m que tive a honra u'e dtscuti ro o prejoizos tem oa.u~ado & iodusuia peooar•a. 
projooto mostrei que na ll'ranca. n" Allema- o fR. ARI TGTBLBi OUTRA: - Os vetorin~:~.rloA 
nba, na Belgioa e ons outros paizes ooose· que v. exo. qu · ria cootracta , Fogundo 
guiu•se Anlngulr o mormo unicamente pen!IO, oram PimpleRmen~e pa:-a ootl1o~trem 
pelos maioR oreveotivo~t, não •e tendo des aos razen~tei roe oe proce~ sos curativos o nlo 
coberto até hoje um remedio que o cure para desoobr rern o gArmen da. moleeti11 
promptamenl.e. o aR. Joio FRANÇA.: - Iam levar "8 •aos en 

O t-R . Zon.oA.STR.O ALVARENGA :-0 idéal é sin•mentoM 808 campos de oreação e enai· 
prevenir & molestia.. nar aos criadores na sua maioria desconhe· 

O I!R. Joio FRANCA :-8mqaanto os voteri· cedoree da appltoaoAo pratica deaaes meios, 
nario olo entraram em acçllo para invee• pois lhes falta competencia tecbnica. 
tigação dowmeio prop~latioos prenntivoe, o premio de 10:0001000 qoe consignam o 
essa moleatia eontinnon grassrondo Intensa· projecto e o snba&ituttvo é destinado a. altr•· 
mente na Franoa e em outrou pajzes. bir os vetorlnarioa. &Ando iosurHeien'e o or-

O aR. SILVA Foaus :-~ del'in recçlo nas danado de l:O~OSOOO p'ra abalar do Velho 
oavs ll•ricae se faz com verdadeiro e:ttlio; ao Mundo um vetertnario espeeialista . 
paeeo que é dtrdollíma nas f•zenctas de o a:a. SBNNA FIGOEIRBno:-0 pro.lecto ron· 
oriar. signa um auxilio •o Ioscituto Filia.l ao de 

O SR. JoÃo FRANÇA :-Acoreaoento mais: waoguinhos. nesta cap •tal e um premio a 
é imposetvel com a adopç!o, pelos nossos quem descobrir os meios propby4atioos p11ra 
criattores, do pessimo eyetema de soltarem evitarem eH1a8 molostias . 
.)6 aoimae ~ooglobadameoteo, promiscua. 
mente, nos 'Oateos e nas invernadas. O PR. JoÃo FRANçA.:-8sse premio potfA•á 

Dabi a nece eidade do11 ~\erinarioR a oojo tloa.r a.bi 10 acto, ca.so olo de •cnbram ts es 
iotlnxo p der Be·ia. oita vez, ooneeguir a meior. 
modtftcaçlc de se co~ttume. RA" estio 1111 oonllitfe"IICÕOfl que eu tinba 

o 88 . SILVA Jl'oR.TKP:-0 cordão 11anitario e. C,zer ob ~e o ub t•sutlvo que ainda nm• 
nas rueod 14e é qualll que ama utopia. ,~tZ llt>olaro. ftcll subm11nttto ao eetutio doA 

o SR.. J ,•Io f'R.-N~A: _ No plllzes onde a pe competeoteil, quP, moH1or fio qUA Pll, notferlo 
cuar1a t l' m att•ag•do 0 seu ma.s:imo tem-se discut•r o • 11 umpto. ( Wuito bem! JluttQ bem!) 
qoaei cons gnido pela. acQAo tio vnerioari s. O I!IP • .loào Antonio: - S . Pr~sld.,.c -

0 a. ZoROA TRo ALVARBNGA: - Romena da te. começo daodu paubeo11 a v. exc . por ter, 
oompeteo01• do c<.our, rte MetcbNkotl' e de em boa nora of!me lto como substituto a um 
oueros ~tinda nllo de cobriram es"es meioe; d.e m eus di~no companheiros tia oommit~slo 
os veterioarioA é que bllo de descobril-os... de ~~~ude Publica. aetualmente au,.ente. o 

O sR. SILVA. FoRT&~ (<1irígindo·11e ao ar. João mau nllo mnoo di~'l" coll <> ga e ami~o o r. 
'nnc;.): - oommi-.. &o tó divarge de v. depuh.do Silva Por~s. poiP, acredito que ne · 
exc. pelo f.at<tO do aob titnttvo truer onne nbom memb ro do•ta cau. tem a competencia 
a.o &tado, de s. esc. pai'& tratar do assumpto que ~e-

Nem eu, como criador. noderia ser con- aentemente nos oooupa. visto qn~ s. t- Xo , 
trad á. ioetitniclo, eatre nóJ, de uma escola quer no aooo presente, quer no pat!sado, viu 
de Teterinaria. tombar vic •iauldo em .suas Cazendas, um 



grande numero de bo t i oos da saa selecta I feita de dois ao jeitos como quer o sobsti-
creação. tutivo, mas sim ter uma boa orgaoizaçlo, sem 

O sn . StLVA F c&TBs:-Em toda zona. I o que não dará resul~dos. 
O SR. JOÃO ANT NIO: - Nada. venho augmoo· 0 SR. JOA.O ANTONIO:-Mas isto seria ioe::re 

tar p i<~ ao qae rtcou dito pelo nobre depu- , qu.vel " haja_ vista no que por ahi vat pe-
tado. A commi~t ã qua odo opinou pel!l ac_ce1- la11 escola ~ prunaria~, que r ~"> tio se ~o.>cbando 
tação oo proj ecto, •• não do subst.Ht\tlVo 1 todos os d1as por fdt11. de fre ~uen c1a. Ima-
tev~ em vista tres factores do grande im - gine. sr. Presidente. o que se da ria com as 
portancia: a simplicidade do p z OJecto. o gran escolas de vererinarios di rigidas por profes -
118 ditlpanôio exi ~Zido pelo sub ~titutivo , a ores, OID linguagem pouco comp •ehensivel. 
inexequibilidade do mesmo. Assiw. poil•. em vista dos t • es fã otos cib-

Q Janto t~o pli cr elr o r~ctor. sr. Presideott>, dot<, a commissAo de . S udo ~u~li.ca. .,pina. 
uada podo se r· maiA simples do quo aucto- pela adop~ão do J>I'OJ ct -:>rtmttl~o para 
rizar o goçerno a ubvcneionar 0 instituto bas':l da rH ous.são. (Muíto hem! Muato bem !) 
de Manguin bos ('om um tsnto pax·a 0 estudo N1ng.oem maato tom~tndo a ~~~ la vra, encerra-
da. mol e tia, e <>fferccer um prom io do tanto, se a. cJJscossà? ria prcf~r·cncn a. ~mxand(> de 
a quem 11 pr csontar 0 mais ~egu ro meio pro- se proceder a vota~,;ão po r ~ont1nuara r .. tt ~~. 
pbilactico ou curativo do mal. s o passo que de _n umero, em con ·equPDClli do b11.ver Hl 
o sub•tit utivo auctoriza a. mandar contractar retirado um sr. deputado. . 
para nos cn 10ar, mestres uropeus, cujo Suspende-s a sosaão por 10 mloUtoF, sendo 
valor scie nti6 co limitu-se muita. vezes a a me~ma reaberta ao fim dr sse tere po. 
seus nome:; :.tr~~oveasa do s e de uma intlni· 
da11e 110 ~ yllabas . 

0 SR. lLVA. l'r RTE~:-Apoiado . 
O EB .. Jo\.o A 'Tdno:-Quanto ao sí'gundo 

ractc, exllgt>rado dhpcndio, é cousa qu" não 
se preci a ,, íscutir, pois, é sabido que, t odas 
as vezes que vamos buscar m estres Da Eu-
ropa, fazem clles quest!o de todo: viagem, 
commodlf, ex ··ellonto mesa, p n gue>~ rtonume-
rações, e. ~> r. Pre idente, muitas vezes seus on 
sinamentos estão m uito a qoom tlos doutri-
nados pelos no sos patrícios, quo :: lém mar fÓ 
lõem valor quan jo seus nome~ não são com-
muna. 

O SR . SILYA. FcRTES:-Elles vem aprender. 
A's vezes são ma1 ignorantes do que o pro-
prio fa zendeiro. 

0 ER Z. R OA.STRO ALVA.R.ENGA:-E' uma vor-
dallo tão grande o que diz o no~so collejla, 
sr. Silva Fortes, em teu aparte, que ainda ha 
p ouco u m med1co ex.trangei ro perguntou a 
distincto prc. fi ssiona l do Rio si na Faculdade 
de Medi cina daquella cidade bavia u m curso 
de microscopia o da que nacionalidade era 
o respectivo professor. 

O ER. A RJSTOTELES DuTRA.:- Quando no Ins-
tituto de MangUlnbos acaba de se fazer a 
aescobert a do viras da variola. 

O m. Jr- Ão ANToNxo:-Não precisamos ir 
procurar, no c~tso em que tão, mestres ca· 
roa, quo venham tirar nossas glorias. Todos 
sabemr como na Europa recebe as noticias 
das jlrandes desc bertas dos nos!'lcs patrí-
cio~· h ~o j ~~ vista o que aconteceu a . antos Da 
moot. dJ ~ e r ~tm que elle de cobria a direcção 
tlo b .. ll!.o, porque l'ra. Dumont, c o~11e nome 
encobria algum france :r; e nunca um brasi 
Jairo. 

O R. lLYA FoRTE~:-Sempre qoe ha uma 
gloria n11ciona l, a. Europa nega a proceden-
cia brazile1ra . 

O SR. JoÃo ANT.:>NJo:-Resta. me, sr. Presi · 
dente, (aliar do terceiro o ultimo facto quo 
levou a commiHão a prefe rir o projecto dos-
prezando o substitutivo a soa inexeq ibiü-
datle. 

Eu penso que seria o idéal estabelecer-se 
muitas J-scoles de ve+erinario:,mesmo escolas 
ambolantf s. 

O SR. SILVA F'CIRTEs: -Mas ))ara a eEcola de 
ve ~erioario dar res ltados não ha de eer 

2." discussão ào pt·ojecto n. 15 

E' a nnunoiada a coatinu uçilo da 2 ." rl isous · 
sãD do projecto n . 75, rtodtneando 11. ac:<tual 
organiza.ção do Gymna.sb Mi neit·o. 

Em discusFão o art . I . · juntamente com a 
l.'menda n. l, já offcrocid 11 PID eessào anterior 
pelo ll!'. Aristote!PR Dutra. 

o s r . ..lo{lo Vellot~o (não devolveu o 
sen discurso) . 

Vem á Mesa a seguinte 

Emenda 
N. 2 

Ao art. 2. ·, § 2 • Aoc.rescente-se : ao con· 
tinuo do Externato-1 :260SO O. 
Ao art l. ·, § 3. · Accrescente-so : 

Os veooim nto do secretario do Internato 
serão de 4:00G •ooo, sem direito á ~rr.-tifl.caçA.o 
de especie alguma, q:1er oomo bibliothecario, 
quer por serv!Qos extraordinarios, como st>ja 
o de guarda-livros. 

Paragrapho. Por occasião de exa mes, o 
economo auriliar ú. o secretario do Internato 
na organização das listas de chamada dos 
8lumno11, no registro de notas, na expedição 
de bO'i'êtins e em outros serviços de expedi· 
ente, se m outra gratifi cação do que 200 000 
annuaes, pela vêrba-Expedionte. 

Sala das s.essõeP, 11 de agosto de IgQ9.-
JCi l!.O Velloso. --Xavier Rolim. 

B' posta em discnsi>l!.o conjuntamente . 
O lllr. Aris"toteles Du-tra.- Sr . Pre· 

sidente, teubo a declarar a Casa que acocito 
as ponderações feitas pelo meu collega do 
1. · distrlcto, o sr. Jcl!.o Velloso, cojo nome 
declmo data venia. 

L11monto profundamente que as condições 
financeiras do Estado não permiUam a ado· 
pção da emenda, que é u ma justa aspiração 
do professorado mineiro, e st>ja-me permit~
do dechuar, quando a ~ubmet.tl a esclarecida 
atlenção de meus co!legas, não me Unha es-
quecido dos professor es de escolas isolada3, 
como ponderou o meu eollega do 3. • dia-
tricto. 

Deseja ir aos po ucos : pumeiramente dar 
um aocresoimo de vencimentos aos proles · 
sores dos grupos escolares porque aobo que 
elle., devi ao ao facto de nii.o lecoionarem em 



' euas propl'ias c&sas e terem de comparecer 1 O PR. AatsTOTBLES DUTRA :-Toda a Camara 
ao grupo escolar, onde a vida em conviven· reconhece isso. (Apoiados geraes). 
ela com os alumnos de todas as ola ses e de· o BR. NELsoN DE SENNA: - Obrigadisslmo 
mais prores~ores é maia exigente e de maior a v. exo. Mas.. não é es e o assumpto qoe 
representação, exigindo maiores despesas. I!:e traz li. discOI.s!r, conhecido G meo el· 

Depois cuidaria. do augmento dos venci· 1'ropolo desde sessões anteriores, neste pa· 
mantos dos profdssores de escolas lsol as, rticular. (Apoiado.!). 
professores incumbidos de formar as gera· Membro da commissão de lnstrueoã Pu· 
oõos faturao. . blica desta Casa, eo desde lrgo me ~uspej. 

Tenho, r. Presidente, na mais alta conta a tei, em relação ao projecto n. 75, como fiz 
instruccão primaria, tanto quanto a sogon· r;ciencia em pub.ico, ne h Casa, tanto por 
daria, tal vez mais do que a superior . mim como por delegação do m~u illustrado 

O ~R. Joio VBLLoso :-De certo. Muito bem. l'Ollega, lente no Ioternatc do Gymnasio de 
O SR. AR! TOT.ELES DU1'RA.: -Ach que o E~· Barbacena. o sr . enoa. FiguPire<io. 

tado tem obrigação principal do cuidar dos O Sl!.. SRNNA FJGOBIREDO: - Apoiado. 
iotori'SS(' lia lDStrUcQãO primaria (apoiados), 0 ~R. NELSO DE SMNNA: - Fizemos 'PUblica 
quo é aqo~:lla que é dad li. elas eR poli res a nos~a suspeição para que não so julgaFso 
quo não po em frequentar e•t rsos seoundll que t.cmavamPs parto em quae qu"r medidas 
rios (apoiados). Mas que, de (dcto, constitue que porventura diFso som resp ~ ito acs inte-
o la ~> tro da democracias. rePses dos lootl'S desses est boJccimentrs. 

Ull sa.. DRPUTAD J :-Nas democracias o Es· Potlindo a palavra nesta mom E.' uto o meu 
tado devia d•r iostruco!o superio r g ratuit-a. ftm é apen11s rle tr11zer ~o pre>jecto que v. 

O SR ARt TOTBLE~ DuTRA :-0 governo tem exc. poz em 2.• disous ão, ai un..s~" emE.'oda 
o dever de preparar a claS'\fS popula res •.. 
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que "Propugnam mediJas r1a mais altajustipa. 
O R . ZoROASTRo ALV!.RI! 'GA. :-Todo mundo em ravor do instituto superior mais velbo 

tem obrJg~tção de Sllbor 1 r. que posBue o Estado de Miaas- a f! cola de 
O SR. A RI 'l'OTELBS OUTRA ••• ensinando a Pbar·wacia, creada por lei de 4 de abril do 

todos, sem excepções, as necessariaa noções 1839 o que já conta 70 a nno~ de vida ~lo· 
de iostru ç!o primaria . rio a e de proveito em prol da instmccllo e 

Como já. disse. ar. ~'res idente, ouvi com o do p ·eparo cientifico dos moco~< tJ0~!1cs pu-
maior pe ar e lamento profJndamente as de· tricio e rte tantos filhos de outros Rstado!!, 
olaraçõr do repr 11eotan<:o das commiseõo~ qoe ali i tem· se graduado. 
reunidas, nlln accoitando·as minhas emen· Julgo que, passando a ler es~3s emendas 
daP, quo sómoote visavam reme<l•ar, Clom e adltozindo 11obre cada uma dellaR brevs o 
om pequeno augmento, o~ vencimentos do precisaH considerações. pat·a nilo tomar tempo 
profoFsores publico!', prlmart s, e lamento ~ Ce ~'· deiurE.'i resaltada a convoniencia das 
tanto "'"is qo nto o mesmo repreaeatllnto das medtdP. que a Com missão de Instrucçãn Pu-
commi 'õ 11 reunidas acceitoo a equipar11çAo blica tem o prazer de sobmctter á delibera-
jostzt. do ~ leot es e profe. sores do Gymnasio, ção da Camara dos SrR. Deputados . 
eqoipara<;ão esta que importa em augmento A primei1·a emeod é a seguinte (lêl: 
de despesas. Por ella se manda ~ccresceot!ir. onde con 

Eu queria, sr. Presidente, qoe militassem vier, e t e 
as mesmas rllzões quer quanto aos profea · At'tigo: -c Fica o governo auctorizado a 
sores primarias, quer amu.~, aos soconltarios, modificar a distriboiçO,o do en i no pratico. 
que pois como já delfJonstrei, o papel das oa Escola de Pharmacia de Ooro Preto, de -
democracias deve ser mais efílcaz quanto aos vendo cada lente dar o numero maior pos. 
primeiros. sivel de exercicios pratic11s ex~raordinarios, o sR. ZOROASTro ALVARBNGA :-Choro com qaundo exceder de 40" freqoencia de alu· 
v. ex c. mnos de cada serfe da Escola. • 

o FR. ARt TOTBLES DUTRA: -Qo.e as lagri · Sr. Presidente, as matriculas cada 'Vez m~ia 
mas de v. ex o. conlundam·ae com as dos avnltam alli; por exemplo, ac&oalmente ba 
contribnintes... 100 alomnos matriculados, de tal modo qoe, 

(Muito bem ! muito bem !) com as poucas cadeiras que existem, nao 
o er. Nelson de Senna :-Sr. Pre· podem as aolas ser proveitosas, nos exerci· 

sidonte, comprehecdem v. exo. e toda a Ca· cios pratico&, a essa multidão de alomno•, fa. 
mara que eu nlo posso e nlo devo, por um zendo-se pois, de mi tér, a distribuiçlo do 
delicado impedimento mor 1 e legal, entrar tempo, coe horas extraordinarias para oa 
no debate que aqui se aventou a respeito serviços pra~cos. afim de qo~ os alum~os 
de medidas qoe dizem com a reorganização anftram o uuuor resultado posstvel do ensmo 
de um estabelecimento ofdoial do Estado no qnc alli bebem. 
qnal eo, obsooramente... Asegncda emenda que apre ento manda ac· 

Vons :-Muito dignamente. (Apúiado•). crescentar, onlte oonvier,, o seguinte . o a a NsuoN DB S•NNA. ••• occupo om 

1 

Artigo:- c Ficam eqwparados oM •eno_t· 
logar para. 0 qual tal nomudo por 0 • noorao m~ntos dos lentes da Escola dA Pharmacta 
publico aos rlo oorpo dc,oente do Curao Foodamenut 

o aa: .A.RlSTOTRL'BS DUTRA :-Logar de dcs da capital do Estado. . 
taque occupa v. ex c. Paragr~pbo. Além desses venctment~"· 

o sR NELSON DE S:aNNA ... revestido do nada mata p_erce~erão oe le~ltea pelo 11ervtco 
odas as tormaltdade11 Jegaes. elb época em extraordlnar1o de soas oadeuas. em bem do 
que, moço desconhecido, nem aiqoer poltla eu ensino. 
cogitar de pretenoõe::t e de vantagens cu· Paragrapbo. O dlrector da &cola perce· 
tras que nlo foss am as consegoidaa com o bet á., além dos seo11 vencimentos de lente, 
meo esforço de filho obscnro elo Povo. mais uma gratiftcaçlo annoal de 1:2001000 .• 



Sr. Preaidente, a equipar!Lçio dos venci· 
mantos dos lentes da Escola de Pharmaoia 
ao do corpo docente cdo Col'Bo Pondamental 
desti uapital, nlo é mai11 do qne a legaliza• 
oão em uma lei ordinaria, tlxa. daquillo que 
j~ coasigna o ot•çamenco votado o anno pas· 
aado, que é, ent1 otantor uma· Jet &l}nna, de 
oaJ aoter tranenorio. • 

Já. ,no orQamen~ do ~tono tlndo, por toroa 
do Q08 .l:lcou ~&ispoPto no n. XXII, do § 1. • 
do art. 4:, C& p. 11, da lei n. 486, de h: do t!&tP m · 
bro, fOl'Mm OS VADCimento& dOS bnteS d& 8800· 
la ae PlutriD&cia elevados de 4:800 a. 6:000$ 
annuaes e slo &AteR ul1amoH 011 venoimen1io11 
oos lente" d · laaticuto Faodamental, aos 
quaea a emenda manda de.l:lnittvamooce equi· 
parar aquelles docen\ell, 

Vê, p ·•rt..nto, a Casa que nlo ba nessa me 
dida o menor augmenco de !.lespe~a, cornan· 
do se, porém, prooiao reaular•Z'ir a perma 
nuncia desses vencimentos em nossa lagta· 
leção ordinaria . 

o primeiro paragrapho subordinado a esse 
artigo, dPclarau.1do que lllém des.aes veo i 
mentot1 na lli mais pe• caberão os lentes pelo 
IIPrvico extraordinariu de suas Clilleiras em 
be•J do eusioo, nao preoiEa justil1oação, con 
vendoos tonos de que li lei deve encarar 
mais os &ltos in\eJ euea CIO ensino du que 
lltl vao'blgeos de oa• acter pessoal. 

Uma vu que os lentes sejam regularmen· 
ta pagos, equiparados os seus vencimentos, 
não !levem perceber maia nada. por e se ser· 
viço extrMor.tinario quo pret.tã.m ~om om 
~ttlo fim, não pessoal, m~os um ftm que v1sa o 
bmeficio gerlll, mórmenta em époctt. orça· 
mentiU'ia diJtlcil, com-. a actual. 

O par agrapho egondo do art;go, consigna 
uma wNltd&. tambem de Fl~vada jus\iç• e 
que jà figura no orçamento vigeote, na re· 
ferida lei estadoal numero, porquanto, nelJa, 
já se acham fixados em 7:200$000 os venci-
mentos do direotor da Escola de Pharmacla, 
o qual é sempre om lente. 

Mas, como se trata de uma lei annoa, pre· 
cisamoB filar definitivamente essa medida 
em lei ordinatia; e é o que visa a emenda. 

Além disso, sr. Presidente, nio é justo 
que ,:o dêm áquelJe tunocionario a respon-
asbHidade o os trabalhos da dtracoio do et· 
tabolecimeoto, sem uma gratificação modica 
de 1003000 mensaes, que tambem não é uma 
despesa no-v&. (chamo a attentão da Casa 
paJ a estes argumentos precisos e claros), 
porquanto simlhante gratificação ja se acha 
consignada no orçamento votado en1 1gos. 
Ainda nesta parte trata-se, pois, do t11ar e111. 
lei ordinaria uma medida do caracter annuo 
e transi torio. 

Ainda é ofterooida uma outra emenda, as· 
sim conoeb1da : 

•Art. Ficam ftxados em 4: OOSOOO, 1:440 
1:60 COO, 1:200 {1(10 e 1:155$000, respecliv!O-
men te, os vencimentcs annoaes do secreta 
rio-bit!iotbec:ario, do e.manuen~e, porteiro, 
continuo o serventes da Escola de Pharma 
c ia~.• 

Para que a Cllmara flqu" solente o consci 
ente do qoe encerra • emenda, devo ci!;er 
que o Pecretarlo daquella Escola tinha 3:000 • 
annuaea, passando agora a ter 4:00u$001J, 
em vista do continoo ~erviço e pesado expe· 
dirnte da Escola, tloando a~sim us seus ven 

cimentos equiparados aoa fllDccionarios de 
egual categoria dos de ·ais eatabeliolmen• 
de insu-ucolo, principalmente nos lnsüintos 
superio-res .e mesmo no Internato do Gymna· 
BÍQ. 

Nlo é josto que o secretario do onloo esta-
betecimento su-perior que o E1nado de .Mi· 
nas conta, lenha v:en.oimenios interiores aos 
doe &eoretarios de outMs instiiutos seco.n 
dados. no sos; e a Jbidez de vencimentos 
fl'cDa a porw. a. quaet~que.: pedidos de gr~ti· 
ficações nlo aoc~rir.adas. 

O amanoen"e Lem alli o vencimento an· 
nual de i:200$000 e pelai emenda. p•ssa a ter 
1:440$000. 

Ma , ar. Presidente. pelo teor da emen· 
da que depois lerei, ftoa.m aogmem11dos os 
encargos dessA funooionarao, que 'é c•bri· 
gado li cter sob sua gu.ard" e responaabili· 
oade todo o mHterial de ensino, sob inven• 
tario, e o taré. zelar, competindo-lhe e ta 
além das demads runcções regulamentares 
oe que Já. ee incumbe. 

A guarda destoe ma.\erbl iocumb•a antiga-
mente .a um preparador, enddllde auppriwí· 
IlM e qoe não se trata de restKbelecer; de sor· 
te qu" náo é justo que se cê ~Agora um onus 
ao amanoense, sem uma pequtsna vantagem 
compensador". S!o apenus 201000 por mez 
que elle tet á. pellls novos encargos, e é um 

.princlpio ger~tl do direito admmistr~auvo 
que a Cuocçõeo e obragações novas corres· 
liondam novas van$agens para o fonco&on&· 
ri<.~. 

o porteiro tinha, na Eicola de Pharm&· 
oia. vencimentos interiores aos dos portei· 
ros de outros instltulio~:~ do E11tado: ganhava 
1:400$000 e passa a \er 1:600 000. E' uma 
equiparação natural e jnlgo que razoa vel. 

O continuo cinha o ordenado annual de 
840 000, que é muatillsimo interior ao que é 
ptlrcebido pelos continoos não só das repar-
tições publioae, como dos institut<~ B de e4U· 
caçao B&ollDd&ria do Estado; pela emenda 
passa elle a ter 1:20<1$000. 

Esses augmentos vem reparar uma gran-
de iojos\ioa, satisfazendo, ao mesmo tempo, 
o destgnio da oommissão de lnstrucg&o Pa· 
blica de procurar attender no limite do pos· 
sivel, a uma aspiração formul~tda ba muitos 
annos por esses empregados da Escola. Ba 
19 annos (note bem a Camara) ha 19 aonos 
que os vencimentos do pessoal subalterno 
da Escola de Pbarmacia têm sido os mas· 
mos, mau grado as qoeius repetidas e aa 
solieiiações desse mesmo pessoal. 

A moeda tem se desvaloriz do, as marca· 
dorias têm encarecido o seu pre-;o, u con· 
dições geraes de "VIII~& têm se tornado wais 
agudas; e, entretan1i0, os veno•mentos des· 
aes pobres empregaoos ao categoria inrerior, 
ba 19 annos desde a remodelação da l!acola, 
em 1891,quando foi governador o o Estado o sr. 
dr. Aogut~tn de Lima, oontinolim us mesmos· 

E', pois, uma verdadeira !'epar11çào essa 
equip11raçllo ou modloo augmento dos seus 
vencimentott. 

Os serventae r.a Escóla de Pbarmacia eram 
3. percebendo cada& om delles 720$000, que é 
um orden~ado Intimo, um ganho 1nferior ao 
que é percebido pelos demais serventes de 
outros est belecimentos e das proprlas Se· 
cret~ariBB de I!s$ad.o. 



BXigencias do ar.:s....... o vigilancia doa fJ&· 
blnetes, do aceto do predlo e dependenc1a.e, 
ftseram que a commlssio acceitasae o podido 
do director, para se croar aUi um novo ser· 
ven~-

Esses empregados da Escola de Pharma ·a, 
como a Camara sabe, poi qae nella têm as· 
sento proftesionaes ~~~ti.Dcso., ervem nos 
laboratorios, onde as soaa roupas de homens 
pobre SP gastam, constantemente queima· 
da por acidoo, e inotilisadiiS oo pesado ser· 
VJQO da contervaçlo do ~a&ometro, e no tra· 
balho das retorta e doa (ornos, etc.; o nin· 
gnem lhes indemnil'a dos prPjuizos oonatan 
tos, mormente em materia de ve to rio, BPn· 
do elles obrigados a se IJ'a&oterem docente· 
aente, tend , além disto, familia a susten· 
tar. voRtir e ed.ocar1 a .. mais rlas vezo~ . 

Não é, pois, com t.\ ordenado exiguo do •• 
60 00 meusacs que os 118 pobres homens 
p011erlo viver nesta é Jioca. 

A co"'mit~elo aogmontou d1' 720$000 para 
1:155$000 os vencimento ~ de cada servente; 
não qqoiparoo euctw meu ·e 011 se os ord&na 
drs aos c1 s r;ervent• .. d outras r~'par ti cõe ; 
deo-lbet> uw aogmeut r. zoavol que os ponb~s 
a cobf'r o da precaru•tfb•te da vada m que 
se a lla.vam, e m ~stt n, o a .. maior ~ervi 
co ll Q "I'J!.P obriga,o . oo editlcto d• E-tcola, 
doraoto o dia inteiro. 

Vê, poi•, a Cam•ra que ainda nessa emen· 
da tlcam o nsignada medid~ts de m~tior ju 
tiçll " proe€'deooia. 

As ul tim11s PmeodaR qoe s ,J< mmis A por 
meu in tf:'rmedto. ubme\te á. apreciação da 
casa Fio f'B srguinies (liJ : 

cArtfgo.-Para a remonta da Bibliotbeca 
da E!Jcola. com acqQiaição de livros e revia 
tal do 1 ro-voito para o ooainc, fica fixada a 
de 1:000 00 annoalmento. 

Parsbrapbo O actn 1 amamoense da E • 
cola terá. sob sua gaartta todo o material 
de ensino, 6ob inventar,\o e o fará !t br, com· 
petindo·lbe, lém das Clemai11 f::;noções r · 
galamentares, de que jt. se incambe. 

Artigo.-Fioa o go•erno atlo1ori&ado are-
organizar o curao pha macem:· ao, de accor· 
do com o novo Codigo de &sino, que for 
promulgado, aprovehanclo, quanto poSBivel, 
disposições applio.aveis de leis anteriores, 
quo sejam do proveito e convenienoia para 
o ensino•. 

A verba deotinada para a remonta da Bi· 
bliothoca oa E cola é ainda e:dgua, mas o 
no11 o orçamf:nto nlo compor oatra m ior. 

v. oxc. sabe, ar . Presidonte, que os lentes 
catoedratlcos e os alumnos preoasa111 do oon· 
vivlo constante com os buns aoctoru de 
medicina em geral e de pbarmacologia; pre-
ci am acompanhar a evoluçlo sc1entittoa 
através das paglna:J das revistas e daa obras 
novas qoe se publicam na Boropa e na Ame· 
rica. A verba de 1:0001000 pan. a 1t igna· 
filra dessas revistaa e •cqniaiclo de livros 
é de si modestíssima p11ra qu nooe Bite 
maior jostiftcap&o. 

Ao amanoense já ftz ver que se lhe dlo 
maia2401000 anno es, para oompensal·o dos 
novos encargos e da responsabilidade que 
a emenda tbe confere, iae11 coa o, a goarda 
aelos& do material, a carga e o inventtr•o 
do moamo, eto., de modo que o deeappare-
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cimenio on extravio de om vidro on !rase · 
de um prodocto nhimico, do Olll apparelhoa 
de um movei, etc., correm a seu risco. 

NAo é juato qua oneremos aaalm esse fnn· 
ccionario com encargo• novos, sem lhe dar 
mos um adjutorio, ama p&qoentna recompen· 
sa, e evfdentemenie, e ta \ambem modeetia· 
sima e dispene& demora de justiiloaçAo. 

> numero de 3 serventes na .E cola dtl 
Pbe.rmacia, dos quaes um é sempre destina· 
do ao gazometro e oe doi" outros ao servioo 
geral de limpeza da c,sa e de ass,iet-encia 
constante ã.e ordens uos lentes nos laborato-
rioA, etc., esse num oro era p r dcmai exiguo, 
e ba moHos 1nnos os d!:.-ectores daquelle esta· 
boleotwento,daede o ttnadu professor allem!c, 
dr. Wübelm ,bw ak<>, até o actual, o zelo o 
ar. dr. Jovelino M•nearo, reclamando ao· 
gmento de peasoal. 

Para evibr as aootorizaçõos temporariaa 
de-pela verba e•pedieote-se contrsc,arem 
emprel(•dos qoo nem sempre servem hFJn, 
a C ~'mmitiPilo de lo trocç!o Publica n&o 
attcndeu, p ur completo, o pedido na .Escola, 
do a.ogmnotar de dou~ o num ro de serven· 
\(>P; aullrnentoo apenas mais um, oomo jã. 
ficou dito, endo inB•gnitloaote o aoorescimo 
de d•epe11a, n ~: sa p•rte (1:155 000). 

A uhlllla emel!da ~odditt va, ~octorizbndo o 
governo a reorgaiDizar o curso pbarmaceO· 
ltco, rto a"cortto oam o novo ~odtgo de EoBi• 
no, que 1or promulgadc, nao precasa justitl· 
caçio 

Todos nós, r;o Rra H. estamos na cspecta· 
tiva tf OSPll nova reor aoização do ensino BQ• 
perior e s · :-ondario, que tem de dima.nar da 
Uoiiio, oe mhdv que, formulando uma lei :te 
carac~nr dennittvo, convem habilitarmos o 
govornP a 1 star armado puaa, em época oppor· 
na, appltcar á Escola de Pbarmacia aae me· 
didss novas, de caracter federal, que sejam 
ne('essarias em provt!i$0 geral do I!D8lno e 
o os fio~ 1111 qu .,Jle not v oi tnstatulo RUperior 
do Estado. reconhecido pela li.epobhoa&. 

Exphcaoos com einllelleza os intuitos da 
commlsslo do InstrucÇ&o Pablica, é natural 
qoo tambem aclare a duvida em que possaun 
estar os nobres collegaa sobre o aogmento 
de despesa que advtrá. dessa medidas 

No orçamento actual (e appello para o 
digno relator da respectiva commiasAo) a 
verba para o costeio d.a Escola 1e Pharma· 
ci é de <46:000 000, ellactamex:t,~. 

O SR. SmNA. FIGUBIRBD0:-8' 'V'erdade. 
0 SR. NELSON DB 88NNA.:-Como Vê V. exo, 

sr. l-residente. os aogmento'3 oon ignados 
nas emendaR 11Ao 011 seguintes: nos vonoi· 
mentos do seol'etario, 1:000$000; nod venol· 
men$0s do amanuense, 2401000; nos venci· 
mentos do porteiro, 200 ; nos venotmen· 
tos do contlnoo, 380$000; nos venoimentoa 
doa 3 serventes existentes, 1:305$()00; l4&ia 
um logar de servente, 1:155$000; para aoqai• 
atolo de livros e revistas para a Bibliotheoa. 
1:000 000. 

Total, 5:2601000. 
Nlo é certa.mente es e om a. ugmento que 

empobreça e ditftoUlte ll vida do nos•o or• 
çamento a que, entre\llnto, ae destinll a me· 
lbor a.t.tender ao eneino e a reparar uma In· 
justiça, u que eleve ser um dos escopos nil.() 
só das admUlietrações oomo doe oorpoe dQ 



llberantas, como alio os Congressos Legisla- I Al6m disso, ar. Pr!lsidente, eu estou bem 
iivoa. (Ãpolados). certo de que o espirito elevado desta Casa 

Não se trata ar. Pre•illenta, de conceder não irá bitolar as vantagens e as regalias 
favores pessoaes e sim equiparar direitos e .te cada instituto de educaçiio exactamente 
vantagens, com a correlata imposiçlo de onus pelo nnmero de oontos de réis qoe, no or· 
e obrigações. çltmento que aqui votamos annualmente, 

A despesa actual com a Escola de Pharma · serve para custear a vida d~sses mesmos 
cio é, como disse, de 46:000$000, passa:c.do lnstUu&oe. (.Apoiados). 
agoro a sor de 51:260$000. Silo estas as palavras que, om nome da 

8' um pequeno aogmento de 5:260 000, que commissão de lnstrucção Publica, tinha de 
vem em proveito efticn do ensino saper10r dizer para fundamentar as emendas que ora 
concorrendo para que sqoelle instituto me- tt'nho a honra de encaminhar á. Mesa para 
lhor preencha os !leUe fins gerae'l!. que dê ás mesmas o destino conveniente 

A Escola de Pharmacia, como a camara I juntamente com a discuse!o geral do proje~ 
toda sabe (seriio mai algumas palavras cto n. 76. (Muito bem! Muito bem!). 
para concluir), n!o constitue propriamen'e . Vem á Mesa e é posta em discussão con· 
uma fonte de desposas ; é tambem uma ton· JUUctamente a sogw.nte 
te de receita para o Estado. 

Não 11ou partidario e penso qo~ nenhum Emenda 
dos meus coilegas o é. de que os institutos N. 3 
de oduca~Ao, os estabelecimentos de instro-
oçiio, ~ ssim como tambem os serviços fedo · 
rtes de correios e telegraphos. deva"' con-
tituir fontEs de receita. (Muito bem!). 
Est~es institutos e essas creaçõas silo ex-

poentes da civilização de cada povo. (Apoia· 
do.~). Os pa1zos adesntados, como a In~later
ra, a Allemaoba a França, 011 E tados Unidos 
e outro3, o proprio longínquo Japiio, em 
seus orçamentos, todos esses paizes distri-
buem formi<!a veia verbas dastinadas " atten-
der ás necessidades desses grandes Ferviços 
que são, como disso, o e:z:ooen'e da civiliza· 
ção de csda paiz. (Apoiados). 

Eott•etanto, não me acoberto com essa de-
fesa legitima ..• 

0 SR. ARTSTOT!tLBS DUTRA :-Até porque o 
Brasil est{l. longe dessas Ullções. 

0 SR. NELSON DB SB~A .. . até mesmo por· 
que o Brasil está., infelizmente, longe des · 
sas na~ões, como diz o nosso coll eg!l. 

T~&nto quanto po sivel, precisamos attender 
e olhar p~ra os interesses geraes da nossa 
vida economica ; mas, devo dizer : a E11cola 
de Pharmacia não é exclosivamente onerosa 
ao Estado. 

Ha alli, como disse, 190 alumnos matri-
culadc s ; a taxa de matricula e de insoripção 
é de 120 000, produzindo, pois, uma renda 
de 22:8008000 ; a renda de estampilhas em 
documentos di'!ersos montou a 1:000$000; 
para os requerimentos de alumnos, titulas 
dos pharmaceuticos quo se graduam e ter-
minam o curso ha despesas de expediente, 
de secretaria o de sello que 6e elevam a 
mais de 10:-!7 1 000. produzindo todas essas 
verbas o total de 34:271 000, que o Estado 
arrecada na Escola de Pharmacia. 

Além di so, constantemente se exigem alli 
certidões do exame. certidões dos lentE>s e 
de particubre para fins de direito, certi· 
dõas essas que pagam expediente e sello, 
dando uma renda calculada em mata de ••.. 
500 000. 

A renda. portanto, com que aquelle esta· 
belecimento concorre para os c lfres do Es-
tado (sem contar com a que contribue para 
a Uai&o) é de 34:770i000. 

Pelas emendas, o costeio da Rscoh passará 
a ser de 5 1:2130 000. 

Nilo é, como vê 11. Camara, um deficit apa-
vo ador. 

Aoorescenie-se onde convier: 
Artigo. Fica o governo auotorizado a mo· 

dificar a diRtribuiç!o tio ensino pratico, na 
Escola de Pharmacia de Ouro Preto, deveu· 
do cada lente dar o m~&tor numero possível 
de exercícios praticaR extraordinarios, sem-
pre que exceder 11e qu~&renta o numero de 
alumnos frt)quentes em cada seria. 

Artigo. Fic"m equiparados os vencimentos 
dos lentes aa Bsoola de Pharmacia aos do 
Corpo docente do curso Fundamental da 
Cap1tal do E~'ado. 

Paragrapho. AI é m desses vencimentos,nada 
mais perceberlio os lentes pelo serviço ex· 
traordinario de suas ~adeiras em bem do 
ensino. 

ParaJ[rapho. O director da Bsoola perce· 
berá., além dos seus vencimentos de Jeate, 
mais uma gra,ificaoão annual de 1:2001000. 

Artigo. Fícam fixados em 4.:0C0$000 ...... 
1:4<t0 000, 1:600 000, 1:200 000 e 1:155$000, 
respectivemecto, os 'Vencimentos annuaes elo 
secretar.io-bibliotheo.rio ,do amanoense, por· 
teiro, continuo e serventes da Escola. 

Paragrapho. O actual amanaense da Baco· 
la terá., além das faucções regulamentarêl 
de que já se incumbe, mais o encargo de 
conservar e zelar o material de ensino da 
Escola, que guardará meiliante inventario. 

Paragrapho. Fica desde jà creaclo mais 
um Ioga r de servente, na Escola de Pharma· 
cia, com os mesmos vencimentos tlxados 
nesta lei para os actaaes serventes. 

Artigo. Para a remonta da Bibliotheca da 
Escola, a cargo e resp.,aabilidade do secre· 
tario, é fixada a verba de 1:000 000, annoal· 
mente, que serã. empregada na acquisioAo 
do livros e revistas de proveito para o en· 
sinc. 

Artigo. Fica c governo auctorizado a re· 
organizar o Curso pharmaceuUco, de accor · 
do com o novo Cod1go de ensiao, que for 
promulgado, aproveitando, quanto possivet, 
disposições applicaveis de leis anteriores, 
que sejam de conveniencia para o estabele· 
cimen\o e seus tlns. 

Sala das sessõeEr, 12-8-909.- Nelson de 
Senna.-Joiio Lisboa.-Xavier Rolim. 

Ningnem mais tomando a palavra, eneer· 
ra-se a diaouasiio, ficando adiada a votação 
do artigo e das emendas. 



sem ~abate enôle1·•·a·se a difcassão dos 
demais artigoP, ficando egualmente •dida a 
Yotaç!o. 

Nada mais havendo quo tratar, o sr. Pre· 
aidenle dà. para amanhA a seguinte ,, 

O&DF.M DO DIA. 

PRIMEIRA. PARTE 

Até uma hor-a da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Até doas horas da tarde: 
Apresentaçlo de pareceres das commis · 

tões. 
Apresentação do pareceres, -projectos, in· 

dícações interpellacões ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, in· 

terpellações o moçõe~;. 
Approvaçlo de redaoões fio~es. 
Votaolo em primeira discussão do prt'jecto 

n. 77i sobre licença a pratioos de pharma· 
cia. 

Votação em aegunda do de n. 61, modifi-
cando o n . IX. do art. 12. do deo. n. 1.678, 
de Z7 de fevereiro de 1004, relativo ao im· 
pos~ territorial. 

Votação em segunda do de n. 76, creando 
no Bstado um banco para operar sobre ore· 
dito agrloola. 

Votação em terceira discussão do projecto 
n. 70, redozindo o imposto de minorios de 
ferro '3 de outros artigos. 

Votaçlo em primeira diecusslo do proje-
cio n. 80, sobro approvaçlo de contas dos 
e.zercicios de I 907 o 1908. 

Votaçlo da preferencia entre o projocto n. 
~. sobre estudo dos mQios prophylaticos e 
cnrativos da t'ebre aphtíbsa e ds outras epi-
zooüas o o substitutivo ao :mesmo o1ferecido 
e continuação da seg11nda discossio do q11e 
for preferido. · 

VotaçAo em segunda discussão do projecto 
n. 75, moditlcanuo a actual organizaçlo do 
Gymnasio Mineiro. 

3. a discussão do projecto D. 156, do 8oD8· 
d~, sobre re!Jrma constitucional e restabele · 
ctmento ~a aposentadorias. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
· 3.• discussão do projecto n. 72, roando a 
receita e finnde a despesa do Estado para o 
ID&nro exercício de HHO. 

Diacusslo unloa do parecer n. 164 opinan 
.to pela approvação da indioaçAo n: s, que 
dis respeito á represontaçã<' da Camara ao 
Con,resso Federal, no sentido de ser modifi. 
eado o regulamento do imposto do consumo. 

Diaeuaslo aoica do parecer n. 165 opinao-
lo pelo arobi vameoto de oma peUçlo em 
gae o dr. Archanjo da Costa Gllimarles se· 
Deita angmonto de vencimentos. 

Levanta·ae a seaslo. 

40.• SE!S3AO ORDINARIA, AOS 13 DE AGOSTO 
DE 1909 

PR.BSIDBNClA DO SR.. PRADO LOPB8 

SUMMARIO :-Acta.-Expediente .-Apresentaçlo 
de pareceres.-Discusallo dos pareceres llS. 166, 
167 e 168.-VotaçOes.-3.• discussão do projecto 
n. 156, do Senado.-Discurso do sr. Heitor de 
Sousa .-Urgencia.-Parecer para 2.• discussão 
do p~ojecto n . 80.-Redacçllo final do de n. 70. 
-2.• discuSsllo do projecto n. 64.-Discurso do 
sr. Zoroastro Alvarenga.-Adiamento.-3.• dis-
CilSsâO do p.rojecto n. ~2. - Discursos dos srs. 
Heitor de Sousa, Schumann Senna Figueiredo 
~ Jol><> Barroso.-Emendas.-Declaração de voto 
do sr . Heitor de '3olll!8.. - Pareceres ns. 164 e 
165.-0rdam do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

pre~entes os srs. Prado Lopes, Z >roa~tro de 
Alvarenga, Ameríco Lopee, Hei~or de Sousa, 
João Lisboll. João Barroso, João Antooio, Sil· 
va ForteP, Eduard" do Amaral, Campcs do 
.A!naral, J11venal !?enna, Tavares de Mello, 
GaJdioo Rios, Sanna Figueiredo, Paoliello, 
Pedro Laborne. Edgardo da Cunha, J\rgemiro 
de Rezende, VaUomiro de Magalhães, Bd 
mondo Blnm, Xavier Rolim, Arlstotelea Da· 
tra, Schumano, Antonio Moura, Ignaoio Mar· 
U... João França, N.alson do Senna e José AI· 
ves. faltando com causa participada os srs. 
TocqueviJle, Stylita, Julio dii Motta, Agosti· 
nho Pereira, Alves de L~mos e Joio Porpbi· 
rio e sem ella os mais senhores. 

Abre-se ll se81iào. 
Lida a acta da antecedente e não haveado 

quem sobre fila f.oça observações, é a mesma 
dada P~'• •: approvada e be:n assim a do dia 
11 do corrente. 

o sa. I.· SzCR.ETA.Bio dá conta do segointé 
JUPEDlBNTE 

Rtgusrimento 
Do cidadão Fellcio D~:~nmmond, pedindo um 

auxilio par-a poder dar maior desenvolvimon· 
to á soa descoberta da solda do alnminio, 
que obteve ser premiada com a medalha de 
ouro na ExposioAo Nacional do Rio de Ja· 
neiro.-A' commisslo de Petições. 
APRESENTAQIO DE PARECERES DAS COMMISSÕRB 

~ SR.. HBIToR DE SousA., por parte da com-
m18slo de RedacçAo, apresenta a seguinte 

Redacção final do projecto n. 15, de 1907 
A commisalo de Redacção das Leis, a que 

foi presente o projecto n. 15, de 1907, Kppro· 
vado pela C:.mara em todas as discussões 
regimentaes, é de parecer que se adopte, 
como final, a mesma redacçlo com que elle 
uanaltoa em terceira discusaão. 

Sala das commiseõea, em 13 de agosto de 
1~.-~eitor de Sonsa.-Antonio Moora.-
A tmpnmir-ae. 

Nlo havendo projoctos, requerimontos in· 
dicações, lnterpeHações e moções a serem 
apresentados, passa se á 

nl8CUS8ÃO Dll R.BQtJER.WBNTOS 

Parecer n. 166 
B' lido, podo em diacnsslo e sem debate 

approvado o parecer n. 116, da oommiss!o 
de Representações, requerendo que seja re· 



lnettida ao governo, para informar, nma pe . l o projecto ô. 156, do Sanado, sobre reforma 
tição em que Moizés de Ao1rade ex-prores· coastatueional e restabelecimenro de aposen· 
aor da cadeira do t exo mascnllno do diõtri· tadorias. 
oto d_e S. llono lo tio Brejo lt_a~ . Almu, m~ I 0 8 _. Heitor de 00 a. _ Sr. Preai· 
nicipto de Montes Claros, aol•ctta llle seJa dentr , dl.o venho retardar com o meu dia 
concedida a percepeir~ de metade dOil ven c~rPo inotil. a reintPgraç!o •l o instatuto das 
cimentos dt'sde 1899. · aoosentadoriaA um noas organiz1ção admi · 

Parecer n. l~7 nistrativs. 

Entra em discoaslo, depois de Udo, sendo 
tambem aem dehate approvado, o parecer-n. 
167, da eommietão de RepC'esentaçõea. reque-
rendo que 11ejam aolíoitadas do governo do 
Estado intormações sobra uma pe\içãu de 
d. Fraooisua Ameha de Castro Neveu, pro-
te sora da 1. • cadetrrj do SdXO mascuhno da 
cidade de Tbeophilo 05to>ni. aol1citando 2 an· 
nos de licenQll, com ven01mentoll. para tra · 
tar de sande. 

Parecer n. 168 
Lido " posto em d'sous lo é spprovado 

sem debate o parrcer n. 168, da c ' mmiss!o 
de Gocst•tutção, Legislação e Ju tiç• , r \qUe· 
rendo qu seja rl'metti a ao Pode•· Execu 
tivo para os devidos ofrettos. uma ropre · 
sentação da Camara Municipal dP Manhuassú, 
solioican<to a ado rçllo dA provi.tenctaR co 
Aeotidn de 11er reaolvidl\ a q oestA.o dfl limi 
tes entre o Estado de Minas e o do E~pirito 
Santo. 

Votaçõu 
SobmettidsA á votos são approvadas, cada 

nma a seu turno, as Peguintos materibs: 
Em 1. · diseuseão o projeo'o n 67, sobre 

licença a pratieos de pbttrmac'a.- A' Com· 
mi slio de Sa~.:de Pobhca. 

Em 2. • o de n 61, m ditl.oando o c. IX, do 
art . 12, do dec . c. 1 678 de 27 de fevereiro 
de 1Q04, relativo ae imposto territorial. E' 
tambem approvada a emen a c . 1, o1fereoi 
da a esse projecto.-A' C mmis c!o de Consti-
toiç!o, Legislação e Jn tiça. 

E' tambem approvado em 2. • discms~o. 
com cinco emenda a elle o1fareeidas, o n. 
76, e~undo no E tado um banco agri .:ola. 
A' commisslio de Orcam, nto. 

E' ~&pprClvslll' Pm 3.• diHousal r>, com doas 
emecdll!l. o projeoto c. 70. re uzmdo o im -
posto RObte a exportação de micerios de ter· 
ro o de outros ar,•gos.- A' commissão do 
Redaccão. 

Em 1.• diseus•lo é a pprnv11 doo projeotn n. 
80, sobre 8 JJp rovaçAo do contaRdos exerci-
cios fi~ 1007 e H!08.- A' commis i!.o de Or-
çamento. 

E' !tpnrovado nm 2.• disco ão o projccto 
n . 75. modiocacdo a a ctual organizacã·• do 
Gymoasio Mi oei rv, s~odo egualmento ap· 
prov11.~tau• aR emt>odatt tt os. 2 e 3. ~oo W~'B· 
mo c flereoad~ts, f1 , . jeitad11. a. de o. 1. - a' 
commt sAo c1 a In truoçao "'U I'l lica. 

' u tJ mottida a votos ~> prl'f~ rocutK t>otre o 
projecto n . 64. sob"'P eN\Ur:l01 dos meiott pro 
pbth.cticutl e cur"tívu oHI. '"bre aaphtusa e llt> 
out~~>~~ epizooli. tt. e o t~ub .. titativo ao mes-
mo offorooido, é pref rido r• projecio primi 
ttvo, que, pu r ibso, entrar á. em 2. · dtscus 
'Bio, opportuu.mecte, na preaecte tlOssão. 
3 .. dúcwlão do pro.iecto " · 1.56, do senado 
Dispensad~& &~. leatora, a reqn .. rimt>n'o do 

sr. Jayme Gomes, é pos\o em 3.• aiscus !o 

Na nccasião em qne o projecto passon nes· 
\!1. Casa, em 1. · turno constttucion ... l, exp res-
sei em desvaliosas considerações o meu 
apoio nss medidas celle cont&dati. 

Ainda não ha t ·es dias a Casa ouviu a olo· 
quente c.xplac.ação do assumpto, ! . tta em dis· 
urso sob. taocioso pelo illnsb'e deputado 

e 1neu dileeto amigo, o sr. Eduardo doAm~· 
ral ••• 

O SR. ~ouAaoo Do A.M AR.AL:- E' generosi-
dade do v. exo. 

O BR. B.BITOR DE Sou• A ... que demonstrou 
quantn esRa rep1.ração H& inadiavel. 

Por tutto is~o. a~t.,a maiQ me reRta a diser, 
hm1t ndo-mo a Pxplie><r os m ttvos por que 
a oommu>Rão nAo poude atten1er a algnaas 
reclamn çõea presentes .!l sen estudo. 
Ahum~JR des liS reclamações, sr . Presi-

dente, embora razoaveis, encerravam tavo· 
r~>a Jcootrpativeis com a actual si1mação 
fins oceira do Estal\n; eR~e ob t cu lo, bem 
comll a alta conveniPnnia de não se retsr· 
dar a marcba tte 1ão salutar medida, foràm 
os mot,vos pelos qaaes a commissão. com 
profundo pezar. negoo-lbes deferimento. 

Sr. Presid .. cte, faço votos por que essa lei 
que é ntrt grande beneftoio para o fucooiona-
li mo. por que esRa loi, sobre qae cmi\ti· 
mos hoje uma deciFão detlcltivl:l e que é a 
mais importante que se tem votado nesta Jc. 
gislatura •.• 

0 R. EDUARDO DO AMARAL :-Apoiado. 
u a. HEITOR !>B So SA ••• não coostitua um 

mal<' tlciu p!ira o Est do. 
Sr. t'reeidente, é bem claro que o pensa· 

mecto do cão t•mUIU'IlCiir ou prejudicar re· 
fllrma de tllnt• monta ba de nece sariameme 
ter impedido que a lei toss e eflcoimada de 
falhas " out os dt~foito~; contro. porém. qne 
11. exp rieo "1a o o tempo b!o de oflrrhrir 
esse!! senõ·· e sopprimir as lacunas existen· 
tOA. 

Si não dz~mo11, talvPZ, em favor dos fllD 
coloo .. rirs do E4ado todo quanto lhes era 
d('virto, cao ha n~'gar qae e es ravorPs CllD· 
s ltoem o m!l is que se polieria conceder-
numa süuacA.o eftl que os ela SPS prortucto-
ras vi vpm sitiadaq de difficoldade~ qnast in-
opera ei~ e rom que a pobrez" ameaça to· 

rtoe oq larf"s . (Mu•to bem; multo hem.) 
NingoPm roair~ ~edindo a palavra. encerra-

e a dascu · Ao a<>ndo approvado o projeoto. 
que o ar. Pre idente manda que se paFse 
em autographô para ser promulgado como lei 
a1diciooal b. CJostitniçlo do Estado. 

Urgencia 

O SR. Jo.Xo LuB lA. (pela ordem), obtendo 
orgecollt. apreseut ... em nome da comiíllsslo· 
<1e urç~aweu to, o beguune 



Parecer, co,n emenda~ para 2. • tU.fctutlo do 1 b) 'fl!m dois réis por kilograll!ma de 11'8· 
projecto n. 80 I detra cte qualquer nam.reza; 

. e c) Em cem réis de cada do· mente para 
A oommieeAo de Orçamento e Con,ae é d linbaa !erreas; 

parecer: à Em oitenta :-éis por kUngl'amm!l de 
Que o projecto n. 80 obre approva.çlo 'ftas m"nteiga enhotada ou a g1aoe•· 

oonbs doe exor,.!cfoa 1lndoa do 1907 e 1gos, e) 8m trinta e olooo ré's por kilogramma 
approvuo em pl'lmPirll di onsfl'>, seja sub de qoeijo ou rl'qut>ijlo: 
meU1do • egunda com u emenda" que of. f) Em o m réi por kiloflralllma de cigar· 
fereoe. roa de tomo benettciado em caixlnba ou P•· 

Bala daR oommiasõee. 13 d~ ago to de 1909. cote, e de tomo picado ou desfiado 
-.1olo Lísboat.-Senna Figue1redo. _ Pt!dro § 1.0 As frao~;õea de ktl ··~ramm•s (~50 e 
Ro •· 500 gr .. mm P) dPA generoa lle que lracam 

aR letras d . e, o f, deS\8 artigo, ptgarlo, 
Emtnda& ao prr-jecto ta. o. a que se reftwe reapRotivameotP, vinte e quarenta ré111. 

o parecer .tupra 5 2.0 O exporiador é obrigado a oeclarar 
no envolooro o peso Jiq oiolO da mercaooria 
a 110r PJ>poc·tada, dcaollo auje1to á D:JU1t~ de 
200 000 oo o11Bo de fra. udo. 

N. 1 
Substituam-se os arts. 9.• e 10 pelos se Art. 2.· Sob re traoAmis~>ão de ~tpoliceR 

guintes: (edl'r&E'S, inter-vivos, causa·mor,is ou por 
Art. 9.· s ronfi ,.s, quer lfo orn, quer de doac:ão. n!o serão oobra&doa impo::~to .. lie es 

outro e~oroioio que não teobam sitto arreo!i· · peoie alguma. · 
da.das, (~&rio Jn•rre da dtv11ta aotiva orça Art . 3.· Fica r9vogada a primeira parte do 
m~>ntHi~t do E·t do f> oomo tal 11erão esori· n. 18, <1a t~>bPIIa n. 1. do deo . D. l.3i8. tte 7 
pto.radas no •.Je,oicio em que for rPal uda rlo a brH de 1~00. que rPgulou ., art. 16 da 
a cobrança aoo o titulo cin11emnlz ção•, s I· l o: i n. 2-t6, d e 20 de •etembro de I 9 , r a Cll 
vo aquellu QUt', por toa natort>za. jll. re· rt>tlte á. li o onça o e pb rm11o uti ·o pt·•tt• o•. 
preseotf'm cDiv tl~~o Activa P trimonial•, sob Atli . 4.· E' pro:•t·gwdo por ruetis Uf7\ anno o 
oojo titu lo cteverào HH esoriptoradas. 

1 
puzo para a ~acoeítaçà ue io cr1p ão de t1 

Art . 10. Os sorvicos olo pago nott resp tulos piAttiuularea e trant>D' s~ão de immc-
ctivo exeroicio constltuirfto divida pasdvll veia. c os k!rml t~ do art. 7. ·, parattr~:~pno 
e tlle despesas serAo PReripturadaA no e:r uni .. o, da lei n. -168, de 24 de etombro do 
eroido em qn Re etl'eotu·lr o paramento sob 19ú7. 
o titulo cExercioio Findo•, salvo o cuo de 
p eascrip-:Ao. 

N.2 

Ai'!. 5. • Ficam revogadas a.s dir.p si ões 
em OtJ ntrario. 

Sal. das commiFsõe , em 13 da •go to de 
Accrescente-se onde oon-.ier : }gog .-Heitor de Soma, pre idente e rela-

t . v· d · " d tor ·-1\ntonio Moura. . Ar tgo . 1oa epprova a a em1se .. o e apo· 0 &R. JAYM& GoME , pela ordem, pede e ob· 
Ucea no valor de 10.557:COOIOOO (dez mil 
qoinhentcs e cincoonta 0 sete contos). reaJi. tem li9DS~ das. for~alid•des regimentae.s 
zada em virtude do de"J. n , !.972, de 17 de ja· para. que seJa diaonttda e votada JDoontt-
neiro de lg07, para sobstituiçlo dos títulos I nentt a redacçã'> dnal que.aoaba. de sor apre-
ao portador de 1:000 COO e 500$000, emUti· sen~da. . . 
dos do aocordo com o "o n. 1.433, do 21 de Ltda, pol • e lloatl\ em _dtscu•Pão é appro 
dezembro de 1900, no va~or total de dez mil vada, ae_m debate, a refe ruw. redacçã,.l, qoe o 
e quinhentos contos de réis, elevada assim sr. Prestdeo'e m!ind qui) se r emet.lia ~o Se-
d I ,_ t t to . . nado. 
e~:.aã~ oiJ.Iooen a e se e con 8 a pnmetra Suspende-se a llessão por 10 minutos. 

• . ReabeJ ta, paaee-3e á. Sala da a oommt sõe1.1, 1~ de agosto de 19()g. 
-Seooa fli ueire.io. -João t.isboa.-Pedro f.• dúcu&são do p 'rojecto n. M 
R011a .-A tmprilbir.se. 

O ~'R· HElTnR DE SnusA. p!!la ordem, obteo· 
do ogualmen~e urgeoeia, apre11 eota. f'm 
nome d!i oomminlo de RedacQio, a se 
guíate 

Reda, !)ão final do projecto n. 70 
A oommissi'lo de Redtc llo "•s LeiP. a qná. 

foi prrosron t ~ n projel!tO n. 70, de 1909, j-
approvatto em teroPira ctlacussãn, é d" -pae 
reoor •111e e adopte para elle a Feguinte 
redacçAo tlo .. l: 

O Congresso LegJ&llltivo do Estado de Ml· 
naa Ger~tew rteor.na: 

Art. l. · Ali taxas de imposto Fobl'P expor· 
taolo de algnna artig a elo 1laadoe pela 
fôr•a egoin~oe: 

a) Em cinco 1éia por tonelada de min~: 
rio do forro; 

E' anonneiada a 2.• di cassao do pr<1je ·to 
n. 6-!, hoje pret'dd 1o, sob r e o estudo ttos 
mPioM prophylaticos e eurhtivoa da febre 
11pb,oaa e •le • • Utr~& epizoo,ias. 

Em di-.ou~ ào. o art. L· 
O sr. Zoroa t.ro Alvnr.,n~a: -

Sr. Presiden 1t1, a cummi ~ao th.1 S~túll.., Pu-
blica estu ~~~ ~ctualmeo~e o projocto rto ope· 
roso Jeput do r ldeote em B•• hacen11, o 11r. 
Soooa Fí~u 1rf'do, rt-lativo á ftso~.Ji1a~;ão do 
generos l:lJimenticio oo Eatado . 

Ora. o prnjeolo cuja ttiliOUHlo v exo. aoa· 
ba de aonnnoiar, r tere-se a um auompto 
i otimamente~ leg•do áqoelle 11ob' e o qoa~l -.~:~.e 
s~:~ maoiteatar IA oommis~ão de Saú~e Pnbtt-
ca, e penso que a cam.ra podet á ti. o• r maia 
tnu,trada dell a ma~ria depo . ~ que esa11. 
oommitl lo emtUir parecer sobre o projeclo 
que está. em es\udoa. 



Nessas condiçlJes, julgo acertado apresen-
t.s~x o segumte roquerimenta. (Lll 

( Muito btJm ! ) 

Requerimento 
Requeiro &l'j"' adiada a disca~: !o do proje-

cto u. 64, até que 1!- commissã,> de_ 811ude 
Pabltca se prouuncte sobre o proJee'o u. 
73. 

~ala das sessões, 13 de agosto de 1909- -
Z ,rollBT.ro AI varenga. 

Aooiado e poRt em discussil.o esse reque-
rimento. é o mesmo sem deb11t.e approvado, 
p lo que t1ca adiada a disousslo do projecto 
que vae á respectiva commiseil.o. 

Passa-se a 
2.• PARTE DA ORD~M DO DIA. 

3. • DISCUSSÃO DO PROJKCT .l N. '72 
Dispensada a leitora. a requerimento do 

ar. Heitor de Sooaa, é posto em 3.• discas -
alo o projeclio n. 72, orçando a receita e fi . 
x.ando a. de pesa do Estado para o futuro 
exercício de 1910. 

O sr. Heitor de O'W!Ia : - Sr. Presi· 
den~. era meu intoilO apresentar uma emen-
da ao Capitulo li, restaurando no orçamento 
da despesa a consignaçil.o de 3.240:000 000 
para propaganda do. café. subvenções a coo 
perlltivaa agracolas, auxilio á lavoura oaféet · 
ra e desenvolvimento economico do Estado, 
visto que estive ausente por occaslão da 2. • 
di cussao, sí me n!o fosse vedado pelo Re-
gimento da Casa . 

Tenho,porém, conftanoa de que o Senado 
ha de ter essa inici!tiva, com a qual está. do 
accordo a oomtniss!o de Orçamento. um vez 
que aquella rubrica do Orçamento é irredu· 
ctivel, pois, ella encerra a reatitntção da 
sobre-taxa que está pesando sobra os produ· 
ctores do cBté. 

Sr. Presidente, como representante de 
uma zana que a sobre-taxa está. custando sa-
crificios incalculaveis, só posso loleral-a com 
a plenitude da restituiç!o promettida que, 
aliás, é pensamento do governo e do poder 
legislativo. 

São estas as considerações que desejava 
fazer sobre o a.ssnmpto. (Muito bem ! .Muito 
bem!) 

O sr. F. Schumann: -Sr. Presidente, 
pedi a pai&Vl'li para mandar á. Mesa uma 
emenda, que abFoh.uamente nlo acarreta au -

mento de despesa. por isso que apenas li e-
termina um desdobramento ue verba. E' a 
seguinte (Lê): 

Emenda 

N. 1 

Ao oap. 2: § 1. ·, n. 17, depois da palavra-
•Jutz de Fóra~-accresoente-se :-e dois con-
1ioa de réis para auxilio ao pavilhão de ta· 
beroulosos da Santa Casa de Miserioordia de 
ltajubâ..• 

Sala das sesFõee, 13 de agosto de 1909. -
Frederico Sobnmann. 

E' apoiada e posta eonjaactamente em 
dlscasslo. 

O s•. Senna Flgue.,edo: -Sr. Pré · 
sidente. ~tentes de pronunciar-me sobr~ ~ pro· 
jacto, peço a v. ex o. mandar corr1g1r. no 
m1:111mo alguns erros e enganos occorndos 
qfl ~>ua impre~sAo . . 

B' aFsim que, no § 1: .to Cap1tulo 2.·, n. 
XXI, que trat• da verba destln"da ao Inter-
nato do Gymnaaio Mineiro, na. lettra d, o~de 
se diz : •Su~tento de alumooM I! pesilo&l m-
teroo, aendo 3:000 p ra o cu teiu de gBbi-
neto e 1:800 000 ao economo~, deve-se dizer 
!ipenas : cSu tento de alumnot1 e pe11soal in-
terne>, seudo 3:000S par• o ooslieio de ga 1>• · 
nete~, aupprimin to-se aR palavras ce I :800$ 
ao eoonomo•, de aooordo com Umli emendl:l 
offerecida peht. commissão, em 2.• discus-
são. 

No art. 8:. tambem ha ama deficiencia de 
pontuacão que prejudica o sentido da phrast>. 

E' assim que nelle se diz: 
c!lica aberto o credito da quantia de 20:0003 

para acquisioll.o do mobiH>trio para • Camara 
dos Deputadoe e, desde já., o neces ario cre -
dito sapple111entar para pagamento do ex· 
cesso de despesa que se verificar no n. 7, 
eto.~ 

Ora, a carenoia de poo\naçlo que se nota 
neste trecho desvirtua, de cacto modo, o sen· 
tido da pnr11se. 

O artigo deve .ficar assim redigido : 
cFica aberto o credito da quantia de 20:000 

para acquisição do mobilíario par!!. a Camara 
dos Deputados ; e, desde já, o nccoasario 
credito supplementar, etc.~ 

No art. 9.·, que manda aorir ilm credito 
supplemeutar a diversas rubricas, onde se 
diz :-cmais o credito de 12 contos•, confor· 
wue correcç!o já. anteriormente feita pela 
commtssão. 

No n. 3, do art. 10, se auotoriza o governo 
a restitllir á. Santa Casa de Misericordia da 
cidade do Turvo a !-!Uantia que lhe foi des-
contada, a tituios fie exercícios .findos, nas 
subvenções que lhe foram pagas co• qae fôr 
aparado, diz o impresso, ou constar na Se · 
crotaria das Finanças, quando deve ser cec 
que tôr apurado ou constar na Secretaria 
das Finanças ; (ponto e virgula e não vir-
gala como está. no impresso), etc. 

B' neceasario attender a essa pontoação 
para discriminar bem os creditos, pois, maia 
adeante, se manda pagar á. Santa Casa de 
Misericordla de ltabira as quantias que lhe 
foram consignadas em orçamento. 

No n. 4. · desse meRmo art. 10 se ando· 
riza o Presidente do Est~~odo a abrir um cre-
dito até a quantia dê 40:0()()1000 para f~zer 
face ás despesas a se realizarem com o Con-
gre so BrasUeiro de Medicina e Cirurgia a 
re!lnir-so nesta Capital em 1910; e a oonee· 
der o auxilio de ~tez contos de réis á. soole· 
dado Mineira de Agricultura. etc. 

Essa oorreo~o um bem é necessaria p!loa 
mesmos motivos expoa~oa com reterencia ao 
n. antecedente>, aftm de qoe nlo fiquem en-
globados esses creditos. _ _ . 

Feitas essas correoções, passare1 a mant· 
fdatar·me sobre a emen a apresentada pelo 
nosso collega, sr. Schumann. 

Essa emenda é ilo sómente ampliativa; 
não envolve angmento de despe a, pois a 
verba deJtinada a socoorros pubUooa oonü· 



noa a ser do 50:t'·~ •eco, !lendo della retira-
dos 2:000$000 p·· ;·ã _ ·~;:·em os leglümos 
intuitos do meu disüootu collega. 

A commisslo nAo 11e oppõe á approvatão 
de tal emenda. 

Vou agora, ar. Presidente apresentar algo-
mas emendas por parte da \3ommissio; ma& 
anlesde razel-o, devo explicar os motivos por 
qoe em 2.• diaous&J.o, a commis&J.o redozio 
a verba n. XXXII, do § 2.• do art. 6 . • de 
3,240:000$000 a 1.240:000$000. 
~Ao tendo a oommisslo sommado as di· 

versas rubricas da receita, ftoou apavarada 
deante do deftoit que apresentava o orça· 
mento; e refiectindo quo ba compromisso de 
qoe o prodlloto da sobre tua reverta em be· 
neftcio do lavrador, a oommiaslo e iqoeaeo-
se desse alto compromisso, determinando 
aasim ficar o govt>roo sem moios de ruer 
essa reversão ás zonas careeíraa. 

Essa revers&o. como sabe a Camara, se Jaz 
por meio de serviços publico , taea como 
pontes, es\radaa, aoxilios ás oooperativ~ts 
para a propaganda do aaté e outras medida.s 
qne dizem d1reotamente com o desenvolvt· 
menco economaoo do g tado. 

O nos o R.eg1mento, como sabem os meus 
oollt>gK~. probibe que em 3. • d.• cassAo se ta· 
çam qu aquer angmentos de despesa, dt1 
sorte que a commasslo se vê forçada a& não 
apresentar emend• nesse sentido, fazendo 
am appello ao Senado para que corrija esPe 
engano, on esse lapso do qu~&t poço desoul 
paa. 

DJdaa eshR explioacõea, pauo a apresen· 
taras emendas que, por pa&rte da oommis· 
alo, vou o.trerecer ao projeto nesta 3. • discus-
são. 

Ao cap. L ·, § 1. ·, spreaento as seguin· 
tes emendas (li). 

S!o e11tas ss emendes que offareço á re 
ceita. e passar i agora a apresentar ~>B que se 
reterem á despes~&. 

Diz uma deb asemend&s ao oap. 2. 0 §§L· 
e 6. ·, n. 12 que. depois da palavra cPassoa , 
se aooreecente ce ajuda de o~ato delt>ga· 
dos au~iliares, inolusivé oollaboradores•. 

E' uma emen ·a ampliativ~ como vêm os 
meus collegas. 

oatra emenda., 6 referenle á Sociedade de 
Agricultura e é no sentido de, logo qoe essa 
sociedade passa p ressar se as serviços ao Es-
tado, o Presidente concederá o auxilio con-
signado. 

oatra emonda é ampliativa, assim como o 
fiz na receita, apresento agora á despesa, 
egual medida, no sentidú de ficar o governo 
auotorizado a abrir ütulos de accordo com o 
novo systema de contabilidade. 

Diz ella (li): cÃa despesas de exereioios an-
teriores que forem pagos pelo de 1910 serão 
esoripturados sob os titulos cdesp_esas de ex· 
ercioios encerrado~• e cexerolcnos ftndo~•. 

Diz outr~ emenda que o governo poderá 
orear mais uma scceto na Direaioria de 
Agricu\iura, reorganizando a, 1e modo asa· 
ttsfazer mais convenientemenle o serviço 
pnblic(l, tl cando tlxada em 4:800$ annnaes os 
vencimento d atmo~ariro. 

Esta. emenda nlo é p ropmmenie a crea-
çl!.o de dma ecç!o, e seria a legalização del-
la, pois, ella já. existe, uma Tez qne o servi· 

ço da Di.rectoria tem-se desenvolvido extra· 
ordinariamente. 

Para provar iaso leroi a aagninte exposi· 
ção do direotor da Agricultura (U). . 

Assim jua,Uloo a creaçAo, que será foita 
dentro da verba do n. 24 do an. 6. • do 
oap. 2°. 

Ao capitulo 3. o man4o as aoguiniese emen· 
das. (LI) 

São estaP, sr. Presidenle, as emendas qüe 
t9nbo a honra de remetter á Mesa, ooja ap-
provaçio peço a Casa, ao meamo tempo qóe 
solicito do Senado corrigir a defioiencia que 
se nota no projecto sob1·e redocção da verba 
de propa(!anda do cat6, o qOP nos é permit· 
t.id(). agora fazer, em vista do nosso regi · 
manto. 

Approveitando o enst'jo pRra en'9iar á Mesa 
daas requisições qUA tenho por intermedto 
da Secretaria das Finanças, nma pedindo 
verba para juros e amorti.aaçllo da d1vida do 
Estado e outra sobre verba para a lmprens~A 
O!fioiaJ, roquisiQÕes que peço serem .e,Jlvia · 
das &o Senado, atlm de. por aqnell111 C8Pil do 
Congre so, sej.-m. aliendidos os pedidos de lias 
constantes. 

São estas as oonaiderações qoe tinha a la· 
zer. (Muito bem! multo bem!) 

llmeftdtu 
N. 2 

Ao oap. 1. o § I. 0 • 

Ao n I. dig•-se:-8.000:000 000 em vez de 
7:950:000 000. 

N. 3 
Ao n 2, ·iiga-ae:-700:000IO'JO, em vez de 

650:000"'000 • 
N. 4 

Ao n . 3. diga·se:-650:000$000, em vez de 
600:000' 000. 

N. 5 
Ao n. 4, diga·se:- SSO:C00$000, em vez de 

820:0COIOOO. 
N.6 

Ao n. 6, diga.ae:-180:0001000, em vez de 
169:000$000. 

N. 7 
Ao n. 10, diga·se:-600:0001000. em vez de 

525:000$000. 
N. 8 

Ao n. 11, dtga se:-1.800:000$000, em vez de 
I. 300:000 000 . 

N.9 
Ao n. 12, diga se, accresoentando-~e, in·fine 

-ce sobre o consumo de bebidas alooolican9= 
abuetituindo-se ~76:000 000 por 3g9:000 000• 

N. lO 
Ao n. 13, diga·~e:-550:000IOCO, em -vez de 

450:000 000 • 
Ao mesmo artigo § 2. 0 • 

N.ll 

Aca n. 23, diga-ae:-5.200:000$00(l, em Tez 
de 4.800:000 ooo. 



N.12 
ElevO·Pe a somma da rtieeita a ••••••••.•• 

22.562:867$500 em vez de, 20.243:8671500, 
corrigtndo-se algnm erro de somma qne, por 
ventura, r.~r veralload.o . 

N.13 
Ao C!lp. 1.~, accrosoente-se in·fine, o se· 

gomto artigo : · 
Artigo... orlo oscripturadaP, sob o titulo 

lod m11 i .lçl o- as reod~as de exercicios 
anteraores quo, no de 1910, f>lrem arrecada· 
d .. s. . 

N. 14 
Ao c"P· 2. 0, art. 6.0 § 1.0 o. 12, in·fine, ac-

~re oente ·se depois da p11bvra.-Pa soe : e 
aju li a " 0 custa. delegados auxiliares, inclu-
ve coll ll boradores. 

N. L5 
Oode convier: 
Artigo ••. o p residente do Estado abrirá o 

c redi to qu f, r nane S~Ario, si veridcar defi· 
cien1i Ull verbi do n. 12 .to ut. 6.0 do oap. 2.0

• 

N. 16 
Ao m .. smo capitulo e p.sragr pho n. 21, 

letra-d -, In fine, diga· ,~< :- ~t binete de 
soieocJa pby icas e natnr. es. 

N. 17 
Ao mo~mo ca p. 2.0 § n. 23, dipa se-.... 

800:0009. • m vez. de l.Ou0:000S000-e e1oVO· 
so ~ VO t' b.-. áO o. 42 a l. -HO:~UO,SOCO. 

N. 17 A 
Cap . 2.0 , a r t. 6.0 , § 2.0 • 

Emena~A explicativa. 
Ao u. XX.1V tto § 2.0 do 1.0 accresoente se 

n ji11e, o seguintt: inclu ivé 7:600 000 par~ 
dois auxilit& ro prortssion11e11 do La boto 10 d'l 
an!ily11e, e lov~tdod a 4:8001000 os vl'ncimentos 
<10 ~uma l audliu prottssional. 

N 18 
Ao n. 4 , do art. 10, depois da palavra coon· 

cotter~, ac crescente-se:-cü julgar conveni· 
ente11. 

N. 19 
Ao m<srno cap . 2.0, a.ocrescentem-se os se. 

guintes ~r~igol! in fi ne: - Ar tigo ... Aa despesas 
d.e exercac10s encerrados11, qu e furem pagas 
pelo do 1910 erão escriptnradas sob o titulo 
cdespe as de exercicios anieriores~ e cexer-
cicios fi ndos11. 

Ar\i v ... O governo poderá c rear mais uma 
sec~o na Dlreotoria de Agrioulturll, reor · 
gamuanllo·a de modo a sati fllzer mais con· 
venient~meo'lõe o eervaoo publico, tloando fi. 
xa!lo ow 4:800 000 annuaes os vencimentos 
d~ blm ~ uràfe (verba do § 2.0 n. 21 do ~trt. 
6. capatulo 2. 0

• 

N.20 
Ao c~pitnlo 3.0

• Ao arÇ. 13.0 accreEcente se 
o ~ogoante p~trag ra-pho : -! 5.0 -0s ravores 
conu a.nte do§ l.o slo extensivos unicamente 
aos ~llnco~onHios , quer aotualmente em 
xer~noao, quer nlo, mas nunca aos particn· 

lares que obtiverem coesão de diretoe de 
casa. 

N. 21 
Ao art. 14, depoi~; da J)Uavra cprolonga .. 

mento,. , acoreseente-se:• cou rama&&Jo. 
N. 22 

lo art. 18. 8apprim&·6e. 
N.23 

Sobstitoa-se o ao:-t . 19 pelo seguinte : 
Ar, . 19. Os colleotor€1&, e orivles de colle· 

ctorias O\l quaesquer agentes tiscaes terlo 
nos inven 'C>ados admintstrattvo , por termos 
e outros actos que nerçam custas eguaea ás 
que silo conta os a outros tunccionara s Jn· 
d.iciaes pelo regimcnlio de costas em v1gor. 

N. 2i 
A.o art. 21-Sapprima-se o cparagrapbo 

UDlCOJo 
Sala nas Ses ões. 13 de agosto oe 1006.-

Senna Ftgueirtldo.- João Lh.boat. 
São postas em dicns~:ào oonjuncliameute. 
O tor . .I«~ ao Barroso:- Sr. Presidente, 

não me tendo &ido poss1vel comparecer as 
essões anteriores, por mo'lõiVú justo, tó hoje, 

me acho nesta Capltal, podendo tomar parte 
no• trabt&lbt•B da Camllr~t. 
Er~ meu dn Pjo 11pre~entar, na 2. a disons· 

são do projecto de OrçKmento, umli emenda 
ao Cbpitulo 2.·, § 1.·, n. 17 do mesmo, tencsen· 
te a buxiliar a Ct~sa de CMridade de Ubtl.; maa 
como a emenda não Tiraz augmento de des· 
peaa e sim desdobrllmento d" verba, en1ienGo 
que posso apresentd·a, o que fllço com o 
maior prazer possivet, porqut~ ma.is direota· 
meote represento aque1re município aue, h& 
lo a ~os annos, é mi~ha residonoa~~o e a·o qual 
detitco os meus matares esforços o aproveito 
a opportuni!lade pa ra prestar·!he este bene ... 
fi cio. 

AssiM procedendo, sr. Pn•sldente, satisfa· 
ço os desojo:i do povo de Uoá, que deseja 
proteger a pobreza, ~nto mais quanto e ae 
lnteir~ jn tiça que o Congresso de o auxilio 
que peço ao estabelecimeuco da minha terra. 

D v o uma explíoaclo é. Casa: o Hospital 
de M.iscricordia de UM. atnda não eetá. oon· 
stroi cto e sim em oonstruoçlo; porém, como 
a lei de Orçamento que estamos votando só 
entra em vigor em HHO e, nesse anno, posso 
garantir á casa, fatalmente, estará teriJlina· 
da a construcção do prectio e !ancoionando, 
entendo que devemos votar este auxilio para 
quo aque!le estabelecimento possa receber no 
anuo vindouro algum beneficio do Poder Le-
gislativo do Estado de .Minas Geraes. 

E;pero que a Casa aáopte a minha emeu· 
da, 9ne osté. a~ sim redigida: (li). (Jl'uito Dem; 
muato bem). 

Vem á mesa e entra em discuasão conJnn-
cttmente a seguinte 

Emenda 
N.25 

A_o cap. 2.· § 1.· n. 17, depoia ct. palavra 
cJwz de F'óra., acore~oente-se : 

cR dois contos de réis para ll\Uilio é. Santa 
Casa de Mitt~ricordi~~o de Ubá., em ouostru· 
oçAo. 

Sala das lletaõee, 13 de a1osto de J90Q-
Jot.o Barroso, Juven~tl Peuna. - Heitor de 
Sousa. 



O· sr. li' .. · - ~~ttelredo :-Sr. Pre· 
siclc::!.~, o no1130 ... .,n,Jga, o ar. Joio Barroso, 
apresentando a emenda, foi leal, deolars.ndo 
á Casa qne o hospital de Ubá ainda nlo se 
acba oon troido. 

Nlo havendo aogmento de despesa, ~or
quanto sabemos que para tornar etreoUvo o 
pagamento de subvenções torna111-se neoes 
sarloa certos req::!!!~tos, aobo qoe a Casa poda 
aoceitar a emenda, mesmo porque se tr•ta 
do desdobramento de uma verba. 

0 SB.. VALDOMIBO MA.GALHÃ.BS :-Como O anno 
,assado ttve oooasi&o de otr<~reoer uma emen· 
d• em iden~loas ooncUçõe , qu nto á Santa 
Casa de M1sericordia de M ... nte Santo, que 
só neste anno ttJi Jnaugurad . 

0 SR. NBLSON DI SBNNA :-86 se tora&llll 
oftectivae a subvenções, qoando a C.aa de 
Caridade e11tá. Inaugurada e preanohe seus 
ftus. 

Ntnguem mai• pedind.o" p•lavra. é enoer · 
rada a d•scnssão. 

f>r.>oeden o-se á "" tação, •io approvados 
o projeoto e tod11s ;l~> mend!Ul a J mesmo 
oftereoidas.-A.' oomlliH ·A., de Redaoçlo. 

O sa. BmToR oB S u A. pela ordem, obten · 
do a palavra. pede qno Re nonetgne na 11ota 
ter \'obd.o o:>ntra .. ,.manda n. 22.-Será 
atteodtdo o nobre deputudo. 

Parecer n . f.64 

E' Ji.lo, p ~sto em disoll&B~'l e sem debata 
approvad.o, o p~recJr n. 164, opinaodo pela 
aoceitação da indioaçlll n. 8, que diz respcitll 
á repreaenta~o da Camara ao Congresso 
Pederal, no sonttdo de ser modid,ado o re-
gulamento do impos\o de consumo. 

o sB.. PRESIDBNTB determina que se ofdcie 
ao Congretso Federal. 

Parecer n. 165 • Ltdo e posto ~m discoss!o, é tambem 
~&pprovado sem debate o p~&recer n. 165, 
opin ndo pelo archlvameoto de uma petlo!o, 
em que o dr. Arohanjo da Costa Gaimarles 
soltotta aogmento ele veuotmantos.-Archi· 
Te-se. 

Nada mais havendo a tratar, o ar. Presi· 
den~ designa para amanha a segtúnte : 

OR.08M DO DIA 
PBUIJURA PA&TB 

Até ama hora dn tarde: 
Leitura e approvaolo da aota. 
8xpcdienta. 

Até doas horas da Urde : 
Apresentaoão de pareceres das commis· 

sões. 
Apret!entaolo de projectoP, requerimentos, 

Indicações, interpellações ou moções. 
Disons•lo de requerimentos, tndioaoões, 

taterpellações e motões. 
Approvaçlo de redaoções finae11. 

SEGUNDA PAllTB 
Até 4 horas da tarde : 

Begonda diaonssAo do projeoto n. 74, sobre 
reforma de otdoiaes e praQ&s da Brigada Po 
lioial. 

A, C. -32 

Segunda do de n. 79, anotorizando o Presl 
dente cfo EStado a conceder reforma .ad solo 
dado do J.- batalhAo, Manoer de Lemos Gol· 
mar~es. 

Segnnda do de n: 50, dê 1008, sobre recnr. 
so das decisões dlls Camaras Mnuicipaf's rola• 
tivamente ao reconhecimento de poderes e 
coiJ.teado ootras providencias. 

Levanta·se a sessão. 

4L • SES3AO ORDlNAR.IA. AOS Jj KE AGOSTO 
DE1009 

PRBsro.ENCIA D) sa. Puno LoPB3 
SUM~ARIO:-Actl.. - Expedlente.-Situação do 

earê mineiro em Sant-Os. - Discursos dos srs. 
enna F10 ueiredo e Paolieno. - A'pre3entação 

de pareceres.-Redacçlo final do projecto n. 
15, de 1907 .-.2.• discus.são do projecto n. 74., 
-2.• do de n. 79.-2.• do de n. 50, de 1908.-
Adiamento.-Ordem do wa. 
Ao melo dia,. feita a ch'lmada, acham-se 

prf'sentes o~ are. Prado Lopes, Z'>roasr.ro de' 
A.lvaronlJa, Amerioo Lopes, Heitor de Sousa, 
X~ivier Kolim. Neleon de Senna, Jayme (h). 
mos Scbumann, c..ampoa do Amar~~ol, Eotuar• 
do do Amaral, lgnaoio lllfu ta, Julio Antíonao, 
Edgar.to d1t. Cunba, J <~ lo BIU'rot~o, Juvenal 
P.ouna, Galdtno Ri s. P~toliello, Seaua Figuei· 
redo. Ant nio Monra, Joio Ltabow, Ari lote· 
les Dat"a.. Pertro Laborne, Tanru de l!,fallo 
Edmundo Blurn, Argomiro de ResQPdt>, José 
Aves, Affonso hmna. o~unior e Valdon'liro 
de M11gnlhi "• fãitltodo com oaosa partlol· 
palia oo~ arf. Tooquevtlle, Stylita, Julio da 
.Mottt:, Agoadnbo Peretn, Alvee de Lemos e 
Joio Forpb irio e sem ella os mais s enhores. 

A bt a-se a sesslo. 
Lida a acta da antecedente e nlo havendo 

qaem sobre olia fa~ observações, é a mea .. 
ma dada por appl'ovada. 

o aR. I.· SBCB.BTAB.IO dá conta do seguinte 
UP.BDIBKEB 

Requerimento 
De d. Floriabella Tele•phora de Mesquita. 

proresaora adjuac$8 da 2.· oadoira do sexo 
masculino da oidade de Dores de Boa Espo· 
ranoa, reclamando conua a exiguid.ade doa 
aotnaes vencimentos dos pror:essores adjan. 
ctos.-A' oommtssão de PeUções. 

· Sltua{)ão do caft! mineiro ·em Santos 

O .. . denna Ftpeiredo (sem a re-
t)Útlo do orador) a- Sr. Presidente, e a venho 
sol ioitar ct. Camara ubl vbto de solidarie• 
dade e applaaso ao governo do Estado }f9lo 
modo enérgico com que se tem hattlfdo nt. 
defeRa ·do café min'ef.ro em Santos (apoUido 
do w. Heitor de S0111a). 

V. exo. e a Casa, ar'. Preaidente, •onheoem 
o que se tem paseadó na pra,a de santos. 
relativamente á véncla e ~ exportação' do 
o a (é do Sul de Minas. 

Sem embargo, farei Ugeiro blstOrioo dets · 
ques11o, afira de que a Camara, bem iate&• 
rada. com os applaueoa 'de sua franoa aou.-
datiedade ao aoverno, torne ainda m&ia 
aocentaada a eaergla com que eete se \e• 
bavido em tal emergenoia. · 



Desde novembro do anno passado, surgiu a 
qnest!o entre Minas e s. Panlo, por querer 
AI!~ taxar o caté mineiro, su•tenando a 
taJsa theorla de qae o genero ao entrar no 
territorio paulista se incorpora t. riqueza 
paulbta. 
-Antes, cJmo se sabe; tinha havido um 

aocordo para que o imposto mineiro, qae é 
de 8 '12 % com 3 francos de sobretaxa, foa'3a 
arrecadado por intermedio do governo de 8. 
Paolt'. 
n~te•minou, portanto, esse procedimento 

do Estado de S. Paulo a necessidade do go· 
veroo de .Minas denunciar o accordo pela ar-
recadação dos impostos pela Recebedoria de 
Santos. encarregando desse ·serviço a Alfan· 
dega Federal, por aocordo com o miniatorio 
da Fazenda, oombinandG com as Dócas de 
Santos o deposito nos armazena e o transpor-
te da Ingleza até as Dócas, com a insignifi-
cante despesa de 70 réis por arroba, qoe é in 
ferior a que cobravam os commissarlos. 

Além !USBI', foi estillulada a grande vanta· 
~em de poder o café permanecer por tempo 
mdehrminado Dcs armuens das Dóoas, o 
que nlo acontecia naa casas dos commiasa.-
rios. 

Começava-Fe a encaminhar a exportação 
mineir,;, os productores e os intermediarios 
elA praca <te Santos estavam dispostos a lan-
çar mA o dos recursos permiUidos em lei para 
garan\ir a sabida livre do café, quando o go· 
verno paulista, para obstar isso, pareoe que 
auctorizoo a compra das guias mineias, pois 
appareceram intermediarloscomprando fran-
camente essas guias na praça de Santos, por 
conta do governo <:ta S . Paulo, !uendo assim 
desapparocer a producção mineira, o qoe 
acarretou para o tbesouro do nosso Estado 
um grande prejuuo e para o hesou to pau· 
li>ta um grande l ~. cro. 

01R. Nns DESBNNA.:--0 facto que v. 
exc. denuncia é tão anomalo que a sua no 
toriedade provocou geraes e desagradaveis 
commentados na imprensa de toda a zona 
prejudicada-o Sul de .Minas. 

0 SR. SENNA FIGUElRKDO :- Detc: rminou O 
governo do Estado a cobrança provisoria 
dos impostos mineiro na fronteira, em soa 
totalidade, evitando assim o conside~avel 
projuizo do tllesooro mineiro, visto como 
s6 está rrancamento iniciada a oxportaçlo 
docafé no snt de Minas. 
E~se acto, sr. Pre idente, declaro a v. exc. 

e á Casa, tem caracter provlsorio e visa es· 
tancar a sangria que sotrre o fisco mineiro, 
obtendo o transporte do café do sol pela 
E. F. Central nag mesmas condições que 
pa!'a Sanha. 

O acto do governo de 8. Paulo, grave em 
si, prejudicial aos intere3ses do Minas o &1)8 
interesses do prolluotGr, attrahio desde lo -
go a atteoçAo do nosso gJverno, que correo 
prMsuroso a attender ás condtoões excepcio-
Il.Ses do café mineiro am Santos. 

Si m 1'<>sse permittldo, SI'. Presidente, eu 
Caria um appallo aos meus coJJegas residen-
tes na zona caféeira d> sol de Min:!.s para 
que aconselhassem os prodoctores, fazendo-
lno3 ver o mteresae em quo se aoba o go· 
verno de entabolar a~ negociaçõe~ com o 
Betado de S. P•ulo e resolver de1laitivamen· 

te a questl.o, recebe11do tambem, com ap. 
plaoao e com a soa soUd.arieclade costuma· 
da, os actos que porventura o poder execu· 
tivo tenha de realizar, tendencea a melho-
rar a cobrança do i11posto, garantindo 
d~~arte os interesses do dscó de par co Di os 
do productor, qoo, el aotaalmente lucra, 
ml\ts tarde será fatalmente pNjadicado, .de· 
vido á represaUa ~ae o Es~do de s. Paolo 
com certeza exercerá contra elle. 

Bncarando-se, pois, QB Interesses do fisco 
e oJ do prodactor, parece-me que as minhas 
pala.,ras eão sutftclentes para justificarem 
oe applansos q~o o governo mineiro merece 
da Camara dos Deputados. (Apofado.t). 

Mas, não é fó sob esse ponto de vista qae 
devemos applaodir as energicas provlden· 
·cias tomadas pelo poder executivo. 

Parallelameoto com a defesa doa intererses 
mineiros, o nosro gov~rno propogna pela 
eftioacis de nm alto principio de poli&ica 
federativa, concretisado na disposição do art. 
9. ·, § 2.· da Coostituiç!lo Federal que declara 
Isenta de imJ~ostoP, n') Estado por ontte r.e 
erportar, a prodacção do :; outros Estados. 

Esse prinllipio, Rr . PresidentP, não (oi rCS• 
peitado pelo Estado de S. Paulo, qne o. feriu 
de !rente, cobrando um imposto superior ao 
que o Est11do de Minas taxou no café da aaa 
producção. 

Si prevalecer e~sa dootrlna de& taxa~Ao de 
produc:os de out1 01 Estados, cuj" eliminação 
é uma cor:qalsh liberal asefgnalada de poQ· 
coa annoa a esta parte, e pela qual Minas 
bateu-se, fazendo riscar de sua receita o 
imposto de importaç!o, tambom chamado de 
transito oa de entrada ; si prevalecer essa 
d:ootrlna que S. Pao!J quer implantar entre 
uóe, estarào fatalmente quebrados os laços 
da Federação, porquanto serão iniciadas as 
represalias de todos os Estados entre si, 
cada qual querendo lançar maiores impostos 
ao bre oa prodoctos de outros, ferindo assim 
esse beUo e significat vo principio crystali· 
sado no § 2 . · do art. 9: da Constituição Fe· 
dera I. 

Bnteodo, pois, sr. Presidente, que, na qaa-
lidade de relator da commissão do Orçamen· 
to, que vê a receita publica desfalcada de 
grande par'e de soas legitimas rendas, in· 
terpr_oto os sentimentos da Clmar.l, pedindo a 
v. exu . que, em nome desta,leve ao governo 
do Estado os noasos applaosos o ~ nossa 
inteira solidariedade com elle pela attitnde 
energica e decisiva que tem assumido nessa 
qoest!o, defendendo, em Santos, os interesses 
de Minas, opprimidos e castigados pelo Esta· 
do de 8. Paulo. 

Tenho concloido. 
(Muito bem ! .Muito bem !) 
O !;R. PRBsroBNTB, com o assentimento da 

Camara, manda que se otficle ao oxmo. ~r. 
dr. Wenceslau Braz, prealden\0 do E~tado. 

O r. F. PaoUeUo :-Accodendo ao 
appell<> !"i'o pelo illuatre dopatado, preai· 
dente da oommisEAo de Orpamento e seu 
relator, venbl', em meu nome e em nome 
dos meus oollegas de distrfcto, representan-
tes da zona mata Interessada nessa queat!o 
declarar as. e1c. que as providencias a que 
alladio e quo soltcitou de nossa parte, já 
for.tm p)r nó:i tomadar, dirigindo nos aos 



nossos t ruigu... ·' dl.ít !rentes cidades e loca· 
lidadas do sol do i!stado. 

Temos como certo, ar. Presidente, qoe cs 
lavradores daqoella rtgilo, minei' os devo· 
tados e patriotas, como se têiD 11atenteado 
em todas as emergencias, n!o crhr!o 
embaraços ao governo de Minas, que ne~te 
momenco pltiteia a causa justa e insophis· 
mavel do direUo e defesa doa liltos interes 
sea do EatadG. 

Os lavradora~ qoe coltivam o café no sul 
de Minas, apesar da situação aogustiosa em 
qoe se encontram, tão recusarão o seu con 
curso a Minas GerE es, ao seu governo, pois 
bem comprehondem qoe ccntra rato o con· 
tta. aquella, ~. Paolo declarc.u nma verdn· 
deira guerra economica. 

0 IR. VALDOMIR'l MAGALHÃE3 :- Ooetra 
lojua"tha veJ. 

o SR. F . PAOLlELLO :-Guerra injos\i.6.ca 
vel, diz muito b~m o meu nobre col!ega• 
porque nlo houve da parte do Minas host.i· 
lidado • lgoma quo servie11e de p :-otexto á. 
campanha aborta contra nós pelo Estado vt· 
zinbo o amigo, qoe das administrações mi· 
.oeiras ló tem recebido 11s maiores provas 
de cordialid.ade, as mtia ineqol vooaa de-
monatr~«ões de apreco e amúade, muito 
embora a soa má. Ton~ade para cümoosoo, 
qne não dal& do novembro, como acoentnou 
o nosso digno collega, sr. Senna Flguei· 
r e do. 

0 SR. SENNA. FIGUEIREDO: - Assignalei QOO 
ella começou a ae aooentaar em novembro 
puaado, mais aensivolmente. 

O sR. F. P AOLIBLL'l : -Sr. Presidente, h a 
cer c1 de dois aonoa o actual secretario das 
Fioançu, o illustre mooo que se tem reve-
lado competente e dedicado servidor da nos· 
e a terra, o ar. dr Jo~elino Barbosa, foi en· 
~arrogado pelo governo do 8au~oso dr. Joio 
Pinheiro de ir a S. PilUlo defender interes· 
1e8 do erarto de Min'\s prejodloado em de-
zonas o dezenas de conto!> de réis. 

O Estado limitrophe, admittindo a bypo-
tbere de litiglo nas di·visas existentes na· 
quellas paragens em qne ao sol confina com-
oosco, oppoz se a restttulr a Minas os im· 
postos sobre cafés mineltOB exportados por 
diversos productores que têm as suas pro-
priedades agricolas aquem da fronteira. 

O sr. dr . Joacelioo B•rbosa desempenhou 
lO cab.Llmente dessa mieelo, apresentando 
ao goveino pauli&ta uma exposiolo clara, 
conclndeott', a~olada em documentos irreGu· 
savei~:~, exposição que poz em evidencia a jus· 
tlça da causa dê MiniP, exposição que é 
certamente do conhecimento de todos os meus 
Uloatres e nobres colleA'as, porque foi pu· 
blica:ta no jornal offtotal -o NinaB Gerata. 

O governo de S. Paulo ficou de dar rea· 
posta, pediu para isso um prazo r, at.é hoje, 
cercs de dois 2nnos depob, nem uma pala· 
vra nos mandou a res'(le1.to do aseumpto. 

0 ER HEITOR DB SOUSA :-Apesar ainda de 
ter ido alli o sr. deputado Ribeiro Jonquel · 
ra, encarregado pelo nosso governo de rn· 
tender se com o de S. PAulo a refpeito dessa 
qneat!o. 

o sR . P. PMLt•LLo :-Apesar ainda desse 
facto, como pondera o digno represen-tante 

do 2. • dhtrioto, ruidente em Catagaueá, 
8. Paulo nlo proterfn uma palavra ~iquer 
sobre o caso . 

Citarei atnda outro facto, ~r. Presidente. 
o administrador da rl'cebedoria de Ouaxupé, 
o Rr. major Pranch;oo Anacleto do Ro CLde, 
zeloso e bc oesti~simo runcci nario. teve de 
entrar com importante somma para os có· 
tce~ de Minas, devido li causa aJmllh ~ nte, e 
S. Paulo nlo restltoiu e não restituirá., ao 
quo parece, es~a qoantia qor, \)ara _ o prejU· 
dicado, homl'm pobre como é, representa 
enorme saori.6.oio . 

AO en~ez e depois disso, o Eiltado de 8. 
Paolo urogon so o direito ne legislar para 
MinaP, iiDpondo aos cafés mineiros ll eleva· 
oao da sobre taxa. Fez maia: negcu se a 
acoeitar as goiaq doa caféa procedentes do 
nosso E3tado, collocando o prodoctor mineiro 
em dltftcilima s·tuaç!o, e este reclamoo coo· 
tra o abuso. 

Vendo que essa medida podia trazer lhe 
prejnizoe sérios e ã. praça de Santos, porque 
o governo do Minas agi ra no sentido de 
obter grande redncç!o nos fretes do café na 
Central, o que fatalmente determinaria o 
deslocamento doe productos do porto de San· 
tos para o do Rio de Janeiro, S. Paulo mudcu 
de taotica, 8. Paulo inverteu a q eatAo, 8. 
Paolo mandou adquirir a' golas mineiras 
na praça de Santcs e inotllizal as, para aesilll 
converter em paulista a mercadoria mi · 
neira. 

Em meo nome, potP, sr. Presidente, em 
nome de meus companheiros de diLtrlcto, e 
cre·o poder afftrmal·o, interprehndo o aen· 
til' d todos r s membrvs desta caea. secundo 
o illo ,~t·a relator da oommissllo de Oroamen'-
to no seu applaoso á ooergica e patriotica 
attitode do governo de Minas em face desta 
grave quectlo. 

(Muitos ara. ~utados aparteiam ao ora· 
dor, pre1t~glando·o e declarando-se soltdar«Js 
com elle e cc m o prelidentt da commu1ão ::le 
Orçamento, o &r. Senna Figueiredo). o SR. F. PAoLIBLLo :-Agradeço acs meas 
distinotos collegas o caloroso applaoso com 
quo roboatecem as oonsideraQõea que acabo 
de expender. 

0 SR. NELSON DB SBNNA. :-Em se tratando 
de um Eetado não se justifica similbante Drc· 
eodimento, que só podia ter explicação- na 
rivalidade de praças oo11rmerciaes. 

0 8R. F. PAvLIBLL'l :·-E prinolpah:oente 
quando podemcs affirmar qoe nenhuma ani. 
mosidade alimentamos contra o grt nde Es. 
tado do Sul. 

A nossa oordnra e a nossa cooduota já.· 
mala auctorh:aram e menos jastiftcaram pro· 
oedimento tão inqualilloavel. 

O sR. Jc Ão LISBOA.:- Toda a Camara é so· 
lidaria com v. exc. (.4poiado8 geraes). 

o &a. V .A.LDOMmo MA.GALBÃBs: - Moito bem. 
Nio se trata de oma questlo de zona, maa 
de altos e geraea lnterease8 do Estado. 

o BR F. PA.oLIBLLO: - De interesses reaes 
do Ea&ado de Minas, que está sendo 11rofnn· 
damendamente lesado. · 

( ~poladcn, muito beM ; muUo bem ! ) 
O BR. F. P.&oLIBLLo:- Sr. Presidente, como 

estou coJD a palavrt, o lho o en!ejo quo sê 
me apresenta, para referit·me a oma qoés• 



llo q 1e tem opportunidade e al.Joma eonne-
"Xão com o assumpro que me trouxe á tri· 
bllili 

Agaardava, sr. Presidente, que a calma, 
perturbada em algumas ses ões anteriores, 
volta se a pr esldir os nossos tr.balhos. para 
trazer ao conhecimento da Camara um f-t. 
cto de certa gravidade tambem, e que não 
deve passlíl' em t~Heocio pat'a que se nl.o 
diga m,ai<~ 'õarde nlo ha vel' o poder 1 gisla· 
tivo do Mln~JB Ge,raes cumprido o sou dever 
de guarda, que é, da invtolabilidiide do ter· 
r•torin do R tado, e l'eepoosa vel pelas ga-
rantias fie vida. <te proprieda e e de resp i· 
to a todos oR direitos d••s seus habitan res. 

Tr ta-se, sr. Presidente, de um no o ea o 
fie tnv•slo tto territorio de Mi:las pela jus· 
tiça 'fl&Uii ta. anentado que !lO tem reprodu· 
J.ldo por ~ezeR repetidas. e eu lembrllrt!i nes· 
t '=l momento a preteoção que teve S. Paulo 
em 1893, e qne foi traduziíia em uma indi· 
cacão feita na Camara dos Deputado daquel· 
Je E. tado, de arreb~otar·nns 15 munlcipio .. do 
sul de MlnaP, e a incur.,l.o qoe a pqlicia 
'(laoliPh f<Z por esse tempo no municlpio de 
Ouro flino 

Essas t rremettidaP, felizmente innocuas, 
por parte doe paulistas á autonomia de Mi· 
nas " contr& a constituição da Republictt. 
foram sever~tmente protligarla pelo llctual 
presidente do Estado, ençlo deputado e•t!l· 
doai com assento nesca camara . 

• Pxc. em discur o quo proferiu na ses 
sAo do 18 de maio dâqoelle anoo. verberou 
com patrtotica vehemencia » audaciosa in 
veatida dos nossos. visinbos do sul. que se 
contiveram. mii.B não cl~ istlram de suas dee 
cabidas protençõet~, e a nova t entat1vu p ,s . 
ta agora em pratica, e que vou expor, dei· 
:xa 11atent6s os intU\t{)q de que ostão ani· 
madoP. pelo lllenos algumas acctoridad.t's 
da que Jle Estado. 

Desta vez coube t. comarca em que resido, 
ter o seu territorio violado pela ai'doroPa 
policia paulista. a manrtado do joiz rte d.i · 
retto do Caconde, comarcl' daquelle l!s,ado 
e limitropbe com os monicipios de Cabo Ver · 
de e Muzambinho. 

O facto, que nat'rarei em pouoaR palav ras, 
é o sPguinte : E t•belsoeu· e co '' uma phar· 
macia na povoação de Santo Antonio da 
B.t.rra, do municí pio de Cabo Verde. o sr. João 
Honorio de Almeid• qoP, recuundo- e a p ~~o 
gar impostos dev•dos, teve de entregar á. c ~ l· 
}Pctorla de 81\ município lllaumas rtrog~> s 
par• 1>11gamento do ref.• ridos impo t s, após 
exe ~ uçAo ílscal contra elle promovida pelo 
re pectivo euotor. 

O j iz de direito de Canoude ea>-O{/iido oa 
k reque rimeot ... , esped•u m•ndado c1e mana 
tençio de po se em favnr de João Boaorto 
fie Almeita. d .. odo a um ~t o s • cri vão .. de 
cacontle e ~tas b legQio da d.iltg a caa aa· 
ctori .:acl•) para r tom .. r •m d&H mlo11 em que 
estivrs em aa mE>rolldoriaa penhoradas. 

Munida d,.asa ordem, a forçs ,ubllca de 
C&con1e rei'orç da por alguns p ~11oos a r· 
mados, invadiu a pova~Ao mine•ra de Santo 
Antonio d Rarraa, ~. n o ns t"gain o t111zer 
a apl)t-1-hen J.o de ejadv, ~ransporlau para a 
cidade p nl sta a.~ drog s aiodll. existentes 
;na pharmaei· . 

Vê v. Ex6., ar. Presidente, qne nlo ha 
mistér encarecer a g , avid~&de de tamanho 
abuso, .te tão extl'anho attentado. 

O aR. JoÃo I..:r BoA: - E sa é uma reve· 
laoJ.o gravis ima. 
O~R . HlnToR DB SouSA : - E as di visas alli 

são liquida3, nD. se po .sendo prete·.1der nma 
contusko de Jimites . 

0 R. P'. PAOLIBLLO:- A c.pinlãJ de V. 
eH. é muito valiosa, P<'is v. exo. foi juiz 
em Caconde. 

0 SR. BRITO R DB SOUSA : - Posso trazer O 
mea 'estemunho. p~>is como s.ftlrmon v. exo ., 
tai jaiz naqaella comarca paulista.. e sei qoe 
S. AntOnio di Barra nãJ pertence ao Estado 
doS. Pllolo, 

O ~R. F. PAOLI.BLLO: - Eutretanto, sr. Pre· 
si,, nt , em docuiDeot ofílci~o l, ba pJuco pu· 
blicado, b Paulo t!d ma que não só esse pe• 
daço de ter ri', com n • Pgillo em que r esldo, 
só p.)Jittoa·•·OD'e slo mint:iras. 

Nio ! Com., minei· o e mineiro tllbo da· 
quell• zona. lavru ptol o•to formal con,ra ta. 
arroj •d~~o pretenção: 40eUas paragenP, em· 
bo r~ um tanto esqaectctas doa nos<~o& gover· 
nos, são p.rto integrante de Mlnas Geraes, 
ll que não p rteoc.·m •Penus pollticam(lnte. São 
geogr&.pbica, t radicional t socialmente mioei· 
ns. Ao mineil as de facto e de direito. 

Nioguem •gnoN, sr. Presidente. que ae re· 
laçõe11 commerci~~oe da zona sul·ruineira são 
estreitíssimas c ma Capital paulis'll o o por· 
to tle S.nt<s. 

o commercio d..e lá abastece-se de ~ meroa· 
dorias para consumo, de pr&ferencla n • 
quelllls du11s praças ; as e tradas de Cerro 
pa• listas tran .. portam '!oasi todo '! os prodll· 
otos que E>xpor\amos e 1mportamos. 

Tudo isso é verdade. Mas pergun'o: qoem 
autare mais e maiores lucros dess a reb çõea, 
dessas trans oçõ J ll oommerciaes 1 SA.o P~aolo, 
por oj!rt{), é a p&rte melhor aquinhoada. . 

s . Presidanw, exbtem nas Seoretariae d" 
Interior e das Fínanoa~ documentos que pro· 
vam rxuberantomente pertencerem ao Est do 
de Minas os terrenos que São Paulo considera 
litigiosos. 

Si preciso fo r, ru rc-qoerorci que a Cama 
ra os requisite do goveroo. 

Por e T quanto, li itar-me·ei a ler as dccla· 
r açõed p rc tad<~s pelo fundador d~~o povoa~,~lo 
tle Sllnto Aa\o oio d Barra, e filho do nosso 
curnp triot<l qae fez doação do patriGlonio 
em qoe a~seata a allu 1ida localidade. 

&st>a'i decla rações foram f, i\Qe em jasUd · 
c&çl.o processad~& perante o j:1izo municipal 
de C11 b • Verde. 

H<A outros depoimentos ne~t• jostificsçlo 
que corroboram o p rime1ro, mas que deixa-
rei rle ler pllr• niJ.o impacientar os meue ~o · 
breA ,.ollegas . lê), 

cA. p • im ira tobtomunha, Antonio José Cor-
reict, nator11l de Ayuruoca, de edade de se· 
tonta ,. nno11, casado, lavrador, residente 
nesta cidade, respontteo que em mil oito 
cen1o o quarent1t. e s~>is (1846' mudand~.·se 
d• Aynruooa f m companhi de seus paes 
parao log •r deno l" ioado Barra de d. a. 
tbeaa de Bom Jesuu, onde e o pae tinba 
comprado um sitio, e que chEgava ee e ter· 
reno llté onde é boj • a nova povoa o do 
Santo AoSooio d o Bar~, onde fvi pelo dito 
reu pae d.ii1o om pcq•, uno terreno para pa-



Vtmonfo s rondar e.ili uma ~voaQio, iato •J em que Cabo . ·erd~ ·nll.o era.~ aJnda ville, 
a (13) treze de junho do mil oitocentos e sendo que o~ mo:eadore11 do outro rado da 
se~nta (1870) e que só te~e Jogar a cone&· · referida li1.ba divisoria, já pagavam os im. 
~raçll.o da primeira mtsu no d1a doia (2) de postôs em Cllcunie ou Casa Branca (Sll.o 
Jnlbo de mil ~itooentos e noventl\ e qes ~aulo). ~ioatmen~ saba que ao tempo em 
(1893). sendo es11a mina consagrada prlo 'O· qoe em c ~ confie . .se d PU Om!i reyolta popu· 
-.erendo padre Bllas A varo de Morao Nav•r· lar contra o dr. <letavio Aphou o de Mello, 
ro, nato r• I dt ata oidlldt-; <tUa eHe depot>nte ntAo joiz d1 direito de Caconde muitos dos 
foi o to o dador e Q0'3 pr omoveMl a fun •cão implicados e cbef· s da r . volt•, vieram reto· 
desta povoação até .a d•la de mil noveoen· ghar- e no pov n•do da karra, passando assim 
tos e oito (1908), data esta, em que o depo· os limito refdrhos e IJgi n to d11 persegui · 
ente vendeo o referido llitio que fora de t-eu çA.o da pvJiola de Caoonlft>. 
pae e m'!ldou- e Jar• e '" cid~ade onde Nada mais disso et.~ . • 
realde hoJ~. que até a da' de soa mu 
dança rla Barra l)at"a esta oHade a sPie de 
jo.nho de mil novecentos e "'t • (1908), ne-
nhuma duvida houve; sobro os Jlmltea d• 
poToacll.n rere ida. que até entlo foi sempre 
respeitad pel .. ano oridadcs do civel o do 
crimfnal da visinba comarca do Caoonde 
como territorio mint'irt; qae elle testen:U· 
nb& coroo t odos oA habitantes da Rarra, som 
pre l>•gar m e p!lllam ainda oalfevid< s im · 
postos nas re •n lhões oe Ca.bo Verdf; que 
desde mil oitocentos e quar ota e eei (1846) 
época da ~o a mudança pua Bnu, ooo bPoeu o 
posto de B11.rreira pela. f>rovincur. 11e M•oae 
Geraes e est p~.sto era ju~t•mente entro 
os rlbei •ões cBom Je~us e ~. Matb t> U~•, nn 
ponto em Q 00 fazem B•rrll. ficando e&t J po O· 
to ons qoatroc ntos metros, m~oi ou •e o , 
além da sctu~t l Povo»QAo d~ BHrM e p .. ra 
os lados do mooiuipio de Cac 1nde; liesde e~ ta 
data lfe mil oitocentos e qullrentll o seis 
(1846) ooobecru como limite eotr.- B•rra e 
Caconde o ribei rilo de 8 . Matbeos e so~s 
nascente proxlmas a oi ~ta de de Mozam bi-
nho qoe nt>st R temp s. nlo fxistia ainda 
como cidade; de abt descendo peJo ribeiril.o 
de S. l4atbeus até ao antigo registro da 
oapita ia de Minaa Geraea. por onde pas 
sava uma antiga estrad11. do Cabo Vor· 
de para Caoonde e istp para cima da Ta· 
zenda de Francisco de Paula .4:;ais onde ':-
nba nma f•brica de !erro; do dito regiBtrl', 
ribeirão ~baixo, até fazer barra com o ri · 
beirão Bom Jeaos; daqui em l'oha reota até 
a barra do rio Ltmbary (antigo Capivary) 
com o rio Par do, seguindo da h i para a terra 

Nlo conbeeo, ,. • P,esident , as demais 
tee;t nunh ·s qae qui rte , u& ram, lliss qoan · 
to á primelr». cuj • dt-poim nto acabo de 
ter, o sr. mllj'lr Antonio Jofé Corrêa. posso 
aaf' everar que é um ao oiAo respoit~tbiilissi· 
mo. ·e que gosa do ma.i:t ele vado conceito na 
comarc:a em que elle e eu rellldimoP. 

Vou clndulr~ ar. Pro i.t l'nt .. , mesmo por 
que ll bol'a do expediente está Onda ..• 

0 SR fGNACIO MURTA.:-V. exo. e tá. tra• 
tando de um a.tu:ompto relovt ntisstmo . 

O ~R. fi' . PAI'LlELL : - • • • , vou cnocloirsr. 
Pret~ictoote, IIIZOD 10 um 11ppello ao governo 
de MioHs p11.r .. Qll,. pooba termo ás repeti· 
das invaFões do S• lo mineiro, não t:ó ao sul 
ct mo a lébto e oet~te .. . 

O ~a. !G~ACI.o tdu:&TA :-T•mbem ao norto. 
O I R . F. PA.t LIELM:-E t mbem ao norte, 

como obtem pé r a o di tin r to coliPga. 
E' minha opioilo, sr. Preai!lonta, que no 

f'UI oAo ha : ~ti.!io. N!o se de re tratar. por· 
tanto, de tlx ~· novos limites. mas simples· 
mente de av vaotar os fXisteotes. 

O Congretso Mioelr • est,u bem certo 
di so, não n egará auo,orlzaçlo nem matos 
Q\le pnnh~tm o xeouttvo apparelbado para a 
aoJoçlo dePsas anti2a , moliadroeas e, por 
jsso -qlOSIDo, perigosas contendas. 

(Jlulto bem! Multo bem! O orada r ~ cal.o · 
rosamente cumpnmenta~o pelo8 sem colte· 
gas). 

Pae.se-' e á 

da Fumaça aqoom da p, çOS de Caldas i por APRESENTAÇÃO DE PAREORRRS DAS CCMMHSÕ.I!:S 
ouvir dizer sabe qoe Joil.o Honorlo de AI· 
meida fo estabelecido no povoado da Barra o sR. H&INR DE Sol:SA, 110r 'Dar.-·te da com· 
parto da Matriz. moito aqnem. portanto, das mh1ilo de ttelifcçil.o, •prosent a seguinte 
Cliviaas re peií&das enbe Minas o Sl!.o Paulo 
por eaae lado; que o me::mo iodivi<tuo re· 
oosando.~:o a pagar os lmpo~ot s em Cabo 
Verde. obteve do joiz de dt.reito tto Clcondo 
mandado de manuteoçlo de posso contra o 

Rtdac9âo fina~ do projecto n. 72 

( !:>reau e o to) 
tl1co minPirn. Dif.se mais que uaiatin oa A commls~lo de Redaoolo das Leir, a que 
Barra no t om po em qoe bHill ainda atpenas foi presl.'o1o o pr,.j -eto n 12. de 1009 que 
aJgans ne~ocioe na be1ra da 011trada no limite oro• reooica e fiu a despeea pa.ra o exer· 
que assim 11e referiu, lodo os proprietari.. t~ cicio de 1910, já »pppon 1o em ~rcelra dls · 
de taes oegootoa pagar 011 devl•os Impostos 1 oussA.o, é de p r~oer qoe sn adopte para 
na, colleotoria de Villa. de C.ldas :nos tempos elle a segoi11te cedaoçlo tlnal: 
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O Congresso Legislativo do Estado de Minas Oeraes decreta: 

CAPITULO I 
ORÇAMF.NTO DA RECEITA. <.1>0 ES'l'ADO PARA 1910 

Art. 1.• A receita do Estado p ra. o exercicio de 1910 fica orQada em 2.2. ;12:867 -
porá dos seguintes impos1os e titulos : 

e se com-

1.0 
2_0 
3.0 
4.0 
5,0 
6.• 
7.0 

s.o 
:. 9.0 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
113. 
19. 

20. 
21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

§ 1.• Renda ordluarla 
a) Impostos e taa:as 

Imposto de exportação ............................................. . 
Idem do sello, cust!u judiciarias e eruolumentos .................... . 
Novos e "olhos Direitos ........... . .................................. . 
Transmissllo inter-trivo , quota de 3 ao Estado .. . ............... . 
Transmissllo causa-n10rtis .•. ..... .... . ..... .... ............. .. ...... 
Pa5llagens em Estradas .de Ferro ......... . .. .. . ............ . ........ . 
Matriculas e annuidades em eshbelcimentos officiaes de ensino e 

25:000 de penaGes p3"'8S á. Assistencia a Alienados ....••.. . 
Imposto sobre exportação de ouro e di!lmantes ........ ..... ... .. 
Imposto territorial. . . ....... ... ..... .. .. ............................. . 
Imposto de consumo de bebidas alcoolica , agua.s mineraes artitlciaes 

e vinhos arttflciaes •. • .. .... ... ... . ......... .•. .....•.......... . ..• 
Imposto de iudustrias e protlssG ..... ................. ... ........ .. 

Taxa add!cional de 10 % sobre Novos e Velhos Direitos transmis-
allo causa-mortis passag~ns em Estradas de Ferro e industrias e 
profissGes e sobre o consumo de bebidas alcoolicas ........... . ..... . 

b) Outrastconlribuiç-.,es 
Cobrança da divida aciiva . .. .... ......... ........ . ........ .. ...... . 
Quotas de fiscalização por parte de emprezas ou institutos fiscali-

udos pelo governo. . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •...•.•.....• . 
Renda da Imprensa Official. ..................................... . .. . 
Renda dos terrenos diamantinos ... ................................ . 
Renda de terras devolutas ......... . ............................... . 
Juros de apolices pertencentes ao Estado (9} ••.••• • • ••••• • •••••• • •• 
Juros e amortização dos omprestimos ás camaras municipaes de Ca-

rangola e '.Jose' de Além Parahyba ...... . ......... ......... .. 
Renda de aguaa mineraes e feiras de g~do .... : .................. .. 
Arrendamento da Estrada de Ferro BaJna e Minas ..... : .•.......... 

Jur~~a:~is2:a aifgl~1~~ .~~~~~~. ~~. ~~~~. ~~~. ~. ~~~~.~~~~.~. ~~~~~~ 

§ 2. • Renda ea:tro.ordinaric. 
f 

Ronda eventual comprehendidas as multas por inlracçGes de leis 
regulamentos e contractos e a sobretaxa de 3 francos sobre sacca 
de c fé exportado ............................................... .. 

Repo içOes, inclusive renda dos proprios do Estado, por venda ou 
arrendamento .................................................... . 

Renc1a de fianças crimes ............ ..... ...... .... ...... , •• , •. , •.• . . 

125:0 000 
250:000 000 

1.000:009 000 

600:000$000 
1. 800.000 000 

399:000" 

550: ~ooo 

1:250$000 

5. 200:00 000 

Total..... .............. ................. ........ ...... ...... ... 2t.562:867$500 

Art. 2. 0 Fica o gov rno auctorh:ado a receber e a restituir oa dinheiros provenientes do em-
prestimo do cofre de orphlos, dos bens de defuntos e ausentes e de outras orlgans. 

Paragrapho nnico. Os saldo3 ou excessos entre os recebimentos e as r stitul Ges poder ao ser en:-
pregados em despesas do Estado e ser!lo levados ao balanço do e:xercieio. 

Art. 3.0 Fica o governo auctorizado a reformar a Caixa Economica do l!;stado, debai o da~ se-
guintes baaes: 

1.• Limitar o deposito para cada caderneta a quatro contos de reis; 
2.° Crear o sello economico para facilitar a nfrada de pequenas quantias; 
3.0 Contar os juros pelo anno commercial em Ioga r do civfl ; 
4.0 Pagar a porcent aem de 2 aos agentes, sendo 1% sobre a venda de sello e 1% abo~do 

no fim de cada anno pela ecretaria; sobre o liquido das entradas apurado no 1. o e no 2. 0 semestres ; 
5. Trocar s cadernetas emittiaaa por novas, deaccordo com os termos desta lei ; 
Paragrapbo unico. Ate' definitiva reorganizaçllo da Caixa Economica, poder! o governo sustar 

a entrada de novoa dt>po itos. 
Art. 4. • Durante o mesmo exercício fica o govern? auctorizado a realizar a cobrança amigavel 

ou judicial da divida activa, podendo entrar em accordo com os devedores, transigir e alliviar mul-
tas, eliminando do quadro os devedores insolvaveis resguJUdados os inter~es do Estado. 

Art. 5.° Fica egualmente auctorizado o governo do E..tarlo a reformar o processo de arrecada-
çllo do imposto de e:s:portaQAo do cafe' podendo elevltr as taxas sem prejulzo doa prodnctore do 
Estado. 

Art. 6.0 • Serilo escrlpturada.s sob o titulo ..YndemnizaQ!!es• as rendas dos exerci cios anteriores 
que, no anno d 1910, Corem arrecadadas. 
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CAPITULO li 

ORÇAMBNTO DA DESPESA. 
Art. 7.o Durante o exerclcio de 1910, fica o Presidente do Estado auctorizado a~ despende' a 

quantia de 21.076:301$647 pelas duas Secretarias .-to Estado com os serviços especificados naa aeguln· 
ate rubrlcas : 

I. u. 
UI. 
IV. 

v. 
VI , 

vu. vm . 

IX . 
X. 

XI. 

XII. 

XIII . 

XIV. 
XV. 
XVI. 

XVII. 

xvm. 
xrx. 

XX. 
XXI. 

XXII. 

xxm. 

§ 1.• Seeretarla do Interior 
Subsidio ao Presidente do Estado •......• . .......• •..• ...•.• 
D!'llpesa com <> custeio ~o Palacio e suas depend.enciaa ••.• •. 
AJuaa de custo ao Prestdente do Estado .....•.•....••.. · • 
Secretaria do Intel'io.r : 
a) Peasoal. •....... . •• . ...•..••...•... . .. • .. ..•• •.• · •••• .••••• 
b) Expediente e tele~rammas, inclwuTe 3:000 000 para a 

çua.rda do Palac1o ••••.... •.... •.•....•...•...•..•.•...•. 
Substdio aos senadores.. • • • . . . .................... . ........ . 
P~oal e expedieqte da Secreta.r\a do Senado e 5:000$000 
para~ bibliotheca ......................................... .. . 

Subsidio aos deputados .... . . ........................ . .. .. .. 
Pessoal e expediente da Secretaria da Camara, apanh meu-
to dos debates e 5:000$000 para a. bibliotheca e · 4:3008000 
para. um official bibliotheca.rlo • • • •......• •••.• •.. ....••.•. 

AJ. uda de custo a senadores e deput&doa . ....... . . ..... , .... . 
Apanhamento doa debates do Senado ................... ... . 
~tratura e justiça do Estado, inclusive a gratiflcaçDo de 

10 ~ aos m~t.rados de mais de 80 imnnos de serviço . •. . 
Pessoal e expediente da Secretaria. da Policia e 5 delegac\as 

auxiliares, sendo uma na cidade de Passos e ajuda de 
custo a delegados auxiliares, inclusive collaboradores· . .. 

Carcereiros das cadeias do Estado, pessoal da de Ouro Preto 
e m:úa 30$000 por mez a cada um doa carcel'elros das 
cadeias de Barbacena, Juiz c e FórL~o, Uberaba, Diamantina 
e Pouso Alegre ............... . .................. ........... . 

Sustento, vestT>ario e curativo de presos pobres ........... .. 
Diligencias po>liclaes e estatistica criminar ... ...... . .... .. .. 
Força Publica : 
a) Pessoal .................. .... ... . . ... ... . . .... . . ......... . 
b) Etapa para 2.000 praças a 900 réis na L!'edía .... .. .... .. 
c} Fardamento para 2.000 praças .. .... .. ................ . 
d) Gratillca9Ao a reengajados a 200 réis .. . .. . .... ........ .. 
e) Forragem e ferragem e medicamentos para os animaes 

e forragem para os dos oftlciaes montados .••.. . .. .. •. 
f) Ajuda de custo a officiaes em transito . .. .. . .. .. ..... .. 
g) Remonta dos animaea do esquadrão e dos animaes dos 

officiaes montados .......... .. . . ..... ... ............ . 
h) Compra e concertos de armamento, muni9Ao e equipa-

menao .... . . .. ...... .. ........................ .. ... .. .. . 
i) Aquartenamento, enterramento, expediente, luz e 

1: )()() para a conservaçao da Linha de Tiro .. ..... 
Soccorros pt1blicos, sendo 4:000$000 ao Instituto Vaccinoge-

nico de Juit de Fóra_, de~~-que se obrigue a fornecer 15.000 
tubos de nccina; :>:000$000 ao hospital de S. Salvador,de 
S. Jose' de AJêm Pa-rahyba,para a construcção de um .P!':-
vilhlto destinado ao tratamento de tuberculosos ; 5:1J00$ 
á. ~lg_a ·Mineira contra a tuberculose de Juiz de Fóra 
2:C00$000 para auxilio ao pavilh1lo de tuberculosos da 
Santa Casa de Mísericordla de ltaJubá e 2: 000 para 
auxillo:ã Santa Casa de Misericord1a de Ubá, em constru-
cçJio .•• •• •••••••••••• • •••• •••• •••• •••••• • ••• ••• ••• • • •• • •• • 

Asa! ten~ia a Alienados de Barbacena ................ . ..... . . 
Instruc9Ao Publle& : 
a) Pessoal . .. .. ......... . ... .... ......... . ... .. .... . ......... . 
b) Fornecimento de livroa e mobiliaria eseolal' . ....... .... .. 
c) Constl'ucçllo, reconstrucçDo e limpeza de predios ...... .. 

Escolas Normaes suspensas e Escola Normal da Capital ..... . 
Internato do Oymnasio :Mineiro : 

a) Pessoal, sendo 1:800 000 ao economo ......... .......... . 
b} Pessoal contractado ............... ... ... , ........ ...... . 
c) Expediente e propaga.nda o 400$000 de gl'&tifiea9Ao ao 

Secretario ... . ........................ : . .............. .... . 
d) Sustento db alumnos pessoal Interno, sendo 3:000 000 

para o custeio de gabinete de scieoclas physlca.s e natu-
raes ... ...... .... .... ..... ...................•..•.. . .... .. 

e) GratiftcaçAo ao delegado fiscal. .... ...... .. ...... ... . .. .. 
Externato do Gymuaslo Mineiro : 

a) Pessoal.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ....... t ••••••••••••••• 

b) Expediente ..... . .............. . ........ ........ .. ....... . 
c) Gratitlcaçll.o no delepdo fiscal .......... . ............... . 

Escola de Pharmacia, pessoal, expediente e custeio de la.bora· 
to rios ... . .... .. .. ...••.. .•.. .....• .....•.• . , .••..•••.•.• , 

30:000= 6: 
6:0001000 

1.50:880i000 33:= 88: 

48:0701000 
176:640$000 

74:300$0()0 
36:ocot000 
13:"5011$000 

1.558:560$COO 

76:060 OOJ 

42:480$00() 
410:\lOOtOOO 
34:000$000 

) .521:227$500 
657:000$000 
200:000$000 
30:000$000 

20:000$000 
10:000$000 

2:600 000 

3:000 000 

51:000$000 

1~;= 
3. 043:480$000 

~=~ 
57:16õiõ00 

74:900$000 
9:000$000 

2:000$000 

33:600$000 
3:600$000 

76:660 000 

!;= 
46:000$000 



XXIV. Archivo Publico : , 

a) d~ej!f~. el~~~~~~~-~~- ~~~~~~~-~~~~ .~~-~-~ -~~- ~:.t: -~·~ 
b) Acquisiç!to e copia de- documentos ••. ; ...... ~ ... . ....... . 

XX.V. Expediente com eleiçõe3 estadoaes .. ........................ . 
XXVI~ Sellos poataes p.a.ra a correapondeo.cia ft(ficial ........ . ... .... . 
XXVII. Costas em processos crimes . ........... . ............ . ...... .. 

XXVHI. Expediente do jury ......... ................ , ................. . 
XXIX. Esames geraes de preparatorios.. .. . . . • ....... .. .......... .. . 
XXX. . Eventuaes .. .. •...•.. : .... : • .. : . . . .. . . . • . . • • . . .............. .. 

XXXI Auxilio â pobresa: 
a) Aos hospitaes de O'uro Preto Queluz, Gr!to Mogol Ca-
ran~ola. , Itabi.ra Diamantina Sabará, Pitanguy Sauta. 
Luz1a do Rio das Velhas, Barbacena S. JoAo. d'El-Rei, 
Lavras, Caldas, Marianna, Pasaos Arassuahy 'erro, Cur-
vello Mar do Respanha., e te Lagoas Pará Turvo Bomtlm, 
fiio Preto Campaohll Ponte Nova, Formiga, Rio Bl'atlco, 
Leopoldioa, !miz. de Fóra, Dores de Boa ESperança Dores 
do Indayâ, Minas. Nons Uberaba, S. Gonçalo do Sapu-
cahy, Oliveira, ltapeeer1ca,. Montes Clar-03 Cataguazes, 
ThcophiJo Ottoni, Ouro Fino Muza.mbinho, Itajubá, Além 
Parah hll Alf'enas, Baependy, Araxa Bom Despacho, Po-
os de Caldas, P.almyra Rio No\!o Va.rainha1 Guara.nezia, 
. eba.stillo do Paraizo Caeté, Santa Rit& ao Sapncahy, 

Yilla N{)va de Lima, Taboleuo Grande, Piumhy, S. Joao 
Nepomnceno, Pouso Alegre Passa Quatro, Chri tina, Vi-
çosa Monte Santo a 2: 000 e a. de Bello Horizonte a 
5:000"000 .. .. •••.•..•. ...•. ....•• ••••• .•..•.• •.•• .•.••• 

b) Ao hospital de Laza.ros de abará, aos Asylos de Or· 
phãos .de Mal"ianna, Bubacena e Juiz de F'óra; ao Colle-

io Maria Auxiliadora. de Ponte Nova, au recolhimento de 
. Joilo d'El-Rei e ao Asylo Francisco da rnesma cida-. 

de e ao Asylo de N. S. da Conceição da cidade do Serro 
a 2:00 000 cada um ; á Pi.a União de Santo Ant{)nio e 
Asvlo de Santa . Izabel de Onro Preto, a 500~000 . . •. ...•• 

c) AÕ.:~ Asylos. de i\1 callubas, dd Diamantina, de S. Lol.z de 
Caete' e de ltambacury, a 4:000 000 ...... .... .......... . 

d) A:o Lvceu de Artes e Ollicios de Ouro Preto, sendo 
1 :200$boO para a subvenção á cadeira. de portugue~: .. .. 

e) ubvençllo á Faculdade Livre de Direito .............. .. 
{) Ao As Jo· ria Velhice desamparada de Ponte Nova, e &O 

Recollúm\lnto de Pobres e ao Hospital de Saude de Dia-
mantina, a 3: 000 . ...................................• 

g) A' EBcola Livre de Musica da Capital. ...............•.• 
XXXII. Inspecção technica dQ ensino ............................... . 

omma .............. ... ..... . ........... . 

§ 2.0 eretarla da!!f Finança.• 
I. a) Pessoal da ecretaTia ...... . ......... .. .................... .. 

b) Expediente passes e telegrammas ........................... . 
H. Recebedoria de Minas na Capital Federal : 

a) Pessoal. ...... .................. ... ........ ..... .... ..... .. .. 
b) Expediente e aluguel de predio ........................... , . 

III. erviço da divida. fundada: 
a) Juros .......... . ............................................ . 
b) Amortizaçlo .................................................. . 

IV. GratitlcaÇllo e porcentagem a collectorea d escriv!les .......... .. 
V. Fiecali2aç!to ·especial· das rendas .................. ... ......... . . 
Vl. Pessoal da recebedoria e pontos flscaes ....................... .. 
VU. Porcenta11ens a. estradas de ferro ............................. .. 

' III. Aluguel a e ca:;as para. Recebedo~ias e Pontos Fiacaes ..•.....•. 
IX. Jur~{!~ :m!er~~:: .. ~~- ~-~~~-~ .. :.~e .. ~~~~~~~ .?a .. ~~~~-~~~: 
X. Imprensa Offlcial (pl.'ssoal e material) ......................... .. 
XI. Reposições e restituições..... . . . . . . • • . . . . . .. • ............... .. 
XH. Aposentados e refor:nados ..................... .... ...... .... .. 
'=\TI· Impressllo de estampilhas e de talões .................... .. 
XIV. Exercícios findos ... . .. . ...................................... .. 
XV. Cusias em causas da fazenda .. . . ............................... . 
XVI. E:ventuaes ..... ... - · ......................................... .. 
X VIL Empregados em disponibilidade ..... ....................... .. 
XVIn. GratiftcaÇllo de lO 0/p. a fuoccionarios noa termos da lei n. 425, 

de 17 de ago tó ue 1906 ....... . ........................ . .. . 
XIX. Pessoal da Directoria. da Viação, Obras Publicas e Indnatr.ia, 

inclusive' gratttl.caç!lo- uddtclonal aos engenheiros ftscaes daa 
estradas de fe~ro · e aguas mineraes, ao pessoal da aecç§o te-
chnica e indllS'tria min,eral e aos Prefeitos de Caldan e Ca-
xa.mbu' ........................................... . ........... . . 

1'35!000 000 

17:000$000 

16: 000 

1 :400~000 
50:000$000 

!60:410 
28:000 000 

147:840 000 
9:000'000 

3.925:660 120 
1.489:214 3(5 

633:1 ()()() 
260:380 000 
400:900,000 
390:600$000 

30:000$000 

80:000$01)0 
2()5: 180 (}(lO 

20:000 000 
210:219 652 

6:000 000 
60:000$000 
16:000$000 
11:500 000 

162:400 000 

20:000$000 

234:520$000 

• 



XX. E'xpediente e eventuaea ... ..................... - ~ ··· ...•.. , .. , ....• 
XXI. Fisealixac;lo de feira do gado ....... . ........................... . 
XXII. Terrenos diamantinos ...... . ............. hA ................... . 

XXill. Obras Pnbllea.a . . . ............................................ . 
XXIV. Pessoal da Direotorl& de Agricultura, Com ú!o, Terraa e 

Colomzao~o, tnelu.siv:e 7t601 000 para dota auxiliare. pro&. 
sionaes do Laboratorio do nalyaes, elevados a 4: 000 oa 
veneimoü~.! do actual aiUiliar profiulonal .••••• ·-·--· ...... . 

XX. V. Expeclien'te . .......•......•.... -.. .................... , •..•...... 
XKVL Pea8o&l e expedien1e da Janta Commerclal, sendo S:600eoo<l 

l:ra vencimentos anno.aea do Secretario ................... . . 

xxvu. ~~~~~~~:: .~~~.~~~~ .~ .~~~.~~-~~~ .~~ 
XVIII. Introdoeçlo de imm:tgrantea e cWJteio daa colonl&a e:xi.rien-

'tea •••••••.• ••• "'.......... .• . • • • . . •• • • • . . . •• • . • • . • ... .... . ... . 
XXIX. 
XXX . 
~XXI. :xxxn. 

Colonias tndlgenaa .................... "... •• . . ........... . 
Medlçto e d marcaçllo de tel'raa ....•.•• - ...... .............. . 
Compra de vaccina antt-carbuncnlosa ....... ..••.•...•. . -· •• 
Pl'opaganda do cafe' snbvençao e pr mioa ás eoope1:a11vu 
agrtco1as, npolliç~a, pl'Bmioa agrícolas e putol'ia mtrodn-
cçao de reprodnetorea, ensino agrícola e zoo "'hntco, Iazen· 
das modelO e mais aemçoa concernente. ao desenvol'fbnento 
economico do FAtado ....... . ....... . ........ ~ ............ ·~ • 

Somma .......... ... ... .... .. .... . ...... ... ~··· 

Tot.al........ . . .. ............ . ... . ... .. ......... . 

Art. 8. Fica o Presidente do Eatado anctorisado : 

10:000$000 27:= 2:4 000 
800J000 

11U:9f0$000 
5:000$000 

111380$000 

26:760$000 

80·m lo; 
16: 
20: 

1."0:000$000 

11.~:864 147 

21.018:301$641 

I. A abrir el' di s aupplementa1'es com á.s formalidade~ preacl!lptaa no ut. 18 d .lei n. 2.314 W. 
11 de junho de 18i6, e o •servadas as disposições dos paragr pboa do art. 5.• da lei n. 19, de 2fi de 
novembro de 19011 ás a~rulntes tnbrieas do art. 6.0 da pretente let ca.ao se veriftque nlo terem lido 
aufficientement~ aotados : 

Ao§ 1.o n. XIV-sustento, vestwmo e cnrlrltvo de presos pobres; 
Ao n. XVI1 do mesmo pa.ragrapho.-Soccorroa poblicoa; 
Ao n. XVIII do mesmo paragrapbo.-Aallistencia a alienados ; 
Ao n. XXI (letra d) do mesmo paragrapbo-Suatent4> de alnmnoa e pessoal lnterno ; 
Ao n. 10 do 2.0-Seniço da divida fUqdada ; 
Ao n. IV do li 2.0 -Porcentagem a colleetores e eacrivlles; 
Ao n. lX do i 2.•-Juroa do empresttmo de orphAos e áa Catxe "Econozrrica ; 
Ao n. XIV do § 2.• Exe:rclclos findos. 
11 . A realizar operações de credito psra cobrir o deftctt que &b verifie&1', caso a renda orçada 

nllo seja aufftciente para aa despesas ordiilr .rias ; 
UI. • realizar opera~,;Oes de credito >al'& occorrer ás de5pe!&S com a gvantia de juros e sob· 

vençDea a empreraa que do taes favo:rea g -sarem caso seja lnsíúlleiente a renda ordinaria ; 
lV. A realizar operações de crediio n juidavei& dentro do exercicio flna.nce.iro. como aniectpaçllo 

da :receita, nl1o excedendo & terça pal'te d& receita orçada. 
Art. 9.o Fica aberto o credito da quantia de 20:ooo·ooo para acqutsiçAo do mobiliaria para a 

Camara doa Deputados; e, desde já, o neceasario credito aupplemen1ar para pagamento do excesso de 
deapesn que se veriftcar no n.7, 1 1. • do art. 4.0, d!l. lei n. 486, de 12 de setembro de 190& 

Art. 10. Fica aberto ao govem~' do .Eriado o credito aopplementar de 57:800 000 áa TUb:ri· 
caa dos na. V, VIl e IX do i I.0 do art. 5.•, da lei n. 486.. de 12 de setembro de 1 , pa:ra inde-
mnizaçllo daa deapeaaa feitas com subsidio e ajuda de cusío a deputados e senadores ne. sesdo 
extno?dln ria do Congresso ineiro, em mal'ÇO ; -maia o credito de onze contos de reia para aj uda 
de custo ao Presidente e vice-Presidente do EStado que aueeedenm ao extineto Pl'eaidente. 

Art 11. E' o Presidente do Ratado a.aetori1.ado : 
1. o A reorganiur a Impl'enaa omcial, adquirindo o material qne ro:r neeesaario, para. o que po-

derá despender a-.;' a quantia de 40:000$000 ; • · 
2. o A abrir o eYedito suppl'!mentar á verba - cPe oal da Secrelaria daa Finança~» -para paga. 

menio do accreaeimento, verificado em Tirlude do dec. n. 2 .529, de 17 de maio de 1909, ficando fl· 
xado em 5:4 os nneimentoa do cAuxiliar do Chefe da Contabilidade» da Secretaria das Finanças; 

3. • A re tttuir á. Santa Ca.aa de 181'ieo:rdla da cidade do TW'Vo a quantia que lhe foi de.-
contada, a ti tu los de exereieioa findos, n subvenÇÕéa ~ue lhe to pagaa o que fo:r apurado ou 
constar na Secretaria das FinanQ&a, e a mandal' pagar a ma Casa de Miaerieol'dia de ltabira as 
quantias que lhe foram consignad em Ol'çamento como auxilio, cahid.lu em exercício findo, como 
consta da Secretaria daa Finan98S ; 

4,0 A abrir um credito ate' a quantia de quarenta. contos de reis para lazer lace ás des· 
pesas a se realizarem com o Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia a reunir-se nesta Capital 
em 1910, e a conced~, o a&uillo de dez contos de rei& á Sociedade Mineira de Agricultura para 
que preste os sel'Viços que tem em wira. tlcan~o para isso aberto o nee&aa:rio credito. 

A.rt. 12. O Presidente do Estado abrira o credito que for nec ro no de •eriftear-ae tt.. 
ficiencla da verba no n. 12, do art. 7 .0, Jo cap. 2.o. 

Art. 13. AJJ d pesas de exerc1cloa anteriores que forem p&gaa pelo de 1911) se a.cripturada& 
sob a. tituloa- cOCAipeaas de exerclctos encerrados• e .Exerciefua ffildo1». 

Art. 14. O overno do Estado poderá Cl'e&r maia u aecçAo na Di:reciol'ia de .Aal'icul'tn.ra, rea 
org!I>!J!~~do-a de modo a satisfazer IQaia convenientemente o serviço publico, 1lcaucfo fixados etQ. 
4:&JU$000annuae os venc1men1oado almoxarile-(verba do§ 2.4, n. 24, do art. 7,0',doeap. 2.0• 

A. C.-39 



CAPITULO ill 
DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 15. Fica o President~ do Estado auctorizado a adeanta.r quantias, cont.rahindo empreati-
mos internoJ ou externos, afim de realizar melhoram,ntos nas estaçOea hydro-mineraes, onde .tis-
tam prefeitnraa já creadas. 

§1. 0 O valor dos emprestimos não poder§. exceder de lib!. 400.000 para todas as estações. 
§ 2.0 Para esse fim entrara o governo do Est.ado em accordo prévio com o respectivos 

Conselhos Delibera tivos1 allm de serem transferidas ao ~tado as ren1as municipaes e as prove-
nientes de melhoramenroa executados ate' a quantia nccessaria para os juros e amortização dos 
e restimos e bem assim dos adeAntamentos ate' agora feitos e das apol\ces já. emlttidas para en-
ca~açllo. 

§ 3. 0 O governo fará directamente o sorvio;o de juros e amortização dos emprestimos. 
4.0 As rondas que excederem do serviço de juros e amortização aerllo applicadas aos serviços 

locaes gela Profeiturl!t que entrará. no goso pleno de toàas as rendas depois de quites com o Estttdo. 
\l5. A Secretaria aas Finanças abri.rá conta corrente com cada uma das Prefeiturl'...s do Estado, 

inclusive' com a da Capital. 
Art. 16. E' o Presidente do Estado auctorizado a realizar operações de credito dentro ou fóra 

do Paiz, afim de unificar os emprestimoa minei.ros, fazendo a conversão da divida em condições mais 
vantajosas para o Estado, quer quanto a juros e amortizaçllo, quer quanto a prazos. 

Paragrapho unico. Poderá o Presidente do Estado f~Uer egual opera.ç1lo ate' lbs. 300:000 para a 
conversão da divida da Prefeitura da Capital, de modo a suaviaar, não só o serviço de juro e 
amortização. como tambem augmento de prazo para seu termo. 

Art. 11. O Presidente do Estado fará encontro de contas com a Prefeitura da Capital, levando u 
aeu credito serviços e tadoaes por ella feitos. 

1.0 Uma vez liquidad&s as contas a que se refere este artigo, fica ex tincta a divida activa 
do Estado, resultante de construcç!lo de casas para residenclas de funccionario publicos nesta Ca· 
pital, da qual trata o art. 3.0 da lei addicional â Constituição, n. 3, de 17 do dezembro de 1 3. 

2. • Gosarão deste favor, ficando exonerados de pagamento, os propriet.arios que tiverem 
pago as prestaçoes dP.vidas ate' o ftm do mez anterior ao que se referir o citado encontro de con-
tas do Estado com a Prefeitura da Capital. 

§ 3.· ma vez feito o encoutro de contas a que se refere e te arii.,.o, o Estado concor-
rerá com a quantia de 200:000'"'000 annnaes para obras publicas da Capital, ficando entendido que 
só essa quantia será fornecida Prefeitura dessa data em deante pelo Estado. 

§ 4 o Os favore,. constantes do§ 1. • são sómente applicaveis aos funccionarios, c,uer estejam ou 
oillJ em exercício actualmente, mas n!lo se éstenJem aos particulares que s!lo cessionarios de direitos 
das referidas C4Sas. 

Art. 1 ·. Fie mantida a disposiçllo constante do art. 1.0 da lei n. 467 de 14 de setembro da 
1907, podendo o "OVerno, para desenvolver a viaçilo ferrea do E~tado adquirir on alienar estradas, 
construir prolongamentos ou ramaes, remontar linhas ou fazer os accordos que julgar necessarios. 

Art 19. A r visão das collectorias sorá feita triennalmente e não annualmente, segundo dis· 
põe o dec. n. 2. B 2 e a lei n. 459, tomando·se o ultimo mez do trlennio anterior para substituir o ul-
timo mcz do rionnic a que se r efere a revis!lo. 

Art. :2J . O gov rno poderá r organizar as principaes collectorias do Estado, dotando-as de pes· 
soal mais numeroso, de modo a satisfazer á exigoncias do serviço publico. 

Art. 21. As va as de colloctores e escrivães serão pr henchldas por aquelles agentes ftscaes quE.', 
ale'm d~ satisfazer m ús elti encias da leglslaçllo actual provarem a sua pontualfdade no recolhi-
m nto dos saldos, na correcçllo de serviço na dedicação e intelligenoia provadas no exercício do car 
go e outro11 reguisitos. 1 

Art. 22. Os collectores, escrivlles de collectorias ou quaesquer agentes fiscaes terilo nos inven-
tarios administrativos, por termos e quaesquer outros actos que exerçam, custas eguaes ás quo 
silo contadas a outros funccionarios judiciaes pelo regimento de custa em vigor. 

Art . 23. :'\ão se comprehendem n.a 2• parte do§ 2.0 do art. 1.0, da lei n . 459, de 11 de setem-
bro de 1907,- •as annuidades pagas pelos alumnos dos internatos e coJleaios, pensões da Assistencia 
a Alienados e outros estabelecimentos, e mandatla recolher ás collectorlas, das quaes perceberão 
os agE.'ntes flscaes as porcentagens que lhes cabem pela legislaçAo em vigor, ficando revogado nesta 
parte o§ 2. 0 doart. 21 do dec . n. 2.12,d\) de janeiro de 1908. 

Paragrapho tmico . Ficam abonadas ao agentes flsca as porcentagens que deixarAm de per-
ceber por tae;; arrecadaçl>es, em -virtude do § 2.0 do citado artigo e dec. n . 2.182, a contar da data 
da ua execuçllo, cujo pagamento será feito pela verba respectiva do orçamento do exercicio corrente. 

A.rt 2-t. E'mantida a disposição do art. 5. 0 da lei n. 470, del4de setembro de 1907, relativa 
ao pagamento de subvençOes a casas de caridade; a disposiçllo dos art.s .ll, relativa á. ajuda de cus-
tas de d legados auxiliares; 12, quanto aos premios aos exportadores de maia de 50.000 kilo~ramme.a 
de manteiga; 14, quanto ao reg1stro de titulo de pharmaceuticos ; 15, quanto aos distr1ctos de 
en"enhnria do Est do todos da lei n. 486, de 12 de setembro de 1908. 

Art. 25 . Ficam revogadas as disposições em contrario. · 
ala das commissoes, em 14 de agosto de 1909.- Heitor de Souza, presidente e relator. - Anto-

nio Moura.- Argomiro. de Rezende. 

0 M8fYO 8R, liEPUTADO pOdO e obtem dill· 
pensa das formalidades regimentaes para qae 
a redac lo final que acaba de apresentar 
seja discutida o votada incontinonta . 

Lida, pois, e posta om disoo!!sl1o a referida 
rodacç!o é a mes na som debato approrada 
e romottida ao Sena1o. 

o sR. JoÃ'l LieBoA, om noma da cJmmisslio 
d :1 Instruo i! O Publica, apres t> nta o seguinte 

Parecer e redacção para 3... discussão do 
projecto n. 75 

A commisslio de lnstrocçlo Publioa1 á qual 
fui presente o projecto n. 75 com as emen· 
das approvadas pela Camara em 2.• discas· 
são, apresentai o, redigido conforme o ven· 
oido-e é de parecer que seja sobmetttdo á 
3 ... discoss!o o approvado. 



Sala das c ·Uib, .~ P, 14 de agosto de 1009. 
- Argemiro de Resende. 

Projecto n. 75 

O Congresso Legislativo do Estado..ade Jdi· 
na9 Gora s decrota : 

Art. 1. · Fioam equiparados os van.cimen-
tos do corpo docenrü do Oymnasio Mineiro 
(Externato e lot~rnato) ao.s dos lentes e pro· 
fessoras da E11cola Normal e Cureo Fuodamen 
tal da Capital do Rstado. 

§ 1. • O Re~tor do Externato porcebeJ á os 
mesmos venotmentos que os dtrectores da 
Escola Ntrmd e Curso FllDdameotal. 

§ 2. • Fic~Am elovlldoa a 2:000 000 os ven-
cimentos dos inspeet:lres dE\ aJumnos e a 
1:6001000, 1:26) 00 e 1: oosooo, respectiva-
ment(', os actnaes vencimentos do porteiro, 
c ,ntinno e servente do Externato. 

§ 3. · Os venoimo tos do secretario do ln· 
ternat? serio de 4:000 000, sem diretto a 
gratittcação de especle algoma, qoer como 
bibJiothecario, quer :por servioos oxtraordi-
nario~. como soja o de guarda livros. 

§ 4. · h" areado o logar de auxiliar doso· 
cretario do Edernato com os vencimentos 
annua s de 1:200 000. 

§ 6. · Por occa iio dos exames o economo 
auxiliará. ~~ secretario do Internato na orga-
nizaçlo das listas de chamadas dos alomnoa, 
no regietro dd notas, ta expodiç!o de bole-
tins e em ootros servicos de expediente, 
sem outra (lratiftcaçiio além do 2001000 an-
nnaes pela verba npodif·nte. 

Art. 2. • 'Picam abolidas as propinas mar-
cadas por lei aos mesmos lentes o pro tesa o. 
rls, pelo serviço de exames do curso do 
Oymnasio Mineiro, aos quaes aeriio elles obri-
gados independeute de outra remllDeraç!Lo 
além dos seus vencimentos. 

A:-t. 3. · Cada lento ou professor será 
obrigado a lacoionar até ao maximo de qna· 
tro horas por dia, si ssim o exigirem as 
neoosüdades do ensino. 

§ 1. • o governo expediri., em regulamen-
to. n!o só instrucções sobre o modo de sub· 
stitoiçiio dos leotes e prol' ssores entre t-i, 
•tteadendo, quanto possível, á eqnitativa 
distriboiç!o dos trllbalhc-s leotiv s, como tam· 
bem pro videnciará sobre as medUas que me· 
lbor consultem á organhaçio gymnasial, 
de aoo ~ rdo com as presoripções vigentes 
do Codigo do Ensino. 

Art. 4. · Fica o governo auetorilado a 
modificar a distribuiçAc do t'odno pratico, na 
Escola de Pbarmaota de Ouro Prc:to, deven-
do cada lente dar o maior no mero pos i vel 
de exeroioios praticas extraordinarios, setr.· 
pre qoe exceder de quarenta o numero de 
alomnos frequentes em oada se rio. 

Art. 5. • ll'loam eqoiparado3 os veaoimen· 
toa doa lentes da Escola de Pbarmacia aos do 
corpo decente do Curso Fundamental da Ca · 
pital do ~ta do. 

§ 1. • Além desst>s venoim;:.ntos nada mais 
perceberllo os lente~ pelo terviQo exnaor· 
dinarto de soas cadeiras em bem do ensino. 

§ 2. • O director da Escola perceber á além 
de aeos vencimentos de lenta, mtia uma gra· 
tiftcaçlo anooal de 1:2001000. 

At't. 6.· Ficam t\xadoa em 4:000100Q, .••• . 
l:t40$000, 1:600$000, 1:2001000 e 1:155$000, re-

specti vamente, 011 vencimentos annnaea do 
eeoretario·bibliotbecario, do amanuense, por· 
telro, continuo e servente da Escola. 

§ l. · O actual amannense da E~ cola terá, 
além das foncções regulAmentares de que 
j& se incumbe, mais o encargo de oonser· 
var e zelar todo o material de ensino da 
Escola, qoe goardará mediante inventario. 

§ 2. • Fica desde já. areado mais um lo· 
gtr de servente, na Escola de Pbarmacit, 
com os mesmos vencimentos tlxados naeta 
lei para os aotuaes serventes. 

Art. 7. • Para remonta da Bibliotbeoa da 
Escola. a cargo e responsabilidade do seore· 
tario, é t!xada a -verba de 1:000 oco, aonoal· 
mente, qu'l será empregada na aoqusiolo de 
livros e revistas de pro'leito para o eneino. 

.Art. 8. • Fioa o governo anotorizado a re· 
org2nizar o curso pbarmacentioo, de ac-
cordo com o novo C. digo fio en~Jino, que for 
promulgado, aprove.tando, quanto possível, 
disposições applicaveie de leis anterloree, 
qae sejam de oonvenienoia parr. o estabele· 
cimento o sons fins. 

Art 9.· Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das oomm"ssõoE!, 14 de agosto dé 1909. 
-Xnier Rolim.-Jolo L\sboa. - Argemiro 
de R~ende. 

0 MB.MO SR. DBPUTAD) pede O obtem diE· 
pensa das formalidades regimentaes para 
qne o projeoto que acaba de spresentarsej\\ 
dado para a ordem do dia ímmediato. · 

Fica sobre a mesa para a ordem dos traba· 
lhos. 

0 SR SBNNA FIGUBlBBDO, por parte da 
oommi&Si o de Orçamento, envia á Mesa o 
segnlnte 
Parecer e redacção ao projecto n. 76, para 

3.• discussão 
A oommfssão de Ortamento, examinando o 

projeoto n. 76, já approvalfo em 2.• discns· 
slo, com emendas, otferece-o redigido para 
3.•, conforme o vencido, e é de parecer 

Qae seja snbmettido a debate em terceiro 
turno e approvado com uma emenda que 
apresenta. 

O Congresso Legislativo de Minas Oeraes 
decreta: · 

Art. 1.° Fica o governo do Estado anoto· 
riudo a garantir o juro annuPJ até 6 °/0 , até 
o oapttal de Jlbrs. 2.000 000 (dois mUhõea 
esterUnos) a um banco que se tundar no E~· 
tado par operar sobre oredlt-o agricola, nos 
tnmos da presente lei. 

Pllrtgrapbo unioo. O govfrno poder à. f•zer 
ajustes preliminares que lorem necesaarlos 
par .a a organlsa(lo do banco. 

Art. 2.0 O capital será representado por 
aceões de libra. 20. 

Art. 3. o As operações do banco elo: 
I. o Poi' de6contoa e redesoontos : 
a) Da le\ras agrioolae represenlativas de 

prcdoctos da lavoura do Betado, de prom· 
pta v~nda e Dlo suscepUveis de deteriora· 
çiio; 

b) De letras ou ordene de lnradores sobre 
oommisearioa ou expoitadorea doe generos 
de prodncç&o do E9tado; 

c) Por frootos ou prodaotoa dados em ga. 
rantia, podendo, a juizo do B1nco, ser de· 



}aoeitt.dba em armnens deaignados llelo mea· 
mo ou qne lhe pertençam. do conrcrmidact& 
e~om os r gulameoka em vi1or ; 

à) Por dePconto de letras aeoeitas por 
agricultor; P, induatriaeR ou exportadores, 
com garantta ,.e doas drmas reoonbeúida· 
mente R(\Jvaveia. 

2 o Por ompreatimos ou a.Sianía111entca IJ&· 
rantidos: 

a) Por penhor agrieola; 
bJ Por penhor mercantil de ütnlos da di-

vida publica teteral oo eeadoal ouro, prata 
u pe<lraa precioaaa e com pre•ia aucco• i 

z.acAo 41 0 governo,-de \ltoloa de dhida mu 
nioipal, ao(Õ81t1 IE>tras ou deb.entore• de 
bano• ou ol'mpaohias ; 

c) Os trock»a ou prodoptos dados em ga 
rantia pode1l01 a joill) d-G Banco, t-er ·•epo i· 
tadoa no armazena de&igna.d a por elle ou 
que lhe pertenoam ; 

à) Por adiantamento , a titulo de empl't'S· 
ti o ll(lb•·e colheitas peolten\es, resPr••ndo· 
1 e ao Baooo o direito de nomear emprt>gados, 
por nonta do devt>dor, para a tleoaJJnçlo ou a 
1\lJil'(bfl "88 rtitaR oolbettaj:; 

e) Por warrants emittidos de aocordo o m 
a lei; 

f) Por pt il[ eira bypotheoa de 1m moveis ru 
raes ou urbano,., d · rect~& ou por oes ao; 

g) Por- credttoa ou ooata corre •te& com 
garant1a bypotheoaria. ou pignoratioia ; 

h) Por dc..po&itott, a pruo tl:xo, ou em oon· 
ta corrente oom juros, podendo o Banco ter 
um~a oartefrat oommeroial, na qualMpphca.rá, 
no maxlm", e m tt rço do capital. 

3 . o Por opera&oõee diVeJ'811tl, ll joi~o da di· 
rectoria e com c:onsentlmento oo governo . 

Art. 4, 0 Os emprestimos feitos sob garan· 
tia bypo,becaria nlo poderio exceder a' um 
terço do valor das propri dadas agrioola€1, 
ou do 25 °/o do valor dos immoveia urbllnoe, 
e nem serão feitos por prazo maior c! e der. 
annoa. 

Art. 5. o Os adiantamentos destinados ao 
custeio de Javouraa aerlQ feitos por prazo 
nunca maior de dez{)ito mezes e o t~eu valor 
nlo poderá exceder á metade da renda me 
dia annu&l das me mas Jav. uras. 

Para.rapbo onico . A ruedia ~ando~ol sed 
determiolld& pelli produo~J.q dos ultimo qoa 
tro IDDOtt. 

Art 6. o A tua maxima que o Banco po· 
derlt. cobrar em todas as Hl&s ooeraçõrs, 
qtUJnto ao credito a.,ncola, será de 8 % an· 
nuaes. 

Art. 7.0 O Banco ooderá. rl'oe e r depo•itoa 
po · leltrtul a prazo d1o ou em conta corr nto 
de rnovimPnto 

Art. 8.0 O B•oro terá tlUa sMa n11 C11pital 
do Estado do Minas e podet á estabt>lPoer ft. 
JiaeA ou ttgeocba n~a praoas onde t.r oou 
venieotto. 

A· c. 9. o Ous lucros liquiltos ct o Banco , ex 
eudeok>s an dtvidend" d 10 °/0 ao anoo p•• a 
Oij aooiooi~t.a ... ser Ao destinados 25 °/0 pari\ 
as indemuizaoões da qo otias que forem 
pagas pelo Esta&do como garantia dA joros, 

AI t. 10. No t oo\rac\o qu for celebrado 
r a a ,. uouçlo des~ lei. estabelocwr·6 o 1o· 

"Terno 811 oltsusull-8 qoe jolgatr con eoi~nt a 
})Iara que o nco preencba os tlns a que se 
d ún•. 

Ptragrapbo onico. Tlear..as olaosotu oon· 
atar Ao 88 mod1dae necell"arias á tlscaJizatAo 
das operacõeF, prdendo Per rel!ervada ao go-
verno a oome~lo do dinctor·preaideate. 

A r~ li . Nt> meFml) ,.ont• 1 cto ser lo esta· 
helti ,.UaR •'-' pr nas appltoaveis &.s iofrac\õ'etl 
da rupet'tlvas Jausnla~: mohaa até 5:0001 
por mez. suspendo de garanfk. do jnroe, 
ndneidade cto oonr.raoto, etc. 

Al't 12. o B•nco que se or~anllar em 
virtude tfPsta lei tr r\lr6.. da ieen(lo de todos 
os iD~pt)atoR edadoaee. 

Art . 13. O prazo para a garantia de jllJ'Oa 
ser á de 2r» annoo, a P"rUr da data da oonast· 
tniç&o do 9a"oo e reoahirt. sobre o capital 
efr •ottvsmente rPalizalio. 

Art 14. Fi am revq11das as diFpoeiçõea 
em contrario . 

ala daP oom'llbFõ R. 14 d" agosto 1009-
j:enna Fu~u ireoo -h lo Lisboa .-Afr~JDSO 
Pt>nna Jnoior. 

Em n1a: 
Ao art . 3 o-8opprilra·P8 o n. 3.0 • 

8• 1& dll8 R ~SÕ9R 14 .tA &gol'tO dd 1009.-
Senna Figueirelto.- A f! •na o Penoa Junior.-
Jolo Lt hOit.-Airnprlmirse. 

O PB. Jod ALvB 1 por parte da commi alo 
de Coostituiçã'>, Legtslaç!o e Justioa. apre· 
senta o &t'guinte 

Pareccr ao prfljtcto n. 6t, para 3.• àlsctU8ão 

A commis~Ao lle Constituicão, LegialsQAo e 
Jnstio"~ a qoe foi prêst:nte o projeoto n. 611• 

approvado em 2.· cus Of&lo, é de Jl&r&cer que 
s~:ja o mesmo t.ubme\tilio 6. 3: discnsalo e 
~pprovado com a ~;eguinte redacolo, com 
que traD&itou em 2.·: 

O Congres o Legisla ti v o do E~tado de Mi· 
nas Gerae dacr.,, .. : 

Art. 1: .'\ inscripçlo de terro~.s e bemreito-
ria, para os Efrdilos do i posto terrlcerlal, 
ser6. fetta por arbitramento do collec\or aem-
pra quo o vslor da ultima alienaçlo for muito 
supetior ou muito inferior ao de inaorlpvlo 
ezliltonte, doando nessa parte alterado o n. 
IX do a . ~. 12 do doc. n. l 678, de 'i!7 de fe-
vereiro de 1904. 

§ 1.· A dispo içlo deste artigo só ae a-ppli. 
cará. qua ndo o vai, r da a~quisic!o se redu-
zir de 50 °/ 00 CXCedPl' de 500 °/o OU d& in• 
11oripçAo xist.,nt e nlo tiver em, nane ee-
guodo caso, l!o1rrid<> modificaçlo alguma as 
coodi\Õutl do immuv I. quer poJ r b3oetlcia 
mt-ot<> quu por bemt~itorbs qoe o ·valori-
te rn . 

§ !': Para o arb•trament., t;~ r-se-á em "ista 
o pr( 9 1 re ... l de cada umdad territorial cor· 
rente .oa luca.hdado .. ervind.o de base o qua-
dro compill'a.Ci • o dta v.lorea du p1 oprieda· 
deoR vizinhas. 

Art. 2.· Oa aollectores, sob pena de multa 
de 201000. 11c11m obri~a.d .; a a ful'l' na• in· 
scr1pçôet1 a.s u.odiftoacões que ruault.arem de 
partilo11& de immovei•, á vi \al de certidões 
oJOd re pectivos GUiouõea ou papmen'<IS, 
abr ínao \ttulos .. apeoiaea par .. o•da..oovo pro-
prie\a.rio. 

Art. 3.· Os ter·onoll toreiroR pertenceu ' 
ás Cam .. rll MunioJp~tos. •a trmandades 
às a• Rooi•cõ rs . q ·•aolto ocoopadoe por d' trl• 
otos, v11tas ~ ci •de•, · ão isentos do 1mpoato 
~rrl\Otia&l1 lncluido ... , portanto, nas · e.a 



de f!Oe tri\Q a ... _ ,, õ3. e, paragrapbos do oi· 
Udo decreto. 

Art 4 ·Revogam ae as dlapoeiçõfS em oon· 
trarto. 

Sala das commfssõea, 14 ffe agosto de 1909. 
-H~itor de SooR•.-Jofé Alvn.-Eioard•do 
Amaral.-Jclo Barroto.-A Imprimir-se. 

Comparece o ""· Joio li'rano<~. 
O 111.. JoXo AMTOlfl~', fOr p•rte da oommia· 

Pio de Obras Pobllou e ViaçJ.o, apre ent& 
o segotnte 

Projecto n. 81 
A aommisPio de Viaçlo e Obras Poblloas, 

a que tui presente o rtlqO~trimento doa oida· 
dlos Luis Blanc e Joaé AnSOnfo Tanure, pe~ 
dlndo pravJiegio par• trateg&l'flll aotomovels 
de sua propriedalle ou da co nhia. qoe or· 
ganilartm. na estrada que, paninao de Tbeo· 
phllo 0\ton\ e paaaando pelo Rio Preto e 
Luta, '\'&, á cidade da Arasaoaby : 

Con iderando que a reunilo de eidadlos 
p•ra os ,-raodee Ptaprt hen41mensoa iodll · 
'riaeP, como 1eja a appl'oxlmao&o do povoa-
ctcs, ~ti· k!.cto , 'Vil h , cidade" e mouioiplos, 
por um rapido e t•oil tye1emlt. de via,çl , 
foi, é e será um motrvo de jubilo para. o.t 
pode a• pobliooa; 

Considerando qoe a io'ciatha particular, 
em t>nuioa, necessita de- bnu)oa toriea que a 
Jl•rem d s tropeços e dtfdcold dea e tod.o, 
no aeu inicio : 

Con lderaodo qoe uma p.t.lavra de anim 
c;lo di. sempre gaobo de cana& a qualquer 
empreben tmento ; 

CooPiderando qoe oa petioiooarios o o de-
vem temer obstaoulo da parto do Coogres o 
Minei ro, que possa prestMr á real tzaçlo de 
tamanho e tio momento o tentameo, como 
eeja o estabelecimento de uma Unha de ao 
k ·movois qne Ugne a olclade ele Arassoaby 
l de T.lleophllo O'tont. jt. ligada ao littoral 
pela terro-via Bahia e.Mlnaa; 

B' de parecet' que ae ad-;:~te o seguinte 
projeoto de 1~ · : 

o Congresso Legislativo do Eetado cte Mf· 
n.aa Goraes deore\a : 

Art 1.· Fica ooneeclido aos oidadloa Loi:a 
Blano e José A.oConio Tanore, ou l empreaa 
que organizarem, 'Prhileglo por 25 annoa 
para e~ploraçlo, uso a go o cte uma linha 
.Ye aotomov~>ia p a carg e paaaagelros, 
ligando a c'iade de Thaop Uo 0'1oni t. de 
Ara Ulihy, pa ando pelos povoados do Rio 
Preto e do LuCil. 

Art. 2.· O privlleg.io p~&ra esta concesi!A.'l 
abrangerá uma flllxa de terreno de 18 k\lo-
mctroa ..,ara cada lado d~> ei%o da estrada 
c natruid» 

Ari. 3.· E ta conoeu&o nl.cl pod.e.ri. prejo-
tticar a algu , a !arro·via qntt, a. seu lado. te-
nha de p~s~ar ou neca.s l8 ool"t t" a Zl)na 
privilegiao a. 

Art . 4.· O Governo elo 
com o cone ioOIU'l , 
, depai11 de promnu~111 .. 

e o o 
1reobot, e oondlçõe 
meamu. 

Arl. 5. · Oa cooceasion rloll, ele aee do com 
a JegiaJaolo 'ftge te, terlo dtre to lt. pro-

çlo por Ultc pub • 

Art. ft_• E' tntr&Jateri •el o prlvtltt lo a ter· 
ceiroe, ank s de cone lo ido todo o e.OI'•too 
pelos oonoeeeional'ioa on comp nhia por efl .. s 
uraaobada. 

Art. 7.· Revogam.·se as di posicõca tiB oon· 
trario. 

g, !a das commi.aaõeP, aos 14 de aaoPIO de 
1909.-Jolo Antonio, rel.tor. -Campo/\ do 
Amarai.-A imprimiNe. 

DiBCU~l:O DB RBDACÇÕBi PINABI 

ProjecJo n. 15, de 1907 
&' lido e poeta em clltlcn'"'Ail a redaoçlo 

dnd do P"Ojeoco n. 15, .te 1907, QUA ooocre-
de o aUXIliO de ht.OOOIO 0 i 8 n~ Cua de 
Misericerdia de Rello 8ortJonte. 

Ningoem tomaotlo a pal&v-r-.t, ea~'e"l'a -se 
a dlsoosslo tloando a votaçlo adiadt por 
!llJta d& nlltnero legal. 

Ruspen i o se a ,e P! 1 per lO minutol'. 
R8 ber'a, pas a-Je a 

2.• PARTI! D.\. ORDEM D) DIA 
2.• DI'CUdiÃO DO P&OJEC'l10 N. 7.& 

n·spenuota a loitora, • requerimento do 
ar. E1iUa.rdo do Amar ai. é posto e ·• 2. a di&· 
ooulo, por artiRo", o projecto n. 74, sobre 
returma de oftlo)h.es e prllO!l.B da Brigada Po· 
lioia). 

E em debate é eacorradt a tiiseussAo, doan-
do acba 1a a vuta,!o. 

2 . • diseussã<r do project.o n. 79 
E' li.lo e poaío em 2. a disea&s!o, com UID& 

emenl! ~ ao art . l. ·, o projeDh n. 79, eu c-to 
rizand>J o P.esidente do Ertado a conceder 
reforma ao aoldaio do I. • 11ahlhlo, Mllnoel 
Lemos Goimarãett. 

Ningaem t·nnando a oala vr."s, encerra-se 
a dlscuasio, ficando adiada a votaçll.o. 

2.• d~tdo do projecto n. 50, d• 1.908-

FloalttlPnte disp~n aita a leitora, a rPq'le 
rimeoto do ar. Argemlro de R.e end,, é p11 t'> 
em 2.• discussão o seguinte 

Projecto. n. 50, de 1908 

.,.. O €lougreaso do J!stado de Minas Genes 
decreta: 

A·\. 1. · Das declaõe" d :t.~ Cam.r .s Mu-
niclp fll sobre rec.,nhecimenh de p:>dere~>, 
anuulla.~õal' dq dip!cm•s ou do t>leiçõa~~, de 
que r~nJte dualidade do O~tmaras no m: i-
ctpio. b 1 ve-rá. reeurao • us Pf n i v o~ que 4H á 
interposto p.ar.a a Camara CrlmiaiÜ cta a .. . 
laol(' , no pnozo e fó ·m• do art. l.082, l. • 
a 5 · do di. e. o. 1. 937, ele 29 de agve~IO de 
I906. 

§ 1. · E!luall'ecorEo deverá interpor ta a:· 
llem o pr. motor de jo tioa. aindll d.,p .. f de 
esgotadu o pr&l? leg~&l, t.l nll.~> t1ver bido in· 
torpost1> J)or insere sada. 

2~ cee ur•os rio na Rebolo 
distrtboidoa ao m mo: ret tor cio prkne.•ro 
d llee. 

· 3. • Sempre q e se der o caso aopra 
de dualidade de CllmaraiJ. dever&. cotiooar 

zm o· ao fa çõe!l: a 41o enoio 
· Ol', &' ae juJ do o r e pocn•O' l-e-

corao pela Relaçll.o, reconhecendo 011 cita oa 



Re~uerimtnto votados qae devam logalmento constitur a 
Camara. 

§ 4 • Prolongar-se á. ainda o tempo do Rfquerl'mos o adiamento da discus~ão do 
cxercicio da Camara anterior, no caso do projecto n. 50 por 24 horas, devendo o mes· 
ser preciso proceder se a novas eléi~Õ)l:l para mo figurar na. ordem do dia do segundll.·felrs. 
so constitulr a nova camara . o3la d~ts sossõeP, 14 de sg to do 1909.-

BettordeSousa.-JotàAlve .- Eduardo do § 5. · No ca o dos recursoP, !!. que se rc- 1 fero o art 1.082 do doc. n . 1.937, cada r F- 1 Amara 
curto r .:f o ri! ·S( -a a um só cidadão ou oleiçilo, Lido o por. ta €1 m disou~sAo t s e r equeri 
~?alvo o caso do sor interpostl contra toda a ment ' é o moemo approvado som debato. 

N da untis havendo quo tr - tar, o sr. PrO · 
Camara. sideoto designa para o dta 16 do corr ootl', a 

§ 6 . · A disoosicilo do art. 1.083 do me·- seguinte 
mo de . u. I ~37 Fómento t rá Jogar qaan;Jo 
as parte ~ não tiverem janto dooument o ORDEM. DO DIA 
ar ro~z :- a do perante o juiz do direito da co P .R I M B 1 R A P A R TE 

marca. Até uma hora da tardl3: 
Si' o rcccorrooto protestar juntar doeu A d 

meotos o rJtões p erante a R·lllção, bO reoor- Leitura e app !ovaç o a llcta. Expediente. 
rido eó será permittido fdei-J perante o Até duas horas da hrde : 
mesmo Tribunal. Apresootaç!'J de pue c cr~s das commis-

§ 7 . • Q aosquer qoe ~;ejam as diligencias sões. 
ordc n adas !lO julgamento dos recursos e lei- Apresentação do t~rojo cto , rcqU J! imeotos, 
toraes, rar-:e à u pcra~t~ o mos~o. relat r ..,do indicações, interpt>ll1u;õos ou moções. 
r~ourso. ou ~erante o JUIZ do _dtrelto da vil· DJSOUB•ào de requo ~imontos, in 1icações. 
pttal, _s• 'ss1m resolver o Tr1bunal, sempre 

1 
interpellaçõas e moções. 

com cthçAo das partes. At~provaoA.o de rac!accões ftnaes . 
Art. 2. · Haverá recurso suspensivo da Votação em seganda disoos~Ao do pr. jccto 

doei lo quo declare perdido o lJgar do ve- n. 74, sohre rof.>rma de o!ficiacs o praças 
rcador c podera ser iot9rposto p elo verea da Brigada Policial. 
tfor eliminado da camara, dentro do prazo Votaçll.o em soganda dJ tio n i9, auctori · 
de dez diat~, r.ontados de soa iotim11çào do zando o p residente do Estado a cc.nc ~der r o · 
a c to da eliminação, na fórma do art. I 082 forma ao soldado do J.· batalhã'l, Manoel de 
do mesmo dec. n. 1.937. Lt>mos Gul marileP. 

Art. 3. • No caEo de empato no juJga- Votação da rcdacção ftoal_d_o projooto n. 15, 
monto de quaesquer recursos om mataria de 19J8, que conoad.e o. au:r.1ho da IO:f)00$009 
eleitoral, terá voto 0 presidente do Tribunal á. Santli Cllsa de Car1dade do B~ll Hora· 
para desempatar. zoato. 

A•t. 4 . • Fica dot ogado o art. 22 da lei 
n. 371, de 17 da setembro do 1903. 

Art. 5 . • A multa, de qae trata o art . 30 
da lei n. 20t do 1896, será. pelo prosidonto da 
Relação imposta administrativamente depois 
de ouvido uma só vez o presidente da Ca-
mara ou quem noEsa qoalldade tiver reou· 
sado o cumprimento do accordio, em prazo 
que lho será. marcado, com oommunicação 
da multa em que incorrer o de immediata 
suspensão do cargo, sam prejuizo da 
responsabilidade penal, que se !atá etrc-
ct\va. 

BBGUNDA PARTB 
Até 4 horas da tarde: 

Segunda discus@!O do projecto n. 80, so· 
bre approvaç!o de contas do exercioio de 
1907 e 1908. «• 

Terceira do de o. 75, modificando a actuaJ 
organização do Gywnasio Mineiro o E•cola 
do Pharmacia. · 

Terceira do do n. 69, isentando da con,ri· 
boiç!o annnal de 2:000 000 os estabeleci· 
mantos equiparados h Escolas Normaes do 
Estado. 

Continuação da stgond& do do n. 50, de 
1908, sobre recurso das decisões das Camaras 
MonioipaeP, relativamen\e ao r eoonneoiman-
to de poderes e contendo oatras dif postçõe~. 

Levanta-se a setsilo. 

Art 6. · Das decisões dos juizes de direi-
to em reeu"so de eleição de j uizes do Il&2', 
do quo trata o art. 4.( § 2 • dl lei n. 375, de 
1893, poderá recorrer para a Camara Crimi-
nal da Relação o intaressado ou eleitor d? 
diatricto. 

Paragrapho unico. Applioar-Je-ão a estes 42.• SE :S \0 ORDIN~ .. RlA, AOS 16 DE AGOUO DE 1909 recursos as mesmas disposições da secção 
6 . • do doc. n. 1.937. PdB ' IDBNCIA DO PR. PRADO LOPBS 

Art. 7. • Revogam-se as dispo lições em SUMMARIO :-Acta -Expedients.-Apresentação 
contrario . de parecere•.-2.• discUSSllo do projecto n. 80.-

Sala das sessõe:s, 16 de agosto do 1g08 _ 3. • do de n. 75.-3.• do de n . 69.-Emenda..-
At gemiro de Resende Costa. _ Guibal.ti de Discursos doe ars. Zoroast~o Alvarenga e Nel-son de Senna. -2.• discussão do projecto n. 50, 
Mello. - A ris to teles Du,ra. - Campos do de 1908.-ConaideraçOea do sr. José Alves.-
Amaral. -João Barroso.- José Tocquevil- Emendas . -Discurao e emenda do sr. Argemiro 
le do Carvalhi). - Valdomiro de Maga- de Reseode.-DeclaraçAo do sr. José Alvea .-
lbAos. Ordem do dia. 

O sR. Jon' ALVBi em nome da commisaio Ao meio dia, feita a cbamada , acham se 
de ConstltufçA , Legie!aç!o e JostiÇt, envia á presentes os srs. Prado Lopes, Zoroastro de 
Me'!& o eegainte ' Alvarenga, Americo Lopes, Nelson de Senna, 



SLynt.a. P•o~ieHo, . a'Y me Gomes, Eduardo do 
Amaral, Campos do Amiral, Ari&toteles Dn· 
tra, Xavier Rolim, Edlllunclo Blom, Joio An 
tonio, Valdomiro de Magalhl.ea, Galdino Rios, 
.loão Prauoa, Sohumanu, Pedro Laborne, 
lgnaoio Morta, Argemiro de Resende, J é 
Alves, Edgardo da Cunha, Pedro Rosa e João 
Lisboa, faltando oom oauaa parUoipada os 
sra . TooqoevillP, Julio da Motta., Agostinho 
Pereira, AI ves a e Lllmos e Joio Porphirio e 
sem { lla c s mais senhores. 

Abre·se a sessla. 
Lida a acta dll antecedettte o nlo h\von-

do que:n sobre olla fa~a observações, flor. a 
mesma sobre a mesa '()&ra ser approvada 
quando houver numero legal. 

BIP&DIBNTB 

Nlo ha ma~eria de expediente f obre a 
mea&. 

Oc.mmunicagão 
0 ER. EDUARDO D'1 ~ MA.RAL ttommonioa O a 

Camara fica inteirada qao o sr. Raul de F'a· 
ria tom f~tltado e continua a faltar a mais al-
gull'laa se s~ õ ~ P, por motivo de força maior. 
APRE · RNTA.ÇÀO DB PARRCER&a DAS COMMIBSÕBS 

O ~R . JoÃo ANTôNIO, por p nt~ da commit -
s!o do Saudo Publica, envia á Mesa (e so· 
guintcs pareceres : 
Parecer para 2." discuuão do projecto n. 77 

A commissão dn Saude Publica, a quem 
foi presente o pr jecto o. 77, quo nata de 1:-
cenoas a praticos de pharmaota, é de pare· 
oer que o mesmo seja sabmettido á 2.• dia 
cassAo, o aguarda este momento para apre· 
sentar as o mondas q a e julgar necessarias. 

8ala das commissões, 16 de &IJOSto d\l 1009 . 
-Jolo Antonio.- Aristo,elea Dutrt>. 

Parecer para 2.• discu.s '" dn projecto n 73 
A commissA >de Saado Publice, a qoe toi 

presente o projel' to n 73' jé. approvado om 
primeira discas •ão, of!ere~o o para a segun· 
da com o seguinte s.ub i\ituti n : 

Projecto n. 82 - &ubslflutivo do de n. 73 

Art. 4 . • .\o a talsiftcadorea será impoa'a a 
muUa de 1:000~, dobrada na reino1dencia, 
depois de -veriftcada a fraude pela analyae 
teita no laboratorio chimlco. 

Metade desta multa pertencer'- ao delega-
do de bygiene que bvaver taito a appreben-
sllo <!o genero !Miai ficado. 

S. la daaoommisaõea, 16 de agosto de 1009. 
Aristoteles Dutra-Joio Auto.oio.-V4o a fm-
prim!r-se. 

NãG- h&Vend.o mais projecfos, nem roque · 
timontos, iadioaçõe1, interpolla~õ as ou mo· 
c;õ ~ s a serem apresentados e nl.o se achando 
pre@eotes os senhores depatadotl em nume-
ro legal para se p ocoder á votaçh das ma-
terias de discussão encerrada, passa-s á 

2.• PARTE DA ORDEM D ~ DIA. 
2. • DI~CUiiPÃO DO PROIBCTO N. 80 

E' lido e posto em 2. • discossAC', por artl 
gos, o projecto n. 80, sobro approvaç!o de 
contas dos exercioio~J de 1g07 e 19(8. 

Nlngoem tomando a palavra é a discu .sil.o 
encerrada, ficando adiada a votação. 

3 . • di scust!o dó projtcto n. 75 
Dispensada a leitora a roqoerim <! nto do sr. 

XaY.ier Rolim entra em 3.• discnssAo, que se 
encerra sem dt bate, o pr(ljecto n. 75, modl· 
ficando a actual organizaçao do Oymnasio 
Min«: iro e da Esoo'a de Pbarmacia.-Por f:tl. 
ta de n. fio a adiad~& a vo~açil. >. 

8. • d'scuss!o do projecto n . 69 
E' p:: q!o em 3.• discusglo o projeoto n. 69, 

iseatan~o da contribuicão annoat de 2:000 
os estabolecimontos equiparados ás Bsoolas 
Normaes do E,tado, sendo a leitorA do mo -
mo dispensada a r6queriment 1 do sr. lgnL -
ch Morta. 

0 SR. NELSON DE SENNA, pela oommis3I.O 
de lnstruoçlo publios, envia á. Mesa a se· 
guio te 

Emenda 

N. 1 
Ao n. 2 . • do art. I.· : 
c Receberem por anno até o ma:dmo de dez 

e o minlmo de quatro alomnoa gra~oitoB', em 
O Congreso Leghlatlvo dll Estado de Minas cada estabelecimento oqulp1:.rado, mediante 

Geraea decreta: auctorização do governo e sendo taea alo · 
.• : Art. i.· Para os «:1reitos da fiscalização mnos internos ou externos, naquellapropor-
doa goneros ·alimenti,iol, o peuoal do Jabo- ção, conforme pretlram oa referidos eatabe· 
ratorio de analyses obimloas oreado pela lei lecimentos. 
n. -152, do 4 do outubro de 1006, s6 comporá Sala das sessões, 16 de agoato de 1969.-
do seguinte pessoal: om chefe chimico, sju Nelson de Senne.-Xavier RoUm.-Argemlro 
dantes e um snvente. de Resendr. -Jolo Lisboa. 

Art. 2. · Sé: rAo encarre~ados da fisoallza· B' lida e posta em discussão conjonctamente 
cllo dos geoeros alimentici>s. na Capital do O r. Zoroastro Alvareuaa:-Sr. 
Eat-atlo, o medico monloipal o nas oor;uarcas Prisiilente, in!el1zmante tive de ausentar-me 
os de legadc.s de bygiene. desta lHp~tal durante alguns dias, exaota.-
Ar ~ . 3. • Pllra os desempenhos doshs tun- , m~nte quando s l desoatia o projeet> d~ lei 

oçõea e outras que lho forem determinadas OOJO 3 · · turno v. ex o. acaba do .unnunotar. 
1>elo regohmento sanita rio do E;tado, os do- Da leitura rspida que fiz do mesmo neste 
legados de bygieoe rec !! berão o titulo de g ra· momc nto, chamou-me a attençlo u ma parto 
tittoação annuai,I:OOO 000 o mais 50 ·f . dos do~cuart. 1.· no QU\ 1 se det rlllina que fi · 
emolumontH r.obradoe peío lab rratorio de eam i ao L tos da contribuição annual de . ••. 

. analy JCs obimic~as , previstos na loi n. 452, ?:000 000 da que trata o at t . 2.· da lfi eda-
de 9 de outub ro de 1Q06, ~: obre as amost ras doal a. 439, do 28 de setembro d6 JQOtl, oa 
por ellos aprcben1idas 6 aotly :ndu. esh btleoimento t> quipar" dos ia BicolasNcr• 
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maes do E tado, qae preenoberemoertas e de-
terminadas eondtções, sendo uma dellas a de 
estaretn ereoutando com prove1to os actuees 
Drogr ammaa do ensioo, apresenbncto pro· 
fdoJso• et1 bem preparados para o exerotoio elo 
magist· r 1o p runario . 

Ur11, sr. heüdente, entfndo <;ue t s~a ·con-
diçlo é a.bs. Jutameote inelispeasavel para 
que estot- 1! c1• lleg•oa e:ristam com a regaJia 
tte ' q uipll rH\:~ • • . 

Si a•gum ti l'alv a esta belec1mont"lll nlo 
preenche a condiçlo de t'star ex~outando com 
proveito 1 s atctallrR program ma H do ensino, 
aj>rosentaodo proressores bem preparados 
p~tra o t>Xercíc10 do ma.git.te rio primario, eu 
penso QUf' d· ve riat d · sapp1recet·. 

Em t ~ a 11 coodiçõatt, QUIH' me parecer que 
semelhliote dt t:plt~Jtivo nlo prPc~sava ebtar 
no yroj ectr , porquP é c c di~o sl ne qua non 
na existenoaa doe~ institutos oorm11e:s equ•pa· 
rados 

Eu faria, poh:, um &ppcl:o á oommiss!o 
de lnst · ucçào Publica paro que explicasse o 
intuito quo teve n' ela~b .•r•o~o do§ 1.· do 
a t. I.·, o e sorte a que eu p ss11, com per· 
f~ ltO oonhrcimeoto d~ CllU 1! 1 <har O mf'U OtO 
ao projec\o. (muito hem! mu ito bem !) 

O 1!!1" Nel on de Seu na:- Peço a 
v. erc ., sr . Pt estden,E>, mandar·UJe o proj~· 
oto (E' attenàtdo) 

Sr . Pr t' s•fieate, a !lovida t ·rmutada pelo 
noFso nob:-e collega, sr. deputado Z>ro<J stro 
Alvarenlf~t, nào procede em vista d11s razõ ~s 
quo com mHior pr:.zer vou dar a e. exc. 

A C11sa j á tr.ou sciente. det!de o momento 
da apreEentação do pr. j · cto e p~ la di :~cus
ll io travada F.lm t'> rno do me~mo, 11 C~&sa já 
ficou sot t> nte dos intuitos q a e t eve a com 
mi Fi do lo!!trocçíl.o JOblioa, secundando o 
p!!ns~&mPn to do S 1c ret!lrhl do Iat rio r, ele si 
ost·mut11.r qu si quo como om pr mio os er· 
t .tbelecirnentos oquiparado3, que manirest t s· 
sem m~t io r apego á caus" oo ensino e me-
lhor exocutasijl' m os respectivos programmas 
conoedendo-lbes isenção da cootr1bui .;ãJ do 
2:000 000 qoe pesadamente rs onerava, em 
t roca de cort11s rc stricções de que o poder 
publico sem pre coroa os r .. vores que o~noede. 

S. ex . ju ti ficou a sua duvida aos ter•os 
da primeiriA eondiç!lo estabelecida pelo art. 
l. · do projecto, allegando, maito procedeu. 
temente, qu e nio se achava presente quan-
do se t ravou k qui a 2.• dlsonstilio. 

O intuit o d11. commiss!lo foi cercar o p ·c-
jeoto de clau~u l ~ s g .. rantido!.'8s que ao ju. to 
cri te r io do Go verno. dt>terminast> em a con· 
cessão d l fa vor ao cstabelectmento a ou b 
qoe a cl!c fttça. ju~ . 

Não quiz a commi:~sio de Iotrucçlo Publi-
ca apre~ on, a ~ de prompto um~ coocess~o , 
llos te logo extensiva a to1os os o tabelect· 
mantos, p'lrque (digamoJ a verdade) ne11 
to l o ~ l'&ilí.o uo me.mo pé de eguaUa te, em 
rel .. ç!o hOS proveitos ao ensin J no~mal. 

NA.o é q·1o t ll"S nl o executem os program· 
matt po c4U", oomo m uito bem diz 11 . t'Xc ., 
si es·es in ' t tut'ls <-sti ve.se m apartados dos 
p 1 ogramm•s offlcJaes do t-mioo esu seri" a 
primeir ... inf,aoçlo prolimin11r que determ' · 
o ~r. ri• a c~ s~açao da reg111' a de q ue os moE· 
mos actualmente goeam, 'Sto é. a equipara 
~ti'lo ás E~colll8 Nor.n'lcs do Estado. 

Eston, pois, de aooordo oom e. exo.: o 
afastamento doa programmts de -enaino te· 
ria oma iofracoAo tio grave que determina• 
ria a perda de todas as regabas conf~ridaa 
., esses estabeleoimentolf. 

flhs, comprebcnde a Camara: oma oonsa 
é nl.o icl'ríngir os programmat:; onu: oouga 
e t"~~otd os oom vivacielade, cDm br•Jbo, 
com dedicaçlo e com des"que, do nus para 
oatrog dtntre os inotitaws n "rmaes equipa-
nade-s. 

Ht1 alguns desseR t>sbbeleoimento8, dentre 
cs 13 que grz•m das regalias& do equipara· 
.,-Ao. ba algun • de!!es QUI!, c· m raro dt!&hqoe 
o gronde proveito para o eo11lno no r111al do 
l!:dtado, têm d!ldo cxcolleat s prona do seu 
•OiOI' a iostrullçAo G .J praparo d11s mocas 
que ndt les t1e g •al1uaru c mo normlllistas 
(.Apoiados •. 

Alguoe Pll.o viveiros de constantes leVIIs 
des~aM mi Si lDllt'iHS r1o enSinO (A.p01ad08). 

O verdadelro;intaito do pr ja-cto é e!ttlmU· 
lar aquellcs estas belc: cimentol!, que mKis se 
aoli.-otem n a ons1no; e o meo nobre col tega. 
bem a.ba IJUO em lod~ts aas classes e instituí 
ções na uus que, oom m11is brilho, R outros 
QU f.l , com mai11 dh crf ta. modesti!l, executam 
os mesmo.s programmas ou o~ mesmos ser 
viços que se lhes uootlam. 

A cummisslo quiz estabelecer oomo um 
ju to r- stimulo ess;a coucurreooia qne ua.tn· 
ralmente KppareceJá entre oR in tttutos nor· 
maes equipllractos . aulm de que todos procU· 
rAm dar de si as melnores contas na exe-
cuçllo dos pr Jgrammas ne ensino, apreaen· 
ta!ldJ prores iOrf"i bem preparad l.l para o 
exercício d ' magisterlo prlmttri , dll sorte a 
poderem fazer jua a e3sa isencio, quo é da 
alçada do executivo coaoeder. 

0 SR. Z ROA,TRJ AL VAB.BNGA:-Eo qaiz~t& 
r além da cllmm•s !lo, estendendo e~se fa· 

vor 11. todos 0 3 essabeleoimeoto>~ equiparados, 
por que presumo que tod 19 elles cumprem 
brilhanteDJente at1 d tplsiçõea do Regula-
mento da In truaçlo Poblio<~.. 

0 SR. NKLS ON DE 8BN A: -0 meu diitiaoto 
collega leva a arg11montaç!o Pllta um lido 
differente. 

Eu nllo me reputo oapu: de f11zer, no mo· 
monto, com sinceridade, a analyse detalha· 
da e critica da exeouçllo do prog ramm• de 
ensino por parte desses estabelecimentos 
equiparados. 

Quero crêr que todos o executam cabal· 
mente, pois si H&sim nlo fosse, já. deede mui· 
to que o poder exooativo t eria cassado essa 
reg dia. 

0 flR, ZOR OAf:t TRO ALVA.RBNGA:-P:stou de 
accor•10 oom v. ex c. 

o sa. Nr:LsoN os S&NNA :-D.1 ndo ao nobre 
deputado oa motivos pelos quaes a commis· 
são .te lnstruoçlo Pu lioa julgou daver res · 
t d ngir u m pouco o ravor que pretendemos 
oonctl de r aos estabeloj cimentos l!qoiparaoos. 
peço licença para usar d• ph rase que aqoi 
empreguei qaando, por delegaç&o dll mesma 
commiaslo, na aaeencia do seu illust re pro· 
Mente, o no11so veoerandc oollega, o ar. oo· 

nego X-.vael' Rolim, justiftqnei eese projecto . 
Eu disse entlo, s :. Presidente, que ao go-

verno oll.l era convdni ~ole es~nder, !I guila 
de band. ira de m ;s~ rioorelia, essa isençlb, 
que a commisslo c1e lnstruoçlo Publica, pra' 



dentementé, pre~enclia cercar de nmae tan-
tas providencias que melhor acautelassem 
os in'eresaes do Eetatio e oa in,eresses sem 
pre·aaara rt o e al,os do ensino poblioo. 

O a. XAVIER RoLm :-E servissem d.e es-
timul efdcaz. 

0 SR. ZOROA TRO ALTMUINGA.: - Qa pleno 
aooordo com v. exo. E nem serei capaz ele 
negar o moa V~>h a ea~;o dlapoeiti v o. 

o tR N&LsoN ne SsNNA :-A segunda clao· 
sola que a commissão estipulou para que os 
enabelocimentoe equiparados g.>s •saem deE-
ea isen~ã ' r .t que deTeriam reoebar gr~s to i · 
tamente um certo nomer de alumn011 ex.ter· 
nofl. Não se fllzill. r ferencia a aJu Q)nOii in 
ternos tJ ra não sobrecarregar a ·vtda ,eoo-
nomica des es estabeleciment.oP. 

O nosso p resado coJleaa, repre entanto do 
3. • dlstrlcto, n!o al8istiu á. discussão, por 
isso que se achava ausente; ma , v. exo. , 
devo e reco rdar, sr. Preb iten~e, de que acu · 
diram reclam<.s ju tos e procedente de va 
rias zonas ~;ontra c -fia iotonç ~ o d14 comm1s 
são ' 

Um J!esseq recltll!l• ~ fui trr;z ido a esta Casa 
pelo meu il u tro cul lega de districto, ~ r. 
lgnaoio Murt.~t , q e f i!! ver exist r em no Es 
tado in t ilutos uorm11 ll oqu parados, qoe só 
tinham internato, e aot> qu1HlS nào c o viria 
reaeber alomn s externos, como e a o caso 
do colle i o do Oiam atino, por elle alleglldu. 

Ora, si a commis l!.o ti v ora apewts o in· 
tulto gcn ro o do de ermioar que s es es 
tabele imentos recebe sem gi'atuitamento 
um c rto nom!'ro de a lumnos sór:neote ox -
tern s ; uma ç z que olles eram < s primei 
roa que se promptar1oa.vam a r ceber alumnos 
internos. a commissào, da bracos abertu to• 
ao encontro o d"" sejos do mesmo11 e~tab -
lecimontol'. (Muito bem). 

Af stm, determinou que ossos oataboleoi-
mentot~ reco es• e m p r anno até o muimo 
de d1 z e o mioimo de q atro aluamos ex tor-
nes ou internos, oonforme o prere~a s m. 

SAo es as aa doas clausolas su t>ordinadas 
ao art. 1: do projec~o . ora om 3" discos -Ao. 

Quero crer qu i:', de!aote dessas el: plicações 
ela r amento dad.tP, sem arrt~re penst!e por 
parto da com mis ã de In trucç!o Publica, o 
meu no br ..~ c lloga e ami~o prest"giará com 
seu voto o p roj ucto em dtscossilo. 

O SR. z J kOA TR.•) ALv AR&N A: - Porft)it a-
moute. Eu l! o ' j -.va que o meu voto to ao 
a t i\ am pouco m~•s cxçensivo. Q 1em darla o 
mais dMá o menos. 

0 SR • • NELS• N DK SENNA :- Não pó~e ser 
infolizm .,o oto, omo pem a o moa l ll u~t·ado 
c .1 lle~ot 11 oelo m1•oos no entender da. oommts · 
são do lo trucçào Publica. 

Quer mos d" r um e timul aos cstabele-
oimeoto i o Ulparados, premiando aqu lles 
qoe de melhor conceito go . em na Secreta-
ria do l .tertOr, qU':' é aquella que p reside a 
organiu~;Ao do ooaino e é a reparti;Ao que 
está m1ds b11 bllitad para sabor qo~t tB os 
estab l ·~ cim mos que melhor têm executado 
oa pr gramma de ensino, com m ta pro 
veito, com m11 is brilho e com mais dest~tqne 
para 'à in•\roc• ã., pobliea. 

A nó ~-po•ter legislativo-compete formo-
lar a lei; mtts s11a di criminaçã() de servi · 
QOP , ess,. a.v~aliaçA<> do me ritos, essa ana 
l yse d .. talb~tda e mlnootosa do proveito do 
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ensino em cada eqolparado, aó competem 
!1-0 poder executivo, que está a par de to1oi 
s papeis o documento• e qoe exerce nml'. 

tlsod tzacio directa e contiana sobre os !naU· 
tut s normaes equi,arados. 

Co 11 esta breves explicações penao q.ue o. 
meu nobre rollega 83 · dar& por satlefeho e 
a. exo., como penso o !cirá toda a CA\1&, bon· 
ra rá com SEIU voto o projàcto da co:nmidalo. 
de Instruccão Pu blica. 

(Muit ·J bem; .Multo bem !! 
0 SR. ZOROA. TRO ALVARBNGA.:-E' com O. 

mnimo gosto que dau o meu voto ao pro· 
jecto. 

Nioguem mais t,omando a palavra, encer -
rtl- ' e 1:1. di.cus~lo, ficando, por falt a de nu-
mero, adtad.a • vo~çãu do projecto e 4& 
emenda. 

2.· àMcussao ào projecto n. 50. àe 1908 
E' ilnnu oc iada a cootinoc~&çào da 2.• dia· 

c ão du p ojecto n. 5'J, do 1908, sobre re· 
cur o das dectdões das C~im~Sras Muntoip:aee 
relati vam( nte ao reconbeoimento tte pode-
re c oon~ndo outr•s diépu~ições . 

O r . Jo é 1\Jves, t.zenoo ver quo os ar· 
tigos do projecto se prenliem conoenmen-
to a um~a muti ma matar ia, ol1cita e obtem 
da Ctimarll que a dascu sáo seja. reit" em 
globo. 

Na fórma requerida, oontíoú>A a disous· 
são. 

O sR. Jo B' ALvBa pede a palavra e diz 
que, om nome da commi&l!lo 11e Con-tatal· 
çao, Leg itih.çà.t- e .lu tíça, vem tazor dtver· 
aas t O!loideucõ.:.s sobro utgu e~~ as emendas ao 
proje . to . 

o or 1or retere-se ao partidarismo local, 
que, Llb raro, e a or1gem 11e ionumet·a ir· 
l ' g lart dades nas admi i traçõ s munici· 
paeE.; r el.H11.bra a sltuação anom~tla. ela doa-
lida e d Cliimtiras, a qual tau, .. s v..zes se 
tem v rillcad • 

P .. r d. corrig1r ea es males, o seu collega 
ar Argomüo de Rezen1e, formulou o pro-
jacto ora em deb te, o qual vem re l!ta.bele· 
cor em taos casos a~ impr sciodivel norma• 
lida de. 

Contmúa. observando qoe a oommis"lo, 
do mo;~wo p~t: sJ qae veritlcou serem s, lu· 
tares mUtttiS medtdas que 110 coutó'll no 
project , , no ·te encontrou alguma.r1 ralnae, 
que, o mo 11. emendas qae tr11z tr. cCl•n i •era• 
çl!.o da Ci mara, proour~A deramir. 

Em segoi..ta, lê as emendas, que s!l.o em 
numer de sete, ju tific~Audu·as detidom n-
te, e termiua espentndo quo a Camllttlo ae 
prarstagae com o,seu voto. 

Emenàas 
N. I 

A'l § 5. • do art . 1. 0 • Supprlma se. 
N. 2 

Ao§ 2, • do art. 1.0 • Supprima-se. 
N. 3 

Ao § 3.0 do art. 1.0 • Substltua-ae pelo se-. 
gaiato: S m ore q e se der o ouo de duali· 
clade de camara , con\inuará em x rateio, 
de sna& ruoccõ s a do; uieani • aa·teraor, , 
ou}o m1nda\o se proroguá ~~oté á posse d~ 



camara nova, seja em conseqnencia de de· 
cislo de recurso interposto, deeistencia do 
mesmo recurso, renuncia de oma das doas 
camaraa ou por motivo de outra eleiçio a 
que se tenha de proceder. 

N. 4 
Ao § 4. o do art. 1,0 Supprimt-se. 

N.5 
Ao § 6, 0 do art. 1.0

• Aocrescente-se de· 
pois de cut. 1.083•-~§ 1.0

•. 

N. 6 
Ao § 7.0 do art. 1.0

• D<poia das pala.vra9 
cjoiz de direit-o•, diga-se c1a re~pectivu co· 
marca., em vez de cda Capitlll•. 

N. 7 
Ao a rt 6.0

• Supprima-so . 
~ala d$S ses1ões, 16de agosto de 1909.-

José AlVlS -Eduardo do Amaral.-Valdomi· 
r o de Ma galhll.( s. 

São postas ooojooctamcnt-1 em discussão. 
0 ~R. ARGBMIRO DE RE2BNDB:- Habituado 

sempre a acatar com a rr axima oonsidt>ra· 
çllo os pareceres dss con missõe"' ·testa ca~a, 
principal rncnto os r.a coromiesã de LegiEia· 
ção e Justiça. quo 'em } C imponco á. nossa 
admiração !J}O modo Culll qt.o CU!Lpro OS 
seus dev erei', venho d cla rar quo concor o 
oom as Pmendas ampliativas ~; p resentadas 
pela illustrll d~ commlsEão do L gislação a 
Justiça, ecntíndr , porém, não poder ocompt -
nbal·!\ em tr·dr s s mo di fica<.ões quo procut·a 
fiiZer no pr, j ccto qoe th·o a honra de, no 
ano o pêis ·a do L o bmcttcr á apreciação da 
Camara, divergindo da commiseão na parto 
em que so refere á suppres~ã:.l do art. t5. • 
Qoan~ o :~ p rc ~ntoi o projecto, pela impl'CB· 

são que me ia dei:lando no espírito a anor· 
malidado do dua hdc. do do C!lmaras em di · 
versos mu icipios, cujas oonseqnencias são 
conhecid&s de o:ios os meus coll .? gas quo 
vivem no interi r e sabem o quo acontece 
quando dois partidos se degtadiam e quando 
seus chefe::; ficam dominado s pela ~ol itica do 
ambi ão do predomínio monicipal. 

Quando era adaptada no Estado essa poli ti· 
ca sã o elevada em quo so encarava princi-
palmente o trabalho o a elevação do Estadc, 
sob todos o pontos de vistae, tendo como 
principal objec\ivo despertar a energia par· 
tioular, attrahindo·a para essas fontes de 1 i-
qoeza do nosso E tado, procurando o seu 
desenvolvimento tanto sob o ponto de vista 
moral como material, ora doloroso, forçoso 
é confo:sal r, o não se pode negar que em 
alguns munioipl s, mesmo da minha circum 
scripção, o alguns de fóra della, onde esses 
factos se deram e do quo tive conhecimento 
como advc gado, podendo ver do perto a das· 
organização que lavrava nesseR municípios 
que destoavam po r completo do modo de 
proceder, em geral, em relatio á. politica 
adoptada o quo vem sendo seguida de con 
oordia o trabalho em prcl da commuoi 
dada. 

Levados p tla ambição do prodominio mu-
nicipal, efqueoend! -se de quu esFas posiçõ ~ s 
de dirigentes n!o podem ser ao mesmo tem-
po exercidas portodos porqoe é uma ver-

dado o que diz um grande escriptor italiano 
De Marinis: cemqoanto a natareza nlo dos. 
cobrir nm meio do equilibrar as forças pby. 
sicas a intelltgencia, os caracteres, as posi-
ções sooiaea hão de ser desegoaes•; ponan· 
tó! sr. Presidente, é impossível r.oe todos 
occopem, de nma &ó vPz, a direoçào munici· 
pai e politioa, e os dispositivos do projecto, 
ora em discos, ão visam todos pOr termos a. 
essas luctas partldarias Iocaes que nenhuma 
melhoria trarão aos municípios, vindo, indi-
rectamento M1fectar a seguida no Estado o 
que é a poli\ica de prog!'OfSO e elevaolo 
pelo esforço, pela união e pelo trabalho; es· 
sea muoicipios, poucos, felizmente, sabiam 
da norma segutd,a em geral peles diversas 
monicipalidedes, preoccupados com a crea-
ção de gropos escolares e outras medidas 
tendentes ao seu melhoramento. 

Assim, sr. Presidente, de inteiro aocordo 
com a oommis~ão em alguns pontos da 8 
omood8.9 que ore. são apresentadas pelo H-
lustrado co !lega, o sr. JoE é AI vos, nos te 
discordo m parte da mesma, como no que 
d'z respeito da soppressão do art . 8. ·, quo 
diz (U) : 

cArt. 6 . · Da~ docisõea dos ju•zcs de di · 
reito em recurso de eleiç~o de joiz ~ s de paz, 
de quo trata. o art . 4i, § 2 . · da loi o. 375, 
do 1903, poderá r ccorrer parA a Gamara Cri· 
rr i01d da Rd~ çil.o o interessado ou t'leitor do 
districto. 

Pa agr;:~pho uni co , Applicar-se ão a estes 
recursos as mc~mas disposições da S3cção B:, 
do doe n. 1 937 . • 

Aoho que ~ste artigo não pode o nem de-çe 
sor supp rimido, •i bem quo c toja de accor· 
do com o meu distincto collegs, não ad rnti· 
tindo r oourPo do recurso, p rocurarei conci· 
liar o moa modo do pensar como o da com· 
missão. 

O SR . Jos.&' ALvEs:- Já tivemos o recurso 
para a Roloção em} gislatão anterior. 

0 SR . ARGElHRO DE RESENDE:- Apresento 
uma sul:-omenda que, espero, sorá accoita 
pela commissão, v1sto ser o dispositivo con · 
tido no art. 6. 0 essencial, pois, si a Rola-
çile annulla uma eleiç!o do vereador encon· 
trando nella vícios i osanavois, o si nessa 
mesma eleição se procedeu ogualmente a de 
juiz de paz, n!o é jasto oo ao menos razoa· 
vel quo continue exercendo as fancções de 
jtliz de paz um cidadão e lei lo em uma eleição 
que a Relação reconhecee nulla; como pode 
exercer uma func9io legalmente um eidad!o 
eleito por uma eleiçio naJJa. 

B' moito mala 'azoavel qae o Tdbonal. 
composto do um numero maior de juizos, rl'-
soln com mais justiça do quo omjuiz de di-
reito isl lado por mais competonto e veto 
que a nilo ser qoe se queira admlttir 
que eendo os motlvos os me mos, a mesma 
eleição seja valida em rela•.ão a dooLão desse 
juiz, nall~ em relação á. dootsão de Tribonal 
da Relaçio. 

Da maneira que,prooorando agir de aooordo 
com a oommissão, cuja opinião considero su-
perior á minba, nlo só pelo preparo de 
seue membros, como tambem por estarem 
em maioria, sendo composta de tres membros, 
que tambem fizeram estudo do projecto, re· 
digi oma eut·f'menda requerendo á v. oxo. 



qoe a submetta á oonsideraolo da oommis· 
alo que dará o seo. parecer ai deve ella ser 
aooelta on nlo. 

Diz el!a. (LI). 

Emenda subttitu4it:a do ar•. 6. • 
N. 8 

Artigo. Do aoto da janta aparadora de 
eleições de job.es do paz podet á recorrer 
para a Relação qoalquer eleitor do districto 
ou cidadão que tenha~. obtido votos na elciçlo 
aparada, revogados os arti. 185, do de c. n. 
1.637, do 8 de ontnbro de 1903, e § ?.' do art. 
44, da lei n. 3i5. 

sala das sessões, 16 de agosto do 1009.-
Ar~emiro de Rezende Coeta. 

E' apoiada e posta em discosslo conjun · 
otamente. 

O SR. Joss' ALVES, voltando á tribona, de· 
clara, em nome da commisalo de Constitui· 
ção, Legislação e Justiça, que aooeíta a 
emenda até a 3 ... disoosslo, em qne se pro 
nunciará definitivamente a repeito. 

Nio guom mais tomando a palavra, é Cn· 
cerrada a discussão, ficando a votação 
adiada. 

Nada mais ha•ondo qoo tratar, o sr. Pro· 
aidente dá para amanhA a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tardo : 
Leitora e approvaçio da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tardo : 
Apresentação de pareceres das eommis · 

aões . 
Apresenta lo do projeotoe, requerimentos, 

indloaçõeP, interpellações ou moçõe!! . 
Disoosslo do requerftnentos, indicações, 

interpollações e moções. 
Approvaçlo do rodaoções fina&~. 

Votação em eegunda discossão <io projeoto 
o. 74, sobre reforma do ofdoiaes e praças da 
Brigada Policial. 

Votação om segunda do de n. 79, anoto · 
rizando o presidente do Estado a conceder 
reforma ao soldado do 1. • batalblo, Manoel 
de LEmos Guima~.ries. 

Vutação om n•ganda diso'lils!o do proje· 
cio n. 80, sobre !ipprovaçlo do contas do 
exerctcia de !907 o 1908. 

Votação em segunda de n. 50, de Hl08, so-
bre recorso das decisões das Camaraa Ma 
nlcipaos rala ti vamento ao reconhecimento 
de podo r os o contendo outras disposiçl:les. 

Votação em terceira do dé n. 75, modid· 
cando a Hotual organização do Gymoaslo Mi· 
neiro e Llsoola de Pharmacia. 

Votaçã em terceira do do n . 69, isentan-
do da contribuição annual de 2:000 .00 os 
eatabcleoimontos equiparados áa Escolas Nor 
maes do Estado. 

Votação de redaooAo final do projecto n. 
15, de 1908,que concede o auxillo de 10:000 000 
á santa Caea de Misericordia de Bailo Hori• 
zonte. 

SEGUNDA P A.RTB 

At6 4 hc. r&9 da tarde: 
Terceira discussão do projeoto n. 61 ' 

modidoando o n.1X, do art 12, do dec. n. 
1.678 rle 27 de fevereiro dll 1904. relativo ao 
imposto t orritori11l. 

Terceira do de n . 7d, crt'aodo no E'tado 
um banco para o l) orar Pobre cro1ito agrlcola. 

Primeira do de n. 81, concedendo a Luiz 
Blll nc e outro, ou á empreza que orga· 
nizarem, priviiPgto p~: ra u p o ra~ão de uma 
linha de automov. is ootre Tao phüo Ottoni 
e Arasenah;r·. 

Levanta·se a sessão. 

43.• SE~S\0 ORDINARIA. AeS 17 D~ AGOSTO 
DB 19ú9 

PRBSIDBNCIA DO SR. PRADO LOPBB 
S MMARIO:-Acta.- Expediente. -Discurso do 

sr . Schumann. - Voto de pesar pelo passa-
mento do dr. Euclydcs da Cunha.-Discursos dos 
srs . Nelson deSenna e Valdomiro Magalhlles.-
Prolongament<l da linha t ronco da rede sul mi-
neira. -Discurso do sr. Paoliello.- 3. • discuasllo 
do projecto n. 61.-3. • do de n. 76.- 1.• do de 
n. 81.-0iscurso do sr . Americo Lopea. - Re-
querimento do sr. Jollo Antonio.-Ordem do 
do dia. 
Ao meio dia, fGita chamada, .acham·se 

presentes os srs . Prado Lcpes, Zoroastro AI· 
v arenga, Amorico Lopes, Xavier Rolim, Jay-
me Gomes, Eduardo do Amaral, Campos do 
Amaral, Aristote1es Dotra, Ignacio Marta, 
Hdmundo Bh.-:D, Valdomiro de M'agalhles, 
Joio Lisboa, Jo ·ê Alves, Edgardo da Cunha, 
Abeilard, Argemiro de Rezende, Paoliello, 
Nolsoo de Senna, Stylits, Schumann, Pedro 
Laboro~. Galdlno Rtos, Jolo Antonio e Ant~ · 
Moura , faltando com OlUsa participada os 
ara. Tocqoevilla, Julio da Motta, Agostinho 
Pereira, Alves de Lemos, Joio Porphirio e 
Raul de Faria o som ella os mais senhores 

Abre-se a sessão. 
Lida acta da antecedente o não havendo 

quem sobre ella f11ça observações, fica a 
mtosma sobre a Mosa para ser approvada 
quando hoover namoro l gat. 

0 eR, 1. • SECRBTA.RIO c à conta do SO · 
guints 

EXPB.DIENTB 

Rep1·esentaçõe.s 
Uma da Camara Munioipal d· Pe.ssos e Oll· 

tra do direotorio do Parti o Republicano 
Mineiro do mesmo município, solicitando a 
8reaçlo de mais om11 delegacill auxiliar, com 
édo naqoella cidade.-Arobi V<~ H•, visto já se 

achar attendido o pedido. 
Co mm1.1são de Redacção 

0 ~ R. ARGEMIRO DB RBSBNDB pode B nome&· 
ção de dois membros para a commissão de 
Redaeçlo, qae se acha do raloaJa, sendo no· 
meados os era. Galdino Rios o Xavier Ro· 
llm. 

R#presentaçlo 
O r. F. Scb umann :-Sr. Presidente 

solititei a palavr para entiar à. Mesa oma 
representação dirigida aos membrolil do Con· 
grosso Mineiro, pefa ara. d. Ambroeina Men· 



dea de 0 tl OBa. vfova do ex oolleotor do Santa 
RUa do 8apocaby, o oidadlo Joaquim Men· 
des da Stlva. 

A peticionaria pede ao ÇonRresso que arja 
relevada do patra men&o do alua~ n •e q o e na 
8eore\aria das fPJD•DOilB foi voritloado OOD• 
tra Feo doado marido, na importancia tle 
2:1191068. 

Vou proceder l leitora da ropresentaçlo 
qoe 'Yem acumpanbada de documentos. (UJ. 

08 doou111en~ qoe slo um aUeetatdo do 
aotoal colleotor do IDUnioipio de Santa Rha 
do Sapocaby, attestado do digno promotor 
poblir.o da comarca e attestadu medio '• pro-
vam cab~lmente o allegt&d.o pela pe\iciooa· 
ria. 

RPqueiro, sr. Preaicten~. á v . ex o . q o e 
rematta a repre&eDtaolo á commi!lf:A.,, a!lm 
de ter o de ttoo regim,.. n tal. (Muito bem ) -
A' oommia11fo cte Po~~õeP'. 

O sa. JoiB~ Al. -vat envia á Mesa-,, pedindo 
q•o &f'ja pubtlca4a no orglo oftlci . J, bOles de 
tft o de~tiao regim~n\al, M seguinte 

Representação de habitanteS> do Ara11ba 
(Jesus Maria José da Bôa Vista), so-
licitando a passagem de suas pro-
priedades, do município de Ouro 
Preto para o districto de Brumado do 
Paraopeba, município de Bomfim . 

ntcacõea; ptra a cidade lo Bomftm a diatan-
oia é de cerca de ' leguaa, por melhores ca· 
minboP. 

Acurcsce mais a circomataneia de que 011 
ba~bitaolea ua zo~a colt1vam oam moita in-
tel!:sidadc- aa ann relaoó• de diftereates or· 
deas com os babitant 8 de. Bomftm, emqoan-
neohumaa rotações, Qlla&i , cu lei v~am com o 
po~o da s6de do a eu actQal ldunioipi~. . 

Portanto, requerem e fSP ram ser atteu-
tiidoa netata justa, necesaaria e c nd•~uoic
m.l transftHOooia no prazo t 11 mbem oooa~itc.
cillL al, visto como, a.té ao ~reaeow, nto ae 
f, 1 a; inda nova Cbi&lo administrativa e ju· 
diciaria. 

P. d !drimoQto e 
P. ~- Jostiça . 
( 'egu m llA 47 aPsigna tu ru}. 
Publlqur ·.·e na fõ , m· r f'querida e remet· 

ta-se á commifslo r •P ctivr . 

Voto de ptsar ~lo pa:wzmtn lo do dr. Eu-
clyd~.J da Cunha 



Yill-.a ou,.. •• agtlll-fort., SIIGiy.tla da 
Coalaa matao•a •nJlraoaoHI&D.....,qo•, 
aureolado por uma ••anoto etponunee ele 
Woa 01 eaplritoe ocaltol •o BraaU, lol eon · 
•ozldo em trinmpbo até. a Acuemla ... Let· 
*raa e alli tne tn,re•o e a11eoco nom-.ca· 
Uledrl, qoe ~r mal dGI fdoa elle h onro.a e 
Woa&rou por bea pooc, s.mpo. (MIIilo ka). 

Ora, er. Preet•ente,o tl'eepall8 uaim dol ~· 
roeo e rtpentloo .. um .. Jlhi&o da en.-erga 
dura eatopenda de Bocly.tee a Conba, que, 
no preparo lento do eeo t•Wnek>, amtelllr*'· 
ceo e tortUicoa o eea e•plrico para •• lidea u arte euripta, a• trnp•.w det:l&' or11em 
é ele •olde • prodoair no coraçlo doa In'•· 
eUetroa inteo8o olloqott o aroroantilaiaaa d6r 
( apoiado• geru• ; •~&~lo k• ! ) 

E•t porque eaae mooo qoe ,la nran com 
tanta eleY&çlo o noae b,.uilo:iro comCt>mpo 
raneo, dPb• na alma ela Patria uma sao 1aade 
IJDpercefv·f tj dea• Dali 1 ltraw DICÍODIICtt 
DJD& lacuna qoe eorâ dirrt il d~J preencher 
tio cedo ; e deixa, m•l• qoe \udo i~o~o, um 
telxe de aUt sta~ol4 brUbanwa dA sua colln· 
~como .abio, let\rado o -pen~ado~". Aintta om 
rec .. otu dtatR f·lle pe!loatrír um di(!lcU e 
novo departamento Foiéotitloo, qual o seu 
concorRo recl'ote de logica, no Cvllt' gio D. 
Ped ·o 11, concur o <'m ~ •1 0 ,. 11" sa ri' vetou 
m -h uma v r z um talento polido o brilbant .. , 
batendo-~e airosamente contra ad eraarios 
de eaoal poder meoul e preparo pbil 8o· 
pbleo. 

Nlo tenho ealma e nem tempo, r. Presl· 
dente. para tr&l! r no8to instante á Camara 
elos srs. Deputados UJD estudo crUioll da obra 
de Buclydes da Cooba; nem de traçar, num 
eeboço sereno e de acceotuwda nitldez o 
nervoso p .: rtll de tio notavol brasileiro. 

Lembrarei, entretanto, l Camara dos De · 
potados um fao~ que cooatltue mats um ti· 
~ql• para jus\illoar ~ bomenagam, qúo vou 
requerer a Yella, co•thaodade da tcrdo• nó 
por eue estraordinario homem de lett tas. 
qoe a morte aote-bontom \reg u, á. margem 
da c8strad Real de S•nta Cruz,, nom des 
ae;. draamaR ~&DIJrento e l11etuoa &, que ás 
vez a arommetcem as vidaa m~< is calmas 
mumo dos homens superiormente c uoa 
dos . .. 

Ba requeiro. a , . fzc.. a. Prea14eate, e 
)UfO fllU lrtlel'pre\o OI BeldiiD&nioM. tia e& 
IDN& do• Daputalot, (apm<l diJJ flW· u) rd · 
qaelro a •· fJ:.). qae mande ioat'nr na ao'" 
doa .... ..,. W.balboa de bo}e om vot • •• 
protondlll8iato pesai' pf'l P""umt<ot • de•e 
e:atraoi'd&••rio ?llhe •e Wwedeiro, 4e quem 
a Pa~• la ainu ~at.i&o Unb• a eap .. rar e qoa 
se tot eaa caa~tobo ela aor&e-elle ollj ·l ooo 
eeptrito de ardt~b e pena~dorsempre \ra.b& 
lbou para c •c.lcrari&ar aa tooqllilla.' da in 
tellitrencia 8 do 18~&i1Deo&~ •· flitDbO d . \0 
(A~). 
(6• beM! Jt.r'to bem: O o.-ador t eMa· 
p~do). 

O IL PaamaTa: -lotorpreb :1el • oa ... o ti. 
mentcna d• Camwra. taret i •• rtr na ac\a o 
•oto tio peear propoi't • pelo nobre 4 p •ttado. 

O ••· Valdoml•o M .. ••••aet~:
Sr. PrMitffeo&e. fim •tdihmeot., u b tlh n · 
tea para VI!&• p• o feri ta'4 uPI • no~ ao \11loa,osu 
c, ll'ag• o ar. Nel~on .te Seno• . 

0 UL NEVJ. N DB SII!UfA:- &• b >Ddll ' O dd 
v, esc. 

o llR VALO MJRI) MAGA-LR{&~ ••• PC -"'" v. 
esc. que oousuhe 6 Cli~>ll p · r• q ' lO a. uct. r z • 
a MP&Ii a& trau:Jsmau;r um tel ,-gr wm" • A K· 
demia de Lettr11s. m .u . r~~t .- ndo n JH' Z•r d • 
Camara. lJOÍI1. COO!' i ríl R m •·rtO fie eu lilfeR 
da runba. niG omll1) r rda ptr,. oo~s11 Patria 
o Pim pa.-a a bumanid ttdA por q a 11ua artu 
é imporecivol e onivc•· ai ( Jlu to bem'. 

O R. PtlBSIDBN'r& interpretando MiD.tll t'8 
Footimenius da Camar.~~ , maodll qao so tele · 
grspbc na fóN'il r·eq oo id . 

Não bavendo pareceres das commiasõí s. 
paasa-so a 
APRB BNTAÇÃO DB PR JECTOS, RBQUBRUIBNTOS, 

INDICA.ÇÕB3 INTERPBLLAÇÕB EM ÇÕE I 

O .... P. Paotl llo:-Sl' . Pre idonte, 
vou pas ar á'J mãos de v . ][O. U tL a indica· 
çlo uts•goada por mim e por diverooe srF. 
deputadoP. 

O as ompto csu i o i elo, quA ju~ tifica· 
rei ligeiramente, é mr entoao e de alta ro· 
levanoia. 

Re pro onta.ntcs quo !lom d ~h , não 
nos é d do cru ar o hraço no momento 
critic por qu . vac p :.ssa od a sua la v ura, 

kecord rei r o mo om t itulo a mercc r a mormeot " Por a qoe v ra ml-d • · rr ra v a r·· 
ada.iracAo de lll Cam o:-a r epu .., licao • quo Ih ,. tu toação, iá d ·~ n P " OIY ente, rg l 
Ruclyd es ~ ll .unb 11 , em piao~ éra imp rral, novos o ( ·m•d&v· i oh t. c lcs k ~.:ro b,.r ... 
quan do mini Ir dll Ouornt o g and bra i · çH -' ho ][ or t açilo .1 vro :t o . 
leíro Tb o mbz Coelho, o ll', implcs alum oo d A in ic ç il v,, r a . b I\ o 

Eso I Mt lirar, revel u a c r jo a a ltivez do ce .~ i li d t:C I' pr L•·· ~ i 
8ell e ~o p • r t , de I ranlio quo n!o po . •a n· pio e " nta l{ u s d • >Si .. a I• h a. t• ·•"r·•• 
TrrgH a (" rda de Polda d•> do lmp rio, llc do. ê .J FU'·:n incJra ct iut -rl!rr a ·. (.1lu .t1 
em ••ujo cor·aç!o DOI , 11 em CAto" vib •ao b m .) 
o 11D? r P la demo ra _ia o de cjo peta R · Sr. Pr . i C'Ot " tooh o por r seu ·a o alo o· 
p obhoa m n a ~atrra . ( M-u•lo bem). gar-;.ne em c 10 irl r. õo . j.&rli f uo d!t iD •·nt· r 

F,ti eotã quo olla pra~icou dea n~o rl mi es indica il • p~ QO I'l v. ' x • " tod a C~t 
ninro ch .. du e se r~t .. go do oob •rent ro jmar~ t-ll b •m r r ~: Jt s · ~ L · · q•w a z u ms l< ~~ r 
beldili. quo o 1111gr u entre o• m i.t ar.tente& ~<crvtla pe~ · ~ê lo t J .. 10 •ra. produt ccr~a 
par"darios d• p rop~tganda-qoaodo, parün1o de tre IDJI o de ar·: bJs fio c • ~ ' · ~ rc11rs 
pel•l8 OIH a e p~ I ·R ponta& ~ eoa Pspadll de em aboncill e _on~a dt v. o m! oJclp10s. ou 
cadete d• &tJOhl MilieaC' da Cõrte. jtirou ban· ele é importaot1s tma a Jn.:ludrta pasconl. 
dei ·a-nlo entre 08 quo dereodt.m o lmpe· Nlo se trai&, porlant(l , de uo:<t. regi!o que 
rio. mas eotrt a Jlova I ~ ltilo do• orou toe ea\tjt. ~ espera da l 1o motiva pan. dtaoo· 
qoe illm proclamar a deteocSer a Repoblict, volver·ae ou della Hloeber tmpulao oo 
no futuro. alento. , . 



0 ~fR, VAL'OOKIRO IIAGALHÃBS:-Apoia4o. 
O sa. P'. PAOLirLL'l, •• tra~a- ae ele uma ao-

na fel\~., qae h~ · mata ele 2.3 annos est'- pro· 
dnalnclo, e multo, e que compensar'- larga· 
mente 118 despesas feitas cem a comvoco&o 
da vfa.ferrea. 

0 tll. V ALDOH!RO libGALHW:-E' Bdllli· 
ravel até que ainda nlo ae tenha conatratclo 
a utrada de torro para uma aona tio impor 
tanw.~~· 

O ta. F. PArLIILLO:-S". Preddente, te:n ele 
leve pasfa pelo meu ePplrito a menor dovlda 
sobreaa aympathia e applauso que a indica· 
çlo vae enconcrar da parte doa meus mos 
trados collegas (apoiado&); como tambem 
acredito recebei-a-'- de bom grado o Governo 
Federal, pois qoo fila ae loPplra no1 elevado& 
intuitos quo l odos temos de ~e111 servir '-
noua terra. 

Sei que o governo elo Bstaclo está seria· 
mente empenhado em dar aoluçlo a 01ae 
problema maxlmo daqodle ~recbo de Minai 
e aqui doi:ro o:uradoa oa maus louvorea ao 
seu nobre o patriotico eslorço. 

Na soprema magistratura da Unilo el!t'-
um n•. tavel (Stadlsta republicano, bem in· 
spirado, de intelligenoia esclarecida, espiri· 
to que vivo ;>reoccupado com oa magnos 
asaomptos da alta administraçlo do pais. 

A seu lado acha-se -titular da pasta ela 
Viaçlo- am engenheiro competentissimo, 
energico e cperoa<>, mineiro illustre %oe 
honra o nosso Estado (apoiado&}, dando ri-
lho e realce á actoal adminiatraçlo repu· 
bllcana. 

Blles nlo serlo inditlerentes, estou certo, 
á. nossa solicitaçla, e devemos contl.ar em 
que a indicatilo que vou apr-esentar ha de 
concorrer para que um e ootro, si possivel, 
ainda mais se intere sem pela concretização 
da idéa quo a mesma indicaçlo pode e nós 
esperamos sf'ja quanto antes convertida em 
realidadl'. 

A indicação está. redigida nos seguintes 
tera:os: (U) 

Antes do sentar-me, sr. Presidente, re · 
queiro a v. exc. se digno do nomear uma 
commis~ llo (lspocial p~t ra interpô r parecer 
sobro a indicarão apresentadtl. 

( Muito bem! Muato bem !) 

Indicação n. 9 
Indica mos que a Camara, por intermedio 

da Mesa, represente ao governo federal to 
bre a u ·g nte noco.sidado de ser prolonga 
da a linha trC' nco da 1 êdo E UI-mineira até 
o monicipio do ~anta Rita do Cassia. 

Sala das sossõop, 17 do agosto do 1909.-
F. Paoliello.- Cll mpos do Amar ai.-Valdomi· 
ro Magalbãos.- Jayme Gomos. -Argemiro 
do Resende Costs.-Jolo Lisboa.- Zoroastro 
Alvareoga.-José Galdino RioP.-Joeé Alves. 
-Amorlco Lopt- s. 
c Defdriudo requerimento do sr. Paoliello, 
o ar. Pro ident nomeia membros da com· 
missão especial que tom do interpôr pare 
corisobre a indiollção, os srs. Aristoteles 
Dotra, Juvenal Ponna, Eduardo do Amaral, 
Antonio Moura o Ndlson de Senna e manda 
que a essa commissão ~ o romottil a mesma 
indlcaçlo. 

Mio havendo nomero par-a a votaolo clae 
material de discaulo encerradr, passa-se 6. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
3.• DIBCCB>lO DO PR<'JECTO K . 61 

«t 
E' lido e pod-» em a.• dhoo•Bio, que ee en· 

oe!la aem debate, o prrj:!eto D. 61, moditl.· 
OIDdO O D. JX, de;, art. )2. do deo. D. 1.6781 
de 27 de fevf' reiro de 1004, relatho ao lm· 
poa'o territorial. 

Por ftalta de numero tl.ca adiada a votaçlo. 
a.• dl.fctl&&ão do projecto 76 

Diapenaada a leitura, a rcqu ! : imfoto elo 
ar. Jayme Gomes, é poa&o em J.• discoulo 
que ae encerra sem debate, tl.oando adiada a 
VOUÇ&O, O projecto D. 76, creando DO 8at&do 
om Banco para operar sobre credito 1 grlcoJa. 

1. •discussão do projecto n. 81 
Finalmente é lido e posto em 1. • discuaslo 

o pr(ljEcto n. 81, concec!endo privile&io a Lnfz 
Bhtnc e outro, ou á. empresa quo or1anilarem, 
para a uploraçio do uma linha de automo· 
veis entre Theophilo 0\toni e Arasaoahy. 

o er. Amerleo Lopea:-Sr. Preslclen· 
te, não posso dar o moa voto de approvaçio 
ao presente projccto e creio que e1oal pro· 
cedlmento nio pôde deixar de ter a Camara 
elos De_putadoa. 

A Iea n. 148, ele 1895, para a execoçlo da 
qaal so expedia o regulamento o. 1.018, ele 
)897, estabeleceo em seo art. 1.0 os casos ele 
concessão de privilegio por palrte elo poder 
executivo; c nos respectivos nomeros cteae 
mesmo artigo mencionou ae excepçõea qoo 
tl.cavam pertencendo ao Congresso Legisla· 
tivo do Estado, cex-v h> do disposto no :art. 
32 da nossa Oonatituiçio. 

Bsaes casos de cxcepçllo slo os seguintes 
(Lê): 

cl. Introdooçlo de Aova industria; 
11. Invençlo de novos meios ou nova ap• 

plicaçilo do meios conhecidos para se obter 
um produoto ou resultadoiiDdustriaJ; 

111. Mclhor~mento de invenção, já privile-
giado si tornar mlliS taoil o !abr·ico do pro· 
dueto ou o aso do invento~ privilegiado ou 
se lhe augmentar a; utiJicladf; ~ 

IV. Explorac;lo ele minas tóra dos casos es· 
pecitloados em leb 

A compoteccia, como: diset>, nets~s oasos 
de excepção, ,é qao p~rtenoe, exclusiva· 
mentt>, ao poder legislatavo do Bsbdo, nos 
termos do art . 32 da ConaUtaicão. 

Pela simples leitora do projeoto, ar. Pre· 
sidentc, v. ex o. v o á que nllo e e trata de ne-
nhum dcs casos previ.;tos oaf!l bypotheses 
que oonstitoem as excepções apontadas. 

Asdm sendo, creio quo a Camara nlo eleve 
approvar o projeoto,- ainda mesmo nea~a 1.• 
dtsoussio, para 6Cr] coberente oom o voto 
pronunciado, ba diatt, approvando unanimo· 
mente um parecer da commissão de Agri· 
r.ultura, relatado pelo nosso colloga, repre· 
sentante do 2.0 dbtrioto, o ar. Juvenal PeD· 
na, indeferindo um pedido de conceeslo de 
privilegio para o oatabeleoimento de ama 
feira nesta Capital, por ser isso do compe· 
tencia exclufiva do poder uecotivo. 



Aorêdito, puia, qoe a cor.&ailal~> melhor 
andaria ai, em ves de aconselhar a adopolo 
do projecw, remeüeaae o l'êqnerlmento dos 
peUofooarioa ao poder e:~ecotlTo qoe é, na 
hypotheae, o oompeten" para reeolver 1o· 
bre o aeaompw. 

(MI'Uo bem! Jl"''o bl"'!) 
O BR. Joio ANTom:o, vindo 6. tribuna, diz 

qoe o projeoto oogiD ele oma lneloatrla 
abaolu'-mente n9va no Norte de MlnaP, ea· 
tando, por isso, segando c aeu modo de vêr, 
naa ooodfçõea de ser aocetto pela Casa. 

Mas, em vista elo eurctrem dlTergenctaa 
sobre a legaliàade do mesmo, julga de bom 
avho requerer a soa vdca á o mmlse!o, 
atlm do qua esta, estudando melhor o as-
sumpto, po:tsa se pronllnciar deftaltivamen-
te a reapeito. ' 

Nesse aen\ido onvioa 6. mesa o seguinte: 
Requerimento 

Pedimos para voltar á commiaslo do Obras 
Publicas o p roj~'cto n. 81. 

S•la das Hessõcs, 17 de agosto de Hl09.-
Jolo Aotonlo.-Campos do Amaral. 

Bm dlt;coet:Ao esse requerimento, é o roca· 
mo approvado sem dab~tte, p I quo v lta o 
projecto á commiss!o Indicada. 

Nada m1: is havendo qao tratar, o sr. Pre-
sidente de igoa para amanhA a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMBIRA PARTB 

Até uma bo· a d ::& tarde : 
Leitura o approvaçlo da acta. 
Expediente. 

Até duas horas d3 tardo: 
Apresentação do pa c~ercs da commis· 

lÕeS. 
Apresentação de proj ectos, requorimentc;s, 

indicações, intorpellaçõo ou moçõcP. 
Discusslo do reque,lmentoP, indicaçõoP, 

interpellações ou moções. 
Approvaçlo de redacçõea tlnats. 
Votação om segunda discussão do proj ecto 

n. 74, sobro reforma de otilciaes o praçu da 
Brigada Policial. 

Votaçlo om segunda discussão do da n 
79, auct"()rizando o Presidente do Eitado a 
conceder reforma ao ao1dado do l: bata· 
lhiio, Manoel de Lemos Guimarães. 

Votaçlo om segonda disouaelo do projecto 
n. 80, sobre appro-.açlo de o~ntas do e~: e r · 
oioio de 1907 e 1008. 

Votação em aeganda discuaelo do do o. 50 
""bre recurso das doolsõea das camaras Ma· 
nicipaes relativao ente ao reconhecimento 
de poderes o contendo outraa disposições. 

''otaçlo em terceira discusFAo do de o. 75, 
modificando a actual organizaçlo do Gy· 
moasio M10elro e Escola. do Pharmaoit. 

Vohtlo em tuceira discua•ão do de n. 69, 
iatntando da eontriboio&o annual de 2:0001 
oa estabelecimentos fqoiparados á'J Eaoolaa 
Normaea do Batatto. 

Votaçlo em terceira ltiscusslo do projeoto 
11. IH, modificando o o. IX, do art. 12, do de· 
ereto n I .678, de 27 de reverolro de 1004, 
relattTo ao impoato terrltr ria I. 

Votao&o em terceira dlacoEsllo do de n. 76, 
oreando, no Estado, um Banco para operar 
sobre credito agrloola. 

Vobçlo da redaoçlo ftnal do projeoto n. 
15, de 1008, qoe concede o ~u:lflio de 10:0001 
6. santa Ca!.la de Caridade de Bellg Horl· 
zonte. 

aJrOUNDA. PüTB 

Até 4 horas da tarde : 
Discustlo da preterenoia entre o projacto 

n. 73 creando annen á Dlrectoria de Agri· 
oaltara uma secçlo de ftsoallnç!o doa 1ene· 
roa alimenttcios, e o sobstitativo ao mesmo 
oflertoido, o 2.• discus~lo do que ror preto· 
rido. 

Levanta-se a sees!o. 

4-t.· SES3AO ORDlNARIA. A03 18 DE AGOSTO 
DE 1009 

PR88IOENCIA. Dl SR. P&AOO LOPB:l 

SUMMARIO: Acta.-Expediente.-Discurso do sr. 
Schumann.-ApresentaçãCI de pareceres.-Vo-
taçoes.-Urgencia.-Parecer e redacçilo finai.-
Pr ferencia entre o projecto n. i e o substitu-
tivo n. 2.-Discurso do sr. Zoroastro Alva· 
renga.-2.• discussão do projecto n . 2.-Dis-
curso emendas dos srs. Asistoteles Dutra c Zo-
roastro Alvarenga.-Volta do projecto á com-
missilo.-Ordem do dia. 
Ao mofo dia , fe it a a ch 1m a da. acham-F o 

presentes Oll s• a. Prado LopcP. Z Jr as r o d 
Al v..ronga, Amer ico Lop s. X 1v!er Rolim, 
João Li bos, E gardo da Cunha, Cumpos do 
Am aral, Eifuar <! o do Amaral, NeJ on do Sonn , 
Galdin Ri s. Ig ,aci Marta, João Antonio, 
Scbumann, P ' dro LabornC', Jbymo Gomei!, 
Argomi do Rescn1 c, PaoUci '" • Ari totoles 
Dutra, Stylita, Tavares de .M ll o, Antooi 
Moura, Pedro Ross , Edmllndo Blum. Jo é A 1-
voP, AboiLrd o Vs ldomiro do Ml! galhlos, fal· 
tando coi:1 causa J:·articipada os srs. : To · 
cquevilla, Julio da Motta, Ago3ti ob Porei · 
ra, Alves de Lemos, Jc!o Porpbirio, Raol 
Faria, Juvonal Ponna e Joio Prança e som 
clla os mais ers. 

Abre-se a sesslo. 
Ltda a acta da antecedente e n!o havendo 

quem sobre ellA fali& observaçõo3, é a mes-
ma dada por approvada o bom aaeim as 
dos dias 14 e do 16 do corrente. 

UPEDIENTE 

Sobre a mesa nenhum expediente se en-
contra. 

Rectlftcaçiio 
O er. Schumann :-Sr. Preti dente, 

solicitei a palavrit para r.zer oma pequena 
rc c'amaç!o refdreote a publicao!·• ila aota 
da 27. • sessl > ..1rdinaria desta Camara, etrcl · 
ctuada em~ de j ·lD ho passado . 
:J s~. Presidente, qoamdo orava o meu iiJOS· 
tre coJlega, ar. J, !o França, tlTe oocaai!o 
cte d•r o seguint., aparte : co mareobal 
Hermes é um brasileiro Uo diatincto comv 
oa maia dis\tncto3 braalleiroa• . 

Creio que bou-.e um cochUo por parte d • 
revlaor das provas ou por oooaallo do 
lavrar se a aota dvs trabalho!!, p('iB que em 



segaldaao meu parte, aem que preoeteuem 
11s palavr.1s: o ar. Joio rraooa :16·•• no 
orglo ofllcial o aeguin~e: (18) 

c?onso quo sob nenhum ponto ele via&& -te 
juatiíloa, n'l m men~ uma oandlda,ura mi· 
Jitar · -• no ·11a R:! publica e .. u. te ih e eaU. 
·o o ·olida<h, o temos. gr1çaa a Deus, a paa 
interna e estern!i, Só temos a guerra noa 
ur1u"rs da politl~a; o porque~ -Porque o 
que menoR Foouvo, o quemesnoaee coo ui-
ta. o quo menos se at,ende é a von'-de po· 
poliu ... 

ora, sr. Presidente, deFt>jando de modo ai · 
jlLm ps ~& r por iocoberontio aos olb. & do 
leitor do •Mio as Oenet •, •isto como, m&ni 
f St ·i• IL C f liDCHmCntO CID prÓ Otl OliUdld&· 
t.u ·as p roch1 mada3 p la bones~ Co o 9onçlo 
de 2l. de mato, vc obo fder a minba red•· 
m· çao, r qUFrtndo a v. r xc. so digno man· 
11»r coos1~nal a na acb da. preseute sest:lo, 
atlm de que, por esta r rtnll, llque corrigi· 
• u o et'g11oo qoe se nota na n f.: rida ac~ 
publicado no dlinu Oerae11• de boje. 

o tR . PRB: IDENT& declara que já tinha ve-
retlco d' u e ug .. o c que o pedtlio do DL b re 
deputatdo se1á attendtllo. 

Co,. mi.mlo ~•ptclal 

0 1 Il . filBLS N DB SBNNA. pede a nomeacio 
rlt1 u ru memb ro pa r• 1o coruwissio R~tpe ·h.J, 
Pomc . da p~> rll d11r parecer sobre a indica· 
çAo o . 9. 

E' nome~t t! o o sr . Igaocio Murta . 
P tS8·SO á 

APRB l NTAÇÃ DE PARECBB.IB DAS C MMl •EÕIS 

o t R. ~ü , . ,RR RcLnt, pela commiHio de 
I ~trucçào t'ublic11, lê e envia á M Sll o se· 
guinte 

Parecer n. 169 
As matarias de es tudo. que os povos cal· 

te C' Jprímcru com a bel!a palavra Huma· 
n!daedes, têm por objectivo - formar o bo . 
roem. opcre ndo o df senvolvimento barmo 
nico do t-oas !~t c uldades intellectuaes e mo· 
ral' s f~tzcndo o verdadeira imatem de Deu 
E t gr~ nd H verdade, a reconheceram as 
nações ci vi liza t s do mundo antig ) o m · 
do t·oo. a procla m r m cs mal res pen ~d . res 
qu 1 • m honrado á. hnmanid de. A huma· 
n~da .les co s\it ·m a base segura da c i ~I · 
lizac;ào o luva ão dos pOVl. S, dandll·lh s 
orvi rcs do tio dos, estsdista nota •ors, 

11d mio1 trado honestos o patríot • . . 
F. to ~cntir é do eminent La H,11 pe- q 

o hfrl • me u no~ t11 smc moravois ptdb Vt B : e l a 
IDB ls ·xi ti , entre os moderno , um t ó ilo· 
1u m de primdrll ordem na s lett• hS na sei· 
nci 11 . na m~ gi tr atura, no mtntster10 E' C 

clo. h ti cr , que não tenha sido xc llPnte 
humanista .-. 

Pco!f va do mesmo modo Guizot, qoando 
di. s e dll t ibooa do parlamedto fr•nc z: que 
o c tut1 o dss humanidade6 nlo repro11cnta 
t 6 ae cc~sidade interior de um pair, repro 
~oot Pgualmente sua dtgniliade, sou crodi· 
1i no muudo. 

Em t:onsl.'quencia abrir Oymnuios, ond J 
e ~> o stnem • a human i'1ade1, toJrmando a ju 

\Cntuctc, •pparethando b. mens cap lt'S de 
Pl ovar e gloríftcar á P•trill, é pres'-r a na 
çAo a r iços do inesiimavel valor, oonooc· 

rerhf4easaenM para o aperfeiooamtn$o 
aoolal, Janoar a bala aolla da prepon•• . 
raneia duravel de 1llll po•o. 

Do eapoa&o po•emol dedoalr ena oonolo· 
tio u'nral e l91ioa :- a t•nclaçlo •• wma 
ea"beJecimento. onde ao la1 o ooreo eom· 
ploto de hutllat~Uiade•, nlo intereua t'ó 6. 
paroella de um.pai& em cojo 1elo elle to.D-
c:c ona tntereeaa &tJ paiil ln~tro,cuj oa go•er· 
naote• dev~m concorrer para qae eeaa ar· 
vore f11uoUfera o beneftca Dlo venha a ele· 
flob•r. 

Etstaa brovea e deaataviadaa eonstderaçõel 
justificam piAoa e Cllbalmente a incUcaçlo n. 
6. que !~.oi aubmeUlda& ao edudo da oommla· 
•lo de lnatruoçlo Poblioa e Civiliaao&o de 
lndio1, a qual é de 

PARBCBR. 

que deve ser approvada pola Camara dos ara. 
Ueput11dos, o. m os mala odorosos llppi&Q· 
s P, • r ore, id» indio•çlo. 

Stola datt commisFões, aos 18 de agosto de 
JQOY.-X~ vior R., lim, reJ.~r.-lolo Lisboa 
~eleon de Sí nnt.-Argemiro de Resende. 

Indtcaçao "· e 
lndicatmos quo a Camara doa Oeputadoe 

do &st .. do do Miou Oeraes, por intermedio 
d~a Mrs , rep ·eseote ao Congr eso Pederal 
no sentido de ser dispensado o Estado elo 
p~tg~om nto d s quotas do 3:600tOOO deattna· 
<h s á lhcaliz~ çAo do Internato e do Ex~rna· 
to 110 Oymo~tsio Mio iro, mantidos pelo g'-
verno do Bstlldl', visto como no~ es estabele· 
cimt ntos slo elleou'-doa com rigor oe pro 
g ammas do Gymnasio Nacicnal. 

(S. R.) lj la. d a seat ões, da Camara doe DI· 
PU'-do do Minas Geraes, 6 de agoa&o ,de 
191 ·9.~enna F•guoiredo.-Nclson de Senna.-
A' imprimir. 

o FR, JoAo Lt•n,A, p . lcl commissio de Or· 
oameuto, apr e3enb o . se gdn'e 

Parecer n. 170 
A commisE!o de Orçamento e Conttl, A 

QUP foram subme,tido a ru eosagem proto· 
collada sob n. 921 e a petiçlo regietrada 
tümbcm no pr t ocollo sob n. 1.018 e o p:o• 
je t o n. 143, do Senado. 

Conside ando qne a mataria do que oo · 
gitam os er ridos papois vao aen to traa· 
dr 1 m project s de 1 i que correm os tra• 
mitos regimentaes desta e Ja outra Caaa 
ri o Congr ~ o .Mineiro. é de pare<;Ot' que ae· 
jam os m ~mo papeis arcbhados. 

Sala da commit~aões, 18 de agosto de 
IQ09.-Jt ào Lisboa, relator.- P.·dro Rosa. -
Nt h;on dt1 R.·nn~&.-A imprimir·se. • 

0 llR. NBLSOM DE SB:NNA, em nome dl 
commissào Especial, lê e Daanda á .Meaa o 
Bt'IUinto 

Parecer "• 171 
A commfsslo Espenial, nomeada para e•U. 

tir o •eo parecer eobre a materia da lnil· 
Clitlo o V, aore•eoteda l Ca•ara doa 11'1. 
D putados pel" ar. l'ranoiaoo Paoliello e ft• 
'roa Co gresststaa : 
Cooaidr r~ndo queJa denoainada •Rêde Sol 

S ll l · Mineira de EaCrad11 de F<> rrl• vM 
11br~:~ o g r, Ee~ondo pensamento do "overoo 
redor ai, as il!l:B actuaea ferro-vias-.Mit~a. ·, 



Rll6, e011 170 ldlometrol 4e pereureo: &lpw· 
~. oo• 633 kUomekof; e Jf'ua.Wittho, 
t.77 k.Uome&rol-noa· -.ta& •e GeO kilome· 
uoa Jt. em uatago, u MD& aertdloall do 
Bltacb; afóra o prolOillamen&o projeo'-.do 
e naqoella rêde oompreheDcll4o, da ea~o 
de Areado 6. U.porcan~e olude de- 8. Be· 
baMilo do Paraleo, oom .. ta 200 kllomt· 
&roa, o que elevar6. a um total ele 1.141 ki· 
loattroa a e.deq~~lo 'da rede sul mloelra. 
deade Croaelro (8. r. Central- dó Brasil) até 
8. Bebaatilo elo Parai10 (o maior oenvo 
prodoowr de eaf6 do •oi. com e~:porsao&o 
10p11rior a 1 milblo de arrob•a, aó no ai· 
Jnoido mnnlolpio ; 
. Conaideran4o que o prolongamento deaaa 
rede. de 8. Bebt~ülo do Parai11o em dir ·o elo 
ao gr-ude centro ptatoril - ooastituido pa· 
loa fo s muoiclpios de Pa1101 e 8. R.t'- de 
Cnaia (qoe engordam por aooo oeroa de 
60.000 re&es) é um D•tural otjeoilvo eoooo· 
mioo para • ystelllati&s çlo das ugaçõoa ferro· 
viariu do aol do !lbdo, unto m~tls quanto 
mecleando entro S. Recbastllo o S. Rita ape· 
nas sete leguaa, vo• •:o maior exteoalo kilo 
metrioa virá a ter a ~tlludicfa rede, da.ado 
f&cil escoamento a• s v11riad " productos da 
nova zona por e lia n rvidl; 

Considerando mala ~ UP, por qualquer qoe 
seja apreciado o muoicipio de ~. Rita de 
Casai•, oftareoe not.vel r~levo ecooomlo , 
11gricoht, commercial o pastoril entre ( s eos 
co·il mãos daqueUa parte do territorio de 
Minas Geraea:- porquiot • con'• cerca do 
28 .000 babHaotoa, tem cinco dis5riotos de 
paz m ito pr speros (o da oidada de 8. RUa 
e os de Anerrado, Gar•mpo, Yorqu1lha o 
Ponto Altl, impormodb só a cidade mais 
de mil contos de mercadorias aoaualmeote, 
tendo coroa do 10 mil a'queirea de terras 
em cl:.vernadaEII on !e eo beoetloiam pola 
eDgorda coroa de 30 mil reze! o da anao, 
vindas doa sertões mio"ros (do trian •llo), 
goy no e maito groaseosea; possuiad aindJI. 
regular toduetria agrlcola (principal ente 
a da canoa de auuoar, cerea a e café); 
mantendo largas rehçõoa commerolaea oom 
aa praor.s do Rio e S. Paulo, além das que 
fn,retem com os limitropbea munioip1os 
de Panos, Plnmby, 8. Sebastião do Para&iso 
e Siorameoto (do Minas) Patrociaio de Sa· 
pocahy e Franca (paolistas), etc. 

Con11idoraado, tioaJmeote, ser justa e op-
portuna a repro~entaçlo aos poderes da 
Unilo para quo f•voroçam o bcremeatem 
a. viaQlo federal, em nosso territorlo:-é de 
parecer a oommtaalo que se adopte e ap · 
prove a iadloaçl 1 n. 9, as im redigida : 

A Camara dos Daputados do ISstado de Mi · 
nas Garaes, por iatorrnedio da Meaa, reprE:· 
senta o governo Fedoril sobre a coaveni · 
e nota de ser qoaoto ao~s prolongada a li· 
nha 'ronco da c Rede Sul Mineira de eatradai8 
de ferr•11 até ao monicipio de Santa Rita 
de Cauia. 

Bala du commlssõea 18 de agosto de 1009. 
-Nolaon .de Senna, relator. - Bdoardo do 
AmaraL-Aria&oceles Dotre.-Antonlo Moora. 
-lgucio Morta. 

IttdicaçAo n. 9 
lnclicamoa que a Camara, por ioternrodlo 

da Mesa, rapresente ao Governo Federal ao· 
A c.-35 

bre a .argente .neoeaald&lle de .ser prolonga. 
da a 1inb& iroiaeo u rede Sni-'Mlneira até o. 
monlciplo de San'- Rl'- de caaata. 

Bala 01 aeaa6ea, 17 de agoaw de 1909.-
F Paollello.-ca,.poa do Alllaral. - -Valclo· 
miro de Magdbles.-Jayme Gomee.-Ame· 
rloo Lopea.-Argemlro da aeaende Ooe\a.-
Jolo Lübot.- ZoroasCro AlvarengL - Jo16 
Galdfno Rloa.- Joa6 AI •es.- A t111prlmir. · 

Nlo ha•endo projecnoe, reqaerimencoe, in· 
dioaçõea, loterpollações oo: moo6es a íereaa 
apr eaeotadoa pasaa·se i 

Vola900 da6 •ateneu de tJüetumo mctr• 
rada 

Slo ·approvadoa: Em segooda diacnaalo, o 
projeolo' o. 74, sobre a reforma de ottlolaee 
o pravaa d~ Brigada Polio1aJ.-A' oommtaalo, 
de Condh111çào. 

Bm 2.•, o projecto o. 79, com I emenlla 
auctortaaodo o Presidente do Betado a oon· 
ceder reforma ao addaclo do 1. · ba\alblo 
Manoel Lemos Goimarled.-A' oommieBiu ele 
Petiçõea. 

Rm 2.•, com duas emendas, o proj oto n. 
80, sobre approvaçAo de oon\all do exerci· 
cio de 19(i7 " 1908.-A.' oommtsslo de oroa· 
monto. 

Em 2.•, com 8 emendas, ftcando prejudica-
da a de a. 1, o projecto o. 50, da 1908, ao· 
bre roout 11 s das decisões dliil Caro aras Ma· 
oiclpau, reta\ivawoote 11.0 1 eoooh~etmenw 
ue poderes, e coutendo utra dispoaiçõeP.-
A • oou.misslo de Coa~ tltuloao. 

Slo approva<JoP. em 3.• dlscosslo : 
O projeoto o. 76, mod•ficaado a 11ctual reol'• 

gaoizaçlo do Gymnasio M.lntiro o Eaooh, de 
l:'harmaeia. 

o de n. 69, com uma emenda, iseobndo 
da coot.ribui.;Ao aooual da 2:0001000 os OI• 
tabeleoimentos equiparados ás E~coJas Nor-
maes do EstiAdo. 

O de n . 61,modi!lo11Ddo o n. IX, do art. 
12, do dec. o. 1.678, de 27 de fdveroiro de 
1004, relativo ao imposto terrlt'Orlal. 

o do o. 76, oreando no Estado. um Banoo 
para operar sobre credito agrioola. 

l!stes projeotos vao t. eommiaslo do &e• 
dacçlo. 

E' approvada, em segoicla. a redacQAo d· 
nal do projeoto o. 15, de 1908, oonoedoodo o 
auxilio de lO:OOOiOOO t. Santa Casa de Carl· 
dade do Bello H rlsoate.-Vae para o 88· 
oatto. 

Urgencia 
0 f R. VALDOMlRO MAOALHÀB81 peJa ordem, 

·obtendo urgeooie, apresao~. em nome da 
eom111isElo d Coa t.ituiçlo, Legislação e Jua· 
tiça, o aegutnte 
Pat ecer para terceira ducur•ão do projecto 

"· 14 
A commisslo de CoosUtoiçlo, LegialaclG e 

JusUoa, t. qaal foi presente o projeo,, n. 74., 
approvado em 2. • dtacoselo, 6 de parecer 
qoe aeja elle dado par& ceroeira dlaooulo e 
nuca approndo. 

Sala daa commiaa6ea, 18 de agoeSo de ISI09. 
-Valdomlro MagalbleP.-Eioardtl do Ama• 
ral.-José Alvea.-A imprimir-se. 



0 IB.. AllGDJB.O D8 RJnDD .. . pela orte•, 
obtendo IIU&Imen&e orgenota, apreeenta. em 
noae da oomaiaalo de Redaco&o, a aeaalnte: 

Redac~'áo filial a' projtclo n. 69 
A cl3malalo de Re4aco&o du L'b, ' qo9 

foi pre:aente o projocto n. eg, apprn .. o em 
3." dlaca•lo. 6 de ,arecer que ae a4opte, 
como r~daoclo 1lnal, para o reftrl4o pro. 
jeoto : a aegotnte: . 

o Congreeao Legltlatho do Estalo de 111· 
nu Geraea decreta : 

Art. 1.• Pioamlaentoa .. contribalo&o an· 
noal de doia oonka •e réia (2:0001tOO), de 
qne trata .o art. 20 da lei eatadoal n. 439, de 
28 de aetembro de 1908 e \teaUnada ao COI· 
&aio do serviço de 1laoalisaçlo, os eatabeleci · 
aentos eqotparadoa la Blloolaa Normaes do 
Blltado, manUdoa por parUeolarea oo uao-
claoõea e qoe preencherem as aegointea con· 
dlo6fs. a jotso do goYerno ; 

1.• &arem ezeootando com proveito oa 
aotoua programmu do enaino, aproaentanclo 
proteaaorea bem preparados para o eurctcio 
do magfaterfo prlmarlo; 

2." Receberem por aono até o maxlmo de 
du e o mfnlmo de quatro atomno1 gratoi · 
tos, e• cada estabelecimento equiparado, 
mediante aootorizaçio do governo, e aondo 
taea alomnoa interno .. ou e:r.tornor, naquella 
proportlo, conforme prefiram oa referidos ea· 
tabeleoimt~ntoP. 

Art. 2.• Revogam. se as disposições om con-
trario. 

Sala ~as commiuõi'P, 18 do egoPto do 1909. 
-Argomiro de Resende, relator.-Xavler Ro · 
Jim.-Jofé Galdino Rios.-A imprimir-se. 
o Paua ee á 

~.· PARTE DA ORDE~ DO DI.\ 
p,·,{em·eciaentre o projecto n. , ;; e o sub-

stiturlvo n. 2 
· E' annuneiaffa a di·ctüsliG da prcreroncia 
entro o prCJj eot() n. i3. crcanao anne:r.a á Di 
rectoria d1\ Agricultura uma socçlo do fls . 
caliza lo do gooer"s alimcnticlos, e o sub 
etitutivo n. 82, ao mesmo off.lrCcid<l, e 2.• 
disc uss li do quo !Jr prolferido. 

O sr Zoroaetro Alvnren3a :-Sr. 
Presidontu. c& da voz quo nesta C!lt-ar. se nuida 
do assumptos d~ naturor.a defso, cuja. dhoU&· 
Eà:> v. o :a: c. a c ba do annnnciar, eu mo sinto 
no d ~:.v~r do cmittir a mtnh• dcsprutcncio · 
ta OplDJl!. J •• , 

V c ZB3 :-Mui to aoctoriuda (apoiados ge· 
)' li ~ ) 

0 FR Z v lt ~ ASTR:) ALVARBI"G.-\ 1 · · ... do fO::-· 
to a C11zer-3e consignar n'le aonace da Ca· 
mara dos Dr p'ltado:~ a rc~ponsabitidado que 
me c~ ba oumo mcJico o C )IJ10 lcglelador. 
Consid~r) a matoria do orC'jOcto quo ago · 

ra so debato da muima importaneia e obc· 
go & ter como uma das principaos tunctõ&s 
dos governos a do zelar pol• saodo publica, 
da eaoda QU !l é o soprem l bem (apoiad, s). 

ue poJo '\'&ler um paiz do debeis, um paiz 
do into:~ic í d;. IJ pelo alrool c pela alimenta· 
çilo viciada; um naiz constituldo de elemen· 
to enfraquooidcs pela sypbilis 11cla tubcr-
cu!csa e por tantas cu\ r as e r fermidadet: 1 

Nenhoma .,....... •• p6de oODti.._ 
Yttrdadelramente teUs llnlo qaaa•• ....-. 
tldda de elemento~ IMloa, oapu11 .. ..,. .... 
Jlaar pelo bem OOIBmoa. ·. 
I' ae tem Gto m11mo. llgomas -....., •• 

O ji'ID •• el'rililaciO •• QID ~O'YO 18 -~ .. 
bem 1ferir peloa c~dl•oa qoe •• ~-.o •· 
ga &OI UIGIDptol dt bJileDI e de iiiÜJt. 
dtde pobUoa. 

Bntie n6t, ar. Pred4ente, o exemplo 6 •• 
DOIIOI .. U. 

ÀIDda Dlo ba multo, 101 OibOI •o tKtru-
lliro, o BruU alo .,._'Yil de om pai1 Ml· 
nge-, on•e Dlo haVIa aiDda ae lnti'o._... 
o lieae1leo etrelto da olviJbaolo. 

o edráoltlro a6 demanda•• u notiM,. 
rtpna oo em oa•prlmento de dever. oa .. 
buoa de meloe para aanbar a -.ldt, •• 
pre reeeloeo da morte. 

A febre amarella, ar. Preal•ente, condtala-
dorante muttoa IDDOI, um eapan•albo ao el[· 
k&DI&Iro. 

Baatoo, porém, qoe o aablo de Man,alabo" 
qoe o beneaerUo Oawaldo Cruz uaami11• 
a reaponaablHdade de • anear o Rio ele Ja. 
oeiro e lenaae a ettelto a tua taret~& alo-
rloaa ••• 

o sa. AlliSTOTILW! DuTRA :-~lo ao eaqoe-
oendo da mio fórte que lhe deram o Pl"fei· 
dente ela Repoblica o o Seeretarlo do late-
rior, concedendo credito& illlmitadc s para 
esse eervioo. 

0 SR. ZC'ROA&TRO ALTARBNGA. • ,, taatC:lll 
iaao para qoe o Braail atpiruso a en&rar, 
t"omo er.troo, no concerto daa nações ohi· 
lisadas. (.dpoiadC'.r, multo bem !) 

Nlo fosse a orlentaçio Begora e eabi' 
impressa ' organlutlo aanitarla no Dljtri· 
oto Federal; nlo tivessem sido coroadoa •• 
maia brilhante nlto os ostorc;os de Oswddo 
Crnz, por certo, sr. Presidente, o Rio de l& · 
neiro Di'> so teria elevado á 6lmra de re· 
ceber ea sea saio () Congresso P&n·Ameri-
cano, o 4. · C~Jngresso Medico Latino-Amert-
tano, o nlo teria aspirado ' -.h!ita de tan-
tos homens no$avefs qne aqol têm apor,ado 
nos oltimoa to111poa o qoe constituem om ele· 
monto sogoro de propaganda, no e:derior, 
do nosso grau adeantado de civilbaçlo. 

Repre•entante do pGYO de Minas Geraes. 
qno de~ejo torto e sadlr, eo mo senti eatia· 
reito quando li a Menaagem do honrado Pre· 
sidente do Estado, em a qnal s. e:r.o. deola· 
r a qae coomo 111edida do dofe1a regulár con· 
tra as incorf õea de epldomiaa e a bem de 
cquihbrlo oroamentario, qnento ao HrYiço 
ele Bl ú to publica, ae fn mfatér organirar. 
rrm demora, o ~ervioo do hygtenc, no !ata· 
do, tendo jâ o ~overco feito estudos dEIOa· 
volvidos sobre Cl impot tanto aasumptot. 

c A organisttAo dute aervioo, continús s. 
~:a:ll., longe de aoarro"r maioNa despesaa. 
tmportart. em economia para o Eatadc.• 

Sr. Presidente, é exactamente isso que 11 
'iê a cada dia. 

Nos oltlmos tempos o Estado tem detpen· 
dido aammas onor111ea eom o serviço de 
saúlie pnblica, oo, direi melhor, com o ser· 
viço qaaai quo ( sclusivo, de edtooçlo da 
variola. 

De f11 oto, oroa em coroa de 300:oo·sooo por 
anno a dP.epe.' a com esse eenlc;o qae 6, 



llp .. TI, mal feito, porqulllto organla .. o 
•• momento. 

11, por6m. elle fôt' b• org&Dilaclo, eata· 
ve), •eftnitln, 'Yiri nlo aó truer benelaioa 
,.n o Bd&do, cuidando o IO"Yerno, a6rla· 
.. nte,•a aaúcle do povo, oomo kmbem•· 
:ri eeonomla prou"Yel ao Thesouro. {.tpola· 
4o•; mui'<J 6tM l) 

Sr. Preelden" o qoe ae dlacuu neste mo· 
•ento 6a nnuge. qoe euau enke a ao· 
eelatlo do aubldtuth'o apreienta4o pela il· 
1Mtrada oom•laalo de Sk úde PobUca e o 
projec\3 qoe foi o1fereolclo pelo operoao e 
iiadDcto ropreaenunte elo 1. · dllkloto, o 
ar. Senna Pfguelredo. 

No meu modo o baouro de pelll&l' entendo 
qne a camara andar á multo beps aooelan-•o o aubalitoUvo da oommllllo de Sàúde Pu· 
•uoa, HjeUando, porunto, o projeo~ apre· 
Mllkdo. 

Batendo qoe a camara anelará bem agindo 
a.U., pelo aegulnte motivo: 

o projeob prlmltlt"o trata de aaaomptoa 
CJOe eatlo-ane, jt. lnolulcloa na leglslaolo 
lanltarla em vigor; ootl'OI', que alo, mais 
propriamente, ma teria de regulamento; ou· 
Roa, em.ftm, qoe llo oa novoa, vantajoea· 
•ente aobatituldos pela oommunlo ele Saú· 
•• Pnbllca. 

Biltre esta materla sobsUt1llda oompre-mo 
l"ttlçar como sendo a de maior vantt.gem 
a aegolnte : o projeoto primitivo estabelece 
CJGe o Estado sl'ji dividido om. clroomaori-
.Paõee, cada ama dellas com om deletado es-
pecial, encarregado da apprebenslo dos ge· 
neroa allmeotioioa qoe serlo remeWdoa ao 
laboratorlo de aln&lysea, na Capital. 

O aobatitutivo da commis .lo deixa efso 
trabalho dfocto aos delegados de hygiene, 
.noa moniclpios, delegados qoe, com efleit<', 
jt. existem creadoa pela lei n. 144, do 23 do 
)nJho de 1885. · 

Desappareco aselm oasa oreaolo de fllllccio· 
.narios novoe, podendo, ~1r lsEo mesmo, se-
rem melhor remunerados oa delegados de 
hygteno nos mnnioipios, com inteiro e com-
pleto proveito para a sande publica, ama vez 
determinadas as attribuic;ões doa mesmos 
.nlo aó em lei mas tambem em regulamento. 

Por estas considerações, ar. Presidente, 
acho qno o sobatitotivo deve ser pr~forido 
e, nesse sentido darei o m~u voto, roaorvan· 
•~mo, entretanto, o direito do emendai o, 
.t aaaim entender, no correr da discusslo' 
muo seja o mesmo approvado. (lluito bem! 
Iuíro bem) ! 

Ningoem mais pedindo 1 palavra, enoor-
ra-ae a diticoa lo da prelerencla, aondo ap· 
prondo o substitutivo (projooto n. 82), cojo 
ari. 1. • é aobmettldo a debate. 

0 SR, ARI TOTBLBJ DUTRA., em DOIIle da 
eommisslo de Saade P11bUC>I, envia á Mesa 
uaegointes 

Bmenda.f 

N. 1 
Ao art. I.•: Depois da palavra, calimenti· 

elau, diga-ao c bebidas aleoolicoa e prodaotos 
JbrmaceaticoJ•, 

N.2 
Ao mesmo artigo : Dlg&-se c3 ajudante~, 
Sala daa ael86ea, 18 de agoato de 1009-

ArletoleiOI Dutra.- Joio Antonio. 
Slo lidas e poatas oonJllllotamena em clia· 

ooallo. . 
Nlnpem maia pedln4o a palavra procedo· 

ae t. volaçlo, sendo approvadoa 08 arts. 1. • 
e u emendas. Bm dlacoaalo o art. 2. •. 

0 flL ARUTOTBLBB DtJTRA, por parte da COIIl• 
mlaalo de Saodo Publica, apreaenta 1 se-
golnte 

Emenda 
N.3 

Ao art. 2. • : SubaUtoa·se pelo aegQlnte : 
Art. Serlo oooarrepdoa da ftscaUsaç!o 

ele generoa aHmf n~ioios, babldaa alcoollou e 
prodnotoa pharmacoutteos 08 4elepcloe •e 
hygiene esudoal e os medico& monlclpaea, 
quando forem encarregados desst. miiBio 
pela Direo~ria de Hygiene. 

Sala das aessõca, 18 de agosto de 1909.-
Aristotelea Dotra.- Joio Antonio. 

E' lllla e posta em discosslo oonjancta· 
mente. 

O ••• zo ... •tro de Alvarenp: 
- Pooo a v. e:a:c., sr. Presidente, qoe me 
mande a emenda apresentada pelo mea il· 
lustrado colloga, t~r. A.rlstoteles Dntr,e. (B' 
auendldo). 

Sr. Presidente, logo que li pela primeira 
vez o sabatitotivo apresentado ao projecto 
n. 73, st'batltutivo qoe recebeu posteriormen· 
te o n. i32, occorreu-me otrereoer ama emen· 
da ao soa art. 2. o, 

Vejo agora qoe a illostrada commlsslo de 
8aodo Publica, pelo orglo do 600 dfgno ro• 
lator, o sr. Arlstotolos Datra, cuj.., nome de· 
clino com a devida venia, apreaentoa Dllla 
emenda sobstltntiva quo qaut consabatan· 
cia o meo intuHo naquolla quo on qaeria 
depois formatar. 

0 ~R. ARISTGTlU.Ei DUTRA :-E' O caso da 
commissão julgar-se muito honrada. 

0 SR , ZORO.A. TRI) ALVARBr\GA:-Em todo O 
caso divergimos ainda um pouco. 

Eu discordava do art. 2. ·,porque nello ro 
determinava quo EOrlam enollrregados da 
ftacalizaçll.o dos generos alimentioioP, na Ca· 
pital do Estado, o medico municipal e, nas 
comucas, o delegado do bygiene. 

Encarregar dcsso serviço o medico mo· 
niclpal na Capital do Estado, equivale a fi . 
carmos sem .ftscalização, por·que nlo EXIste 
semelhante medico, c ainda mesino, 6i e:a:.il· 
tisso, nlo sei si andariamos bem eatabele· 
ceado aqoi obrigaçõe a erom compridas 
pelos fonccionarlos municlpaes. (Apoiad08). 

<auanto aos delegados do bygtene nas co· 
marca&, a qoo !111 reterencia o sobstitatlvo, 
110 entidades qoe nll.o o:llstem. 

03 funcc lonarios a quo a lei n. l -14, de 23 
do julho do 1895, se rorcre em se o art. I. o, 
§ 4. 0, lo os delegados do bygiono nos mu-
nicípios. 

Na emenda que o meo col lega acaba do 
apresentar alauns desses defeJtoa slo sa· 
nados. 

Encarregando do servioo de ftsoaliza~lo ow 
deleg1dos da bygiene u'adoal, peoao que 



estio oomprehendidol os delegados de hy·l Emdo, o ml\dlco ao:ldHar da Dlreototla .. 
t~ene. nos munlclpfo1. Hygiene e nos moniclploa os delepdoa ê 

Mia. a emenda de 1. eu. encarrega tua· byjien~. . · 
bem do aenfQO ele ftlcallnelo 01 meclicoe Sala d11 •enõea, 18 de a~o1to de 190Q.-:-
anaioipaet. I Zor.p~atro Alvarenga. 

o sa. ARIITOTBLa. DuTRA.:-Qaando forem Ir apoiada e ,otrta coDjonctamente ell! 
encarregaclol deua mfulo pela cllreotoria dfacoaalo. 
ele Hygiene. O ••· .Ar .. toteiM Dutra ;:_Sr. Pre· o aa. ZoaoA•TRo ALVAB.DGA:-01'1, a di· aldeute, acabo de ouvir a leitora da emenda 
reoton. de Hyglene J• oona com om fon· de meo lllnatrado colll'p. Si jolgaue aà· 
coioaario em cada 111unioipio. que 6 o delega· ceaaarlo o utodo da mesma, requeria a 1~ 
do de hniene eatldoal; p orque entlo 1'8• vinda ' ooumis&lo para olterlor111ente dell· 
oorrer a maia um ou&ro, que é o delegado berar. .Mas vê-se loao qoe o aeo tlm 6 Hml· 
de bygif'ne monloipal ' ~ar aos delegados de byglene do Bstado a 

O fR. ABISTOTELBB DO'I'lU:-Quód abllttdat ftacalizaçio doa generoa allmenticloP, bebf· 
non t~ocd. d11 alccolicat, etc. 

0 fR. ZoB.OASTB.O Al.VARBNàA:-0 cq11od . 0 Bll. Z oROASTB.O DE ALVARBNOA. :-ToM 
tabllt~dat 11011 Mcet. 6, neeae ouo, lmmenaa· lato esU na lei n. 144 i uta ftaoallz•çio toda 
mente perigrsci e v. exo . ltl deve lembrar jl nida; v. exc. quiz revogar o antgo,ea, 
elo que ocoorreu no B.io de Janeiro, da& com a emenda, qniz reSlBbelecot·o. · 
loctu que se eaabeleeeram entro a by· o sR. ARI TOTILBS DuTRA :-Nio vt~Jo. ar. 
giPne municipal e a d.it ectorla geral de Pre~idente, o ode o meu collaga descobriu re· 
aalide publica. vogacio do qoalquer artigo da let oi$ada. 

o 11a. Alu TOftLBS DuTRA:-Em nosso Es· Nlo 111e oonua qoe ampliar, aeja revocar. 
tado nio ba quasi fiseahzação alguma. V. Apenas na emenda da commisalo deqoe aou 
exo. está temendo om p rigo que nlo existe. relator, pretende-ao conferir aos mediooa 

o fR. ZoROA.STRo ALvARE 'GA.:-Bntlo v. municipaeP, quando a Dlrectoria ele Hygiene, 
exc. está fnendo uma lei déoorativa. assim o entender-a missão de ttsoalisar 

Si v. no. nlo tem espt~rança da realiza- tambom os generts alimenticios, bebida& al· 
çio da medida quo propõl.', quer decretar coolicas. etc. Nenhum inconveniente pode· 
nma lei inutil. rá haver nesta ampllaç!o, porque o proprlo 

0 fR. ARI&TOTELBB DUTRA:-AlgUI!IIBS C ., itele~ado de byglene estadoal poderá ser O 
m1rcaa como Catàgoazes, Juiz do Fóra, Bello medico municipal. E quando não boonr, 
Horizonte o outras mantem medlcos muni· no municipto, o medico municipal, correrl 
cipaes. a fisoalizaçlo pelo delegado do byglene, ea· 

A eommisslo apresentou a emenda por- &attoal. 
que deseja que efSO medic 8 municipaes 0 @R. ZOROASTRO DB ALVARENGA :-EB888 
anxlliem a tlsealizaçlo nos respectivos mu· delegados do hygieno terão d submetter-se 
niofpios, qnando disso fore m encarregados ás leia que votam s. quando slo, por assim 
pela direetoria de Hygieno, recebendo me· dizer, medico& particulares dos munioiDioa. 
Ude da mnlu Imposta afl f• bitlcattor. 0 ~R. ARISTOTELBt DuTRA.:- v. exo. não se 

o IR. Zo~oAsTao ALVARaNGA:-:-A d.irecto· arreceie da tmposiçlp. que pretende ver i 
ria do Hygtene t~m o seu _func~tonarto pro· porque 0 medico muntoipal. só se incumblrl 
posto a esse servt~,, t.u ctons rt? ao qual se desta fiscalizaçlo 4 quando encarregado pela 
concede, no substttuhv a gr.a tttloaçlo ~n Directoria do saude Publica, e aooeitar eata 
nual do 1:(\()() 090i P Q. 1:', P01 • ~n.oarre@;ar incomb nela,, poroebondo, então, a metade 
do mesmo FOJ·VJ ço o mcd•co muo lct pa_l? . das multas que forem impostas aos falsifi · o sa. Aru TOTBLE ~ D TRA:-A mu tctpah· cador(l que por elles forem apanhados 
dade dá. de gra t ltlcll t:A, u do ordenado..... em fa lt~. falta esta que será provada, pel!l 
5:0001 00 ou 6:00 '100. , . .. nsJy~ do L boratorio, na a.mostra qoe for 

0 .sR. ZoROA TR ALVAR~NOA.-~m. tae apprehendida 
oondtçO l', Dio t enho r rru •110 .t ~Ao dtfl cor· O SR. Z. R?AS1"R'> DE ALVARBNGA:-V. esc. 
dar do e. exo. neF o p nt do 1sta o apro · quer um nPmplo do pertgo da dualidade de 
sent-a! ao art: 2 . • uma utra emenda runoçlo, veja 0 Rio do Janeiro. 
SUbstit~tlva 88Stm (orm la da. (li); . O SR. ARl•TOTBLES DUTRA. :-Oh! Mas V. 

c Art1go. Pitam ~ncarr ogado da ftl_calna· oxc. quer comparar a byglene o d•stricto 
çlo dos gencro ahm~nti t o , n~ Capttal do fede ral, on de li tlscalizaQlo se f z rtgorOJI· 
Bshdo, o mr dico amt~ll~ r a DJrectorill. do mente, olo só pela municipalidade, como pela 
Hygl oe no mu oictp1os os deler•dos do Dire .toria do Hygien u Foderal, com a nenbu · 
hygtone. , . . . ma fis <'alizacAo, no ooFso Estado. h to é com· 

Ambas oss11 onh<iad es eJu -tom por lOJ. P~ r· para •· uma o id ~de do Mtoa• com 0 Rio de 
tant!', ~eh o qu a ~ li as dovo N r oomm~tudo Janeiro. ' 
o servaço d fiscaiJZ'lçlo o gooeros shmen D 1 . 

1 
me

1
•
0 

Seria 
tiotop ovealos etn~ ar para nosso . 
(M~Uo bem ' Muito bem .J ver om peri go 110 ma.:cimo de fisealizaçlo, 

· onde obeJlli haver contlioto en~ro as doas 
Emenda hygio es (, deral e munioipal, com o '"'"'mo 

que se -verifica entre nós, onde nlo ba nem 
hntene estadoal nem municipal. N. 4 

Subs~itua.se o art. 2.· pelo seguinte: 
Artigo. Ficam encarregados da ftsoaliza· 

çlo dos generoa alimentioioe, na Capital do 

Sr. Presidente, penso que andou muito 
bem a commiuio de Saode Publica, na aoa 
emendt, concedendo a: os m~dicos munlolpUI, 



•aa11clo laoa•bldot pela Dll'eetorla eompe. 
teate_ O fireito da ftaoalilar OI 18D81'01 ali• 
•eldtetoa, •• bebldaa alooolloae. 

B ualm ua•o, peau a oomllllalo de qaa 
100 relator, qoe a emenda de mea Uloatryo 
oollep alo pode 11er aeeelta, peta Camara. 
(JivUo btm!J 

IUDgoem mata p!dlaclo a palana, enoer 
N-18 a dliCQtflo, . 

Prooedencto-ae à Yotaç&o, alo approndoa o 
a11110 e a eaenda n. 3, da oommiado, ft 
ean•o pre)odioada a de n. 4 do ar. Z?Na~tro 
AJqreop. 

Ba cliacusdo o art. 3.• 
O ••• Zo•-U'O Alval"ellaaa -Sr. 

PNiiden~ pedi a ,Unl'll para apreaaniar 
daaa emen•u ao art. 3. • 4o projeoto em 
abate. 

Beae artigo eatabelece toncçõaa para oa 
delecadoa da bygiene e marca-lbea uma gra 
Uloao&o annoal de I :0001000 e maia 50 Of. 
dOI emoluman'- cobrdos pe!o labora,orio 
de analyaee oblmioae, aobre u amoa,raa por 
elle apprebeo!Jltlu e an1ly•adu. 

U•• das mlnhu emen•u ~t oaae arUgo 
oonahto em dilatar, por tP81m di&er, as fun· 
oçõea doa delegdoa de by1ienl', encarre 
gandC!-·a do eervloo de bygieM d('ft~n•tva e 
aggreaaiva e ambem do tra,•mento medaeo 
e clrurgico reclamado por presos pobres, na 
Mde do seu monioiplo. 

Parece-me muito ruo a "OI, 1r. Presidente, 
qoe oa dele1a1oa do bygiene doa municiploa 
ftqoem encarregados tambem do tratamento 
doa presos pobrea, naa cadeias, serviço ease 
que ttté ag ra, preciso é coorel8ar, tem s•do 
muit~ mal fdto; e banndo f11neotonarios 
propostos a elle é de orer-se qoe o mesmo 
melhore consideravelmente para honra do 
Ba&ado e beneftcio dos individuoa doente1.1. 
(.4poiado•; •ulito bea !J 

A oroaclo deaaea «S~Ieglltloa de bygiene 
aoe monicipioP, com a grat~ftcaolo aonual 
de I :000 000, nlo vem trazer grande onoa 
ao Bs&ado. 

Como os collegaa sabam Eó com o serviço 
de extiocclo da vario la se têm gasto •. • •.. 
300:000 000 por anno. 

A' prtmet ra vista parece que &o remuoera-
o&o annulll do 1:000 IJOO, cone dtd a cad~t 
um dos df'Jegados de hyaiono moniclpil, 
"Yir! ftoar p r om preço fabuloso · entretan-
to, Jllatm nAo é. 

O Eitado t-em deape aa nlo pequenas com 
o pagamento dos medicos que prestam seus 
serviços aos presos pobres nas diversi:IB ca· 
delas do Minas. 

A esse respeito a Secretaria do Interior 
forneceu -no a st gntnte nota (LI): 

c Até a pr~son~ data f.Jram reqoLitados 
Jagameo~s na importancta dd 2:335 1)()(), do 
serviços medico& prEStados a presos pobres 
em 11 cadeiu de pequeno movimento . 

Sendo, nesaa base, de ~12.272 a& media da 
imporlanoia gaata annualmeute tom euo 
aervioo em cada cadei• daa 128 qoe edatem 
no Estado, despender ae·á approxlmadamen 
~ a quantia 'otal 4e 27:17()1816 por aono, no 
tratamento doa preso• pobre~. 

Portanto, oaaa quantia 6 para •eacontar· 
ae no ordenado:que se ftn ao3 mecltooe, 
delegadoa de bygtene, nos municiplot. 

Aebo malto bati ewa crea~ao; 'bb aatil, a 
JDaDOWDQIO denea 1111~1001 de byfrtlllp já 
creadO!I pela lei D, 1441 de 23 de Ja .. O ae 
1&95. · . . 

Apeoaa eaea ltli, aundo 01 aeu• ordeaa· 
doa, lbea eetabeleee pare~e qae a111a graU· 
ftcaoAo en~ 3001000 e 50ll$000 e o nbitftâ· 
SlYo ha 8IB 1:0001000 •nna~ .eaaa meama 
gratidoao&o. • · 

oeoorren·•e ta•be• apreaeour DlaA •· 
ganaa emeua ao an. 3: •o projeoto, ....... •a que eaü. Raaia tormolaea ( U) : 

c Ao chefe do laboratorio •e analJHacbi · 
miou e ao llledieo austUar ~ca ftaaclo o 
"YeDOitBen~ BDDOel de 7:JOOtOOO ; lo& &aDI· 
bem ~udo em 3:6'•00 anDDaH o wnai · 
aenta lle .. ada ajadan'- do meamo labllft· 
iorio. • 

N" ta baila ele ordeaalfOJ appro.,.da pel' 
let n. 4&!. de g de oo\abro de 1006. •e lisa 
em 6:0001000 o venoilllen•o do medico cbete 
do l•bora&orio de analyaea. 

Ora ar. Pt'e&idente., pareoe-:ae pequena a 
qoantia de 6:0001()()0 para o pagaamenta_ 4e 
om ~o~roftsaional competente; e eu entendo 
que prod~t.alooal competente deve &er, com 
~:11 ·i to. um obimico ab.lis•do qU"'. prov•-
velmente, nlt virá aqui a B.!llo Horizonte, 
par. g110bar 6::-)LOIO:lO por a o~. 
~esaaa OllDdiçõca. recehmdo onerar mais 

o orçamento do Ei&ado. resolvi t. zer um pe· 
queoo aotrmenio. hto é elevar de 6:00010 O 
a 7:2·10 0 ~(; o venolmenio do obefd do Jabo· 
ratorio de .:naly11ee. 

A'> medico au:aitiar da Directo ia do Hy· 
gieoe so oa\abelecA o ordenado do 7:ClOOI·J00 
na rororlda lei n. 452, ordooad, quo eu elevo 
do 20010~0 apenas, por aono, para nlo sa 
dar a anomalia de nr-se o chore do labo· 
rato rio chimico. lnft~rior ao medi c l auxiliar, 
ganhando maia do quo elle. 

Por isa > achei conveniente equiparar os 
doia vencimentos. 

Fixei tambem em 3:600$flOJ •nnuaes os 
vencimentos de cada ajudante do labordorio 
oh i mico. 

E,sos ajudantes são oreadoa pelo substi-
tutivo da oommieslo quo, talvez por diatra· 
cçio ou esq occiment nlo marcou o orde· 
o tio quo dl!ve competir a ca a um dclles. 

Procorei entlo, preencher enlla lacuna, do· 
terminando que osso veocimeu'o eeja de 
3 600 000, annuaes. 

Tenho di\ • (Muito bem ! mnitJ be-t~! } 

N. 5 
-'"art. 3. ·: 
Os delegad s de bygjeoe fi oam "gualmcn· 

tO ODO rre ge.~OII do serviço de bygit- DO de-
fensiva o •ggre ~siva o tambem do \ rabmen· 
t o medico c cirurgico reclamado por- pro~o 
pobre. na 1=édo do Eeu municipi '• •em "utra 
remu neraçã além da que lhes é ftuda no 
art. 3. · do projecto. 

Em qua~traa opidtmiou venoerlo a diaria 
d1 50)000, uma YU conllrmada a exitleocia 
cta e!'idemia pela Diroctoria de Hygiene. 

M. 6 
A 1 mesmo art. 
Ao chefe do Jaboratorio de •nalyua cht· 

micaa e ao medico auliüar ftca ftudo o nn. 



ebll.te IDDUI 4o 7:1001000; ftca tambem 
4aM em 3:6001000 annoaea o vencimento de 
_..,jaà.ote 4o aellllo laboralorio. 

Bala 4aa seasõea, 18 de aaosto do 1909.-
r.r.l&ro AlvareDga 

-., apoladae e poaua em discuvsio con· 
J ..... =eate. 

e ••. Arlatotele• Dut•a:-Na qua. 
..... •e relator da oommtsslo de Saode Pu· 
MIM, tenho a declarar i camara, que a emen. 
.... men Wonrado oollep apenas dUfere. 
•• Je\tra do p1 ojeoto, flundo maia ama at-
tn•Ditlo ao delegado de hyglone, lato 6 a 
M aer obripdo a aaiaür aoa prc,sos pobrea, era ar. Preaidente a leüra do artigo dl1 
qne ao reaolamento aerlo fiudaa outras ••· 
trihi~~· aoa delepdoa de hyglent; e nea· 
taa eonlliçõea melhor aeri que so mantenha 
o an. 3.· ~ai qual ea~, ftoando eata aUrbuü· 
o&o qoe o meu oollega quer qoe seja lei, como 
IDNWa regolamentar, qoe em tempo, expe-
cllri a Directoria de Saude Publioa, ao lado 
à mnilaa ou,ras qoe aerlo claramente ex· 
peailoa•aa. (Jt.,ãto bem}. 

O ••· Zoroaatro Alvarensa :-Sr· 
Preli•ente, ai a oommlaalo de SI ode Publioa 
.Dio póde acceltar as mlnhaa emendae, Côra 
•eDaor que retirasse da dlacusslo toda ama· 
1oria •o projecto. 

A coa~miasio creoo os Jogares de tl'fa ajo· 
41ntea no laboratorio de analyeea chimicas, 
tOla, entratanto, maroar-lhea ordenado: eu 
me lembro de pagar el!aee sjodantes e a com· 
minlo nega-lhes o respectivo pagamento. 

0 fR. ARl !>T TELES DUTRA: ElJes sorã'> pa· 
1(11. 

0 SR. ZORO ASTRO ALVARE."GA. :-Desejo que 
v. uc. me diga por quo modo. 

Acho quo ningnem quereri trabalhar para 
o bispo, sem r emuneração pelo ser"' iço que 
execota o entendo quo, a nio ser acccita a 
miDba emenda, melhor será retirar da dia· 
cnnlo todo o projecto. (Jluito bem) ! 

O S:a. !'in oM os EEN 'A :-Penso que o nosso 
illunndo coltega tem razlo. 

Já temos a h in . 452, do 9 do outubro de 
1900, reorganizando o serviço sanitarlo do 
Bata do e molh r seri que aguardemos a sua 
execuçlo. 

o SR. A RIST TELES DüTRA. diz qoo a Com· 
mbalo CD\OI.&do mais acertado manter o art. 
3 . • do projt•ct , conforme, ainda hl& p ouco, 
C!oolarou á. Camus. 

Mu, como emenda apreeentada pelo seu 
illoatrado collega, sr. Zoroaetro Alvarenga, 
cogita do vencimentos-o com tendencia a 
aogmentKl-os, vo m r equerer a volta do pro 
jOcto. c~m a respr ctivat~ emendaP, i com-
mistí lu, para ul,erior e definitiva delibera· 
çio. 

Neu c sentido envia á Meza o segnlnte 

qnerlmento 4a oommisalo de Saúde Pobll· 
~ para que o projeoto volte ao aeo eatoclo. 

Quando wmel parte neata dlao111"'-o, no 
aeio da Camara, nlo tinha o intuito ele ·vir 
a_preaentar aobaütotivos para. eatar clepolJ a 
atabstituU-oa oom aoooeaatv.-a emenclat. 

MoU •aram a aproaentaçlo daa minhaa 
emendas oa proprlos artigos do projeoto da 
commlaslo, noa quaea se pretendia moclUlcar 
oo destruir a lei vlaente. · o Sa. V .u.ooMmo .MAo.\LuiBI : -Depois a 
oollaborao&o de v. azo. devo ser eaümacla, 
porque v. e:u. é competente na materia 
(t~poiado• g1rau). 

0 SR. ZoaoA~TRO ALVARBKGA :-BQ qoiz 
apenae, ar. Preaidente, apret!entar emendai 
que ttvueem mala por ftm restabelecer a 
leglalaçlo aanitaria em vigor, que la aoflrer 
golpe de morte com o aubstitottvo da oom· 
misalo de Saude PublloL 

0 SR. ARUTOTBLBS DUTRA. :-Nio apoiado. 
0 SR. ZOROASTAO ALYARBNGA. :-V. exc. 

creou oslogarea de ajodantea do laborawrio 
chimlco e em, entretanto, marcar venolmen· 
ws para esses tunocionarioa ; eu entendi 
qoe ellea nlo podiam trabalhar de graça e 
vim apresentar a minha emenda • 

0 !R. ARISTOTELII DUTRA. :- EUea teriam 
pagos. 

O SR. ZOROA.I.TRO ALVA&BNGA:- V. exc. 
tratava de medico de comarca, quando nlo 
existia similhante entidade . V. exc. ia, por· 
tanto, revogar a lei n. 14f, traneformando 
os delegados de hygienl', nos monioipio•, c m 
delegados de hygtene, nas coma rcaP. 

0 f R. ABISTOTBLES DUTRA.:- Da facto, O 
substitutivo fala em medico de comarc1, 
quando devia dizer monioioal; mas, a oom· 
missão ji corrigiu esse defeito. 

0 SR ZORO ASTRO ALVARENGA. :-ISSO V. OXC. 
veia fazer aqui na Camara, antes da aeaEão. 

0 !iR, 11 RISTOTELE8 DUTRA: -Foi porque Sa• 
hiu errado. co 

O ~ R. ZOROASTRO ALVARENGA. :-Nio tenho 
nada com isso. 

o substitutivo foi impresro o distriboido 
pela Casa ; o as minhas emendas -visavam 
acautelar ou rostabelecor a lei antiga, Eal· 
vas pequenas modiftoacõo!l. 

0 ER, ARI TOULBil DUTRA: - V. OXO. deve-
ria cotAo procurar restabelecei-a em toda a 
sua plenitude. 

0 ER , ZOROASTRO ALVARENGA : - Acho qUG 
isso cabe mais ao relator da commiaslo de 
Saude Publica, cuja opinião abalizada e proa· 
\igio a r.onsegue fazer com quo sej*ID rejei · 
tadas toda as minhas emendaP, conforme 
acaba de asseverar. 

A v . ex c. competia, com a sua palavra 
auotori~ada, desmoronar tudo quanto ha a 
r espeito do at snmpto, fazendo erigir desses 
escombros uma obra maje~tosa de leglsla~ão 
sanitaria. 

Foram essas, ar. Presldent~. as razões que 
me levaram a apresentar-me na disonaelo, 

A CommiFsAo de S&ude Publica requer sem o intuito, leve aiqner, de vir para aqui 
que o pr je t e eme:>.das a elle oflerectdas e• busca de destaque no seio de meus di· 
voltem á Commisslo para emittir juizo. gnos e illostrados collegas. 

Requeriment6 

Sala dt s eo ~õ es, 18 do agosto de 1909.- sustentando as minhas id~as, eu me sinto 
Ariflo~les Dutra.-Jolo An enio. na mais desejada e perfeita paz de consoien· 

E' lido o posto em disoosalo. cia. (Jtutto bem 1 Multo bem 1) 
O ar. Zo roa tro Alvarensa :-Sr. Nioguem maia tomando a palavra, enoer· 

Pretiden &e, nlo negarei o meu voto ao re · · ra·eo a discuaelo, sendo approvado o reqoe-



rlmeoto, rslo qoe voltam o projeoto e .. 
811181ldaa commf11lo •• 8aode PabUoa. 

Nada mata baveo4o qoe tratar, o IJ', Pre· 
aldeote dealgoa para amuhl a aegumh 

ORDBII DO DI~ • 
PILII(.IJLA. PA.RT• 

At6 oma hora da taNe : 
Leitora e approvaoao da acu. 
lbpedleote. 

At6 •aaa boru ela tarde: 
AprtteoaQio de pareoerea du oommk· aoer. 
Apreaeotaçlo ele prl'jectoa, reqoerlmeotot, 

indtcaç6ea, ioterpellaç6el oo mo?6fe, 
Dltoo111o de reqoerimeotoa, iodioaoGu, 

loterpella06es o moçõea. 
Appronoao de redaoçõoa dnaer. 

SSOUNDA I'Ali.TB 

Até 4 horas da tarde: 
Dlaooaslo do parecer n . 169, opfna.odo pela 

approvaçlo da lndlcaçlo n. 6. 
Diaooaalo do parecer n. 170. opinando pelo 

arcbtnmenh de peças protocoUaclaa o do 
projecto n. 143, do Senado. 

Dlacosalo do paroJer n. 171, opinando pota 
approvaçlo da iniicaçlo n. 9. · 

Lovanta-:o a 6C8!Io. 
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I'RBSIDBNCIA DO SR, PRADJ L~Paa 

T , L\IARlO:-Actu.-Expodiente .- Eme dus do 
unado.-Licença á prol' ssora de ant.1 Catha-

rina .-Discurso do sr. Ell.tardo do Amar L-
Apresen tação do pnrc~r s . - Proll1ngamento 
da linha tele raph•ca de E ·tr lia do Sul ate' 
Paracat ú -Discu r~o do sr. Argemiro do Ro-
s~nde .-lndicaç o.-· R dacçllo final do projecto 
u. ti • . ···Parecer n. 1 ~· . - --Parecer n . 170.---Dit · 
curso o emenda do sr . Joilo l.isbOa .--Par cer 
n. l!H. - -Discu rso do sr. Vuldomiro de Ma.:.n· 
lh4es. -OrJem do dia. 

3 
BIP:OIDT. 

OI/IdO 
Do ar. 1. • secretario do seu .. eaY,_.. 

aa aegototee emendai: 

EfiNflda otferedda • approt'tldtl pe1ct -.a. 
do t10 fJ1'0f1Cio ". 49, da cat~ta,.a., •• 16tJB 
(propori§lio "· 34) 
Aooreaae~a.te·ae ao an. 1. • : 
u .. a DO 811Diolpio •e CIIDpo Belo e .... 

DO diatrioto de AbbadJa, momolpl8 .. 11-
anpy. 

Paoo do Sondo elo Batado da Mioa1 oen.r. 
Bello Borlloote, 18 da agosto da lg()g.-Ja16 
Pedro DI'OIIlllood, preelden~.-Go- Prei· 
rede Acdrade.-eamlllo de Brito. 
Ern~t~:la of!ereclda ~ approt1ada pelo a.t.lo 

o o prrjel:to tt. 67 (prt pc &fção •· 41) d4 
Gama r a 

AccreaaenttHe onde convier : 
Artigo. Fica egoalmente o «Overre •o 

Estado anotori&ado a restituir a lolo EraM· 
lo Ferreira Pires, ajooote do cllrector • 
Reoebedoria de Mloaa, a qoactfa ele awe· 
centos e oitenta mil réia (980$ COO), qae n· 
cebeo em noua f.alsas. 

Paço do Senado do Estado de Mina• Gel'llel, 
Bello Horizonte, 18 do agosto de 1Q09.-JGC• 
Pedro Drummond,presidente.-Oomet Preiro 
do Anclrado.-C:imillo de B1lto. 
Emenda o/ferectda e app1·ovada pelo 8elltelo 

ao projecto n. 43, da Oamm·a, de 1908 
(propo•tção n. 24) 

ACC"US&nte-::e : 
Art. Fica rgualmC!nto o g Jvcrno aoetori-

ztdo a mandar pagar aos cnl'fl!s do aeeçlo 
da Secretaria da Poltoia a ditJe rençli ele -.en· 
cimentos entra Oa6es cargos e os de cbete ele 
se( çlo das Secretarias da Estado, no pedodo 
doe rrido do 1. • do jan~iro de 1897 a 3l do 
dezembro do Hl06 . 

Paço do S~nado do Estado no MinaR Gl!raett. 
Bt'llo Hllrizonto, 18 do agosto do 19()g.-Jotê 
Podro Drommond, prosldcott>.-Gomes Pedro 
do Andradc.-C.&mH'o do Brito. 

Emen1as o/fet·tcHas e oz>pr ot:ada& pelo 8 •-
nado ao projecto n. 46, da Camara, de 1908 
(propodção n. 37 . 

Ao art. 1. 0 Substitoa so p t> lo scgoiole: 
Ficam rovoaados oR §§ ! . o a 3.0 elo art. 

6.0 o os artq . 8 o o 9.0 d~ s dispos"tõea tran· 
stor tas da lol n. 3i5, do 19 do ::etembro •a 
1903 . As comarca, dQ primeira entraoeia 
ror Ao provida11 do ccof rmi !!ado cor.a o ••· 
posto no art . 29 da men11a lei. 

H 

Ao meio dilt, fll ita a chamada, acha m so 
preaen:os os srs. Praclo Lope1:1, Z 1r o a~t ro de 
Alvaror ga, Ama rico L1ocs, Arp;omiro do Ro 
&JUldC'. J11ymo O me8, Xavier R'il ·m, Edgar-
do da Cunbs, T•varos de Mello, Nelson do 
Saooa. Paoliol lo, Stylita, Campos do Amaraol, 
Ant<'nio Moura. Po1ro Laborno, I~ tuardo do 
Amira l, Jclo Lhboa, lgo c!o Mur ta, Bobn-
aann. AbeilarJ, Oildioo Rios, Valdomiro tio 
Jdt(lalh!oll. JoFé AlvcP, Valllldarcs o f.:1mun 
do Bll1m. f:tltando com cauoa. partioipadt 08 
Frs. Tocqoovllll', Julio d-1 Motta, Agostinho 
Pereira , Alvos cfo L1!moe, Jolo Poq,birio, 
Raol do Fllria, Ju'"eoal Poona o João França, 
o som olla os 1rais seoboies. Ao art. 2.0 Sllb&titot-s9 pelo aegoiole: 

A. rllJta Oil demora d&8 commuoicaOC)ea or• 
Ab:oe soa 8C8!lo, ftci 11es, do qno trata o lrt. lé54 d.a Mi o. 

L;da a acta da antecedente o nlo haven- 375, do 1903, nlo retardará a revfeloallata 
do quem 8 bro ella fil~a obsuvatõoe, Uoa •

1 

do antiguidade doa jofzoa de dlreit~ •• •· 
mesma acbre a Mesa para srr s pprovada , á feita no p at~ legal. ~ , ia ta d J cerCYiea 
quando houver numero legal, do cxcrctoa panadas pcloa esorhlea e re-

0 m 1. • fxcRBTAR I, ~á conta (o EC· mettidas prlo8 moamos jui&oa á Sc~retarfa io 
gointo , Tribunal da Relsçl•, no mez do J&nelro ,. 



cada anno, sem prejoiz> !l• roquiaiçio daa 
ditas communicações que o preaideD&e do 
mesmo Tribunal deve t'uer. 

IR 
Ao art. 3. o au ba~itua.-ae pelo aogolnte : 
Aa llttribuiçpaa que a lei D. 375, do 1003, 

an 129, con ore a.oa collootorea, esah1idos 
por esta lei d• classe do• aoxUliaroa da 
a miai ·t raçAo Ja justiça, aalvo a quo rn· 
poita ao inventario ad~ioiasra"~o, 110rlo 
exercií111& peles promotorn dejoauoa e aeoa 
adjnnctos noa \ermos em quo reail!irem. 

IV 
Aco rCS I.lCO CO FC onde C(I DVier: 
Arti go ... AS cJi!lpO tções do rf'gol•meDto 

appro vado pelo doi o. o. 2.011, de 21 de abril 
no 1g07, serAo observadas com as segointt> a 
~s lt t> rll ~ Õ e~>, s Ivo o diapossn DO ar~ .. 6 o cta lei 
n. 471, d 14 do sctt>orbro do mesmo aa·Do, 
que cootinú,. em -vill:or: 

l o a •r b1mento, de que trata o art. 42, 
Fó tora l ·c•r quando o valor doa beos nlo 
1 x oner tte o u eon ro ltA réis (1:00018000); e 
11erá proces ado e julga~do pelo jul& mu atcl 
pal; . 

11 As a VII Iiatõ<B Iotlerlo srr (alta com a 
nesenc;a do jutz no logar da aituaçlo do11 
benll do t> IP li <' , quando o valor de~ tos xoe 
de r do (5:000 000) cinco oontott do réi11. Lei 
n . 1<·5 do 24 110 julho de 1891, a rt. -!5. 

111. n. dnmaro11çlo dos quinhões OO J&isten· 
tes em t r!"a"i se fará sempre QUil isso for 
p s ive l ; 

1 As ,Ji p si<õ a a qoa H) r.-rero o art. 
49, • ão lHI o r P ~rnlamento n. 737, do 25 d 
no om b· o cf o 1 50, com as al~ratõea (ditas 
elo deo. n. 9,549, de 3 dejaneiro de 1886. 

v 
At tig<' ... Fica approvado o rrgalamento 

esp(> dado pr, lodcc. n. 2012, do 21 do abril 
do 1907, com as seguintes a.ltoraçõe : 

[. A diligenciu de qae tratam oa art<~. 47 
48 poderão ser feitas em presença do jufz. 

no logar da sl tusção do lmmovel requeri 
mco t J da pa rto interessada. quando o valor 
do im m vel ( xoedor de (5:000$000) cinco 
cont do réis, sendo as respectivas castas 
r11toatias ; 

obJ'fg&do a pagar· lhe a teroa parte doa rtll• 
dimeDSOI u eaoriv&Dia, noa $ermoa do art. 
169da_lel .D. 375, de 1903. 

VIl 
Ar:-tigo ... O linoefto••• à Dobe doa fi· 

crhloe do juizo de pu, cootiDoarlo Doare-
apecUvoa cartorioa, ftoaodo rev-ogada a oi· 
sama parto do art. ~.o da lei de 30 de ooto· 
bro de 1830, que manda remeUel·OI pll'• o 
arcbi Yo da& Cam~ara11 Mooioipue. 

VIU 
Artil(l- Iodenpeoiente de maia novlola4{q, 

poder lo aer nomta os p•ra o cargo do Jola 
mon1otpd u bacbaNis em dtreito, qoe •i· 
verem ezercid 11n~riormaote o de ao~iliar 
do gabinete ~Jo ProuuradoF Gtr.l do Edado, 
por Sempo de dota anDos . 

Pc~ço do Sedado do s.tal! o de Mioaa Geraea, 
BeiJo Horizonte, 18 de ago~to de 19G9.-Joeé 
Pedro L>rummond, prPsideote . -Gom, s Freire 
de "ndradt•. -CamHio de Brito. 
-A imprimirem-se 11a emendas para a or· 
dem doa tra. bt lhos. 

0-.mm4uão de Orçammlo 

o • R Joi.o Lisn A. pode a nomeaçlo de 
um m .., IL bro intermo par .. • comatls~ lD de 
Or~a L Cn~o, que so liCilll destdcada.-1'.' DO• 
me~do o t.r. J c~ yme Golllell. 

li'eq~erimento 

0 SR. EDUARDO DO AMAR..U.:-Sr. Presidente, 
v .. u f !IZar chegar A a mA e do v. ' :xo., para 
ser convenient emente encaminhada, uma pe· 
tiçlo de d . Mlltlullie Carmelita do Alencar, 
prof.: s ora public• do a ·zo Cc~mioino de San• 
ta Catharlnzt , do municipio de Santa Riia do 
811pucaby. 

Por esta pdiçlo, que vem acompanhada 
do atte :~t~tdo medico; 1\ anppllcanto aoliciia 
do Congre so do Estado 1t coooea lo do li· 
oença, por 3 &nnoa, em pro roga\ !Lo a ootrae 
qoe já goaou, allegan o achar-se qusst cega 
e, assim, necessi\ando con\inuar fóra do ex· 
exercicio d cargo. (Muito bem).-A' oolll• 
miselo do Petições. 

Paaat-se á 

ll. Co do O immovel de valor inferior a APRESENTAÇÃO DK PARKCBRE3 DAS Cn nu BÕBI 
5:0 O OCO, o f grimeosor, feita a diligencia 
do q . o tr Hl. o art. 47, n. 2, á vist a dos ti · o f.R. lGNACio MuaTA, om nome da com• 
tulotl u J lho serão entregues o informa missão de p tiçõee, apresenta o seguinte 
cões v r o e das t estemunhas, si forem ofl' .! · 
ro ido . res nta1 á. eu rclatorio ao jufz uc Parecer para 3.• di1cu.uão do projeclo n . 79 
d t t' T i na• á o ponto da partida ; l 

lll . As r u 5ta!; nilo excMerAo do 15 % do A commis A d? Re pres ~ ~taçõa ' Requer. 
1 immovel · no csso contrar io baveré. monto e PetJ <ôeF, a que toa "Pr. sente o prc· 

v\ 0~ 00 
• • jectt> n. 79, 11 ppro ndo e Jl 2 . • dJscusslo com 

r a 10 
• • a emenda. t o mesmo < tlerecida, é d parecer 

·r cu-tas oatr n·fem so, pau e~ te fim, ~ó que a• ja aubaaettidu á 3.• dia< ua lo e appro· 
moa to bS qu Elo taxadMB ao respectivo re· vado com a seguinte 1 oda•o&< : 
~im~>oto e nlo as demais despesas depea - . 
de tes do contracto das parto•. O Congresso LegiFiat V<> do Ralado do Yin11 0 Geraea doere\& : 

VI Ar~ 1. • Fica o Presidente do Estado an-
Artigo ... Ao esorivlo do job. de pu, inte· 

r ino 1 u vitalicio, que contar trinta oo maia 
annn" do seniços pre tadoa nesse juizo, oo 
ua íiUbJ· I gaela do policia, ai o requererem, 
d•rá o jn' a de direito aocceBSor, Clcando ette 

ott.rlzado a cououder reforma com todos 01 
venotmantoa de ~old• do ao cabo do esquadra 
do I . • ba\alblo da Brigada Pollcial do Beta· 
do, Manoel de Lemos Guimarlea, por ter-aa 
invalldado qo.audo eaa dil'leDcia. 



Art. 2. • Rnosam·ae as dlspoeições em 
contrario. 

Sola das C'lmmia8ÕI!8, 19 d6 ~g'JS'O dA 1909, 
-l(oaclo Mu1ta -8. Styllb.-Jayme •Go· 
mea .-A lmprimtr-9e. 

0 liR . ABODIIRO DB RBPBNOB, por parte da 
commiaslo de RedacçAo, apreaenb a &O · 
gointo 

Reàac9ão lfnal do projecto n. 61 
A oommi elo de Redacçl '> de Leis é de pa· 

reo• r que s ~> 1a eunmet\ldo a votação o appro· 
vado o proj c to n . 61, eom " Gosma& roda 
oçlo com que tranai~o em 3 ." dieousslo. 

Sala das o<l mmissões, 19 de agotsto de 1909. 
-Argemiro de RE'sende C s'-.-Jo, é Gd1tno 
Rios. - Antonio Moura. -A. imprimir-se. 

O sa . Joio ll B "• om oomd da oommis-
elo do Orç11mento, envia á Me a o seguinte 
Parecer e rtda~çifo pa,.a 3. • ài8cuuão do 

prtJjec:to n. 80 
A comm·s lo fie Orçamrnto e Conhs, a 

que roi presente o projoct n. 80, approva. 
do em 2 . • di ~cusslo com a-s emendas que 
apr•s nto o, é do p~trecor que seja o n tdudo 
pr. Jecto da1to par& 3 • disco slo e app:-ova . 
do co~ a ~cgol ,, to ro rhu:çlo: 

O Congro· o Legi l11tivo do Estado de Mi· 
nas Geraca dacr t. : 

.Ht. 1. · As d.,spnsaslfo x releio de 1907, 
oont t ates d11s coa h veridcadas na S cro . 
ta• ia d11 P'ana• ças, .-oot rme o b .Iamon e ta · 
bol111 sp ~o r nt11d ao Coogro o, slo tt:r .. das 
O!U 3-t 4 :321 )75, inclu i vé os sopprimen· 
tos q e Oll• e e: oroicio rllz ao de UI06. 

.-.rt 2 . • ls oreottos 11 0 mo mo exerci oi , 
~lo deftoit vament ftx~tdo,. om 34.489:321$575. 
egu• aos p. g .. meotos re)Ji111dos p h ut di· 
-.ersas rubrtcaas e 'atol s de do ·pesa ao or 
çameoto o coastante~t do rerdrldu b.Ianço o 
abolias. • 

Art. 3. • P'loam app,.ovados os credites 
sopplementares PX traordin ri s, con t. ates 
do11 decretos do Pode r Ex o t •vo, de n • 2 185, 
de 29 de janeiro, 2 210 e2 .211 do 23 de mar· 
ço, 2 214 de 25 de a.b il, 2 244 A. de 30 de 
joobo, t 255, de 11 dfl junlw, e 2.256, de 8 de 
julllo. todo11 do anno uo 1908, liberto para 
eupprimir i doftoiencia de cro~atos oroa· 
mentar10s e despesas auotorizadas. 

ria dae Finanças, oonr~Jrme 'o baJanco e ta .. 
bollaa avresPn\ildos ao Congreuo. alo ftudaa 
em 3 t. 715:6761583, inoluehé o sopprimento 
qoo ea11e exercicio fez ao de 1907 

Ar,. 7. • o~ oredttos do me11mo eseroiclo 
alo deftniti v. mente tlxadue em 31. 715:1>768583, 
eguaes aos p:1gamentns relll·h d o~ pelllll di· 
versas rubricas e titolos lte rt oapesa do OT· 
ça.nento o con&t!\ntes doa rereridos balanços 
e tabellas. 

Art 8. · Fica"' &j)orovados oq ort'ditoa 
110pplomentaros A Pstra rdwarios. const.antea 
do11 deore\os oo Poder Execotavo, de os. ~184, 
de 16 de jtnoiro, 2 .211, d 23 de marco, 2.251, 
de 8 de Jlllbo de HI08, e 2 43 '• de 25 de fe-
vereiro, 2 .495. de 30 de mllrco, 2. ~w. de 30 
do roeemo mez, e 2 551. de 4 d junho do cor· 
rent.e anoo, abortos para supprir á deftoien· 
cia dos ored tos orçamon,UIUII e para occor· 
rer ás deapesas aootorizadll8 . 

Are. 9. A receita o recorReR do ft!lencio· 
nado oxeroicio de 1008 slo lixados del:lniti· 
vamonto em 64.460:853$082, iuclosivé o eup· 
primento que este ext~rcioio recebPU de 
19fl9 e o saldo que pasE-ou do exerúloio de 
1007, na fó rm d r eto peotívo balanoo. 

PMragrapbo unico. Do tot. 1 da s m111a dO!J· 
te artigo é transportado p r·a o exeroiuio 
de 1909 o saldo de- 22 745:1761499, 

Are. 10. As rend11P, qoer de um. quer de 
oocro exer01oio, q •~q ul c nham sido arr. ca 
d'tdae rarlo partd lill dhir1a Hotiv• orcamen· 
tati~ do Esta•tO e coreo t I serão e!lorlp~ura
das no exercício om quo fvr roaliuda a co· 
braoça, sob u \itUlo cl dom iaaçã• •· l!&lvo 
aq uellaa que, por soa natureza, já represen-
tem •Di vida A c \i v a Patrim oia1•, sob oojo 
titulo deverão ser o criptora<Jas. 

Art. 11 . Os e rviços ollo p11 gos nos raspe · 
ctivos exercícios coo~otitoir Ao divida passiva 
e taes de p .Fas sorão esc i turad~&s no exer· 
cio o em que se eftootuar o pagamento, sob o 
titulo cE~eroicio Findo~, salvo o oaeo do prO· 
soripçlo. 

Art. 12. Revogam-a a as di pt sições em 
contrario. 

Sala das commis ões, 19 de &gosto do 1909. 
- João Lisboa, relat. r -Ne l~: on de Senaa.-
Jayme Gomes -A im primi r-. u. 

o sa. ANTONio MouaA, p •l commtsslo de 
Redacçlo, apresenta a egainto 

Redac~ão final do projecto n. 75 Ar\. 4 • A rt'ceita A rccurs s do meneio· 
nado esercicio de 1907 alo tb tdos em ...... ) 
38 . 100:729$521, ioclthive os supprimentos que A commisslo de Redacçlo de Leia, a que 
o eaorcacao recebeu d de 191•8 e o saldo tol pro ente o projeGt n. 75, é de parecer 
que passoa do ueroicio de 1006. que sej• o mesmo approvalio. com a redacçlo 

Paragr11pbo un co. Do toht da som111a •oca que transitou em 3. • disco f lo. 
de8te artigõ ê sraoPpo tado p ra o ~xeroioio Bllla das oommissõ 11, 19 dil ag aro de 1909. 
de 1lK8 o s~ldo de 3 701:407sg47. -A~tonio ~i) u ra. -:Arg~miro d" ReJende.-

Art. 5. • P'ioa approvada a emisslo de apo· X vter Rohm.-A lmpranur- e. • 
lices no valor de 10:557:0001000 (dez mil qui O as.. N&LS N DB BNNA, pela oommllrlo 
nbl'otoa e cinooent• e set.e cootl) ll) reali de Orçamento, otierece o ~ t'gutnto 
sada em virtode do deo . n. l.972, de 17 de Parecer n 172 
janeiro de 1907, pa,.a sub tituh:lo dos ti\ulos · 
ao portador de 1:0001000 e 5001000, emiUtdos A eommisalo de Orçamento e Contas, a qae 
de accordo com o oe o. l.-433, do 21 de de· rot presen~ um reqo rim nio do oidad&o 
aemb o de 1900, no "alor de des mil e qui· Aristides de Oliveira CampoP, ctlleotor eda· 
nbPniOs cont 1t1 de réis, elevada assim do d~l do munhlpio de M•rianna, eon~ideran· 
mata olncoenta e aete contos a primiüva do qae o Poder R•ecottvo t m oompetenoia 
embalo. pera tomar conbecimen'o da reolamao&o 4to 

AI". e.· AI 4espeeaa do exerulolo de 1908, reqoeren~ (MH1i da le! n. 471, de 14 de "· 
oonstantf's du cooae -.erifteadu na Secreta · tembro de 190'7), é de parecer que ae re. 

A . c.-36 



m etta o all udido r(?quoiiment~> ao ~r. Se ore · 
tal io daos Finanças . . 
S~tla das ot•m UJ i s~ õotl, 19 de ago~to de 1909. 

- Ne ·son de S ! DUM, r eli. to r. -Joio Lisboa.-
J• y me Gomcs. -A imprimir-.. o. 
Pa~ s~o-se á 

APRESE "TA Ã'l DE PROJ RCTJS, RKQUBRIMBNTOB, 
INDIC&ÇÕBS, INTBRP RLLlQÕBI OU MO ÇÕR!l 

O JoO r. Arge mi.-o de Reaeode: - Sr. 
Presideot .. . ve nho uhmott '3r á pre.,iaçlo da 
Ca sa um ~t ioai .:a çilo q ue t em como objectivo 
a tati r11 ~,; ã" de u 1\ ll t< pi ra dlo da miob~& aida· 
de n atal - P11 r ca t ú , ou ·gooto 'Pro\ongamoo-
to da li obli t e le> g rli pb' C" que já. t.O 110ba e• 
MEt rclla do Sul a té IIQU• Jl ., cilhdo, ~>olioitan · 
do tambem que pas a ll m esma linha por 
Monte Carmello. 

Trata - Je, s r. Pr esidente, de uma medida 
que a m eu vl' r é de inteara j 1stlos, pois que 
nestes u ltimos t f mpos aquellll zon11. s ~· ·tanl3 
ja do Minas nAo t m ti to g rand e favore3 da 
UoiAo, sa b ·m lJ U co m t o q tlP, em breve, am-
parada por li lustr o pa t rh:i •l que ll Ooupa com 
destaq ue a pa ~b da Viaçlo, se r!\ in•oiado o 
es tudo diA navegaçlo d rio Paraoatú. 

Não eo pó.te object ar a eJ.to nsA.o que fi ca 
Pa racatú do poot onde j á a~ a cha a linha 
t e leg r • pll ic t, p ois que. na sua maioria, o 
terr no a ser per c Jr r ido é quast t do cow· 
posto de v . ~: tas oa m pin•s, 111MB onde, com 
factli •11id . pó do ~:e cor s truid'l a 1mb~& 
t~ l gr·ap bic •, nlo olfd reot- n do a natureza 
gran tes embar11ços a ~:~e rem vencidos. 

E' de e not a r , ~r. Prellid ento, qu e P .tra · 
c n ú, t p es11 r d11 SU!i s ituçAo longinqoa d os 
gr~; nct s cE'otroR, é uma 01 dlide q ue Oli US\ v er · 
dadeir·a o rpr~> 11a ll qur m viaj. po r aquellos 
lado , toda calçada, gra nde , p opulosa , civtl i· 
sa d11, e 11eus habitante ~, na maio ria, Ee distin · 
guem p • lo !!'CU elevado cuhiv\) intel leetu ~LI 
(apoHtdo~) . acc r·escon do ainda que Jogar s 
m uito Jo t .: r Jorf s jó. gosa m dessa melb ;, . 
ramcn o , o quo torn _. u medida d11 i odicaç!o 
m uito j u t , poden :to assegarai •SC quo o 
gove rno (,•dera ! nll. ~ eixará de tomlll a em 
coa i1o r ~:~ çl , vin to prR h r r eaes se rviços a 
uma e u ensa zooa do E tado. 

manto ao esforço -pr prio e ao ardor oom 
que se entr.-gttm ás medidas teoden,~ a ao 
seu melb( r»m"nt.J 011 moua pa\ricioa. 

Monte Cormello e~tá. • pequena did anda 
d a ~inelJa do SLll, do maneira qae com mui-
to pouca C·lUaa t er-se-á. uma e&taçlo \ele· 
grapbica n•quelle munioipto qo~, 11\e ainda 
ha }lOUco resent•a-se de t ·das as condições 
d"e villa do um centro adeantado, nlo tendo 
nem mesmo uma cadeia que preataF~P , porém 
qoe, devido ao cstorto de seus diri~outes e 
a boa vontade do governo eshdoal, acabl 
de obtel·a o mo o ut riiB medidas que vêas 
concorro a lio p ~ ra o t'i t u progreESo. 

Ju t. tiftctt da hg~ irameoto a lndlcaçlo. qoe 
tenho a b ' nra de spr sentH á. Camara e que 
Am quaei nada v1rá. onerar () 8 cofres da 
Uoilo, c reio q ' e a. tll •u t rEI commi!! : ã • do 
"gricuHura e l a i ustria oi 1 doinrt de opi· 
n11r pela eua a ccetthç lo como mo parece ser 
de inteha just iça . (Muito bem). 

I ndicação n. 10 
lodlcamo11 quo a Camara dos D.?potador, 

por intermedao da Mesa, represente ao go· 
verno (c~ deral, Fohre a urgente necessidade 
de prolr ngar a linb'i t e legrclphlca que já e~tá 
em Estre lla tio ~ui at é Paracató, paassando 
p l r Monto Carm llo. 

Bello Horizonte, 19 de agosto de 1909.-
Argomi ro de Resende Costa.- Cam't)os do 
.. marat.-V .. l domiro Maga lhl P.-IP. Pa otleJ-
Io. - Jay llle Gomo~> . -J osé Gal dloo Rios. - .\' 
oommi11slo do Ob ras PublioaP. 

Redac9!io final do proj ecto n . 69 
E' lida e po ta em iiscusalo a redaccAo 

tlo~tl do prflj ecto o . 69, i ~e utando li• contri · 
bulçlo anóual de 2:000!000 011 estia b3lccimen· 
to• equiparados ás Et~o v las rtorautes .do Es· 
ta do . 

Niog uem tomando ar l)ala vra, oocerra·so a 
diSCUSillO, tlcand,•, p >r f .. lta do numero, lldia · 
d:l a votaçlo. 

Passa-Je á 

2.• P ARTE DA ORDRM D ~ DI A 

Pa recer n . 69 
E' li do e p :; s t o om dis cm si ' o parec(.>r n. 

16~, opins n to p ala approvaçll. .., da •ndicaçlo 
n. 6. 

Sil m d t: bate l'ooerra-se a di sc ll ~ Ao, tl can-
do a votaçi\o adiada. 

Parecer n. 170 

Si bom q .to já. e t "j• comp r <' h endicta esta 
m EHllda nu t aç <ldo dll l•nh11o t c l grapbica, é 
nec ~ ssa ri o que Fe t rne um11. N a ltdad o pua 
~ cu •tll cií111de sort oej~A. quo já t eva um a 
E cola N . rm ~ l uma d11s m a i acreditadas do 
E•tado. dan o p r(.> p~tro ~> olitio a di ve r nR ci dll· 
dll.os ps a a vid • publ ic:t. dist iog uin do·ae 
m u•tos dolle o m~tgí~terl o e outras run-
cçõe... n .to di~ na de ser coot mpl tt da p e lo Com a m Rs ma (~Jrm& lida de r nt ra em di&· 
gov roo federa l com esse n.e lbll r,. mont o, que cusslo o parece r n . 170. opi aando pe!o ar· 
mutt • i r co ncorrer p11 r~ o tO U progro~:~so ch ivame ::t to do pAcas p rotooolladas e do pro · 
o d esen ~' o l vimen tll . j ec to n. 1-t3. do Senado. 

Uo pot•, sr . Pr s idente. con ocrr n do Para O sr . .loào Lltitboa:- Sr . P. esidente, 
ct~ li bem como .M,JOto Carmello. qu o é u m 0 1) parecer que ·e oi. outo, enviado t Mesa 
n s mu oio, pio do B tado que v m cnt rand pela commi -• ll. o de orçamento, houve um 
a m fran co fl Jcesci mec tu, ~aonualme o te, com peq ueno eq uiv.tco, vis t q ue . entro aa pe· 
graodel'l m111as para o Thesouro da Uoi l o, çus protocuUadas 110 b os numoros oitalioa h a 
nlo será. de mais que se faça OdSe u.orili ci o ta m b ·m o p roj ecto do Sena lio n . 143, do 
em prol daquelle povo que, como es demai s 1 9<.~5, quo a co~r~mi ~:s!o pelo noaso rl'gimen · 
cid~td e do sortlo, Juctam uom ~éri a. s difd · t o nlo tem compt. t encia par a mandar aro h i· 
co lJades a a vida, or iundas da f~tlta de t r an· var. 
spo r t.e e out ros im peei lbos, mesmo na t u. ,. Por i~ o, s tm prej uizo da oooclosllo do r.a· 
raeP, devilio á posi\·ã o af~tscada dos oen t~os rooer, vooho pedir quo este se>ja mantido 
p rincipaes da vida, de ve ndo se u de sQnvol•i· com re l1çlo áB duae poças p rotocolladae,, 



~ 3J 
aobre cuja ma ter h cogittm prrjeotoa em ferro é tio neoessaria ao progreuo daqoella 
andamento n11s duaa C11s»s do Congresso, e I zona, oomo a luz á vida e ao deaen~Ghi
que, reh.tlvrmoato ao projeoto n. 143, do 

1 

meoto de uma plants ••• 
Senado, arja elte rej ~ itado e nlo a rcblvJldo. f!ll11 é reclamada com tmpacieooia-porqoe 

Assim fle ·.do, roando á M sa a Feguta'o se trata de uma nPcessldade tnadlaveli o 
emenda: (li). (Muflo ~m; mutto bem). povo pede esse benPftoio, conftante-porqoe 

é um direito adquirido nas lucta~s do traba-
lbn, donde surgiu uma eolloual produooto 
eooaomic •• 

Emenda ao p arecer " · 110 
Aooreac?nte-ae depois da palavra c arcbi· 

vadoH, ce r E.'j eita1o o projecto n. 1~3, do 
Senado •· 

Sala d11s Rosrõea, 19 de agosto do 1009. 
-Joio Lia boa.-Jayme Gomes.- Nelson 1e 
Senna. 

E' aubmettida, conj anctamento, à. disc ut · 
Uo. 

Traz~ndo-A. dlaeonlo o concurso minimo 
de minha palavra, quero mostrar a impor· 
t . nela eoonomioa da ... on ;~. o seu prol(resao, 
a noceRsidade inadia•l:l da re•olU\ lO do pro· 
blema terro-viarlo, satisfMZendo deste modo, 
orna justa aapiraçlo doa seus babitaot~ a. 

A iadioaçlo é pois, a vebemente, Pntho· 
Som debato é !esta encerrada, adi& nd 

por taalta de numero legal, a votaçlo . 

Parecer "· 1.71 

·se, si•stiua e justa ~a spiração de um povo, qoe 
eer'tamente encontrará de goveraantos brm 
int "octooados o p• trioUP, tambom o del!ejo 
immediato . da •atiart z .r os pedi.t . s d .. uma 
zona, que estio em perCc:ita harmonia com 

Dispensada a leitura, a requerimento do oa interesses da adminiatraçlo publica. A 
ar. Argemtro de tt soadt>, outra em di :u us zona sul-mineira qae tem de ser corhda 
alo o parecer n. 171, opia~&nd <> pela appru· pol• E. de Forro Muzambiobo é rica proa· 
vaçlo da tndioaçlo n. 9. pera e possue uma lavoura de caCe impor· 

O ••· Vuldomlro MaJJulbãe• :-Sr . tantissima. Estando rel~&tivamente proxima 
Pres idente, oAo 1110 (oi pos. ívet resistir ao doa lega res servidos pela E do Perro Mo-
desejo sincero, de profurir algumas palavras gyc&oa, ella sentiu o beileftco i L fiUXJ de8aa 
a r et< poito do parece r sobre " indliação, em elltrada paulista i sondo um prolongamento 
quo se r~~~: &ootlr ~to governo Cede r• 1, a con- da regil Oéste daqoello Estado, possuindo 
vonioncia do ser com u goncia prolongada a torras de primeira qushdado para o cultivo 
linha tronco dll E. de Ftlrro Mu&amblnho- do café, os seus lavradort s 1 o E.'n t regaram 
da 1 éde torro-viar ia sul minoir». fWio -wirei com arao na ;,· ltora de~se pro~uo t J i o oa-
trascr novu coosideraçõell, que visem ercla tado do prosper·idade em que 110 eocon,ra. a 
ro cer o assun. pto em discu~são, pois, o in· 11 ua Rrande producçlo, U\O~hm bem. ar. 
t elligcntu llprcs<>ntanto da iodioaçã , aom Presidente, o qoanto &lli se tem t rabalhado 
hritoantismo o c l~~o reza a jost1.1loou perante para o progre11110 do Estado. 
11 Cau ara ; o, nPm mesmo p• der-se-ia produ· No parPc 'l r elaborado pela commiulo en· 
zir outros argumen tos, apól a lottura que ron ramos dad ·s nstalistioos que justiftcam 
me Cuidado ago ra f~> zc r do bom olabor.do as minhas palavras o posso tambem diz ~ rt. 

rcoe r· na commi são, nome da ' i&ra ostu · Cam&u dos are. Deput~tdoct qoe, de acoordo 
dar a mato r ia da indi~açlo n. ~ . onde de com • opinião do pesa ou com potentes. a 
modo P'" tonta vê m-se a ampor t11n ! i & da tona oolb d b. dest e anno-nos muoicipios de Mu· 
e a nacos idade urgen te da linha t er roa dcs· zam binho, Guaranesilt , Cabo Verde, Monte 
tioada a servil-a. ELtrotao to, a m11 goa sug· Santo e S. Sebastião do Parabo, e~t& o~&loo· 
gestão do ass ompto, r Jaciooando-su immo lada em maia de 3 milhões de arrobas ~te 
diatamente com a zona de que sou diro l}to oad é. Es•e calculo nlo pode incorrer na 
rcpresP nta otc, visan o satisfazer a sua aspi censura do optimista : ello fui elaborado to· 
raçA~ mui ma, no louva vel impulso de um mando-se a u. edia da colbett.a. dd aunos an· 
povoqueavança para o t uto r .-, cooscio da t erioreF. 
soa etftcn c• l t abora~ ll.o no progresso do E - A estrada do forro vao ser cocstl'OiJ' para 
udo, da-me an •mo d\l occ upa. por momentos transportar o sa gra nde producçlo, nlo to 
a atten\ ll.o da Cll mar», dao<to·lbo o d spra zPr levando em conta outros prodoctca. 
de ouvir a wi oba palavra (não apoiados) . Trata- e, ar. Presidente, nlu tt e ut.lla zona 
E, ao f~~ola r so bre a mataria que lle dlscoto, doPpovoada, cujo progresso elltl'ja ainda de· 
~palavra me sáo stnoerament'l dn t oracã o, pendendo do 1enta t ivaa duvidosas ; ella está 
ospootan ea como o pe1 fu mo que se evola de perfeita me nto povoada, t endo entre os aeus 
uma ampbor• , p1:1 ra emba lsema r do prazer o habitantes, uma laboriosa colooia italiana, 
aft'octo Plncero quo todos n611 tE.'mos pela qae mul t o tem auxiliado o soa progresso. 
ternA quo nos viu na scer, idealiza ndo-a sem· A medida reolamada na indicaçlo é apeia· 
pro oograndocida e Ct'li z. da ba importancla desPa regilo, quo sendo 

o sa. IGNACI :> M o RTA. :-Apoiado. Fervida.por E.'S e melhoramento, muito mata 
o I'R, V ALDOMIRO MA ALHÃBs :- Bastava ainda, poder& alargar a sua capacidade de 

producçAo, o l!eu commercio e a sua rlqoesa. 
esae facto p•r• despertar a benevola sympa· Para mo trar, ar. Pr~sidente, 0 qoaoto é 
thia .da Cam•ra : é uma certeza que me en · importante a zona qoo a estrada vae servir 
cor aJa. · nlo resisto ao desE'jo do ler algons dados qo~. 

Nlo podia sllenoia r-ae ante a magnitude rapidamente, t irei hoje em om relatorlo: os 
do aesumpto que a lndioaçlo. deu eosPjo a aJgarismcs exprJmem perteiull!ente a im· 
qUO 80 diBCUti u e DePJe r(Cinto: eJJe 1!8 re(B· portlneia da ZOnl. 
re a um pro blPma vttal para a zona que Sr. Presidfnte, como v. oxo . e toda Caea 
represento. 8cr6. doloroso demorar-se mais sabem, na cidade em que rceido, Monte San-
tempo em soa I el oluçAo, poiP, a t strada de , to, encontra-se hoje a maJ& iwporunte das 



Reeebedoriu qlle existem dentro do Estado 
-de Minas, p ,rque é a que coóoorre com mais 
avultada somma par~o a reoetw. do Orça· 
mente·. 

Voo ler & oamara dos Dopotado.f, a quao· 
to atring•u a exol rtaçlo Cio o. ré, que P.•seou 
por ess~ ReoAbedor i" dur11nta os aonos do 
J907 e 1908. (U): 

cEm 1907 transitaram pchl Recebadorla de 
Mont~ Sao t :-. , on te pagar11m illlp 11tos .•..• 
11 116 289 k ·los do café; o_m JOOS cransita· 
r 11 m pala m Rma renarticin fts , al, onrte pa 
gnam impostos 9.479 089 kilos de <ufé.t 
· Re ta ou ta,., ar. Presidente. qno essa ex· 
por·tllçln é I ó de Monte s~nto e s Sebes 
tião do Paraiz ; a. devo niz 1-o i.mm ~.>di&ta 
wente, ~. ue grande parte desta somma é per· 
unoente &f\ prllspero e importtnte mu Jici· 
pio de S. Sabastilo, cuja prodno.cll.o, como 
muito bem aseJgo~>.lou u parecer, se eleva 
approxl mad~mentJ a um milhA de arrobas 
de caré aotu&lmcnte. 

A reeebodorii de Mon e Santo não arre 
cadou ó:noote a renda d l impo to do oaré, 
cambem nel1:1 p garam impostll~ oo\N s ge-
ncros a pr clfuctos entre os quaes, é ju to 
se 1111 i g:la l ~ . a exportação de gado vaooom, 
eoja exportaç!o é importaotis ims. prove-
niente dos prosperes mnlioipics de Santa 
Rih, P11ssos e Jacuhy. 

Do anno do 1901 a 1907 a exportacAo do 
~ado vacc m que trllnsitou pela Recebedo· 
1-ia de MJOte S ato, eleva-se á somma con-
sideravel do 153.650 oabeçaP. 

Nlo me r eftro ! exportaçlo do cereaes, 
que é abundante, beiD como produet os da 
pequena industria. que embora nascente, 
vae -ae d 11e ovolvendo vantajosamen\ . Pa· 
!ando de momento, nlo me fui posshel obter 
dados es\atistlcos das Recebedoria do Po · 
çAo iab e Gu:IXUpé, que aoncorrem com 
~~o•u ltaaa qaa~.~tla .a ra u erario pubhoo. Da 
ante de as con id ~racões é cl&ro. que o pro· 
loogamenso da linha Mozambinbo fl. impor· 
ta oh cidade de Santa Rita de Ca sit, impõe· 
se c<> mo um~& negessidad palpitan,e, coja 
demorat em realizar-se acarreta grande pre· 
ju izos ll riqueza da zooa e enfraquece o es · 
t1mulo dos tteus habitantes com a Incerteza 
e de.oontlanca de que jamais se conoretise 
ew relili~ade edaa magna aspiratlo. Nll.o ti 
ve e importancia a zona, e com certeza tan· 
tws pr t ndeotes nlo se apresentariam para 
arrendar a e trada de rerro. 

Tr~&ta-se de uma regilo que os capltalistas 
pret rem pua o emprego doi seus capitaes, 
com a es eranva de grandes lnoros. 

Sr . Presidente, a es,_rada de torro prolon. 
gando oa sons ~rilbos, com o.rgenoia. ir& 
'r&.nt~portar a oolo sal prodocçlo a qoe aca-
bei de me referir, já. exis~nto, e Rendo e vi . 
dtnte que será acol'es•ida progressivamente, 
contao Jo com esse extraordinario melhora 
meot1>, ma~iores Jncro poderio con,ar os 
seus arren«atarios. E' motivo para se admi 
r r a pojança da lavonr~ de cate da lona, 
que embora aa oberbada oom a oriae. oon· 
ttnua oada vez desenvolv~ndo-se maíe. Po· 
der-o~e·t. inquerir. ,orqoe é qoe a lavoura 
de caré ISIUD lt8 deeenvolve, a detpeito de 
luetar com a f!IU& de tralllporiea faoeis 1 

CJ•o é posalve: manter essa enorme pro-
dnoc;lo f 

Q11aes &lo oa procoaaos qoe se el!l'{.lrtgam 
p"a conservar a prc4ucoio e desenvalvel·a. 
oolD ot1 rndimenta!'es metoa de tr•naportee f 
A explioaçlo para euo facto. ar; Presidente, 
aomen'e poderemos eoccntral·a na demon-
straclo irret~tavel do qu~> nto é fertll e fe · 
•onda sqnella parte do E~'ado de Miau. 
Nlo é 11omeoto isso : prova ~mbem. a re · 
sittteocia beroica do lavrador, o aeu e&toroo 
oon,iauo, a na capacidade do lucC• para 
vencer n~& arena paoUloa do 'rabatho, conaer· 
vando a riqu za. qoe 'eoebeu dos ant9paaaa-
·'08 v&"& lraos'T\it&ll-a fUgmeoud-s aos àeoa 
ftlb oR . Nlo pó to coniaouar desamparada 
dease beneft lo uma sona "o import•nte; os 
bomeos Cle governo, tnspirados pelo bem po· 
bUco, na rogol\l_olo immediat~A d sse proble· 
ma economioo, ir!o le•ar al!rnr;o aos lavra· 
dores, proteRendo desse modo o p rodo•oto 
dessa rha par&e do Eacado. 

Privada oor mais tempo de se melhora· 
meoto. é fc~o 1 l de 1'3 vor qne luchndo oom 
a dittl ulda1e de fransportet~, fattalmente a 
producçlo ten1e a dimlnatr, aclirretando 
d'est'arte grandes prejuh~os olo sé aos par-
ticularee, como ao E tado que ne11sa regil!) 
encontra tarta messe para o aogmeoto das 
soas rendas. 

A l'ederaçlo, tambem, sdf ·o!"á. com a de· 
mora na coostraccAo da estral1a, pois, com 
o prolongamento da Muzambinbo, as opera· 
cões oommerotaes da z nll com a praça fto 
Rio de Janatro, sen ivelmente serllo alar· 
g•das . 

Aa cidades sul-mineiras aotualmente man-
t em relações commer iaes, principalmente 
com a praca de 8. Paolo e Ssntos e em 
menor escala com a do Rio . 

Ora, sendo a estrada prolongada até Santa 
Rita de Cas ta, sencto roooetruido o ramal de 
Passos, t remos meios de f•cil oommu 1ica. 
çlo para o Rio de Janeiro, qoe deste modo 
aogmeotará as su s traosacções commer-
cbes 

L1go as vantagens que advirlo ao Go· 
verno Federal si evidentes; e, de cer'o mo-
do trio c ocorrer para suavisal' ss enormes 
despesas com a constrooçll.o do I)Orto e com 
as soas mag >stotas avenidas. f/o u con cloir, 
ar. Prcsid nte, confiante na becevolenoia 
da Camara, que certamente desculpará o 
desprimorado daa minhas ooastderações 

0 SR . Jot:B' ALVB;:-V. SIO. fal ou muito 
bem. (Apoiado-f). 

0 SR. V ALOOIUB.O 'MAGALHÃBS:-Agradeoo 
aos mens dit~tioot 1:1 collegu, a g~nt.iJ bene· 
volencia com que mo ou~irata. 

Sr. President , estando aotoalmente á 
frente da governaoio da RepubUoa um bello 
eapirito do e taU.- ta, educado ão calor en-
thusiastico das id~as republioanao oa epooa 
da propaganda, patrlot:o mente interessado 
pt' lo desenvolvimento economico do Plliz ; 
eatmdo auperintendendo a pasta da Vlaçlo, 
um notnel engenheiro, nosso tlloatrado pa-
trioio, que pel3 sen saber e pela sua dedt· 
caçlo' nossa 'erra .•• 

o aa.. Nm.aoN DE 8BMN.&: -Apoiado. 
o sa.. v .&LDoMiao MAoALBI.•s. • • poae · 

ao avaliar o oannho com qne se e torta~ 



para dun•er oa Jattoa reelamoa do Bltaclo, 
eoõeorr~odo paN o aeo propeaao; ••• 

o IR. IGNACIO MURTA:-Mnttc. HIB. • 
0 IR. V A.LDOIIUW AIAOALRÜt •. • 81UDiO 

proll~ncl'o o a lee~ooa do ~~ om honeato 
ed&dllta, dotado d• GID& leablade lna~"vel, 
e-.)a aucteaila é11o ........ ooao o aao amor 
• ter r. ~ira (çoCladol; alllfo '*->• amor 
demonatrado tJi4en&emen&e no• aran.aee aer· 
vtoos qae sem pte~•uo ao aeo •eeeoYohi· 
menw, e que por IIUll&ot IADOI H114hl1l&· 
quella Jona, maolteauclo aempre Tho In· 
~reato pelo aeu progreuo, 6 Joa*'» eeperar-
Je C)UO ossos notaveis bruileiroa, aUeo.en· 
elo o podido que a Iad·o~lo tr&dOJ, eaforoa· 
elemento procurem tornar em realida.de a 
velha e magoa aapira.flo doa habitantes ele 
~ rloa e prospera rogil, do B 1&4o. 

Aaalm, r. Presidente, oontlante no raaul· 
taelo pratico da medld1 roolamad», vejo que 
TU rasorglr T1goroaa oma eaperan~ qll&U 
annlqoilad1, deapcrtaC&clo a té qoo ~or&alece 
e anima, para recoDCor~r como poderoso to· 
nico, alJI\a doa laYr&dorea 11a zooa, pua 
qoe nAo tonbam do f~llooimoato·if DO. 8008 
eatorol l !ooon 101 e1o prol diA g randeza ele 
noasa terra. (Muito bem!) 

8, sr. Preaiden\o, como homihto represen 
tanse daquella parte do !atado. imp:usantia· 
alma nlo só pela soa producçlo oconomica, 
como ~mbem pel• riquosa e f.ntUhtade clis 
sou terras .• 

O SR. NsLS !'f DB SaturA.: -B de alta impor· 
tanoia politica, por sor ft onieira cum o Es· 
ta do de S. Pat1lu. 

0 FR, \' ALOOMIM aiAG.UH{&S ••• e de alta 
importaneia pohúca, oumo wutto bem d1s o 
mco il!u trado collega, alnto ·me alegre e 
cheio de cntbo iasmo, porque estou certo do 
que, oom o prolongamen'o da estrada de 
torro, a zona a vohar à. do imports.ncia, era· 
soenl1o o seu progresso e deser. volvlmento. 

Sr. Prosldonte, levantando a roinba pai vra 
ne ta c sa, onde pPOcuramoa com inoeri · 
dado o patriotismo tratar dos vi •ao interoa · 
ses do E tado, t obo absolub conftanoa no 
futuro da zona, ontregoe ao trabalho d s seus 
babitantoe, na Jnot ennobrecedora em prol 
d graodGz de Minas. 

Agindo h, fatiga elmonto no sentido de ver 
roahuda a su grande aspiraçio, trabalh n· 
do con tant monto para o aogmento da aoa 
prodUil Ao. o povo daquell~ Jona conqui ta r á 
·os eu Ue es, e a eUe poder·ae á. applioar 
como tUDa verdade a aentenoa do grande 
eacriptor : co traballlo, qae é a redempçAo 
oniver ai, fioresce na.'J ra a superiores, por 
imp J o iogenit-o da propria seiva • A i . 
portanoia do seu progres o dteeta bem a 
ttbra oaergica ela sua popol~çlo nas loct s 
do t ·~> b lho. E, qoando p a;oir a estrada de 
t"rro , oonttrmará o povo da zona 1\Ul mineira, 
no reault do da 110a produaçlo, nas conqute · 
~~s do trabalho quo prepara a riqno&a ooo-
nomlea, qae é oma raça forte e superior, 
digna d& se beneftcto o capu pelo impulso 
ingenito da propri.a •eiva de colla.borar eld· 
onmento no progresso de Minas Geraes. 

Anim, ar. Pre ldente, éep~ro qoe seja ro· 
sohido o problema ferro·vlarto, como o me· 
lhor benef1 to que o! g3vernantea podem 
preetar ~ zona sol -mioelra, e, dest•arse, sa· 
tlefuendo a aoa m .1l1 alta :uplração. 

A. c. - 37 

TeDào eonolGiclo. (Jfilito 6ft~~! Jlwito kMt 
JltJilo 61111!) . , 
lftap• .ala ~do & ~aluft,. •aeel'Mto 

H a diHa8h aO&Mo atl&da a Tcàolo poP 
fal&a 4e nUUIIIO lepl. 

NU• .... ha.tteDclo qoe bu, o u. ~ 
el48Me Aligaa pua llDIDb& a Mgallde 

01\,DBU DO D~ 
PIUJIIDBA. U&D 

Até oma hora da tarde: 
Leitua e appl'O ~olo 4a _-c•_, 
Expedieaie : 
A \.é •oa.a ~ 4a tudo ; 
Ap!eaentaç!l.o de pareoeraa 4al co~. 

sõea. 
Apreseotaçlo de J)rojectol!, reQ,oerimQ.n~Oit 

inüoa,ções, interpolla õ3a oo ~o õae. 
Disooast.o cfa requeri\1leotoe, 'indi~açõ~a •• 

in~rptUações o 1109 e • 
Appron* ., reM<'W81 o~ ea. 
Vouçlo do parecer n. 169. opi~do ~I& 

approvaclo da in4ioa.QILo ~. 6,. 
Votaçio do parecet· n. 170, opinando pelo 

arch\9amo~RG cte peoaa pro~Uaclaa e elo 
projeob n. 1~8-, do ,iienado. 

Vobçlo do parecer .o. 171, opinando pela 
approvaolo da lndlcaçto n. 9. 

Votaçlo da re•acçlo tnal do ,.ojeoto a. 
69. i eotaodo da oooldbuitlo anond de .•• 
2:0001000 o• eetabeleotmentoa equiparadoa b 
Escolas Normaea oo Ee&ado. 

:r:GONDA. PAR1 B 

Até 4 horas da tarde: 
T-erceira d•scoselo elo projeeto n. 74. eobr~ 

ref rna de (1 /ílciaes e praças da Brigada Po· 
licial. 

Discos ão uoica da emenda do Seaatlo ao 
projocto o. 4'J , da C mar&, de 1908 \P opotl· 
ção o. 2 .. ) sobre ditr.,rença d~ venc1men~. 

Discosslo unlc,a da emonda do Senado ao 
proj cto n. 49, ela Camara, do 190R (propoai· 
çlo n. 34), sobre creac;A.o do feiras de gado. 

Discos o o.n\ca da emenda do S6nado ao 
p1ojaoio n . 67, da Cimara (proposiçlo n. 41), 
sobre resticoição, 'DOr parte do Batado, a Joio 
Ero.- \o Ferreira Pirea, ajudante jlo direotor 
d Rooebedorla de M.ín s, da quantia de ••• 
980 000 que reçebeo em notas tit.lsas. 

D1 oussao onioa d ae emenda d1l Senado ao 
pro}eoto n. 46 da Camara, de 190 (propo· 
sição n . 37). sobra nomeaçlo e m•lricula do.a 
joizes de di reito. 

Levanta se a aesslo. 

H · SE~ÃO ORDlNAfU , AOS 20 DK AGOSTO 
DE1909 

P.RBHD!lNCIA. DO IR. PRADO LOPB~ 

SO mAR lO.- Ao1a.-ApresentaçAo de pareóer.-
Red c o fina:). doa projeclOS ns . 61 e 75. - 3.• 
diseuaaao do projeeto n. 74.- Emendaa do Se-
nado aos proiectos n.s. 43 e 49 de 1908.-Dilcar-
ao do sr. Ga(dlno Rios.- Emenda do Senado ao 
prqLecto n. 61.~ Emendaa do enado 10 _ proje-
cto,n . 46, d~ I .- Qi.ICJtr oa doa ua. .NelSon 
de Senna e Antonio Moura.-O.rdem do dia: 
Ao meto ctla, tela a chamada, acbaqr.,e 

preaenM& oe art. Prado Lope•, Zoroaril'O 
de Alvarooge, Americo t.opea. Xnier i.o· 
Um, Tavares ele Mello, B1aardo do Amaral. 



campos do Amaral, ~'ylita, Ignaoio Maria, 
Jayme Gomes, Valladares, Nelson de Benna, 
Paoliello Aceilard, Valttomiro de Ma~albleP, 
Galdioo Rios, Antonio Moura. Eimuodo Blnm 
Pedro Laborao, Sc.bomann, Bdgardo da. Co· 
aba Argemiro de Rezende e JoEé Alves: 
taltindo com cansa participada os senhores : 
Tocqueville, Julio da Motta, Agostinho Pe, 
reira, Alvos de Lemos, Joio Porphirlo, Raul 
de Faria, Juvonal Pe na, Joio Fraooa e Joio 
Llsbo& e sem e lia os mais senhores. 

Abre·so a sesslo. 
L\ da a a c ta da antecedente e não ha ven-

do quem sobre alia faoa observaçõ9r3, ftca so · 
bre a mesa para. ser approvada quando 
houver ::1umoro. 

Sobre a mesa não ha materia de expedi· 
ent-e. 
APRESENTAÇÃO DB PARECERE~ DAS COMMI i ÕB8 

0 fR, IGNACIO MORTA, em nome da com• 
misslo da Pett~es, lê o envia á. Mesa o 
seguinte 

Parecer n. 173 
A commiss!o de Representações, Roque· 

rimentos e Petições, á qual foi presente um 
requerimento de d. Matbllde Carmelit& de 
Alencar, professora da cadeira do sexo te· 
minino de Sinta Cathuina, municipio de 
Santa Rita do Sapacahy, solicitando tres an · 
nos de licença em prorogaçto dos QUO j6. Ih 
foram cone e idos pelo poder Executivo, é da 
parecer e rcqocr quo eo solicitem do gover-
no informações a respeit~. 

Sr.la das commi~sõos, 20 de agosto de Hl09. 
-lgnacio Mur ta.- Simelo Sty1ita.- Jayme 
Gomes -A Lm t~rimir•se. 

Não havendo project , ro oerlmootoP, in 
di cações, interpnllações ou mo õe a serem 
apresentados, passa·se á 

DI:iCUSf ÃO DB RETIACÇÕBS F INAES 

Projecta n. 61 
E' lida o po ta em disc ussão a redac.-ã., 

doal do projocto n. 61 , modificando o n. IX 
do art. 12, do decreto n. 1.~7 , da 27 d ~ f .: · 
vereiro de i904, sobre imposto torrit ri 11 l. 
Sem debate é encerrada a discu~sao , fi an•to 
adiada a vohção por tdta do numero. 

Projecto n. 75 
B' egualmente lida e submettida á di seus · 

s!o a redac~ão final do prC'j ecto o . 75, mo · 
dltl.oando a actual organtsaç!o do Gymna to 
Mineiro e da Escola de P!:armaci!'. 

Por fctlta de numero doa adiada a vota~ Ao. 
2.• PA TE DA ORDEM DODl\ 

3.· Dl~C d~ÃO DO PROJ EC1 a N, 74 
Dispensada a leltnrl, a reqnerimonto rl<> 

sr . Nelsoa de Senna, entra em 3. • discnseã·J, 
que se encerra sem debate, ficando adiada 
a voU çllo, o projocto n. 74, sobre refllrma 
de officiaes e praças da Bdgada Poltcial. 
Emenda ao Senado do projecto n. 43, da 

Camara de 1908 (propol'i9ã6 n . 24) 
E' lida e posta em diacuselo a emenda 

offereoida pelo Senado ao projeoto n. 43, da 
camara, da 1908 (proposiçlo n. 24), sobre 
differença de venoimentoP. 

Niogoem pedindo a palavra, é a dleonsslo 
encerrada, ficando, por tal" de numero, 
a1liada a votaoto. 
Emeni!a do Senado ao pro,'iect~ tJ. 49, da Ca 

mara, de 1908 (proJXUição n. 31) 
E' Jida e anbmettilla a debste a emenda 

apreaeutada pelo Senado ao projeoj;o n. 49, 
da Camara, de 1008 (propoelçlo n. 3J), sobre 
a creaçlo do feiras de gado. 

O sr. GaldJno Rloa:- Sr. Presidente. 
meu espiri"> entron-l!e de verdadeira aatis· 
façlo, em vendo qne ao projocto n. 49, des-
ta Camara, o illnstre senador Josino do Brit· 
to apresentá a, no Senado, uma emenda ore· 
ando tambem nma feira de gado em Campo 
Bello. 

Essa emenda, cuja díscnsalo unica v. exc. 
acaba do aonunoier e que teve appronc;!o 
nnanime dos eenadores, então presentes, 
visa levar um grande melhoramento para a 
minha estremecida torra n tal. 

Eis, portanto, ar . Presidente, a razl\o, aliás 
bem jos~a, por quo minha almt. vibrou de 
contente. 
!:E• QUO o grande orador, conrgo Alves Men-
des. já escrevera alhures: c Eu n!o sei o que 
nos prende a esse pedaço de terra, onde 
vertemos a primeira laarima e donde avia· 
tamcs a primeira luz. Parece que dos sens 
atomos sAo os nossos osso?, do tl OU sueco o 
nosso sangue>, de seu calor !1 nossa v1da. 

Não ha duvida do qno respiremos ar por 
toda a pat'te, mas nllo é aquello ar que em· 
balou o nos· o berço e nos recolheu os prf-
meircs ~uspiros de amor. 

E' certo quo todo o sol é loz, mas não 
é aquella lur;, quo beij e u a flor do nossas 
esperanças e nos kz sorril' as mais paras 
illu õeP. 

Sabemos QOe t odo mondo é nosso lar, mas 
nenhum lar e como equollo onde recebemos 
a benção de nossas mloe . , 

Pois bom, sr. Presidente, externando o ju-
bilo qoe de mim se apossou e qce se me 
atl.gt:ra muito oatoral, voo, o1tremo do qual· 
qner parcialidade e, em brcvlEsmas palavras, 
e:xpôr aos mona dignos collegas os elemen-
tos de "ida de que dispõe o meu municpio. 

E começarei, er Presidente, appellando 
para o ttstemunho do illuatrado sr. 1.· se· 
oretario, quo é meu vizinho e conhece assá.s 
a impor,ancia do muoic1pio de C&mpo tello. 

S. no., coji> appello invoco, neste momento, 
poderá. atftrmar á Casa si quando c uso dizer 
que o mnnioip\o, ont!e nasci o resido, é um 
dos mais tatorosos e tmporf;antes daquella 
zona, me pronuncio com toda justiça. 

SR. ZOROASTRO ALVARRNGA:-Nae pala · 
vrlis do v. xo. vibra o espir1to da verdade. 

O m. GALDI~o Rros: - 1 gradeço, sommamen · 
to po ohorado, ao meu illustrado oollega. quo 
acudiu, como esperava, ao mea appello e 
continuo as minhas dospretenoloeas consi· 
de rações. 
O 0 ER. JAYME Gc MI!S:-MQHO valfosas. 
"·o SR. GALDINo Rtos:-E' bondade do meu 
presa do collega do districto. 

O montcipio do Campo Bello, er . Presi· 
dente, inahlla.do a 28 de setembro de 1879, 
compõe-se de cinco importantes distrlctos-
o da cidade, de Candeias, Canoa Verde, Crys-



taee e s. Sebad!lo do Porto doa Mendes, 
sendo os trea primelrc a eerddoe pela terro-
"fi& Oéate do Minae e os dote nlumoe pela 
na"fega9lo 1ltnial, perten~n~ 'meema et· 
V& da. 

B' eitaado ' margem do mage~tt: BQt rio 
Grande, qoo corta o sen terrltorto, nos dia· 
trictos de Cryetaer, Canos Verde e Porto elos 
Mendes. 

o seu comm roto, comqnanto nlo seja egoal 
aos das prlncipaes ~raoas do Bstado de'" .Mi· 
nas, já é ba tanto desenvolvidr. 

Soa cxtGosAo territorial é de 72 legoae 
qoadradu, que contem extfnsae invornadaa 
o terrenos apropriados para a indoettia pas 
toril. 

Já se oogordsm, no moniclpfo, annualmen· 
te, de 14 a 16 mll rezes. 

Contam-se ali centenares de hecttrea de 
terrenos occupados por ftoreecentee oafézau 
e existem aind~ torraa as mais apropriada~~ 
para o plantio doaea famosa rnblacea, qae 
concorre par a os corres do Estado oom a 
maior somma do rendas. 

O sa. VALDOlllRO MA GALHIBs: -Apoiado; 
multo belll . · 

O SR. OALDINo R tos: - Cimpo Bcllo, que é a 
séde, dista 11 pcnas 50 kllometros da cidade 
da Formiga. onde ~começa a lmportrnte via · 
rerrea -G yaz-, cojo fatoro granlltoso nós 
todos antc"cmcs; e esta a 48kibmetros do Ri· 
beirlo Verm elho , onde se inicia o importante 
ramal do Lll vras, q no vs o ligar, a poocae ho-
r&s. a zona té te com o Rio de Janeiro o S. 
Patllo. 

T• mbem Ao lha fica a mais do 69 kilo 
metros o 1<.1 ~ r onde o importante o futu ro· 
::o ramal, qoo parte det ta Capital, vao on· 
troncar·se em Goyu. 

"'fosxs:-M· it bem . 
o f R. OALIJINo R coE: -A oreac;:ã> de feira 

de gado vaccum, naquollo moniol.pio, pode 
rll, pois, pr stli r• valiosos e relevan~oa servi· 
ços á in oi ustri·l pastoril daqoella z na qoo, 
om br vca dlaP, ba de se lornar uma das 
mllia pro perto s de MiniS GerBPs. 

E com os IHl considerações ti o desvaliosas 
(não apoiad! s) com que vim fn .ndo sucoin· 
ta dosori pçll.o do ''l!C: U munioipio, a qae dodi · 
do o maior do:t ~ fic! otos, vou terminar, e pe · 
oando quo a Camara prest-e u seu apoio á. 
emenda em di ousalo. 

Eata é a esperança quo nutro, nllo Eó p( S· 
soalmente, mue, ainda como fazendo parte da 
commisel o c c Industria o Agriool lu ra, cn· 
joa ootro m mbr os, c tou certo, es posarão 
o men pensam n to. 

O BR Eno A.B.ol DA. CUNliA:-Apoiado; moito 
bem. 

O SR. GALniNo Rtos:-Sr. Prealde:lte, c ' n· 
vloto de que esta Casa do Congres·o Minei 
ro, sotrrag r á. oom veredsctum f& voraTel, a 
emenda qu ao acha em debate, prestando 
assim nm relevante aervico nlo só ao mo· 
ntciplo do C!im p Bello, mas tambcm á impor· 
tante e p romissora rt'gilc:.', o.:de se loba i· 
toado . 

(JluCto bem; muUo bem) . 
Nlngoem mais pedindo a palavra, eneer· 

ra·ae a diaoosslo, tloando adiada a vottçlo, 
por falta ele numero. 

B•e"da' do Senado ao projeclo n. 61, da 
C a ..ara 

(Propo••9ão "· 41) 
&' U4a e poata em cllleoaalo a emenda of· 

fere o ida })elo Senado ao projeoto n. 67, da 
Camart, (propori9ão ta. 41), sobre reaUtoi· 
olo, por parte do Estado, t. Joio Brneno 
rerrelra Pires, ajudan~ do direotor da Rece 
bedoria de Minas, da quantia de gsos, qoe 
recebeo em notae falsas. 

sem debate enoe!'ra-so a diaonsalo, fioando 
a vouo&o adiada. 
Emendas do Senado ao pr oj.ato n. 46, da 

Cama r a, de 1908. 
(Propoltgão n. 37) 

Dlaponuda a leitora a requerimento do 
sr. F. Pat liello, tllo postas em disonulo 11 
emendas de na. I a 8, alJrEsentadas pelo Se-
nado ao projecto n. 46, da Camara, de Igos 
(proposi9ão n. 31 , sobro nomeaçlo e ma· 
trfoola doa jailes de direito. 

O r. Ne..blon de 8euna:-Sr. Pretl· 
dente, eu nlo venho lomar tempo á Casa 
com ama discosalo extemporanea e quando 
jê; vlo mingoado os diu qoo no separam 
do t ermino final doa trabalhos do Congresso 
Mineiro. 

o mao Intuito é tio sómente chamar a at-
tenollo dos meoa dignos oollegu para a 
transtormaçlo 6c.frido, no senado, pelo pro· 
jecto n. 37, Griginado desta Camara, proje· 
cto que aqoi transitou com os maiores a1Jt-
go:t do aympathía e oom um apolo con"fen· 
cido por parte do todos os e r. deputados 
(apoiado•). · 

Antes, porém, de entrar nos brevi~simoa 
reparos quo vou fuer, chamo a atteno&o 
da Caea tambom pai'& o segointe: a io 
presslo das emendas do Senado contém eqoi· 
vocos evidentes do m6. revi l o. 

Assim é que na emenda n. 1, ao art. 1. ·, 
é evidente quo dep ois das palavras Q}g de 
se tembro de 1g03• deve ser ponto final, pois, 
segue-se um outro perlodo perfei\amente 
destica1o; entretanto, no Impresso ao vêm 
do!s pontos e isso altera o verdadeiro senti · 
do da emenda. 

Na emenda n. 4, em s&o n. I, onde se diz: 
cO rr galamento de que tr&ta o art. 42t de· 
ve·BO dizer: cO arrolamento, eto., pois, é 
claro que se refere &ó arrola.men1o do bens, 
em inventaries. 

Slo equhooos de revisã o, mas qae, entre· 
tanto, prejudicaO'\ a mataria do projeo~. 

A Camara dos Depoudos, sr. Presidente; 
teve o intoito generoso, de aooordo com o 
pen11mento dominante na corrente de es-
crlptores e juristas em nosso E ta do; do &c· 
cordo <Olll as opiniões emittidas pela im· 
prensa e emi\Udas até pelo Poder Bucotivo, 
de libertar o governo da restrieçlo que o 
art. 6: e os seus ~aragraphos, das disposi-
ções t ranaitorias da lei n. 375, punham ' 
livre nomea9&0 de magiatradot para 1.'" en· 
tranoia. 

A Camara nlo tove <. utro intoito. ainlo o 
de at!agar a jastisaima aspiraçio doa mala 
dignos candidatos á inn ti dura de joius de 
dirdto do Estado ; es~a bem certo de qae 



foi eare o penaamento llnanime ele $0dca os I doa ctndidawa i inveatidora ele magistrados 
meus collegas e oonea o de abrir nona t'on· de 1.• entranoia. 
tes de despeEa para o Betado, detorpando os Foi e~ae o objectiTo du noasas t ogitaçôeF· 
principio& foodaaettbftl de organizaçio da nlo enuimos em çotr~s ieultlea e nlo teve 
nosaa mtgis,rdon (Apoiador, muito btm !). certamente a Camara dos Depotados o in· 

r~ o:rot este, certamente, o JotoUo da Ga· toi*o de onerar o ('f91DlOnto do Estado, oa 
mara 'dos Depokdo~tt i vista do texto cJuo de Jrejadioat' a masiatrdort, como foi dito, 
e procho do projedo n. 37, qoe vem de aer na Camara Alta do Coogres1o Mineiro, 
retorado pela maior ea~doria e nperleocfa em palavras proferidas por diaí.inctoa sena-
qoe pruumlmor, e com raJio, existirem na dores e jorieognsultoe, coja opln:a.o e&too 
Casa Alta do Congresso Mineiro. babitutdo a reverenciar, ooa:o me comp&te, 

Para qoe. -çorém, os mene nobrea collegan mas oojos dlzeree, nessa partE', me compre 
-vejam as alterações alli ac>!Jrldaa pelo pro· rtbatol', porqoe nlo foi nem intuito doa apre-
jecto o. 37, passarei a lêf a em onda n. I, sentantes do projeoto, nem intuito da C&· 
lo Senado, que manda ao~atitntr o ars.. 1.· mar& diminuir as rrgaJiaa dos aotua(8 ma· 
pelo seguinte' (li): g1strados mineiros, que nos merecem aem· 

cFicam reYogado& GS 8§ 1.· a 3: do art. pre o mai~r acatamento e as maiores attên· 
6. • e os arts. 8; e 9.· das dil!poaicões tranal- ções (apotadol gerau; mtdlo ~m !) 
tortas da lei n. 3?5, de 19 ae setembro do O al't 8.0 dJs cliaposiçõea transltoriaa da 
1903.• lei n. 375, kmbem revogado pelo Senado, 

Ote, revogar, qoer nos h xicons, quer na diz. (LI) : 
linguagem jortdioa e legal, nvcgar é annul· c Applioar-se á a diapoeiçlo do 11 t. 6, pa-
lar, é tornar sem etr~ito, é defr11ter om acto. ragrapho ontco, d Fta Jei ás comarcas nlo 
Portanto, vejamos o que a ootra Cua do Con· constantes da tabclla até voriftcar-.e a vaga.• 
greaso Mln~iro revogou, annnllc u ou tornou A revogação de sE o al'd !.{o devia 11el' feita 
aem etreito. oc herenttmen,e, como f, i. uma vez que o 

O ar~. 6: das dibposi{Oes; t rtnait{)t ias da Senado revogou o par11grapho a que o mesmo 
lei n . 3i5, diz (li): se retel'c, e por isso deixa de t~ r -vigor e 

cAs comarcas nlo constantes da tabella applíoaçllo o art. 8 • Entretanto, Já mate· 
anou:a lettra A ser ã l aopprimidas 6. medi . rta bem diversa consigna o art. 9:, que 
da que' vagarern' os respe'Cthos Jogares aé diz (LI): _ 
j utz do direito • c o sovorncr podo r!\. declarar em dlfponibi-

0 Senado re.vogou os tres paragr5 pbos lidado, com meta o dos vencimentos actoaes 
desse artigo que detefminam o segointo até quo lhes Eeja d t! ignada comarc11, em 
(Zé) : ' ~x cuçlo desta re!o ma, os juizes do direito 

c§ I: Os juizes u que so rororo este artigo d~ comarcas que houverem de ser suppri· 
terão pre~ rencia pa.ra o 11rovimcnto das co· rrndaP, s\ o rrquerere.m. • . 
marcas de primeira entrao ia ; oas promo· Parece-me, sr. Prcstdente, e ruo dtgo CQ!Il 
ções parass deEegondaontra oiaseri1o sem· o m~>i_o r acatam ent~ o venor~ção á 11 1ta B&· 
pro preferidos para lista s j izes daquellas bcdor1 a e á conhecida exporJOacia do Sena· 
qoo, tendo ~ido de segunda, tiverem pa Rado 11<', pat coe-me quo. nem os apre OCJ t ntes do 
á primeira em -virtude da nova rhssitica· projecto, nem os dagnoe depu,ados quo oon· 
ção. ~tttuem a to,alidade dest~ Camara, tiveram 

§ ?.· Firar!o avul~os, sem dil'cito á anti· mtuito da revoga~Ao, 11as~1m ~o~pleta e .ex· 
guidade e vencimentos, desde ont!o, os jl\i· P!es"a, d<! art. 9: das d1spcst~oes transito· 
zo de direito que ni!.o acc:eitarem a comarra r1a~ da let n . 375. O Senado foJ, portanto, 
quo lhos fôr designada. mau1 longe do qoe a Camara. (Ar;oí_aclo.!), 

3: Poderá o go verno nomear para co· A phrase final qne completa a pl'lmeil'a 
marcas de pnmeira ntrancia, novos jufzoP, emenda do Senado é ~sta. (LI) : . 
comtan que. em cada cinco agss, quatl'O c A_s comarcas de l)~tmoua en rancta ~erão 
~ j• m preenchidas f mprc por juizes do qUE.· prov~das do contorm~dado cr>m o i1:1pcsto no 
dro actual o uma apenas por pessoa extra · art. l9 da mesma leJ. • 
nba a ollo.) Dizes e att. 29 (LI) :. . . 

Foi 0 to § 3:, ar. Pre i dente, 0 mait! cspe · c A co.maroa d~ pnmetra en l'ancta s~-
ciaht!cnto -visado pelas ccgita~ões da Cama· rão provtdas, medranto ncmeaçi!.o do Pr~st· 
re, qoando 0 pl'ojecto n. 37 aqui transitou, dente _Jo Estado, J olo preteodeilte do ma.tor 
de do a ~ ua apresentação. morecu~ento, e u tJ e segan~a e torceua, 

Nós '\c h vamo (ora peneamcnto onanimo por: ~e •gnaçil? do mos~o Pr_e tdent€', dentre 
dE's'ta CaEa e 0 é ainda) que os ll proporçã o~ J~uo d~ ltiroit mars otlgo$ da ent rao· 
do qoat ro quintos para s jolt\*1 do qu dro, CJa unmedlata. ». • • 
com t;m qninto apenfls pa a I!QOello!i que Sómon~e a pramem~ parto desse artigo 
delle não fiz~E:Eom part ; i to . a esc lba que nos lotares a, pot q•1e a eguuda par'o 
po!o go erno. rtepots de quatl'o nomeKçõ 8 ao mesmo ~o rerero ao pro~imcnto das co · 
sueclHivs dentro do ouadro de um juiz marcas de ?.• e 3.• entr ne~as. 
exuanh a es mesmo quadr~.- ora em E tá, portant . r. 1-' r ~i dent c, afloa l. uni 
propü rÇIIO minim , _ue, Jlela su rmtrieç!o, sono o pensamento da Camll'a com o doSO· 
dlffieulta.va entradll. na m&gmt-ra\ora , de nado . . 
taat s c~n tdato~ dcl ia. dlgoos (OpGiado8), As opln~ÕOA Fe r.tlna ram pelo mesmo tom, 

O ~R. ECU4RD'> no A IAB AL:- u1focava as procurando dar ao Po ler Execntivo compe· 
aspirações de mui te s moços con1pe entes. tencia e !aeuldade para non: ear Jivresente 

o sa. N.I!LSO DE SBJSNA :-Cortava s pi · os jOi1es de primeira c ntraDoia, como é re· 
raçõeP, <omo oito bem diz o lDe'U oolloas, clamo g~ral. 



o senado man~Ja qot', no tocan~e ~ easaa 
"Uomeações, se ob11erTe o qoe ·dnermmoo to 
art. 29 a oUacla lei n. 375, .o que qoer 
cll~r qae d'ora &Uil~ as oomaroaa de I.-
"ntranclt, que se vagarem no Edad9• se· 
rio providas a juizo do go•erno, pelo _,ao· 
dietaS() de maior merecimento, lato é, mal• 
ldoneo e eompetente. 

81 tt'Vb necesahtade de ntel"D&r oa con-
oeltoe qus me aparta't'lm da lnterpretaçlo 
que algtlntl illuetree aeaad01'8t deram aos 
lotnitos do1r a ;.reeeDtantea do projecto n. 
37, eo. er. Presidento, lenh1) ao mesmo tem· 
po ~rrando saUafaçb de consiRD&r qae 
aquel1a Gala uteve, aftnaJ, em barmon'ia 
com a Camare, uma vn que consagra a li-
bl'rdade de nomeaçlo doa 1111gfstnutos de 
1. • entranoia, lhn·do ao Poder E:accotivo a 
faculdade de escolher livr,emente o oaodi.ta· 
to de maior merecimento dentre os qoe ae 
11R'81U'ntarem, dlepou.ndo o'ora avante aa 
vegas, que occorrerem, no qruulro de jgfzea 
ele direito de 1.• ent ranoiw. 

Eoten dl, ar. Preridentê, qne n!o podíamos 
deixa r pusar em c branca DO"VOIX!'» o. sa dis-
eossAo unlca daa emenda& p ropostas pelo 
Seoaoo ao p r•·jeoto n. 37, desta Ca ~<a. p or· 
qna nt alli S" nos emprutaralil intuhrs qoe 
nlo ttvcmor; o. por maior qne sPja o acata 
manto que nes ta Camara mala moça do Coo 
gresso Mino1ro tenhamos pelos em1n ntes o 
veneratodos senadores, tod~via nos cu iJipre 
(e t em liido essa a prne a qoi) de fonder 
llcmpre aa no~su id lhs e o l)on~smeoto qoe 
nos a nima na elaboraçlo d.ti pr"jec\os da 
leiB (apoãado1). 

Eis porque tive de f,zer reparos bre visei 
aos ás emen1as quo ~C>ra e 11obam fm dis· 
cosslo, consignao o 1ambcm ft jubilo. quo 
julgo, é extensivo a t~Jda a Camara, do que 
o St oado blloal se barn oniza se comno oo, 
no mesmo pensamento, en te.'ldendo que era 
oma necossid&da. p a incrementar as as · 
piraçõea justa , dar-se ingreeso, na magis-
tratu re, a tantos candidatos capazes, á tan · 
tas vocaçõrs decididas e preciosas, a tantos 
m oços quo deaf'jam a suprema investidura 
de juizes de dlrott, no Estado. 

Estil<>,6aa1mento ideotifl.oadas as vontalfes, 
et.tlo har moni ados os lntereFseP, e julgo 
que o Secado, dea te der.tes singelos reparos, 
verá quo a Camara dos Deputados não teve, 
com ll C~tsa A !ta do C ng esso, sinlio um 
só i ntoito - prosti~iar a maghtratnra mi-
neira. bonr 1-a o lotantar &emp..,.e os SPOR 
cred ites. (Apo~ado& geraes. Muito liem ; m•i· 
to óem !) 

O s r . ,'\ntonlo !\loura pcdo a palavra 
e diz que ata no dovt!r do razor algum s oon· 
d dorações sobre a emenda n. õ, do Senado, 
pela qutl t:leam l'C ozida de 20 •;. a 15 ' / 
as I'U tas a suem pages aos !uncclonarlos 
de justiça. 

Entro o8 faoccionarios o o E tado, pareeo-
Jbe quo 80 o tlib Ieee ama cspecio de oon-
tracto, n) qoal ae formulam olaosoJu de 
cumprimeot) de deveres reciproco&, han· 
do orador que Dlo é licito ~oe oma das ptr· 
tes seja pelJ CG ngr>esso re l-Zi :l i. miE ria. 
N~o t em o in\nito de eon-ve.ncer os sens 

~ollegas, qao para iuo, dicz, lho filha compe· 
">ncl•. Jdaa deseja. que aqnolles tauooiona· 

rios saibam q,ae na Curara se Jnantoo oma 
vo1 protestando oon~ra 1lma emenda, qn& 
muito os prejudica. 

Nioguem JD~ pedindo a palavra • .encerra· 
se a dil!oua•lo, deixando de ae proceder á 
votaçlo p.or DI o .lé :acharem prea.eole9 depn-
t&àotl em llU~ro le~r"*l· 

Nada mti15 h•:vendo que t11atar, o ar. Pre-
lldcnte dà para Ull&nbi a et gaiote 

ORDEM DO DIA 
PBlMBI&A. l'AB.TB 

A 1é uma hora da larde : 
Leit ura e approvatAo da a t u. 
Expediente. 

Até dnas boraa tf tard<> : 
Apre cnuvi.o de -p141'eo.erea das oommie-

sõt>R. . 
AprePefeo t açlo de projecto1.1, reqlleriarn-

tof, iodiCMçõea, i nter peJIIl\ ões r o moções. 
DiaouMlo de reqm r imeot a, iadlca\ões, in-

terpeJiações e moçõe~. 
"''provaçlo de red ucçõi!ll fl.naCP. v .. tação do pareceo· n. 169, opinando peh~ 

approvllçào da indica<ão n . 6 . 
Votaçào do p&.recH n. 170, op'naodo pelo 

arcbhamen\o de prçu protoc: ol111d88 e do 
projec1o n. 143, ao IStiJ Uo. 

V t rçllo do parecer o. 171. rpinan o pela. 
a pprovuçio da indica,çlo n . 9. 

V-.taçào e oo 3.• ditu ussãodo proj~o · o n. 7~, 
sobr·e r.- ti1T D'lll de l10oiaes J praças da Bri-
gad p, lioi..!. 

Yotac'o dll. emPnda do 8Poado ao prrjecto 
n. 43. d& C11mars, rto 19(8, (prc p Fiçlo n. 
24) l)obJe PqUi~araçAo do VCDCIID l:Dt{ B. 

Votaçào 11a &r'·l nda do Semulo 1: 0 t-r( jccto 
n . 49, d C~o marl', da 191 . (prop• içà\) n. 
34) sob r e cro Ao de feiNis d JZI!do. 

Votaçao da emenda do f nado 1.to \)rojeoto 
n . t7 du C11mara , (prol' o i ~;ão n . 41) sobro 
restituic:ll.o por parto oo R t" do, a JoAo Er· 
nesto Ferrüra Piree, ajudamtn óo düector 
da Re ebe1c.ria de Mina11, da quantia de Ç8(' 
que recebeu em notas ft.l:~&s 

V(J tação das emendas do Senado ao pro· 
jacto n. 46. da Camsra, de Hl 8 (proposição 
o . 37) sobro DOIDCiiÇA , C matrlCU11i dOS jUiZ( S 
de direito. . 

VotaçAo da redsoc;11o fina l tlo prl'j ato n. 
69, i ent.ando e1a contr1bui~ã annu~:~ J de 
2:000 CO os e&tabeleaimcntos equiparados á9 
Escol s Normset'l do Estad<>. 

Votação da re.daoção fin I do prrjeoto n. 
61, mod16cando o nomer lX do 11rt. 12. do 
doo. n. l. 78, de 27 de r vereiro de 1004, so-
br imposto territórb!. 

\'ot~o çlo da redac do pr .}reto n. ?S. 
moditloan o a utual orgaoiZlçAo do Gymn&· 
aio Minei.r e a Esoola. til! Ptutrmacia . 

SBGU DA PARTE 
Até 4 horas da ta rdP : 

3 • di cmsilo do proj• cto n. ";9, crncedeodo 
J<f fol'!Dl& ao a bo de- e q nt dra o I. o b• t al b ão 
d• Br~igada Poli ial, ~ .. noll de Ltm Gui-
mar e. · 

3 a di C:Oili!O do P' ojecto D. 80, lr'pprovs D· 
do a oc. ntas doa e1ere eles rl·e I 07 c lP! 8. 

Diac:uselto do pa1ecc.r n. li2 O])iou do quo 
seja r ettido ao dr. e c 1ario s F.Wen 
~um requerimento do collcctor esbdoal 
do muniJfpio. de Ma.l'iuna. 

Levsnta.. -se a seseão. 



47.• SESSÃO ORDINARIA;'AOS 11 .JB AUOSTO 
DB 1~ 

PRBBIDBNCIA DO 8B. Pa4Do LoPa 

SUMMARIO : -Aeia.-Expedlente.-Diacuno do 
sr. Argemlro de Reaende.-Redaeçlo ftnal do 
projeeto n. 76.-Parec:er n . 178.~.· dilctwlo 
ao projeeto n. 19.-3.• do de n. 80.-Pareeer n. 
112.-0rdem do dia. 
Ao meio dia, tc!it& a chamad•, aoham .se 

presentes c.s Erli'.: Prado Lópee, Zoroastro de 
Alvarenga, Americo LoJieP, Schomann, Clm· 
poa do AmaraJ, Edgardo da Cunha. Nelson 
de Senna, Ari6totcles Daira, Tavares de llello, 
Paoliell , Stylita, Pedro l .aborne, ~Argemiro 
de Resendv, Sduardo do Am1ral, Jayme Go 
mes, Xavier Roli~F, Valladarea, JoEé Alves, 
Ante nio Moura, Bdmondo Blu•, Abeilard, 
Galdino Rica, Ignacio Morta e Valdomiro Ma· 
galblol, r ... ttaodo com causa participada os 
IH&. : Tocqueville, Julio da Mottt, Agostinho 
Pereira, Alves de Lemos, Joio P.>rphlrlo, 
Raul do Faria, Juvenal Penna, !o!o Prança 
o Jo!o L h boa e sem eU~ os maia senhores. 

Abre-so a sorsão. 
Lida a acta da antecedente e nlo hutlndo 

quem sobro el la faça observações fica ames· 
m 1 sobre a Mcaa para aer approvada qaan-
do houver numero le1aL 

ElPBOJBNTB 

obro aMes~ nenhum expedienh se 6D· 
contra. 

Rtpre1entação 

O sr. Argem .. o de Resende pede· 
a palavra. e transmitte á Mesa, para que ca-
ta a en aminhe á commisalo respeo\iva, uma 
representaclo da Camara Manioipal de Pa· 
trocinio, pedindo a creaçlo de um districto 
em Crozeiro de Fortaleza. 

O orador passa a ju&tioar o desejo do po· 
vo daquelle monicipio, um dos mais prospe· 
roa da 4.• circumscripçlo, que tem a honra 
de representar. 

Trazondo a reprosentaçlo ao conhecimento 
da Camara, diz t er certeza do que a mesma 
será recebida de bom agrado pela casa, pois 
que, par\indo de uma paroella do povo mi· 
neiro, representa a ~ua vontade, que deve 
ser bem acolhida, porquanto é uma das bel · 
leaas do rFglmen republicano, de ampla Ji. 
herdade, da qual foi exemplo vho o saudoso 
democrata Joio Pinheiro, a intervençlo de 
todo cidadão nas qoest~es de caracter col-
lecUvo. aendo qoe apenas l!lo contempladas 
pebs distiu ções populares aqoelles que ae 
impõem á eatima poblioa, cowo o pran· 
toado Mestre. 

E', pois, observa o orador, levado por esse 
sentimento de grati "lo, que aqoelle povo, 
como justa homenagem ao joven estadista, 
que vem se impondo á admiraçlo pobllca, 
deseja que o novo dlstricto, a se crear, seja 
denominado Wenceslau Braz, como ae vê do 
ofiloio que aoompanba a repreaentaçlo da 
Casara de Patrooinio, a qual Mm a honra 
de enviar á Meu, para os destinos reglmen· 
1aee.-A repreaentaçlo vae á commiaslo res· 
peotiva. 

.A.PRBSDTAÇIO DB P~ DAl coaoaaaõa 
o aa. ARaBMIRo DB ibal:amB, 011 nome ela 

coiDIIllaalo de R'clacç&o, enm 'lleea a ~ · 
~te 

&da~jlraal do projecwn. 76 
A commiaalo de Redacçlo elas Lelf, a qoe 

toi preaen•e o projeoi;o n. 76, é c!e pare!Ser 
que o mesmo seja approndo coa a reda· 
cçlo que tranaltoo em 3.· dfscosslo. 

Sala das coJDJBiasões, 21 de IIOB~ de 1909. 
-Argemiro de Resende, raldpr.- ·Antonio 
Moura.-Galdino Rios.-Á lmprlmir·ae. 

Nlo havendo prCtjectos, requerimentos, 
indicações, interpellações oo moções a ae· 
rem aprerentadot, passa-se á discosa~ do 

Parecer "· 179 
E' lido e posto em diseus~lo o parecer n. 

173, requerendo que ae solicitem iDtorma-
ções do governo sobre uma petiçlo da pro· 
tessora da eade:ra da eexo feminino de San· 
ta Cathar in a, munlcipio de Santa Rig do 
Slipacaby, solloilando licença em proroga· 
çlo. 

Sem debate encorra·se a discussão, fican-
do o parecer Eobre a mesa para ser votado 
q•lando houver nomero. 

Paau .. -.oo á 
·2.· PARTB DA ORDBM DO DIA. 

3: DISCUSPÃO DO PB.OJ.IlCTO N. 79 
E' lido e posto em 3. · discosslo o projecto 

n. 79, concedendo reforma ao cabo de es-
quadra do 1. · batalh!o Manoel de Lemos 
Guimarles. 

Nlngoem tomando a palavra, é oncerrida a 
discosslo, ficando a votaçlo adiada. 

3: cli'~cullão do projecto n. 80 
Dlspenaada a leitura, a requerimento do 

ar. Edoardo do Adiara!, é posto em 3: dia· 
cose lo, que se enoeru sem debate, ficando 
adiada a votaolo, o projecto n. 80, sobre ap-
provação de contas dos exercioios de 1907 c 
1908. 

Parecer "· 172 
Finalmente é lido e entra em discusslo, 

que se encerra sem debate, o parecer n. 172, 
opinando que seja remettido ao ar. Secreta· 
rio daa Finanças um reqoerimento do col · 
lector estadoal do monloipio de Marianna. 

A votaç!o fica adiada por falta de no 
mero. 

Nada mais havendo qoe tratar, o ar. Pro· 
sidonte designa para o dia 23 do corrente a 
seguinte 

ORDEM DO DIA. 
l'RilllBIRA PART.Il 

Até uma hora da tarde : 
Leitora e lpprovaçlo da acta. 
Expediente. · 
Até duas horas da tarde : 
Apresenta~lo de pareceres das commis· 

eões. 
Apresentaçi.o de projec~e, reqnerlmentoa, 

indicações, lnterpell&çõea ou motõea. 
Dlscnaalo ele reqoerimen\oa, indicações, 

interpellaçõea e moçõea. 
Approvaçlo de redaoQÕel finaea. 



IJlGUNDA. PA.RTB ,. 
At6 4 horas da Urde : 
Votqao elo parecer n. 189, opinando pela 

approvaQio da lncltoaoto n. 6. 
Vo~io do parecer n. 170, opinando pe• 

arc~lvamento de peoaa p.ro~oolladaa e do 
proJecto o. 143, do SellA4u. 

Votaoto do parecer n. 171. opinando pela 
appronoto da lDclicaçlo n. g. 

Votqao do parecer o. 17~ opinando que 
seja remeUldo ao ar. Secretario dae Pinao· 
oas nm reqoerimenb elo colleotor oaudual 
do munioipio de Mlriaona. 

VotatA do parecer n. 173, requerendo 
'lUe ae solioiielll informações elo governo 
sobre ama petiçlo da profeaaora da cadeira 
do sexo f•minino ele santa ca'harina, mo· 
niclplo do San\1 Rl\1 do Sapucahy, aollcl· 
taoelo licença ea prorogaçAo. 

Votaçl, em 3. · di .ouaelo do projeoto n. 
74, robre reforma de offtoiaea e praças da 
Brigada Policial. 

Vouoto em 3.· discuaalo do projeeto n, 
79, concedendo reforma ao c1bo do eeqoa 
eira do 1: batalhAo da Brigada Policial, Ma· 
no oi do Lemes Guimarlea. 

Votaçlo e• 3. • diseueelo do projecto n. 80, 
&tPprovando as contaa dos exercícios de 1907 
e 1908. 

Votaclo da emenda do Senado ao proje 
c~ n. 43, da Camara, de 1008, (proposição 
n. 24), sobre ditrcronç& de vencimentos. 

Votação da emenda do Senado ao proj<~ 
cto n. 49, da Camara, de 1008, (propoaiçlo 
n. 34), sobre creaçlo de feiras de gado. 

Votação da emenda do Senado ao proje· 
cto n. 67, da Camara, (proposlçlo n . 4T), so· 
bre reetituiçAo, por parte do Estado, a Joio 
Erneeto Fõrreira& PirEs, ajudante do dire -
ctor da Recebedoria de Minas, da quantia 
de 9801000 qoo recebeu em noua falsas. 

Votação das emendas do Senado ao pre-
jocto n. 46, da camara, dt 1008, (propoaiçà(.' 
n. 37), sobre nomeaç!o e matricula dos jni· 
zea de direito. 

Votaçlo da redacçlo final do projecto n. 
69, isentando da oontrlbuiçlo annoal de 
2:000$ oa eatab~lecimentoa equiparados ã.s 
Etcolaa Normaea do Eata.~o. 
- votaçlo da redaoclo ftnal do projecto n. 

61, modlftcando o n. IX do art. 12,do deo. 
1.678, de 27 de fevereiro de 1904, sobre im· 
posto territorial. 

Votação da redaoQio do projocto n. 75, 
modlftoando a aetual organbaoto do Gymna· 
alo Mineiro e da Escola de Pharmaoia. 

Levanta·l8 a aoasl'o. 

48: SESSAO ORDlNARIA. AOS 23 DE AGOS-
TO DE 1009 

PRBSIDKNOlA. D) SB., PR.A.'DO L?PKS 

UMMARIO: Acta.- Expediente.- RedacçAo fl. 
nal do projecto n. 76. -Ordem do dia. 

' Ao melo dfa, feita a chamada, aoham-ae 
preaentea oa ara. Prados Lopes, Aaeri~ Lc-
pee, Bdgardo ela cunha, .Tayae Gomea, 811 
T8ira BrQID, campos do Amaral, Paoliello, 
Bcluarclo elo Amaral. StyiUa, Sohomann, Gal· 
dillo Rloa, Antonio Moura, P1dro Laborne, 
Joio Porphirlo, BimUDdo Blum, Abeilard, 

Nellon de senna, Joio Antonio, Ã.l'iatotelea 
Dutra e Ipaoio Mnn•, faltando oom eaoaa 
partlolpacla oa are. Tooqunme, Julio da 
Motta, Alo&tlnho .?6relrt, Alve11 de Lemos, 
Raul de Faril, Juvenal Penna, Joio França, 
Joio Llaboa, Zoroaatro Aharenga e Xa"fler 
Rolim, e sem eUa oa maia senhores. 

Nlo ae auba.odo.preaente o ar. 1. • secre-
tario, occopa o logar deate o 6r. Americo 
Lopes, 2. • aeoretarlo, sendo convidado para 
o logar deste o ar. B4gardo da Canha, B1lP· 
plente de aecretarlos. 

Abre-se a aesslo. 
• Lida~ aota da antecedente e nlo hnen· 
do quem sobre ella taoa observatões, ftoa a 
meema sobre a mesa para ser approvada 
quando hou"fer numero. 

o aa. 1. • 8BCRBTA.ruo dá conta do se· 
gointo 

BIPJlDlJlNTB 
O f/leio 

Do ar. secretario do Interior, do vd vt ndo 
lntorr;nado um re:tnerimentp de d Fr.mcisoa 
Ameba de Ca~tro Nevoe, professora em Thao· 
philo Ottoni, pedindo doia annos do licença 
com venoimentoa.-A' oommisslo de Pfti· 
ções. 

Req11eriment? 
De Antonio Honorio FerrC' ira, p dindo a 

passagem de sua t-zenda denominada cMan-
jangc• para o munioipio de Al vinopolis.-
A' oommisElo respectiva . 

Communícaçõe1 
O sa. t iLVKIRA. BauM, oommunioa e a Ca· 

mar a ftoa inteirada quo deixou da comparo· 
cera alga mas sessões !lO r motivo jasto. 

O ~R. ScauMA.NN, traz ao conhecimento da 
Camara e ftoa esta t.'gUalmente inteirada 
que o ar. Argemiro do Resende, por motivo 
justo, f•ltaJ '-a algumas seaEõea. 

Nlo havendo pareceres das commissões, 
nem projeetoP, reqoerimentos, indicações, 
interr-ellações on mo<.õea a serem apresenta· 
doa, pasae-se á disoueslo da 

Redacção final do pr(jecto n. 76 
E' lida e peata em diacoslão a redacolo 

final do projecto n. 76, oreando no Sacado 
om banco para operar aobre credito agri-
cola. Nloguem tomando a palavra encerra· 
se a dlscussAo, ficando, por falta de nume-
ro, adiada a vota-=lo. 

Pelo meamo motivo deixam de ser vota· 
daa aa materiaa de disoaaslo encerrada, coo· 
stante da 2_ a part-e. 

Nada mate havendo qne tratar, o sr. Pco· 
ddente designa para amanbl a seguinte 

ORDEM DO DIA. 
PRlMBilU. PA.RTJl 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da ao ta . 
Ex!)ediente. 

Até dll&l horas ela tarde : 
Apreaentaolo de pareceres das oommls· 

aõea. 
Apreaent&tlo de projectoP, rrqoerimenks, 

indfcaçõea, interpeUaçõea ou moções. 
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iose,pellaçõea e mO\õta. TO DE 19c»í : 
.App,Nvaçlo de ·reaaocõea ·ftoau. P~IDBNCU. DJ..â&. Plu.Do LoPBJ 

SU!lMARIO :-Acta.- Expediente.- EmeDCI& cb 
IKGUMDA. PA&T• Senado.-Ordem do dia 

Até 4 horas da hrde: 
Votaçlo do parecer n~ 169, rpinando pela 

approvaçAo da indicaçlo n. 6. . 
Votüçilo do parecer n. 170, opioando pelo 

archuaameo~ de peoaa protooolladaa u do 
jlroíecto n. 143, do 8(nado. 

VotacAo do parecer n. 171. opinando pela 
approvaçào da Indicação n. 9, 

Vobção do ptreoer n. 172 opinando qao 
seja rom ett1do ao Rr. Sacretario das Finam· 
ças um r•·querimonto cto oollectoL' eHadual 
d,, munlc lpio <lo lwl•rianna. 

Votacl1n do parecPr n. 173, rrqnerendo que 
so solicitem iofJrmações do governo sobre 
tl!DR llOti vli. d11 pr<.tos!lora dll. oadelr• do 
~exo t drni CJ iuo t1e Santa Catbarin!l, muntri-
pio de S:~n • a Rita do S!lpllol:\by, solicit.tndo 
•tcença em prorogaç!o. · 

Votação em . 3. a dlscus~Ao IJo projecto n. 
74, eobro reforma do ofllciaet~ o pr11ças da 
tirigad .. Policu.I. 

Vototdlo r m 3 a discuaslo do prnjeoto n. 
79, coo•>t·rtent1o reforma ao Cllbo oo esquadra 
do I · batal uào da Brrg.tda PdicJal Manoel 
do Lemos Guima1 ll.~s. 

Votacà o om 3.• discussão do prl'j •cto n. 80, 
approvando l:lS c . ntas d os ex lroic1o1 d<l J907 
c 1908. 

Vot ção da cmooda do S •nado ao prrjooto 
n. 43. da C~o rourtt, de 1908 (proposiç!o n. 
24), sobro d i .tr~ r.nça de von01mootoe. 

Votação r1 11 omond • do Senado ao proj oc to 
n. 49 a Cam&rd, de 1908 (pr. posiçAo o. 34, 
t obrc crl't r,;ào du fctras do g 'i dO. 

Votação u omonda do 8enad~ ao projecto 
n. 67, da C atoar~t (propo!liçã? n. (1), 11obrc 
rcsütuic; ã • por Da t~ do E:~ tudo, a João Er 
ncst·J Porro1ra P1rcs. sjn 1a.nlo do director da 
t<. ecob.:düri !i d• Mtoa!i!, da quaaü.t ae \1805000 
quo rcc ubcu cw. uota!l r~l.a!l. 

Vota r. o óas l' mond ss rio Socado ao prl'j e-
--.c.l.odl. 4r·, d C11ms.ra, do 19011, (P • OJ'O~içAo a. 

3 7) s., br c nomOt.\Ao u. mlltr& cula dos ju•zes 
de~ rlirdto . 

Voti!Ç ' o d3. roJacçl\o lloa1 do proj cto n. 
69, Hontu.n rt o dl\ cuntr ibuiç!l.o unnubf de._ . 
2:000$000 uR Obtabolocimentos equiparados 
às ~tl.,ulas Normaes ao "':~tado. 

Votijcão d4 r.d:Acçll.o fio111 do projnnto n. 
61, mo~itlc ~ adn u nnmoro IX do art. 12 rto 
(ice. t . 67~, rt d 27 de CJVdroiro do 19Ul, Slbro 
ampostu Trr r it ll'Í&J. 

Vot11çf o da ro·1aoç!o doprojeoto n. 75, rro · 
drtlcoroJu 11 actnal org.niZ'tQA.() d<> ttymaaaao 
Jldindro o da Escola do Paarmaoia . 

Votação da r .·d::tcç!o 1!oal do projeotn n. 
76. cru~tnfio no !!!stlloo om b:~nco par• operAr 
sobro ore.Süo agric h. 

Levanta se a sefs!.o. 

Ao meio di.a, tqt,u a obamau, achac-ie 
pruentee 01 ara. Prado Lopee, Amenoo' f.lo· 
pea, Edgardo da Q_nnba, Paoliello, campea 
d()< Amar~l, Jayme- Gomew, Silveira BrGIII, 
Bdnardo do Amaral, Nelaon de Benoa, Abel· 
la~ Sellomano. 8tylha. Pecfro láborn~ Jllo 
Antonio, J"lo Porptiirfo. Joeé ~IVllP, G•JCJno 
Rios, l!:ctmnndo Bfam, Aristotelts Dotra e 
lgnaclo Mnrtt, tahanllo com oaoea partlof· 
pada os ara. TooqneviUe, Jnlio da. Motta. 
Agomnbo Pf'Pelra, Alvu de Lemos, Reol de 
F•rla. Jnven•'t ·.Penna, Joio Franoa.. Joio Lt .. 
bo8, Z 'roastro da Alvarenga, Xa'rier Rolla 
e Argemtro de Resende, e som eira oa mata 
senhores. 

Abz e-30 a lle881o. 
L\da a aota oi• • ntecedente e n'o havendo 

, quem sobre ella fllç.& ob ·ervações, fto~ ames· 
m• sobrA a mos~A para sor &,J!Pro,ada qnan· 
do bonvcr numero Jegal. 

O f R. I. • S.t!CR.BTARIO cl& conta do ae-
guiate 

BXPEOIENT. 

O /!leio 
Do sr . 1. • S laretario do Senado, devolven· 

do com uma ~tmenda, o prt•jecto n. 591 da 
C~&mara, de 19 8 (prvposio&o n. 36) mudao· 
rto IA denominac;lo c10 diversos dhtriotos de 
paz. 
Emenda offerecida pelo Senado ao projecill; 

n. 59, da Camara, de 1908 

(Proposiçlo n. 36) 
Aocresoente-se .-ndo conv1er: 

Artigo. A villa de S Caetano da Vargem 
Grande t orá a donominaç!! de cVilla Braz•. 

Paço do Sonad•1 do Estado do Minas Go-
rRos, em ReJio Horizonte\, 23 de sgosto de 
9. 9 - Chrispim Jaoqucs Bias Fortes .-Go-

mPs Freire do Andratte.-Camlllo de Brito.-
A imprimh-lle a emenda para ouãm d.oa tra, 
b JJhos. 

Não· havendo pareceres das commiasõet~ 
nem prujectos, ~cq oorimcntoe,indicaçõea e fn, 
torp P IIa~Õ!S a se,·om apresentados o nAo se 
vorifican 10 namoro pllra a votaolio da11 ma· 
terias dd di ,cuasl.o encerrada, o sr. Pt:esi ... 
dooto designa para amaàbii a seguinte 

O R. D E M DO D I A 
PRlMRIRA. 'PARTE 

A.té uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçAo da acta. 
E1peJiente. 

AtÃ duas horas da tat'cle: 
Apreaea~._:l.J 11o parocet es das oommiE. ..... 

sões. 
Apreient çl1 de 1)rojer.toa. raqoerlmentoe, 

indaoaçõo11, iuterpellaçõea oo moções. 
DiliOU•IIllO de re~ll"ri1118M011 tndioaoõee. 

lnterpoll.ilções e moções.. 
Approv .. ,.s.o <le red.~tcçõoa 1!naea. 



Votaolo do p#recer n. 169, opinando pe-la 
approT&Qio dPlindicaçlo n. 6. . 

VobQlo 4,t6 parecer n. 170, opinando pelo 
archlv~r.futo ele peoaa protocollaelas o do 
parece · n . 143, do Senado. 

Vo olo do parecer n. 17l..t opinando pela 
ap ovaolo da lndicaçAo n. v. • 
r~otao&o elo parecer n. 172, opinando que 
r"aeja remeWdo ao ar. secretario daa Finan 
çu om requerimento do colleotor estadoal 
do município de Marlanna. . 

Votaçlo do parecer n. 173, rl querendo q a e 
se solicitem informações do governo sobre 
oma peüçlo da professora da cadeira do 
sezo feminino de Santa Catharlna, moniclplo 
de Santa RHa do Sapuoaby, solicitando lt · 
c onça em prorogaQlo. 

VobçAo em 3.• discussão do projeoto n 
74, 10bre reforma de o(floiaos e praças da 
Brigada Pollolal. 

Votaolo em 3. • dlscusslo do projecto 79, 
concedendo reforma ao cabo de esquadra do 
1. • batalhAo da Brigada Policial, Manoel de 
Lemoa Goimarles. 

Votação em 3.• discoselo do projeoto n. 
80, approvando as conta s dos exeroioios de 
1907 e 1908. 

VotaoAo da emenda do Senado ao projeoto 
n. 43, da Camara, de 1008, (proposlçlo n. 
24) 10bre ditrerenoa de vencimentos. 

Votaçlo da emenda do Senado ao prrjeoto 
n. 49, da Camara. de 19(18, (proposlçAo n. 34) 
sobre creaoAo de !eiras de gado). 

Votaolo da emenda do Senado ao projecto 
n. 67, ela Caman, (proposiçlo n. 41) sobre 
restituição por parte do Eatado, a Joio Er-
nesto Ferreíra Pires, ajudante do dirootor 
da Reoebedorla de Minas, da quantia de ••.• 
9801000, qoe recebeo em notas falsas. 

Votaçlo das emendas do Senado ao proje-
oto n. 46, da Ca111ar"- de UI08, (proposiçio n. 
37) sobre nomeação e~trlcola dos juizes de 
direito. 

Vobçio da redaoolo final do projeoto n. 
69, Isentando da oontribnlçlo annoal de 
2:0001000 os estabelecimentos equiparados ás 
E1oolas Normaes do Rata do. 

Votaolo da redacçlo tlnal do projeoto n. 
61, modificando o nomero IX do art. 12 do 
deo. n. 1.678, de 27 do fevereiro de 1904, so· 
bre Imposto territorial. 

Votaçio da rodacçlo do ·projeoto n. 75, 
modificando a actoal organlzaolo do Gymna· 
alo Mineiro e a Escola de Pharmaola. 

Votaçlo da redaooAo final do projeoto n. 
16l creando no Estado nm banco para operar 
1oore credito a~rlcola. 

SEGUNDA PA.RTR 

Até 4 horas da tarde : 
Dlaonss&o unica da emenda do 'senado ao 

projeoto n. 59, da ·camara, dó 1908, (propo-
tioio n. 3'6), mudando a denominação d~ di· 
verso(! dlstriotcs de pn. · 

Levanta-ao a seselo. 
A. C.- 38 

50. • SES3AO ORDINARIA, AOS 25 DE AGOSTO 
DE 1909 · 

PRBSIDBNOIA. DO 8R. PRADO LOPBB 
SUMMARIO :- Acta.-Expedi~nte.- Emen'daa ·do 

Senado.-Representaçlo.-Emenda do Senado ao 
projecto n. 59, da Camar~, de 1908.-DI.acurso 
dou. Schumann.-ürdem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, aohi;JD se 

presentes os are. Prado Lopea, Americo Lo· 
peP, tsdgardo da Cnnha, B(!,uardo do Amaral, 
Heitor de Sonaa, Sohomann, Paollell~\ Jsna-
oto Marta, Stylita, Campos elo A,JDarat, Jay· 
me Gomes, Nelson de Senna, Pedro Laborne, 
Joio Porphlrio, Joio Antonio, l:aldlno Rios, 
Valdomlro de Migalhles, Arlstoteles Dntra, 
Silveira Brom, Abellard, Bdmondo Blom e 
Joio Velloso, faltando com oaosà partlot;ada 
os srs. TocqoevUI(', Julio da Motta, AIOIJtl· 
nho Pereira, Alves de Lemos, Raul de Faria, 
JoTena1 Penca, Joio Fraaoa, Joio Lisboa, Za-
roastro de AI vareoga, Xavier Rollm e .Arge-
mtro de Re1sendo e sem ella os mais aenho· 
res. 

Abre-se a sesslc. 
Lida a aota da antecedente e nlo haven-

do quem sobre ella faça observações, doa a 
mesma sobre a mesa para ser a9pronda 
quando houver no~nero. 

0 BR. I. 0 SBCRBTARIO dá conta do se10inte 
BXPBDl.Bl(TB 

OfftciJ:JI 
Do sr. Secretario do Interior devolvendo, 

informado, o requerimento do ex-professor 
da eadeira do sexo mascolioo do dtstricto de 
S. Gonçalo do Hrejo das Almas. muotolplo 
de Montes Claros, Moysés de Andrade, · pe · 
diodo o pagamento d9 mct!ldo dos venci-
mentos a partir de 1899.-A' cC' mmieelo de 
Petições. 

Do ar. • o secretario do Senado, devolven· 
do, acompanhada de doas emendas, a propo-
siç!o de lei o. 42, iniciada nesta camara no 
corrente anoo, auotorizando a abertura de 
diversos oreclitos. 
Emendat otferecidat e approvad<U pelo Se-

nado ao projecto n. 65 (proponção n. 42), 
da, Camara 

I 
Aooreacente·se no fim do art. 1.0 

: 

6- Um sopplementar de 146:4651304, para 
occorrer á detlcienofa da verba-clmprensa 
Offloiab, no exeroioio corrente. 

n 
Aocresoente·ae no tlm do mesmo arUgo : 
7-Um especial de 300:000$000 i secretaria 

do Interior, para occorrer á. despesa com a 
constrnoolo, nesta Capital, do palaoio dajua · 
tlta. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes, Bello Horilonte. 24 de agosto de 1909. 
-Chrlspfm Jaoques Biaa Forte•. - Gomes 
Freire de Andrade.-Camillo de Brlto. - lm 
primam se as emendas para a ordem dos tra· 
balhoa. 

Do mesmo senhor, devolvendo, aoompanb~
du, cada oma ele nma emenda, aa propoet · 
ções do lei ns. 38 e 39, emanadas deda 



C'amara, no oorreRte IDDo, aoctorfundo a 
eonatrocçC:o de am maõsoléo qoe guarde c a 
reates mortaea lo dr. Joio PiDheiro da Sil-
va e tazencl_o doaçlo t. Eaoola Livre de Odon· 
toleala de DJD procllo neàta Capital. 
B"Unda tJ~~ca otferecida e apprONda pelo 

SetUJda ao projecto n. 62 (propo1lção "· 
S8), àa Camar-a 
Sohtitutm·se as palanas :-a qftntia ne· 

HMrla-yelaa acgotntet: cat6 a qoan~a de 
trinta coDtoa de rêia (30:r 001000)•. 

Paoo do SenafO" do- E·tado d'e IIIDIS Ge· 
raea, BeiJo Homoott, 24 de 1101to' de 1909.-
€h!'twplm Jr.cqoea Blae Portta.-Gomet Prelrc 
de Aodrade.-Camilfo de BtUo. 

. \ 
tfo lllODI~fpfo de Manhoattd, ~ dea~ Batlio, 
dirfJem-se • ".v. exoa. manlfe~· ~anelo •. con• 
ven1enola e nrgente nec3!s.icla da elna· 
çlo deate poYo&do ' catetorla de dlatrtcto 
com &6cle nesta povoaçlo. 

Poaomdo ede povodo 38 b:ma e licloe 
pre~lOI e moitos outPOa em co.naboe~ e 
habitado•, conta lindA a aoa popultçio ot.:-r· 
oa de 3.500 llabltaniíea; exla .. ndo J' oca •a~ 
gnUlco pre.W deeUnaclo ' fndrooolo pn· 
bllca. 

Os limUet do no~o diairio~ comprebencle· 
rl~:a barra do rlbeirlo cCapoelrlnlla•,por ea"' 
~oJma até as oabecolraa o auaa nr~n~ot· 
em segQimon~o as orrdilheiraa qoe dirl,e.aÍ 
para o sol, Jlmita-sG oom as aguae do ribel· 
rio do cCapim•; acompanhando as vertentoa 

Bmtnda utaica olferecW.a e appromda pelo do rio cJosé Pedr1 • até a Serra da cLagoi· 
3enado ao pro;ecto n 63 (propodção n. oba., ·o dabl as mesmas vertentes: avana· 
39), àa Cantara lindo o rio cS. Manoel• at'guo a cordilheira 
Acrcreacentc-so onde oon"ier: até a oaoboelra denominada cSanta EHatu, 
Artig'l. Pica o pruidente !lo E11tado egoal. no mumo rio c lot6 Ped ~o• «> atrneaaando 

mente auotoriaado a doar t. Camara Muniol· a mar~em oiqDerda, 11ivt<ie u' a~uaa do cor-
pai de ltt úoa o predi r:r uta doado 80 E>· rego cSanta Roeu, di tri to de Santo Antc-
~da em 1902, para ncl " tuneoicnarem es· nio de Joté Podr.; a1é as v rt nte11 do rlbel· 
cofa11 pablioae . rio cFfguolr;. t, districto o Pookrant, ae· 

Paoo do Senado do Estado de Mioaa Gl!· guindo 'm r mo a t .. zcn d>\ d& Lutz J~é de 
raeP, Bollo Horiz· ntc, 24 de agosto de Jgog. França, divi;to as aguas do co rego cPretot, 
-Chrispim Jacques Bias Portos. - G mes por um serr.óte ent o cPilr~>iz • • e a fazenda 
Proir~ de An rado. - Camillo Augusto Maria de Jo~o hraeosto':l o de C~s rva lbo, á margem 
de Bnt . -"\ Ao a im!)Iimtr se para a ordGm do cRto Manhuas u•. drav s. an <i o este abal· 
dos trabalhos. . I J:O da barra do l'lbt>lrão cAgo a Limpa• segufn· 

do a esquerda do rio cManhullssú• e aguas 
vertentes ~té a faze nda do capitão Francia· 
co Oomoll da Cr z em fronte fi. barra do ri· 
beirãJ cC!lpooirin ba.:t, ponto de p rt.ida. 

Communicaçio 
0 SR. ÍGNAO(O MURTA traz ao CODbOei· 

monto da Camar a, fie ~ ndo m~ta inteirada, quo 
o ar. Ao oio Mc, u a, por motivo de i..ll O· 
lesti&, tove nooe sldado de aoseotar-: e 
desta Capit I p lo que r,Itou hoje e falta i à 
a mais algumas scs• õ. s. 

Requerimento 
O' sR. NBuoN nx SBNNA envia i Mesa, 

pedindo que t l' nha o destino regimental, um 
rcqo riitento do ci sd Ao Ernesto Moroirt, es· 
criv!o criminal da comarca da ConceioAo do 
SJrro, pedindo a deorotaçlo do ama Jet qao 
o relevo da prcscripç!o em que inoorrl u, 
a uctorizaodo o pagamento de ooataa venci· 
da& confo1 mo o m~t])-pa que apresento o ao 
sr. Secretari o do Interior em ontabro do 
anno p. fiado. - A' commissAo do Poti· 
çõea. 

o ~R. ARt ' TOTBL'Is DuTRA manda á Mesa o 
pede quo e('ja publicada, co m as respectivas 
assignaturaP, no or !o ftlcial , antes do ter o 
destino regimental, uma repr eentaç!o de he.· 
bitantea do povo a. do de s. 8ebaetib da Pas· 
sagem, dfs\rloto de Pockrant>, moniolplo de 
Maohua&6ú , pedindo ele a Ao do referido po· 
voado á p:tegoria de dtstricto, e. prevale-
cendo se da \ribUD&, (U Ulll lppello à ac m· 
mieslo reepeotiva, afim de que QUi n'o an· 
tea resolva o asaumpto em queallo. 

Rtpre&enta~o 

lllmcs, e exatos. frs. Dapotados ao Con&reE• 
ao Mineiro. 

01 abaixo aeafgoado,, eleUoret. f•seodelroa 
e Degocian~•, realdentes na 'o"Yoaoto de S. 
Sebadilo da Pauagem, dia1ricto de Poekrant, 

&it m id • exm'~H . srs .• é ama aepiraçlo 
deste P.o>o, sempre 'em brada o pedida, porém 
até. hOJ'l protollada. E' justa, porquanto a 
aaptraoão e 0 1 habatanto do povoado de S. 
Sebastilo da· Passagem, espchm e muito 
contlam om seus digno rcprcsanhntcs, ao-
r~m attend.idos, com o que farão inteira jDB· 
tiça e concorrerão pt'\ra o seu progresso e 
bem ostar dando ao novo distrloto a denomi· 
natno de cS. Sob stiilo do I anam11•. 

S. Sebaatilo da Passage m, 30 de junho de 
Hl09.-Antonlo José profes. or; Manoel Anas· 
taoio do BarroF nogocla:.t t ; J oAo Rodrigues 
Barbosa, negootan u•; Anton io F rroira No · 
guel ra lav ador; Doming s Corll loP, nego· 
oiante; Manoel Teheira d Silve, la rador, 
Gr~oia11o. Jo~ é doe ~aotoP negociante; José 
Cahxto F•alho, tropeJrc· Josõ R~; drigaes Gar· 
ois , carpinteiro; Jo •qutm Euzoblo dota Santos, 
lavrador; S&tyro Pinto do Sua a lavrador· 
Jo5.o O mee do Aguiar, }, vrad~r; Antoni~ 
O~f!1CS da Co ta nego~iant ; N rciso Rabello, 
VJa,)ante; Joio de Ag1uar Junio r, negociante; 
V!rl!iiio Nilo de A guia. r, lur11dor; PranoiEco 
Antonio de P11ula, selleirt ; Ceeado Alves Pe · 
reira_ n egooiantt>; Berna r.lioo José lgoaoio, 
carpmtclro; Romeu C"ro.-iro de Andrade, 
tropoir1; João Lopes da S•l n,-lavra dor; José 
Eu1ebio do Sant.' Anoa, l•vrador; Antonio 
Joté de Oliveira, lavrador ; ~n,onto Bn'lo!a 
Coora Junior, agricult ,, · 1oaqutm lldeftonao 
Abrancbo•, agricultor· Jolo Candldo de Ptel· 
tas, negocienet", 81ntos de SooBa Pereira 
negociante; Joaquim Diaa de S qaefrt, l&wa• 
dor; Eraeatino Gom t> de Aguiar, negoolaaw; 
Laia Valerio, tropeiro; Ao\Onio AbrtRohee, 



lavrador; Joio Pereira BahJa, lavrador; 1~~01 N~o haTEnllo paracerea d·aa comJ.Ialres 
Pereira Ba.hifo Jnnlor, lavrador; Atlunao S 1- nem projêotos, reqoorimentos, mdt.csções ir:~ 
sr.no Prrtl lavrador; A.ognato Godioho da: , torpellaçõee o moçõe11 a serem apresentàdos 

va, a,~rador; Ramiro Gnalberto Vieir» e conttnuanct., a nlo baver numero para a 
!!_~to Of;- kn~.on~o JoslJ Ce1ario; lavracl'er; An~ vohçlu dia ma terias do cliscnsslo encerradt 
:'u · ~ngento' PerrefN', nado r; ~i c· nte passa se á, ' 
»~1' ira. cfa. Costa, omiveF· por José Fer,el· 
ra. da Souza, la:1'rador. V oeo.t.e l!'errerrar d!l 
Caab-; N,.. sariQ Al'fee1 do olfv:eba, agcioultor; 
Tbe~doro Pinheiro cfe Araojo1 lauacle_r, Sa· 
badilo DlmaFio Pinheiro, lavrador, Tiburoto 
Gomu de Mello, rldít . r; Antonio Maciel Go-
me!, eleitor; JoF é Lemos da Crnz-, lavrador, 
Cielano Pedro Weber, eleitor; Pranolt~co fle 
Jicio 8o brinbo, lavrado!; Pedeo Domingoes 
de Mod'eiros, lavrador; PaoUno José dos San-
tos, Janador; Manoel Pereira Alvio, lavra· 
dor; Lioo Lnu da Silva, lavrador; Byppoliio 
ftooea Gremarlo, Javracfor; Sebastião Alvea 
da Silva~ lavrador; Pedro Alvares da Costa, 
lavrador; Gabrtt'l A.ntouto Mayrlok, lnrador; 
Raymundo Bylarfo de AraoJo, lavr&dori Se• 
bastiAo C!letao<', lnrallor; Tavartno de hG-
Ia C.orr~:a. lavrJ\dor; Pedro Paulo Corr~a. 
lavrador; Adeodato Rodriguoe Barbo111, h· 
vrador; Antooi José dos Santos, (dgUO· 
tel~o; Ar.tbur 'a pole!o Coara-, tropeiro; 
LutZ D •mtoguea Di»P, lavrador; Ma tinbo 
Ro1ri~ues Alves, lavrador; Mrn etG ncalvee 
Maoier. oi iro; Panlino Jo é Caldeh a, Javr a· 
dOJ · Jof ê \V .. bor de Agniar, lavrado"; Pedro 
da Pu itlcacllo Marriol, ln·raior; B rnardino 
Gono~ lvoa do 8 na, lavrador; JoEé Ventara 
da SilvP, trnrolro; José Candido da Costa, 
agricultor; B uno Rodrigues Carneiro, agri· 
cultor; Jo~ é P reir Moorà , agi'ioutcor; Luis 
FranoisoD da C sts, &lfric: ultor; Romualdo 
Nunes da Cruz, agricultor, Galdino GomoJ 
da Cruz, lavra or· Joio GomcP, lavrador; J • 
aqnim Rodrigues de Barroa, lavrador; José 
.M obado doa S ntts, lavrador; Antonio Go· 
mes d Croz GonçalveP, lavraior; Vieentie 
Bantista, lavrador· José Fortunato Oragorio, 
lav rador; Manoel Sev(llino GomeP, lavrador; 
José Antonio IHbeir<', lavrador; Jol\o Hernar 
dos de Mendonça, lavrador; José R\beiro Pe-
reira, lavrsdor; Man.oel Maroi&::c da Olivei· 
ra, I vrado1; F1 ano sco 1 uoc9cüio Ferreira, 
lavrador; Jo!o Antonino da Cost!!, e!rpintci· 
r o; Pauhno Cat:iôa, lavrador; Porphirlo da 
Costa Ribeiro, lavrador; loré Pinto de Olivei 
ra, I vrador; Seba tilo BernarJea aoiel, la· 
vrador; Antr nio B roardes Maeiel, l~ovrador· 
Manoel Pereira Lemo!!, agricultor; Sebaatiã~ 
Antonio dos R'31P, lavrador; Oresceooio José 
Cerario, lavrador; JoEé Antonio Soare•, lavra 
do ; José Francisco Macedo, lavrador; Pedro 
Felloian da Silva, lavrador· Joio B ptista 
do Oliveira, lavrador; Fr5noiaoo Thomaz Pi· 
re , lavrador; Mariano Gono&l vea de Sousa, 
l~vrador· José Franoisoo dts AnjoP, oommer· 
o tanto 

Reconheço verdad~lras aa a8.8ignatnraa ro · 
tro e sopras, do quo dou fA. Eu, J . lo Dl· 
miogos dat. Coa~ esortvlo de pu, e escrevi 
e me auigno t'm pabllco e raso. 

Florer.ta, 28 de julho d6 1~09.-E'JJ teste· 
munbo (estava o dgoal publico) da nrdade, 
Jlio Domingos da Gosta. 

(Suava compete temente inuUJiaada uma· 
estampilha ntadoal de 2l000 )-Publique-se 
Dt fôrma requeri e re eUa-se á oommia· 
alo reepootl Ya. 

SEGU~D.\. PARTE DA. ORDEM DO DIA 
BMr~NDA. DO SBNADl A'> PR.OJ!tOT.:l N, 59, DACA · 

MARA, DB. 1908 
(PrlJpo•içllo "· 36) 

~· lida e 'oftta em cliaon.sslo ~ c monda 
ctft .. rcoada pelo Seoad .l ao projecto n. 5~ da 
C&mars, do lDCS (proposição n. 36), mudando 
a den minaçlo de di.verao.s didlil t?a de 
paz. 
. O sr. Scbumann:-Sr. Presidente,ao · 

licitei a pdí vra para manifes •a r o meu vo· 
to a favor da emenda nnica otr.Jreoi>ta pelo 
Senado ~ prop.osiçlo n. 36, dee~a. Cllau.ra, 
ora em debate. 

Sr. Presrdont<>, a diUlominsçllo do c.Villa 
Bl'ID á de S. caetano da Vargem G.l'flndP, 
c.onsobsGtnoia oma ju ta aspiraçio C!O to t.& 
a. Pp~nl oio, nlo só daqoelle prospero mu· 
ntclp\o, como de t'Jda a zona, na qoal tenho 
a honra do reaiür. 

CompN not r, s ~. Prasi4 nte, q o e s do· 
nominaçi é já. de ba muito tompo usada, 
não aó nas relações pjrtioubres como nas 
commercia do moniclpio e das loo~slldades 
circumvilinha . Qu i 1.oda a o· r responden· 
oia . pa~a ali i dirigida leva no resp ootho 
ondoreço- «Vi lia Bra•»• . 

~S~tou oerto do que a Camat•a dos ars. Depu-
tados não r ou arà. o aeu apoio b. emenda do 
Senado que, cc:no já. di se, estã. do aooordo 
com o pea amento unanime d .s h bitantes 
daqn~lt. impol1í&nto r t> g ílo eul·mtncir.i • 
(Muito bem) . 

Nmguom mais pedindo a pal vra, encerra· 
se a discus, ão, ftcan to a vota ã adla·ia por 
falta de nomero 1 g .. l. 

Nada mai h vendo quo tratar, o sr. Proai· 
sento debign:l para atnanhã a sogointe 

ORDEM DO Dl~ 

PRIMBlRA PARTE 

Até nma hora da tarde: 
Leitura e spprova9lo da aota. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Apresontaolo de pareceres das commi•· 

Eões. 
. Ap·et:z_enta_olo de -projocto , r eqoerimontoP, 
mllioaçoe , mterpellaçõa ou mJções. 

DiscmsAo do requerimento~, indicaç-õ:> a, 
intt rpella~ões e m oçõ s. 

Approva9lo do redações doaes 
Votaçllo do parecor n. 169. opioando pela 

approVàfllO da lndioaçlo n . 6 
Votaçlo do parecer n. 170, opinando pelo 

arcbi v•mento de p ecas protoollldas e .do 
projooto n. 143, do Senaclo. 

Votaoto do ptrecer n. 171. opinando pela 
approvao&o- da todicaQio n. 9. 

Votaolo do p&Moer n. 172, opinando q,ne 
tt'ja remetttdo ao sr. Soore1ario das F.nan . 
oaa nm requerimento do colleotor estado1d 
do mnoiolpto de Muianna. 



Votação do parecer n. 173, reqnerendo qne 
se aolicitem informações do governo sobre 
uma peüQlo da proteaaora ~ cadeira do ae 
xo feminino de Santa Catharina. mnniciplo 
de Santa Rita do S&pncahy. soli!'lbndo lloen· 
p em prorogação. 

Votação em 3.a dlscusslo do projecto n. 74, 
aobre reforma de oftlclaes e praças da Brl· 
gada Policial. 

Votação em 3.a disonsslo do proj~cto n. 
79, concedendo reforma ao cabo de esqnadra 
do I.· batalhAo da Brigada Policial, Manoel 
.te Lemos Gatmarães. 

Votação om 3.a disBuseão do projecto n. 80 
approvando as contas dos exercictoa de 1907 
e JQ08. 

v •. tação da emenda do Senado ao projecto 
n. .(3, da Camara, de 1908 (proposição n. 24), 
sobre dfferença de vencimentos. 

Votação da emenda do Senado ao projecto 
n. 49, da Camara. de 1908 (proposição n. 34), 
sobre oreaolo de feiras de gado. 

ot-ação da emenda do Senado ao projecto 
n. 67, da Camara (propoaiclo n. 41}, sobre 
restitalçll.o por parte do Estado, a Jol.o Er 
nesta Ferreira Pires, ajudante do director 
da Recebedoria de Minas, da qnantia de •••• 
Q80 000, qoe recebeu em notM falsas. 

Votação das emendas do Senado ao · proje· 
cto n. 46, da Ca•ara, de 1908 (proposiç! o 
n. 37), sobre nomeaçlo e matricola dos juizes 
de direito . 

Votaç!o da emenda do Senado ao projecto 
n. 59, da Camtra, do 1908 (proposiçlo n. 36), 
mndando a denomlnaQ!o de diversos distri· 
ctos de paz. 

Votação da redacolo ftna1 do projeoto n. 
69, isentando da contribuiçlo annnal de • •• 
2:000 oq estabelecimentos equiparados ás 
Escolas N rmaes do Estado. 

Votaçll.o da redacção dnal do projecto n. 
61, mod.i ftcando o numero IX do art 12 do 
dac. 1.6i , de 27 de fevereiro de 190!, sobre 
imposto territorial. 

Votação da redacção do projecto n. 75, mo-
dificando a aotaal organiJ:açll.o do Gymnasio 
Mineiro e a Escola dé Pharmacia. 

Votação da redaooão doai do projecto n. 
76, oreando no Estado um banco para opa· 
rar sobre credito agrícola. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Discussão unica da emenda do Senado ao 

project~ n. 62, da Camara (proposição n. 38), 
anotori.Jando o governo a despender até a 
quantia de 31);000$000 com a construoção de 
om mausoléo que guarde os restos mortaes 
do dr. João Pinheiro da Silva. 

Dlecaeeão unica da emenda do Senado ao 
projeoto n. 63 (proposição n. 39), anotorisan-
do o governo a doar á Camara Muniol~al 
ele Itaúna o predio por esb doado ao Bstado 
E'm 1002, para nelle tanocionarem as escolas · 
:pnbllcas. 

51.• SE3SÃO ORDINA.RU, AOS 26 DE AGOSTO 
DE 1909 

PusmBNCIA. DO &a. PBAD LoP:a 

SUMKARIO :-Aeta.-Expedi~nte. --~endaa do 
Senado, -Apreaentaçlo de purecer • ..:. V'otaoAo 
~ materiaa de .diaeuss!Io on~errada.-I'J(aeunos 
dos srs. Heitor de Souaa, Senna. Figuefr~do e 
Ignaeio )( urta.-DeelaraçOes de voto. - E!D.,en-
cfas dll Senado aoa projectos na. 62, ô3 e 65. -
Ordem do dia. 
Ao meio dia, Celta a chamada, acham-se 

presentes :~sara. , Ptad<> Lopes. Ame rico Lo · 
pes, 1$dgardo da Cunha, C~mpos do Amaral, 
Ariatoteles Dotra, H~itol" de Bonaa, SUvclra 
B!'nm, Abeilard, Jayme G>mes, Eduardo do 
Amaral, Nelson de Senna, Senna Pigoeiredo, 
João Velloso, Schumano, José Alves, Joio 
Antonio, Galdlno Rios, Ignacio Marta, Julio 
da Motta, Paoliello, St.ylita. Joio Porphlrlo, 
Pedro Laborae, Edmundo Blom e Valdomiro 
de Magalhles, fllltando com causa partlci· 
pda os ara. Tocquevllle, Agostinho Pereira, 
Alves de LemoP, Ranl de Faria, Juvenal Pen-
na, Joio Franoa. João Lisboa, Zoro&Atro de 
Alvarenga, Xavier Rolim, Argemh:o de Re-
zenda e Antonio Moura e sea~ ella os mais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e nlo have11do 

qoem sobre eUa faça observações, 6 a mes-
ma dada por approvada e bem aasim as de 
18, 19, 20, 21, 23 e 24 do corrente, qne se 
achavam sobre a. Mesa. 

0 SR. },• SBORJITARIO di. cont( do segninte 
EXPBDIBNTB 

0/ficiO$ 
Dois do ar. 1: secretario do Senado, de· 

volvendo, acompanhadas de emendas otrere· 
cicias pelo Senado, as proposições de leis na. 
43 e 4it esta fixando as taxas de impostos 
sobre a exportação de alguns artigos e 
aqnella fixando a {!orça pobüoa do Estado 
para o fatoro exercioio. 
Emenda& otTerecidas e approvadas pelo Se-

nado ao projecto n. 68, (proposição n. 43) 
da Camara. 

1 
Ao art. 3:: 

Em vez de c em casos extraordinarios o 
pessoal da torça •,-diga-se : -o pessoal da 
força, sempre que o governo jolgar neceasa-
rio, (o mais como está no amgo). 

li 
Ao art. 5:: 

Antes da let\ra-G-aocrescente-ae :-F. 
lll 

Acorescente-se onde convier : 
Artigo. O governo, qnando jQigar neces· 

sario, poderá encarregar a um bacharel em 
direito de exercer, junto aos batalhões com 
séde fóra da Capital, o cargo l!e anditor da 
Brigada Policial, mediante a gr&tiflcaçlo de 
duzentos mil réls mensaes. 

IV 

D1scuseão nnica daE~:lmendas do Senado ao 
projecto n. 65 (proposição n. 42), auctoriun· 
do o governo a abrir oreditos para oocor· 
rer a despeeas da Imprensa O!dcial e da con· 
atrncção do Palacio da Justiça, nesta Capi Aocreecente-se onde convier : 
ui. Artigo. A guarda civil da Capital do Es· 

Levanta-~e a sese!o. • tado eerá composta de cento e '9inte gnar-



du, sendo cinooenta de pri•eira oluae e se-
tenta de lfiOoda. d& om lupeowr e de om 
adjono~. eom os ael0in1e8 ?enolmentoa 
mena&K : 

Goarda de primeira cl&ele, 1 wt()OO. 
eo&Na cte segGnda olaan, 1qooo. 
lnapeo~r. 3501000. 
Ad)oncb, 2COIOCJ(). 
Oe goarlaa aerilrlo 1 b a ordena do in a· 

peotor, ficando reYogaclott o al't. 3.: e o 1 2.• 
do aeemo _artigo da lei n. 3801 de ?:7 de ag no 
de 19C4 . v l 

Sub titua.-se o diapositivo da lo~ha.-J-da 
tabella pelo segointe : 

AjLlda de oue\ o a otftoiae•, & rulo do 41()0G> 
dlartoa, qoaodo em c mmilsAo tóra da sédc 
dos batal llões . 

Paço do Senado do E tado de Minas Gel'&Oll, 
Bello Hol'izoo \o, 25 de agot to d 1 íiOO. - Cb ts· 
pim Jaoques Blu For t~>a .-Gomea Freire do 
Andrade.-Franc fC O Ferreira Al vefJ . 
lfmencltU otferecicla• e opprovacla.t pelo Se· 

nacloao projeclo n. 10, (proporição n. 4i)1 
da Camara : 

J 
Ao art. I.· : 

Sopprimam-se cs dispositivos das Jettras 
D e E. 

11 
Ao art. 2: : 

Supprima·.;o. 
Paço do Senado do E1tado de Minas (J;:. 

ráes, Bell.:J Horizonte, 25 de agosto do 1909.-
Cbriaplm Jacqucs Bias Fortes . -Gomes Frei 
re de Andrade. - Franoieco Parreira AlveF. 
-llllprimam-se as emaadas p ra a ordem dos 
trabalhos . 

Requerimento 
Do cida:ião Antoni Teixeira Marinho, pe-

dindo ' ran rercocia de sua fazenda denomi -
nada cGuarllny•, do dish'loto de Aventureiro, 
oomtr(a d.1 Mar de Bespaoha, para o de Ao · 
g s ura, m . lém ~ rabyba.-A' oowmisslo 
respectiva . 

APRB9BNTAÇÃO DE PARECSRBS DAS CJMMISSÕ.BS 

O ER. JoÃo ANTONio, por parte da com 
mis1 Ao de v bras Publicas, lê o envia á Mesa 
o seguinte 

Parecer n. 17 4 

( 5... legislatura ) 
A. o mmiss!o da Obra Publicas e illção, 

a f!Ue foi presente a iodi11a lo n . 10 sobro a 
necessidade do se prolongar a linba tele-
grapbioa que Já e tá em E~trel !a do Sal, 
at6 Parac:atú, passando por onto Carmello, 
é do paroeer qae ar ja a moam~& approvada 
como r,e acha redigida. 

Sala des commis~õos, 26 do agosto de 1009. 
-Joi o Porpbirio Machado .-Joio Antooit-.-
Campos do Amaral. 

Indicação n . 1.0 
. ln toamos qoe a o.mara dOI Deputado&, 

por lotermedio da Moaa, repr en~ ao go· 
Tfrne teclera t, sob-o a urgente necessi4ade 

A. C.- 39 

cre 1e prolongar a lfnha telêpaphtoa:\oe Jt. 
eati em Batrella do Sol. até Paraoato , pu· 
aando )IC!r Monte carmello. 

Bello Hortsonw, lG de •gosto de 191» . -
Argemtro Reaend.,., Coaw.-Comp e do Allli· 
r ai.-ValdOmtro Magalllle.. -P. PaolleUCI'.-
.layme Gotree.- Jolé G1lcltnu Riu.- A 1111-
priGilr•se. 

Nlo havendo pl't·j eCJtO!I. reqoerimênlol, lo • 
dloaçõee, ioterpellaçõea oo moções a *eNa 
apresentadoa, paat a -se á. • 

Vota9ào da., maieria.t tU ducu,.clo 
I*~Jrrada 

Slo aobme'"dos a vototr, cada om a aeu 
torno, o approvacfot : 

O parecer D. 169, opi nando pe!la lfpprova-0' 
da tndicao&o rt. 6 . 

o parecEJr n. 170', ~pi'Dando l>ctlo arohin· 
monto do peças pro~o~>fta'dtt e do projeo~ 
o • t43, do Senado. 

s.· u m bem apprt1vtda a emen-da ·da oom· 
mlsfào de Orçamento (j fterec:ttda a eate pa· 
reoer . -

O parecel' n . !711 ottoaado pe'la .-p!*ova-
çlo da indi'eao&o D. ~. 

O pari!c&r n. 17Z, opioan• o. qo-e aeja 1'8· 
mettido ao ar . Eeoret~ rio das rtnano• 11m 
requerimento do coUec~ r elltadolll du mu.oi· 
pio do Mariannt. 

O parE er n . 173, r rqoorendo quo ae aoll-
cltem lo tormaçõea co a~verno sobre oma 
petiçlo da prt r se ora 4a oadelra do a .xo te. 
mioiDil de Santa Ca~barina., monlcipio 4e 
Santa Rita do S:1puoaby, colioita.ndo linoença 
em prorog~cio. 

Em legulda. Blo O.Pprovado , em 3.• dls-
cusalo, indo á oommtssio de RedacçAo : 

O p rojeoto n. 74, sobre reforma de o!d· 
oiaes e praça& da Brigada Policial. 

O projeoto n. 70, concedendo reforma ao 
oabo de taqoadra do l. • batalhAo da Bri· 
gada Pclioial, Manoel de Lemos Goima· 
r!es. 

O prujeoto n. 80, appronndo as contas doa 
PxerciolJB de 1907 e 1908. 

.ot..t as devidas torm&lidades reglmentaea. 
s!o approvadas o vão á. commissão de Reda· 
tQ!O: 

A emenda do Senado, ao projecto o . 43, 
~ Camara, de 1008, (proposição n. 24) sobre 
dilreronça de veoolmentos. 

A emenda do Senado, ao projeoto n. 49, da 
C11mar!l, do 1908, ( proposlçlo n. 34) eobre 
creaoAo de feiras de gado. 

A emenda do Senado, ao pr,je to n. 67, da 
Cam r a, (propoafç!o o. 41) sobre reatitaio&o 
p r part6 do B tido, a João Erne to Ferrei-
ra Pires. ajudante o direct:~ r da Reoebedo. 
ria de Minas, era qontia de 98 000 qoe re 
cebeu em notas tal&as . 

Passam a ser lidas e, destaoadament6-
"obmettidaa a v11to& as 8 emendas do Sena, 
do to projeato n . 46, d1 Oamara, de l0081 
(propcstoAo o. 87). obre a nomeao&o e ma• 
crionJa doa julsea de dbelto. 

O r. Heitor de S oaea diz qoe, eetan· 
do au ente na ooouill J em que e , tt veram em 
diaooss!o as emendu do Senado o pl'fljBOCo 
n. 46, da Camara, nle poude u i!lllalar a 
sua cHvergano1a com a emenda n. 1, e, poe 
isso, vem declarar que vota oootra ella e 



addoúr, em breves palavt'la, o moüvo de 
seu vow. 

o paragrapho primeiro do art. 6. •, das 
disposições transito rias da lei n . 376, que a 
re~rida emenda revoga por complet(), oon· 
aagrava ama aalotar medida- a preferencia 
ina\itoida para promoçio 6.s comarcas de 
ae1on •a intNnoia doa juizes daquellaa qut', 
tendo sido dll segunda, tiveram passado á 
primeira, om virtude de nova clanillca-
91o. 

A abolição desse diapositivo, quo encerra 
o reconhecimento de am direito adquirido 
:pelos magistrados cojaa comarcas soado de 
JDtranoia superior antes da lel n. 375, tlca · 
ram redoaidaa á primeira intrancia pela 
ubeJJa dessa lei. 

Exempliftcando, o orador cita o caso das 
comarcas de Pouso Aleg re, Diamantina, Leo· 
poldina e outras, que eram de terceira In 
trancia e passaram á. primeira; as de UM, 
Mar de Heepanha, Caran1ola e outras, que 
eram de segunda e ficaram reduzidas á pri· 
metra. 

o orador V()ta contra a aboliolo daqoella 
justa prorc3renoia e julga qoe isso :::ll.o podia 
estar nos Intuitos da oo\ra casa do Congres· 
ao Lt~gislativo . 

Atribue ã emenda o proposito de reger 
apenas o essa das primeiras nomeações, mais, 
infelizmente, concloe o nobre deputado, e lia 
alcança. no seu etrelto !'evogatorio pela ge-
neralidade om que está concebida, a segunda 
parte daquelle paragrapho. Dolhi o seu votJ 
adverso a ella. 

Submettida a votos, à approvada a emenda 
n. I. bem como as subsequentes, quo são ro 
mattUas á commissão de Redacção, janta-
mente com o pN}ecto a que se referem. 

O r. Senna Ftgoelredo : - Sr.Pre· 
sidente, peço a v. exc. 111andar consignar oa 
acta que votei contra a emenda n. 3, do 
Senado, quo tirou aos coll~otores o agentes 
fiscaes a attribuiçio de falarem nos invon 
tarios e em outros actos, passando essa 
&ttrlbuição aos promotores de justiça o seus 
adjuactos nos t ermos em que residiretr. 

o tempo mostrará. os inconvenientes desr,a 
medida, porqoan o qu \ndo se tornou exteo 
siva aos collecto res e agentes ftscaes a httri 
buioão de ft ~ cllitareiR os inventaries e outros 
llCtOS em qUO a f,zenda pUblica tenha intO· 
resses, ~s~c s foram velados com mais solici-
tado o mais cuidado, por issso que cR colle-
ctoros qoasi sempre residem nas localiJadcs 
em quo estão situados os immovois, ao passo 
que os promotoreP, moços, novo~, nos Ioga· 
res em quo exe: cem funciões. q a i sem;> o 
não conhecem ss cncomstancias que cercam 
o valor desses immoveis . 

Uma outra razão pela qoa voto contra a 
emenda é que, muitaB vucs, hão do colnoi· 
dir, nos inventario!', os interesses dos me 
nores com cs da Far.•Jnda e o promotor pu-
blico ver-se á embaraoado para Nsolver a 
questlo, tendo de defender os interes .os dos 
menores e os da Fazenda. 

A emenda deveria, para tttes oasol', cogi· 
tar da nomeação de um curador do orpbAos, 
como se !~&lia antigamente; entretanto, ni<' 
oogitoa disso. 

Por eaua ruões, declaro votar contra a 
emenda, pe~lndo a v. €.n., ar. Pteaidente, 
luer na ao~ eata minha deolaraç!o. 

o SR. PRBBmnTE :-o pedi.to do nobre de· 
potado sert. at\endido. 

O. flr. Jsaaelo Murta (pela ordfm) 
pede que se Insira nl '-O~ a deolaraQio de 
ter votado contra a om&adlt n. 5, do dana-
do, que revoga a lei que tbrn~ra maia !~&ceia 
os processos de in rentario o demaroaçlo de 
terras, viaw qoe essa emenda ditJloalla aea 
prooeuc.11, tornando-os ongrcsoa p•r& aa par· 
lea, o que é contra o principio :repoblloano 
do torn11r a joet.ioa fc&ctl e barata e, portao· 
to, amada e não temida pelo povo. 

Pedam q11e se consigne na aota terem 
vc'tac.Jo contra a refarfda emenda n. 5, os 
srs. Aristoteles Dutra, Julio da Motta, Ed · 
mondo Blum, Joio Antonio e Valdomiro de 
M11galbies. 

D<!ohra o sr. Prasidento qoe o pedido dos 
nobres depotadoa será sattsreito. 

O er. Reitor de Sousa: -Peço a v. 
exc., ar. Presidente, fazer constar da aota 
que, além de haver votado cJutra a emenda 
n 3, votei contra a de n. 5. 

B' poai\ivamente impratlcavol o que está. 
no dispositivo dessa emenda. 

Alli se declara que as dillgenoias no immo· 
vel podNão ser f<Jitaa a r equerimento da 
parte interessada, com o r .. t eio das custas, 
quando o valo-: do immovel exceder de ..... 
5:000 000. 

V. exc. sabe, sr. Presidente, que nã se 
procedo á avaliação do immovel slnlo de· 
nois da p ri meira dillgenoia do modo qoe 
pão sei como á prlori se ha de determinar 
osso valor. 

Si se trata do valor da cau~a. como se a!· 
firmou no Senado o não do valor do immo-
vel, a medida é fcustrada, ba tando que o 
promovente dê a osta na pcti~ão inicial esti-
mação interior ãqoollf. quantia. 

No primeiro caso, par determinar aquelle 
valor, preclaava uma avaliação prévia, no 
ingresso da licção, o que tornaria o processo 
muito dispendioso e inconveniente. 

Por isso e p :> rqoo fui nesta Casa um pro· 
pugnador da euppressão das d tl igenoias em 
dhülio de terras, como dtsneoessarils e 
di pcndiosas, não posso dar o meu a~senti· 
manto á emonda. 

B' corto, sr. Pres ldcnt~, quo faz-se preoi· 
8 ) attendor aos reclamos do 3 ft~ncoionarios 
do ja :ti ·a, mas, para isso, nós temos ootroa 
m eios . 

Tcm oP, por e.xomplo, a rcfo: ma do Regi· 
mant de Custas, co qual se podorã deter-
mi :l ar u m sah.rio mais remunerador a esses 
dignos ser"Yid11res da causa publica, merece· 
dores do t ?da a nosEa sympatbia e prote · 
oçi!.\) . Rcformomt s esao Regimento que além 
do mais é obscuro e t em dado logar a milites 
litiglo, . 

0 SR. f II.EàlDBNTE:-Peço JicaDQI para Ob· 
serva r ao nobre deputado que P. en. só póde 
dar a explicaçao do seo voto, s~m enuar na 
discossil.o do asaumpto . 

o sR. HatT .. R DB So ua: - Bat1 o apera. 
motivando o meu voto, segnindo, nesta 
partl', a praxe desta Cau, como ainda& agora 
acaba de fazer o noseo ilJus~nt!fo collega re· 



aldente em Barbacena, o ar. senne Pignel· 
reclo, que é reUgioso obediente do Regimento 
e que um bem moUvoo demoradamente o sen 
'fOto. 

Foram estas, ar. Prealclente, aa ruõea pe · 
lat qoan votei sambem contra a emen a n. 
5, do Senado, pedindo a v. exo. !aoa constar 
da acta esta 111inha deolaratlo. 

O ta. Paaem:mn:-0 nobre lleputado será. 
atténdido. 

Hnen!lo ae retirado do recinto um ar. de-
putado, deixa de existir nomero para a n· 
iaçlo das demais matcrfas, passando-se, prr 
leso, t. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
.KXBNDA DO FBNADO AO PROJBCTO N. 62, (PR~ PO· 

SIÇlO N. 38), DA CAM.ARA. 

E' Hda e l!OSU em discussio, que se en' 
cerra aem debate, llcando adiada a votaQlo' 
a emenda c trereotda pelo Eenado ao proje' 
c~ n. 82 {proposlt!o n . 38) da Camara, au· 
ctorfzando o governo a despender •té a qnan· 
tia de 30:0001000 com a oonstrnoçilo de um 
maosoléo que guarde os restos mortaea do 
dr. Joio Paoheiro da Silva. 
Bmtnda do Senado oo p roj!cto n. 69 (pro. 

po.fição n. 3 ) da aamara 
&' egualmente lida e sobmettida á dlsons· 

slo, qne se encerra sem debate, ftcando adia· 
da a votatAo, a emenda do Senado ao projo 
cto n. 63 (proposiçAo n. 39), da Cdmara, 
anoto· iUtndo o Roverno a doar á. Camara 
MQllioipal de HJ úna o predio por esta doado 
ao E tado em 1002, para nelle !nncoionarem 
eacolas pnbltcu. 
Bmenda do Senado ao p;ojecto n. 65 (pro-

po~ão n. 42) da Oamara 
Com a mesma tormalillade regimental en · 

trou em discou o, CJiPe se encerra sem do· 
bate, ftcando a votaçlo adiafa., as emendas 
apresentadas pob Senado ao projecto n. 65 
{propcslçilo n. 42), da Csm11ra, auotorizando 
o governo a abrir creditos para oocorrer a 
deapesae da Imprensa O!ftoül e da constru-
oçlo do Palacio da JoaUoa, nesta Capital. 

Nada mais havendo que tratar, o ar. Preai· 
dente designa para a.manhl a seguinte 

ORDEM DO DIA. 
PRIHBIRA. PARTK 

Até 1 hora da tarde: 
Leitora e approvaçlo da seta. 
B%pedien te. 
Até doas horas da Urde : 
Apre entaç&o de pareceres das commisrõea. 
Apresentaolo de projectoe, requerimentr s, 

indtoa~õrs, interpellaoões ou moçlJes. 
DiscuaeAo de requerimentos, indicações, in· 

terpellações e moções. 
Approvaçlo de red,cçõ~a 1lnaes. 
Vot,aoto da redacçlo ftnal do projecto n. 

69, itt~~ntando da contribnlçlo annoal de ..•• 
2:000$000 oa eatabeleelmen~s eqolparadoa ás 
Bscotaa Normaes do Bdado. 

Volaçlo da redacçlo ftnaJ do prrjeoto n. 
61, modificando o numero IX do art. 12, do 
deo. n. 1.678. de 27 de fevereiro de 1004, sobre 
imposto terrUorlal. 

VotaQio da redaeç&o do projecto n. 75, 
modifteando a aotnll organização ;lo Gymna· 
ato Mineiro e a Escola de Pharmacla. 

VotaçAo da redaoç&o ftnal do projeoto n. 
76, oreando no Batado om banco para ope· 
rar sobre oredito agrio\>la. 

Votação da emenda do Senado ao projecto 
n. 59, da Camare, de 1908 (propo&iolo n. 36), 
rondando a denominação do diversos distrl · 
otoa de paz. 

Votaç&o da emenda do Senado ao proje · 
cto n. 62, da Camara (proposiçAo n 38) ao· 
otoriundo o governo a despend~ r até a 
quantia de 30:000ICOO com a constrocçlo de 
um roauaoléo qoe guarde os rutoa do dr. 
Jc ão Pinheiro da Sth'a. 

Votação da emenda do Senado ao projecto 
n. ~3, (proposlolo n 39) aoct~rtr.ando o go. 
verno a doar á. Camara Moniclpal de ltaúna 
o predio por eata doado ao &tado em I 002, 
para neJle fnoooionarem escolas publicas. 

Votação daa emendas do Senado ao pr<'je· 
cto n. 65, (proposlçAo n. 42), •notorizando o 
governo a abrir creditas para occorrer a des-
pesas da Imprensa Ottloial e da constr•oçlo 
do Pala cio Ga Jnstfo•, nesta Capl\&1. 

SBGUNDA. PA.RTB 

Até 4 horas da tarde : 
DJ·cnuAo onica das emeudaa do Sonado 

ao projecto n. 68, da Camnra (propoeizAo n. 
43). aobre Força Publica. 

Disouse!o nntoa das emendas do Senado 
ao:projecto n. 70, da çamara (propoeiçlo n. 
4~) ilh:ando a taxa de tmpostos sobre a tmpor-
taçAo de algona ar$igoa. 

Levanta·ae a sesaio. 

52.• SESSAO OROIN .-\.RIA. AOS 27 DE AGOS-
TO DE 1909 

PRltSIDENCIA. DO SR . SIL VBlRA. BRU11 

t ':ll:\lARIO:- Acta.-Expediente.-Ditourso do 
sa . Senna Figueiredo.-Apresentaçllo de pare-
ceres.-Diaeuasllo de redacçnes finaea.-Emendas 
do Senado aos projectoo ns. 68 e 70.-Diacurso 
do sr . Senna Figueiredo.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, teita a chamada, aeham·se 

presenlies os S1'11. Silveira Brum, Americo Lo· 
pea, Bdga.rdo da Cunha, Heitor de Sooaa, 
campos do Amaral, Nelson de Senna, Jayme 
Gomes, Bdoardo do Amaral, Joio Porftrio Pe· 
dro Laborne, Benna Figueiredo, Joio Velloso, 
Joilo Antonio, Galdino Rioa, Stylib, Abeilard, 
Ignaclo Morh, Elimundo Blum, VaJdo' ·'O de 
Magalhiee, José Alves, Julio da Mot\.., dohn· 
mann, PaolieUo e Aristoteles Dotra, taUando 
com cansa participada os ara. 1'ocqoevtlli, 
Agostinho Pereira, Alves de Lemoe, Raul de 
F~tria, Jovenal Penna, JcAo FranQB, Joio Lia· 
boa, Zoroastro de Alvarenga, Xavier .Roli•, 
Argemiro de Rezende e Anconio Moura 6 sem 
ella os maia senhores. 

Não e e aobando presente o 1r. Prado Lo· 
pes, pruldente da Camara, ooonpa o Jogar 
aeate o sr. Silveira Brom, vice-presiden1e. 

Abre-:e a seaalo. 
Lida a aeta da antecedente e nlo haven 

do quem sobre eJla taça observaoões doa a 
aesma sobre a mesa para ser approvacla 
qaando houver numero legal. 



A 3.30 
~ (R, 1. • SKOR&TARlO di .,onta do aegainte .APU8BNTAÇIO DB PARBCBRD D.l.S CO!álllSSÕB'J 

EJ:I'BDIBNl'B 
Offtcio 

Do sr. dr. SecrEtario .da• Finanças, enviln · 
•o em requerimento em qoe o ar. B. Na· 
polr!o Abreu, pede prl'rilegio por 50 annu, 
,.ra constrocçAo, oeo e goso ele uma eura 
da de ferro, qoe rartindo do ·p!!nto mala 
"OnTentente do treebo a oon6troir-.!e da Leo· 
pol4ina Ratlway Company, Limite4, de Pon· 
te fiova ~ Manboassú, vt •o ponto mata con· 
v~nfente ela E . F. Victorla A. Minas, passan. 
do pela cidade de Caratftlga.-A' co1!1mlrslo 
de Obras Publicas e Viaçl(.'. 

Com.mú1ão de r1da~ 

O aa. HBIToa DB S : u.tA. l)ede a cometçlo 
de om membro interino para a commtssAo de 
reda.oçAo das leis qoe ae acba dcE.talcada, 
secdo nomeado o 1r. Biuardo do Amaral. 

Reqve,.immto 

O sr . Senna Flsuelree~o : --Sr . Pro· 
sidento, envio à Mesa om requor1mento do 
dr. Antonio José da Cunh•, lente do historla 
oatllral do Internato do Gymnaslo Mine i r o, 
solicitando 8 mezes de 11 ença para trata 
mento de saude . 

Aqu I! o c istinct'l lente tende-se ~nferma· 
do no excrcicio d'3 suas tuncções sobrecar· 
regadfs com at~ do reitor d mesmo estabe· 
lecimcoto. prccis\ de roponso conforme at· 
te~tado medico, visto aobar-so st1frendo de 
neurasthen 'a o pertnrbaçõ s gast. icas. ~:m· 
do-lhe a oos!llhada uma esbção em Carl bad 
na Aostria. 

B', pois. j sti imo o ll9dido daquolla dis· 
tincto cid dão quo ba 17 nnnos excrc c !! Ul 
zelo é assidui ado ine:rcediveis e fancçõos 
de lente do Internato do Gymna.sio Mineiro . 

Rogo a v. oxc ., sr. Presidente, encami · 
nhar o requerimento b. "ommissã l de Peti· 
ções, á qoal eu solicito u nocessazias provi-
dencias para sor attcndido, com orgenoia, o 
pedido. 

Prevaleço-mo da opportunidade para rO· 
qocrer a v. toxc . fazer incluir na ordom do 
dia do amanhA a indiosçl1o, n . 7, por mim apro-
sentad~ ~a cerca. do um m~z o qoo não teve 
até hoje pare oH da com missão respectiva. 

Trah e sa in JicaçAo de colioit r do Con · 
gresso Fodoral a consignação do ama vorb 
no orçamento do Vi çã , destin da a ser pro· 
lonRada a Unha telegraphiea de Barbacena 
on Oaro Preto o3 municípios do Rio DJce, 
Piranga o srs pootoa m ~o is convenientes dos 
de M:1 nhn ss ú, Carátinga e Abrecam~o. 

E' ama medida nrgent ru!o pela qual 
aolicito a inoloslo da udioaçAo na ordem do 
dia do amanhã, sem o.ne no! o reqoorimento 
-.á envolvida qualquer censora á oommissll.o 
de Obras Pobli aa, tan o mal qu nto ~ ci que 
so acha aol!ento um dos seus membros e.o 
qo&l foi remeUida a rorerida indicação. 

0 ER. PJlBSIDBNTB: - 0 pedido d.e v. exc. 
ae1á aUendido. 

O reqaorimento é enviado á commhsão de 
Petições. . 

O •a. JoeB' ALV118, em nomo da com11!1ls · 
elo de Conatitolçlo, L: êWaçAo e Joetiça1 on· 
via A. Mesa o aegllinto 
Pa~ e redaocao parl4 3. • di&ettll&> do 

projecto n. 50 
A oommüEiio de Constitulolo, Leaillaçio 

e Jostiça, esmdando o projeoto n. 50, J& ap· 
provado .;m 2. • disooaaAo, é do pareo9r qae 
seja elle subaetti.!o ~ 3.• e approvado com a 
segointa ndacçlo : . 

o Congretso Le~iPl tlvo do .Estado de Mi· 
nas Geraea decretll : 

Ar1. J: D.ta deoi.!ões das Comaru Mt.tnici· 
paEs sob! e reconhecimento de poderee, an-
nullações da diplomas oo de eleições de qoo 
resulte dnal idade de Camans no municlpio, 
haverá recurso aospc: nstvo, qoe serA. intet· 
posto pa ·. a a Camara Crimintl da Relação, no 
prazo o fórma do art. 1.082, §§ I.· a 5,' do 
deo. n. 1. 937, do 2g d a gosto de 1006. 

§ 1: Egoal reoo rso de,,, rá int~rpor t&m· 
bom o p~omt tordo jul t'ç ainrta depoia de 
esgotado o prno l~gal 1-1 cão tiver &ido ln-
torpor.to por i te ersad . 

§ 2: Sompra quo se er o cuo de dnali . 
dade de camaras, continuarà em exarcloio 
de 8088 ron !ÇÕes a do trienolo anterior, COjO 
ms nd~to se prorog rã. até á. posse da Camara 
nove, seja om lonscqaencia de d: oislo do 
reoareo int rpost.-, desfstencia do mesmo re-
cnriio, r ononoi& do ma das duts Camaraa, 
srja por m .ttv o t ntra eleiçA? a qae so 
tenha de proceder. 
' § 3.· A disposiçXo do art. 1.083 § 1.· do 
me xo dcc . n. 1 937, sóm nto terá logar 
quando ns parte- ·r:ão tiverem juntado do· 
cum~nto1 o arrazoad s peraLt , o juiz de di· 
r ito ~a comarca. 

Si o reoorrt n te p rotestar juntar docnmen· 
tos e rarões perante a Relação, ao recorrido 
Fó ser& oermittido t~el-:> perante o mesmo 
Tribunal. 

§ 4: Qoaesqu r qne sejam as diligencias 
ordenadas no Julgamento dos r corsos elei-
torael', rar-se-ão perante o mfsmo r lator do 
recurso oo perante o juiz de direito da rés · 
pectiva comarc-, si assim resolver o Tribo· 
nal, sompro com citaçA das partes. 

Art. 2.0 Haverá recurso ao pen ivo da de · 
cisão qae decl re perdi o o Jogar de verea· 
dor o podará. ser int&rpo ·to p: lo vereador 
eliminado da Camara, ~entro do prazo de 
dez dia , cootãdos de sua intimação do aoto 
da eliminação, n !órma do a t. 1.082 domes· 
mo dcc . n. 1 937. 

Art. 3: No cuo de e pata no julgamento 
de qU!osquor recursos oru r.tc ria eleitoral, 
torá. voto o presi :ente do Tribunal para de· 
s e m~oatar. 

Art. 4: Fie doro~~:ado o art. 22 da lei n. 
371, do 17 de setembro de 1903. 

Art . 5: A multa de que traia o art. 30 da 
l" i n. 20!, de 1896. sPrtl. pelo presidente da 
R•laçl1o imposta administrativ m nte depois 
de ouvido uma eó ve~ o presidente da Ca· 
mara ou quem nessa qualidade tiver recusa· 
do o comprlm8nto do acoordam em prazo 
qu" lhe serà marcado, cum a comminaçlo da 
multa em qoe incorrer e de immediata sns· 



'P&nalo do cargo, aem préjof1o da respon.st-
'bllidad:J JOnal qoe ae tart. efteatha. 

Art. e.· Do acb da jUDta aparadora da 
eleiçlo de jo .. ea de pa1 poder à reoorl'ér 
para a Relaçlo qoalqoer ellltor do diatricto 
oo aldadlo qoe ~oba obüdo vo*o• na eiQjtlo 
aporada, rovcgadoe o art. 185 do dec. n. í.687, 
de 8 do ootubro de 1903 e o § 2: do art. 44, 
da lei n. 375, de 19 de setembro dG 1903. 

Art. 1: Revogam-te '&B diBJIOBitõee em oox:-
trario. · 

Sala das Commistõ~ s 27 de ~óato -de Hl09. 
-H ~ itor de Souza. presidente.- Jo~é Alv~ s, 
relator.- EdoaN o do Amar; I.- A impri· 
IDir·SO. 

0 IR . EL ARDO DO AMARAL em nome tlim· 
bem da eommiu!o de L• gb'bçio o ns\iça, 
lê o en vta á Moea o seguínto 

Pare~r n . 175 
A commiaslo de CJn~tltoiçlo. Ug alaç.lo c 

1ostlça vem otforecer o soo parecer, opl 
nanic, á vista dos fondamentos qoe e1põe, 
pelo arcbivamcnto da represent~çll.o ende 
lleoada a o Congr-esso Legislativo do E tad~, 
p t lo Conlielbo D Ji beratrvo de Bc:!lo H11rizonte, 
eolioita od iote.r;.re,eç!o, por lai ordins.ria , 
do art 10 s na pa ragr. phr s da lei n. 5, de 
13 de a11o t.o de 1go3, addicional á C<'nstltu. 
tio . 

E.' d c r d commi. tA o r4 zr r ab trsc,.ã o da e 
cr nsidtr çõ s do or om tbH)rh•a, brilhante· 
ment-e ~x ~ o na ~Np!: Et& qu mc.tivl' .:: a 
repr FOLtot.iio cstud de, s i! m '" ida, m ·· · 
po d r uv i'! siso tra tlí sso de c;eH ou ro 
guia r 11 cxi ' euoia do o:uoidpi , cellola da 
Fed era~ll.o. 

D ' Vt z quo o ohj ctõ da r<' pres~n t.M cAo é 
a ol.c.it d int r pr ebç!o dt' di JlOFiti vo vi 
gente , cumpro fóruente á commis~ã cnun· 
ai~r so tobre v c!!.ao 6UbmeUido ao sou es · 
tu lo. 

A Constituição M'neira, em seu art. 74, es 
tabeloceo a divitão 6o territorio do Estado 
om monioipios o dlstriotos, conssgra.nd<', po· 
rém, o expre samente, a exce~&o pera oo 
tras divl6ões do ter·ritorio esta oal, qaando 
a& conveniencia• publica.' aconselharem. No 
&rt. 75, prescreveu qoe Lei e1pecial rt•golaria 
a organização dos municípios oontorme as 
bases declinadas n •s decorrentes parsgra· 
phos . 

Decretada a )(li addioional n. 3, de 17 d'l 
descmbro do 18P3, dispoz o seu art. 8: qoo a 
direc9ão economica e admlnistt·ativa da n ova 
Capital do E t a o fi t:a t:a a csr41o do Presi 
dente do E. tado do Miou Geraes, em quanto 
o Congr"S3o não dolibonsse a respeito, nos 
termos da CoostitniçAo . 

Dll hi a ioslitoiçAo na Capital de om Pre 
feito. l~gal, lmm edi to o dirccto prnpo to do 
Presidente d Estado-Deo . n. 1.088, de 29 de 
dezembro de 1go7. 

Posterio rw ootJ a lei n. 275, de 12 de se-
tembro do 1899, crooo na nova Capital om 
Conselho Dclibernt i o, eleito pelo povo, ten· 
do Bello H oi lzo . e om pro feito pa a a tmi 
nistrar, qoaato as fone ões exeeativaA sem 
deixar de aontinu r a competir ao Presi· 
dente do E ta de a direeçlo admioi traH va e 
a regulameota~o dos serviço,, t; r.s termos 
do citado art. 8 ·,da lei addlciooal n. 3 de 
lf!93. 

Mais tarde fui prolt ulgado !1 Joi addia' o· 
~al n. 5, de 1903, modidcsn to a Conalit, i· 
oto do Bata-to, no concernente ao rcaimen 
moolclpal; e, harmonteamente. com oe cUs · 

foaittvoa da lei n. 275, de 18!;9, o dec. n. 
.C88, de 1897, e.V.beleceo, pelo ad~ 10, qoo 

a admlnbtraljllo do monlcipto da Capital se· 
rta conftlcla a om Conaelho DeUberatho e 
a om Prefeito, 110m~ado pelo governo, tbac.-
dr, nos decorrentoa parvgrapboP, as respe· 
6\iv:as dtrit.ot,õ i.'a e ccmpetf noia. 

Evidencia so qoo os dirposi•.ivos daa clccli· 
nadas leia ordinaráaa o das addioionaea fur 
mam om todo harmonico poeitlvo o claro, 
quanto á mat~rla sobre que verEa a reprc-
senbçto do C.nsolho D.Ji ber&tl>o. 

C.>nfrontados OR dispositiVOS D!O Be CQ.)bG a 
eon,naposiçlo, á dissonanoia oo antinomia 
de nm para onero, t:enhum disvir,oando o 
quo dt>cretJO á Constitu'~o. e oonu•qnfntr · 
rron e, para a ob1ervancia dc.s tcxt .J a, nc· 
nhum embaraço ou vicio so oppõe, 1.1!0 ha 
cmiesl , oobscu1 iJado u o• n trat1 icçlo, seja 
das leis, s ~a quanto a ms nifcstl:, po~itlva 
iotençlo do 1 gi ltldor rdba 1 j ,1 u do co o· 
sttnioto. que imponb~ a nectssidade de in · 
terp retação dos text s p ~ r l xp on o c se li-
citado ado lt-gi 11ltlvo . 

E' do eNe qo~, du mutc1 ia da reprcEOa 
taçilo, ua8 qoe õ s dec rreotcs demanda m 
sc.ltl !o, no entido do de terminar. o eu u · 
cbi v: mcnto ; 

l. A lntoJ·r>ret. ç! p!:d ida. no <'S ~ o sol!ci· 
tndo por 1 i ordi n& ri :• não é Ld -ni ~ i re i. 
de do q1o o Feu o~. c ti vo d·z 1 o -eito ó. 
competenc a o t:D'Iplia Ao de tlTibuiçõ s do 
Coa& lbo DelibMath o, &fw~mila n 1o s áa da ;; 
Caro r · s Mo oicipaea, ega a a . pt-1· I i o . 
2, de 1-l d o s~tea:b 1 0 do I g(. pbra o cffult.:> 
que se vi c;a n representaçãv ; 

Jl. Não é csso de iot ·rpretaçli , porque as 
leis em qu "tão são clar issi :! a .. , !!em levo 
sombra de obsoaridade e som ant tnomia den-
tr e Ol' seos rESpectivos te x\: s do prosori· 
pçõea posiU v as. 

Como fllnda ento de soluçAo á p imeira 
qoest!o ocoorre á aom:nfs ' ào qoo cor rentes 
fào as pondoraçõ.s rlos mais rep tadcs coos-
titocionali tss, de qoo as atrib i ~ õae da au 
ctorldado-p : dor legislativo ~ãl) deftoifas e 
limitadas pela Constitn!çã , j 1stamanto 
para que ellas ntlo sPjam des nbeeidas ou 
oltrapaseadae. Com a aocto ri d de de Mi1kln, 
ill o tra i o com 11entador d Connltuh·ll.o Fo 
dera!, podr-se aftlrm11r qae. por sor Con&· 
t it ni çAo ob ·a emanada da 'aç! o cu doe E ~ · 
tad o , só a mesma aoc tori ad n \itoin o 
pode moditloar as suas prescrtpçõeP, em o~
ba• g ' do p rincipio de qoo o Congre, Po o r· 
din io ta . bt' m recebe soa i o vc~ ti d ra d 
NJ~ào ou do Estado, maa r o· a a ;odtçA 
de subordinar as suas de h ber açõ s aos li · 
mites traçado polo respe: ti vo estaluto 
fundamental, só p rmittiD do q alqnor bl :o· 
raç!l.o na I.;Js p llla DI ios FP ui l:l s, no 
me mo es tatut.o «! core ad s. Si, poiP, o Ccc-
~<reseo ordinario só póde vc.t ar lei qOB a 
Constitoi~lo uprcssamet.te a octo riso. cla-
ro é qoe deixarà. de aer intcrpretati ça cn 
declara torta • qocl a lei quo, corr.o pede • re 
presentaçlo, visasse amJih&r b ettribofçõ s 
qoe n&o foram por lei eddlclonal t ConsU. 



ttliQio dadas ao Conselho DeUberatho, "'""" 
do principio jorldioo de que aürlboloõea nlo 
conferidas eteprt11anu"t1 oonaicleram 18 at· 
Vibugões rtctuadu. 

o eminente senador Ruy Barbosa cloukl· 
nou (Direito, vol. 72, P•l· 5t9) que 6 ordi· 
nariamente por presorlpçõea dütrlboüvaa 
e nl.., por disposições n f g divaa o omissas 
que as Constituições o as leia repartem a 
auotoridade entra os poderes e uaegCll'lm 
direitos. 

outro principio semelbaate é que a com 
petencia nl.o ao dá e nem se reconhece im 
plioitamente o nom· jaaala ae atdrma por 
presumpçl.o, por mala procedente ou r.na · 
Ioga que s.-ja entre dois textos do lele, o as-
sim, sob pretexto de interpreuçlo nlo pode 
o Congresso ordinario ampliar attribut-
ções nlo outorqadaa pela ConsUtuiçlo ou 
leis addiolenaes a eUa. 

Qaanto á aegun<la questao, é t6ra de do-
Tida independer de interpretaçlo o art. 10 
e seos paragraphoa da lel addiofonal n. 5, 
em Cace doa prinolpios se gatdos noa ouos 
do interpretaçlo. 

Ao cogibr-ae do alcance ou applioaçlo de 
qoalquer lei a primeira prroooupaçio do 
interprete é reconhecer se os textos e dis-
positivos que ella encerra tem dnbtedade, 
obscuridade -::l omfseões qae demandem in· 
torpretaçl.o. ;:onaegaintt>mente, jamais aeri 
oaao de interpretação a lei clara e poslUva 
pela r; gra:-intcr-prtlatio uuat in clarú .• 

O interprete olo podE', por meio de argo 
mantos de inducçilo ou de puidade, ampliar 
a disposição dos texto!! legaea, para bypo· 
tbeaes exoloidas nlo provtstae, e nem de· 
olaradaa na lei, l'Oia seria orear casos e dl · 
reitos contra a lei e fóra da lei (Aoeordl.o 
da Relaçlo de Minas, de 27 do maio de 1899) 

As leia obrigam e valem pelo seu eapiri· 
to, pelos motivos que inspiraram a soa dis· 
poslçlo e portanto, doan\0 de leis claras, 
positivas, harmonicas é conde111nada a inter-
pre,ação extensiva ou por analogia, só ad-
missivel quando ella denuncia omtuõea de 
ooosa que lbe seja t11enetal ou que seja 
consequencia nece11arla de sua dispoaiçlo 
e que, tenda a dar·lhe o seu pleno eflelto 
conforme motivo della, porque nesse eepe· 
oial caso, que nio é o da represenuçlo 
ora estudada, deve o interpret-e sopprir o 
quE. !altar á linguagem, a expresel.o da lei, 
eJ.tendendo o seu diaposlüvo ao qae, sendo 
oomprehendido na sua intençl.o, lbe faltar 
nu palavras ou no reepeoüvo arti1o, por 
violo de omisEAo. Ainda mata: ensinam os 
mestres quo o pen amento da lei é que é a 
lei-cLex est qu d lex voluit.• 

De aooCJrdo, pois, com oa prinoiplos ex-
postos é a oommlss!.o de parecer e requer 
o arobivamento da repreaentaol.o aobre·.a 
qoal vem de pronunciar se. 

Sala das oommiseões, 27 de agosto de lOOg. 
-Heitor de Soun. presidente.- Bduardo do 
Amaral.-Valdomiro de Maplhlea.-A' lm-
prilllir-se. 

0 SR. HBITOR DB S USA, por parte da com• 
mlsslo de R.odaoolo, apreBenta as seguintes 
redaooões ftnaea : 

Rldac9ào /lflal do projtlclo "· 74 
A oommla~o de Redaoçlo daa Lele, a qoe 

foi preaente o projeoto n. 74. já ap,pronh 
em 3.· disaou&o, é de pareosr que se aclo· 
ptfl oomo doai w redacçlo oQm qtle traoal· 
teu naquella cllao08Sio. 

Sala du oommlasõoe, rr de agoato C:e 1900. 
-Heitor do Sousa, presidente e relator.-
José Galdlno Rios -Bduardo do Amaral. 

Rtdac9ão ll"al do pt>ojecto n. 79 
A oommlsslo de Redaeçlo das Leia, tendo 

em vista o projeoto n. 79, de 1009, appro · 
vado em terceira dtscosslo pela Camara, 6 
de parecer qoe se adopte pau elle, como d · 
nal, a redaoçlo com qile transitou oa aobre· 
dita diacuealo. 

Ssla das oommissõeP, em 2:1 de 2goeto de 
1909.-H .. itor de Sous•, presidente e relator. 
-losé Galclino Rios.-Eduardo do Amaral. 

Redacçl.o jlnal do projecto n. 80 
A oo•miu lo de R ~dll.oçl.o de Lele propõe 

que a redaool.o ftoal do projecto n. 80, de 
1909, seja a mesma com qoe elle transi$ou 
na Camara em 3: disoo11l.o . 

Sala das oommllfõe•, rr de IIOBto de lg()g. 
-Hei $o r de Sotos•, presidente e relator.-
lolé G•ldlno Rioi.-Eduardo do Amaral. 
Rtdac9ào Jtttal do projecto n. 43, da Qama· 

r a, de 1908 (propo.rição n. 21) 
oA c:ommisel.o de Reda~!o das Leis 6 de 
parecer qae se adopte para a propoeiolo n. 
2•, approvada pelo Senado e pela Camara, 
a Sl'gllmte redacçló doa.l: 

O C~>ngresso Leglslaüvo do Estado de Mi· 
nas Geraea deore\a : 

Arl. 1 • Fica o gonroo do Eatsdo aootori· 
udo a man~tar pagar ao aotnal porteiro da 
Imprensa Ofllolal, Amerlco Vidra de Bri\to, 
a d11ferença de venelmentoa doa cargos de 
continuo e porteiro daqaelle eetabeleolmen· 
to, durante o tempo em qoe, sendo continuo. 
exerceo oomolattvamen~ as toocções de 
porteiro, tato é, de 30 de dezembro de 1898 a 
11 de janeiro de 1903. caso já nl.o lbe teoba 
sido abonada a gratiftoaçlo que, por esta 
oircumstancia, lbe oompetia. 

Art. 2.: Fica egoalmente o governll ao· 
otorizado a m~ndar paaar aoa obef, s de se· 
cc.lo da 8ecre\arfa de Policia a diflerença de 
vencimentos entre eues cargos e os de ohe· 
te de secc!o das Secretarias de Estado. no 
periodo decorrido de 1: de janeiro de 1897 a 
31 de dezembro de 1906. 

Art. 3.· RevoKam-se as dilposições em 
conb'ario. · 

Sala das oommiesões, em 27 de agosto de 
1909.-Heitor de S'Joea. pruidente e relator. 
-Jo~é Galdino Rios.- Eduardo do A•aral. 
Rsdac~ão final do projecto n. 49, da Camara, 

de 1908 (pron'ção n. 3~) 
A oommlsalo de Redacç!o das Leia é de 

parecer que se adopte para a propoaiçlo n. 
34, aprov.da ::1aa doas casas do Coogr018o 
Leaislallvo, a seSointe redaoçlo dnal. 

O Congresso Legislativo do Eatallo de ldl-
nae Geraee decreta: 

Ar\. 1: Ficam oreadaa quatro feira• de P· 
do: uma no montoiplo de Bambuby, outra no 



mnratoipio de FrnoUI, ontra no mnnloiplo de 
CUlpo Bello e onira no dfdri* de Abba· 
dia, do mnoiolplo de Pltaugn7. 

An. 2. · Revogam-se as clllpoalçõea em oonva..,..o. · 
.Sala du eommilaõ111, rt de agodo t e 
1~.-Haitor de SonJa, prealden~ o relator. 
-José Galüno Rioa.-Ednudo do Amaral. 
&dacçJo flruil elo projlelo tt. 46, da c;amara, 

tU !908 (Jwoporicao ". 87) 
I 

A oommlllllo de R'daoolo daa Leia, tendo 
em Tleta a proposlolo n. 37, approvada pelo 
senado e pela Camara, 6 de parecer que se 
atlopte para ella a aegutn~ rodaoçlo final : 

O Con1re11o L~ liala,lvo do Balado do Ml· 
naa Geraea deorel& : 

Art. 1.• Fioam re•ogadoa oa §I 1.·, 2: e 
3.· do art. e.· e os am. 8: o 9: elos dlsposi 
çõ ea tranaltorias dalet n. 375, do 19 de ao· 
~mbro de 1903; as comarca& de primeira lo· 
trancta serlo pro'rldaa de conformidade com 
o dispoaio no art. 29 da mesma lei. 

Art. 2.· A fa"' ou demora das communi 
oaçõea otdciae3. de que trata o art. ) 6t, da 
lei n. 375, de 1903, nlo retardar& a r avislo 
da ltata de an\igut4ado dos johes do direito, 
quo será feita DG prazo legal & viab do oor-
'tdõea de oxerototo, pasaadaa polos escrivões 
o reme\tidas pelo1 meamoa jolzes ! s~ore 
tarla do Tribunal da R laçAo, no mez do j a-
n.etro de o~d anno, sem p ejoizo da roq ui 1 

saçllo daa d1t11B communlcr.ções , qao o presi· 
dente do mesmo Tribunal deve fazer. 

Art. 3: As attriboições que o art. 229 
da lei 375, do 1003, ooofere aos c l !eatores, 
exolufdoe por esta lei d classe dos auxilia-
res da adminltttraçlo ó .. jastioa, ser l o cxor 
cidas paios promotores de jtld loa e seua 
adjuntos nos termos em qae residtrem, salvo 
o qGe respeita ao inventario administrativo. 

Art. 4. • As disposições do regulamento 
approvado pelo dec. n. 21011, de 21 de abril 
de 1907, serao observadas com a~ seguintoa 
alterações, salvo o dispoab no ~ · 6: da lei 
n. 471, de 14 de setembro do mesmo anuo, 
qne continua em vigor : 

1. o arrolamento de que trata o art. 42. 
só ter& Jogar quando o valor dos bens nilo 
exceder de um conto de réis (1:000$00:>) e 
será prooassado e Julgado pelo juiz manioi· 
pai ; 

11. As a vallações poderio ser feilaa com 
a presença do juiz no logar da sitoaçAo dos 
bens do eapolio, qoando o valor deete :t exo.e · 
der de cinco contos de réis (5:000 000). L9i 
n. 105. de 24 do julho do 1894 , art. -45 ; 

III. A demarcaçlo dcs quinhões conslstén· 
tcs em t 9rras Pe fará. sempre q 10 isso for 
posatvel; 

IV. A~ disposições a que sa refc~rtl o art. 
49, alo as do regulamento n. 737, de 25 de 
novembro de 1850, f.'om altoraçõea tci\aa pelo 
doe . n . 9 .MO, de 23 de janeiro do 1886 ; 

Art. 5: Fica approvado o regalamento e:x· 
pedido pelo doc. o.2.012, de 21 do abril do 
1907, com as aeguintee altoraçõea : 

I. As dillgenotas do que trabm os arte . 
47 o 48, poderio ser feitas em presença do 
juiz, no Jogar da sUoaçlo do immovol a re-
querimento da parie interessada,qoando o va 
lor do immovel u ceder de clnc:o contos de 

3 
r6la (~:000$000), sendo as respeotins ona-. 
rateaclu; n. Benclo o immoTel de valor W~trior • 
cinco oontoa de rél• o agrlmenaor, telta a 
dU11encla de quetra&a o art . (7, n. 2, i vil· 
ia doe tttoloa que lha ae1 lo entrofJllea e de 
informações verbaea de testemunhal, ai t :· 
rem ofrereoiclu, apresentará. o seu ralatorio 
ao juts que dE~rmlnari o ponto de- par· 
iida; 

111. As onstaa nlo exoederlo de 15 •/. do 
valor do immovel, ban ndo rateio de11t aa, no 
caso eon\rario. 

Por caatas se entendem, para esso ftm , 
aómento aa que elo tl udas n J respectho 
regimento e nlo as demais despeeae depon· 
c!en~a de eontractoe du partes. 

A ri. 6. • Ao eeorivlo do jufao de paz, vi· 
~aliolo on Interino, qne contar t rintl ou mais 
annos de aervl toa prest ados nesse j oiso, ou 
em snbdeleg teia da policia, at o requerer, 
dar& o j ai& de dlreieo um scooofsor, deveo . 
do este pagar ao esori f ã ) respecil v o a t erça 
parte doa rouiltmentos da esorlvania, nos 
termos do art . 159, da lei n . 375, de 1903. 

Art . 7. · Os livros de no,as dos esr.rivles 
do juiz de paz, quo éHtivorem lindos, oontt-
nuarlo nos respectivos cartorio11, r evogada 
aPslm a oltlma parte do art. 2 . ·, da lei do 
30 do ontobro de 1830, qne manda rem6ttel-
OI para o arohivo das Camaras Muutolpaes. 

Art . 8.· lodependen~'l da mais noviciado 
poderio aer nomeado para o cargo de juis 
muniotpal os baobarets em diceito qae, an,ea 
do diplomadoe, baja'll exercido po r tempo de 
dois annot o de aoxillar da gabinete do 
Procurador Geral do Bahdo . 

Art. 9.· Revogam·so as disposições em 
contrario. 

Sala das oommis&õeP, em 27 de agost 1 de 
19139.-Heltor de~Sonsa, prostdente e relator. 
-José Galdino Rios.-Eiluardo do Amaral. 
Redacção ji_nal do projecto n. 67 (propon· 

9ao n. 41), da Camara 
A commisslo de RodaoçAo das LoiP, a qne 

foi preseo.te a proposiçilo n . 41, approvada 
nas doas casas do Congresso Legislativo. é 
do parecer que se adopte para ella a seguin-
te rodaoolo final : 

O Congresso Legislativo do Estsdo de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • Fica o presidente do Estado an· 
etorizado a mandar abonar ao fisoal das ron· 
das internas do E tado, Artht' r Parreira da 
Cunha, as diversas qoan\ias que reduzem o 
seu alcance lmportsucfa de novo conto! 
novecentos e trin&a e nm mil e quinhentos 
o ciocoontaréis (9:931$550). 

Art. 2. • E' concedida moratorlo. som jn-
roP, pel J prazo de n3ve annos, para o paga . 
monto do debito do allnd•do ftso!ll, em pres. 
tações mon,aes, do ii uzldas do aoa venoi 
mentoa. 

Art . 3. • Fioa egoalmento o governo do 
Eitado auctorizado a restituir a Joio Ernes-
t Ferreira Pires. ajudante do dlrector da 
Recebedoria de Minas, a qoantia de novocen· 
toa e oUenta mil réis (9!:!01000) ·qae o me•· 
mo recebeu em nohs r.tsas. 

Art. 4. • Revogam-ae as disposlçõee ea 
contrario. 



Sala das eommiilsõet, em. 27 de agosto de, 
1909 .. - Hailor de 830&~ praald.ente e relato.r. 
- Ju<é Galdia~ R.loa. -Edoardo do Amaral . 

o tllB •u ra DBPU PA.D3 pede e obtem dis--
P ·ns ~~. das formalidades 1'9gimentaea aft .n 
de que as rc d1rções Jl naes quo aoab& d.e otfo· 
r ocor arjam discutiJaa n' p'•uJnte seeelo o 
Vvtlldas logo que se ve rldque numeN legAl. 

Não b!lveu .1o p·oje~t . s, requerim entos, in-
dicaçõe.:t, iatorp, J la<,õ :!S. e m oções a serem 
apresentado , pa Bl se á 

Disezusão de reàacçõe1 fl nae• 
Posla t em d is~osd.o as rodw:õ~s llnaas 

doa proj ~ oç •a M. 7! . 79 e 8 ), h oj e aproson· 
t~d P, ninguo.rn toma a p tlavra, noando a 
votaçt o, por f<il t& d..t nu moto, &diada. 

A <J rc!dacçõ. s tbaes, L m 'lem ba pouco 
otrorccidas, de s proje ... tos ns . 41. 49 e 46, de 
1908 (proposi ões os. 24, 3' e 37) e 67. dea· 
te anao (prop 'si,ão n. 41) . alo submettidas 
egaa l.nc n te á. d 1soa~são q•1e se oncorr a som 
dc b3ote, tican to, Ftll motivo reteriio, adb 
da a votaç!o. 

Pas :a ee á. 
2.• PARTE D \. ORDE \f D:> DI\. 

BMRND.\.S DO ~EN'AD l AO Pa JBCTO 'N , 68, O .L 
.C.U U R.A 

(Pr opJ$ição n. 43) 
~ão HJas o postas om dlsc ssl o, que so 

t'ncerra st"m debate , as cmen tas do Senado 
ao projo~ato d. 68. d:\ Ci .m.ira (prJpos!çãa n. 
43). sobre f )JÇ'\ publ :c ll . 

Nilo u . v :1n1 nllm . o, adia·sa a vct:J ç lo . 

Ernemt~1s elo Senado ao prvjecto n . 70, da 
Camara 

(PCOJ: OSicio D . 4t) 
Silo H ias e postas em discu~são as emen· 

das do Sona1o ao projocto n . 70 (propasição 
n. 44) da ...:aro ra, tlxao ·to a tau do imp s-
'os subro a export ç!o de algons a -:tigo . 

O s ... Senna F lguelre,l o : -Sr. Pro 
sidonte, qu odo a commiss!Lo de Orçamento 
da~ti Camara ap!'esentou emen1as ao pro· 
j <~ cto q ·lC hoje volta do Senad~J, tlsou e m 80 
1 éi~ o i mposto sobre exportação da m n 
tcig\ ~nlatada o a granel, e, em 35 réis o 
••'(l po3to do ~x portação sobro ca:la kilog t·am 
ma de q•leijcs . 

Ente o eu, p11 é D, o Senado mandar sup 
primi!' as leLtr&e co~ e c?~, relativas 6. es a 
ftuçllo , &ll <.'gan1c Q'l9 a die;>csição d.hs~>s 
Jettras, p d'3ri .\ ca sa.r granlls rodacçào da 
r .nia pub!íca , 

A o romis<íi'l da Orçamen 1o do S Joado, po 
1 é 11, e ntendeu do c mtt!roneiar com o poder 
oaeoutiv, uo Feotido dJ torna a paata, nl'J 
th:a como so vê umf~.~rmcmente de tempoe 
para cá n:;ai ~im m ovei, de accordo com o 
vtllor ' ftici.l da mercado ia oa praç do 
R•o do Janeiro. 

E, ar. Presidente. oatilodo o governo ani 
mtdo do p·op~H de acompanb na. p1nta 
1t va"itção mensal das preços da mercado·. 
ria n ' 8 pr~ncip•.U'S mercados, arm rec3io al 
gu m de g avaro prodoct~> r, poderemos ao· 
coi.ar as emend11s do Senado. 

331.J 

E' eabid<', Rr. Presidente, qne, em oertaa 
épocas do anno, a manteiga cii preço n1ll• 
lo, abaixo d;, custo da prOlducçAo; e, .&m oG. , 
tras, d6. rennlbdo bem remunera dor ao pro· 
danar" obtendo boa ootatlo noa menoadot. 

Ã 1sim sendo, dtsneoasaari.A é a baçlo, 
vido uLar aacto , iza to a baiza11 ou elevar as 
tax ~s da pa uta , de a co . rdo oom ,!)8 preços 
qnlt a mercatd'orli. a-lcanoa nas prinoi'pa"s 
p aças com1Der oia'Os,. 
N :3~ a&s con.Uções poit' mos coneorrer . sem 

re eelo, alg om, com os nllãs~s vot s para ap.. 
provaçl.o das emendas da 8 nado, pois que, 
oba r vada a ;ariaçlo do prGÇQ. otnoial, aerl o 
consultados os i ateresses do trodoc tal', 5em 
prejui z > da reot'ita publica. 

DJvo agora, s r . Prasideatc, faze r re fetan· 
cia á. Cllu sobra um enunciado p? r mim aqui 
reito, por oocasil o 'da· di scusa! do projecto, 
o qne !Ji baae~do nas t abellas da exporta· 
çlo que tin lla m mio • 

Disse ea quo a o:zportação do minErlo de 
rer.to, em 1907, ti 11l.a ~:>i d o d9 1.800 toneladas 
contr a 1'71 mil e tantas em 1908, · · 

Entrf t&.nto, hoje vejo quo nlo houve tal 
axportacio, a que etreoüvamente se déu toi: 
er;n 1907 expor aram-sa 1.8.0 toneladas de 
minerio de tar N i ~m 1908 o num ro de to· 
cela:ias !oi 1. i OO o tantas. 

'E.' u:n engano quo procuro corrigir, afi m 
d-e qua nlo par• ça qu~ a os: orta çl o de ter· 
ro toi e m 1903 do 171 mil tonel t~.das, o que 
raal mcnto nl o se deu . 

Uma outra emeo<!a do Senado manda sap· 
prfmir o art. 2.0 do projuoto. 

A emenda dcvd ser aoccita pela Casa i po· 
rém, desej'l que fi~ae consiogado nos snnaes 
a seguinte ddolaraoAo : c1s àpol;caa todoraoa 
e tlo isentas da t ributação• por par te do 
Estado, na fórma das leia t ade ·aes . 

AtH.rmo a v. exo., sr . Presidente, que a 
S9cretaria das Fina~s t C: m debitado a va· 
l'los collectores, pela n!9 co branca desse im· 
pi>sto, e, ftcanto firmada a dout i aa qu.o 
taes titulos nãJ devem ser taxados, devcr ó. 
e sa re;>artição creditar a s Hnctores pelas 
q 0 1 n \las por ellee n l o arrecadadas. 

E' claro, sr. Presidente, quo (18 Estados 
não podem taxar s ~rvlqos ou titul a !dde· 
raos; mas o que é certo é que a ::;ecretaria 
das Finanç!l& assim nli.o entende u o debitou 
aos collec tores qu~ r:ão deixaram cobrar im · 
postos 11obre tranemis•ão inter-vívo.r e cau · 
sa-mort~.r de apolices f<~deraes. 
·-· N ~asas condições j ulg que a emeada deve 
ser aceeita. 

"'ào es!as, Eor. Presidente, a3 consiJeraçõ es 
quo t loha a r12Z'll' so!l re as em ndas do Sena· 
d , om dil!cuseAo. 

Tonbo coocluld > ( lfuíto bem; multo bem !) 
Ninguem mais tomando a p!41avra encor · 

ra-ao a di cossAo, ftc!lnd o, por fa~tl do nu· 
mero, adiada a vohtlo. 

N!lda mais ha .-endo a tratar-se, o ar. :Pre· 
sidante dá. pua ao: anhã a seguh1to 

C.R.DE~ DO; DI.\ 

PRIM&JRA PA:aTE 

Ate umlo ho~a dA ta:de: 
Loi,nra e appcovaç&o da aota. 
Expediente. 



:Até 4aaa horu ela ... : 
A.presenta91o de parecsere~ dal aOIIUDla-

aõàl. . . -. 
~nt~ de ,ro)totol, requrlaentae, 

I et. lnter,eUaot• oa mQ94e.. 
· DÍ100811o de reqaulaentoe, ia4toatõet, 
in~erpellqõee o ....,.. 

Afprovaoao de rettaa.6el d,aaee. 
Votaçlo da redaoç!o tbal do projeoto n. 

tg, 8-DUDdo da. ooalriboiolo aunaal de. • • • 
2t000~ os eatabeleclmaatOI eqoiparadoa 
b IDa"" la' Normae• do Bdado. 

Vutaolo da redaeolo tlaal do prcjecto n. 
61, mod•tloando o nomero IX do art. 13, do 
doc. 1.678, de 27 do teve; eiro de 1001. sobro 
impoato territoriaL 

Votaolo da rodaoç!o do projecto •· 75, mo· 
dltloando a aotoal crg11nizaçlo do · Gymnasio 
Mineiro e a Escola do Pbarmacir. 

Votação da reda c Q~o tl"Jal d prC'jecto n . 
'78, oreando DO Es a to 11\D b:nco para C'p.O. 
rar aobro credito s gricola. 

Votaolo da rodaoç&o tlnal do p:-ojacto n. 
74, sobre reforma de o!doJaes u praou da 
Brigada Policial. 

Vot çlo da redacçlo tlnll do projeo\o n. 
79, concedendo rerormt a'> cabo lfe l!QU! r 
do I.· batalb!o da Brig tcb Policial, Mano~l 
de L~mo Gaim rios. 

Votnç!o da r t>daoçilo ftn ' l do projeeto n. 
80, epprovundo as contas los exercaoios de 
1007 a 1908 . 

Votaçao d reda çlo 11 oal do projecto n. 
431 da Cam! ra, de 1008, (proposlçlo n. 24), 
sooro ditJ r i nç'\ do vencimontoP. 

Votação da redacç!o tl ai do pr jccto n. 
49. da Cumara. d6 1008, (:troposioAo n . 3-t), 
Eobre croa llo de !ei ras do gado. 

Votaçlo d rodacçlo flilal do projeoto n. 
46, d m ra, do 1908, (proposição n. Si), 
sobro nom ção I! l.!llltdoala de ju~es de dl· 
reito. 
• Vuta ilo a ro h\oçã<f tln •1 do p.- j o c to n . 
67, da Camara, (propo tolo n. 41), sobre re· 
stitui ã por Ioa. ~ to do Eshdo, a João Ernesto 
Fec.:-cira Pir c , aj da!ltO do di roctor da Ro 
oebo.1or i éo Mia s, da qoantia de 980 000 
qae r oco boa em notas falsas. 

Vutaçl d.1 emenda do Senado ao ; rojecto 
n. 5 , .t C.lma ra, da 1008, (p roposição n . 36), 
mudando enomina,ão do diversos dis ,ri· 
ctos do pu. 

Votação da emendat. do S~n!ldo ao proj ~oto 
n . 62, da C mar a, (prop ?Siçã n. 38), a act · 
rizan to go ve ·no a despender a1é qa ntia 
do 30:000$000 com a con truc· ão d um m U· 
soléo quo goarde os ro tos do dr. Joio i· 
nhoiro da s ha . 

Votaçã da O"!!Onda do Sen do ao projeoto 
n. 63, (pr _postçao n. 39), aoctori zand o 
governo a doar á Camara Manioipal de Ih úna 
o pre ~io por esta doado ao Ettado em 1002, 
pa a ndlo runocionarem escolas pablicas. 

Votação das emendas do Senado ao p r j · 
cto n. 65, (proposiç!o n. 4l), a!lotorizan·io o 
govorno a abrir credi\~ para oocorrer a 
despesas da lmp!'onAa Otítcial e da constro 
oção do Palaoio da Jastiça, nesta Capital. 

Vobc;R.o das omenchs do Sanado ao proje· 
do n. 68, da camar~t, (propo.aiQAo n. 43), aobre 
torça pabUca. 

~. C.-40 

Votaçio daa emen ... •o BeAa4o ao proje-
oto n. 70, da Caaara;.rposfolo ·n. "4t) I• 
undo 1 U-xa cf.e· 1m ' e~bro a e:~: porta· 
çlo de algons ~iiOL 

IIJI8UNDÃ • .aTa 
Até 4 noraa •• larcle ~ 

Dlatoall.o naloa eLo .-rocer L l74. opinao· 
do- pela appro.nçlo cli ta.dicaçio n. lO, aobce 
a neo-cladl! de. 10 ,.olongar a liDha tere. 
g_raphioa flU J• cati, em &irella do Snl at6 
Parao&ili- paaaando por Alente CarmeUo. 

Di&eQ8! k da inclfcaç!o n. 71 sobre a neoee-
sidado de serem levadas linhas telegrapMDu 
aos moniQ,ptoa do ~iraoga, Alto Rio D;ce, 
Caratinga e Abro Campo. 

r.evanb.-lle a ae11111o. 

ACTA DA. REiJNHO, AOS. 2& DB AG06TO DB 
lg()Q 

Ao meio dla. feita a chamada, aobaDHe 
p resent · s os sn~. Sih:eira Brom, Amerioo Lo-
pes, Beifor do Soo88, Purlotes, Naleon de'Ben· 
na, Ja-ymo Gomes, Campt>'! dó Amaral, Bdlltr• 
do do Amaral, Jo!o Porplririo, S,naa Pigaef. 
redo, Paol•ello, Pedro L 'i borne, lgnaoioiM'Il!'• 
' , JaJto da-~~ tta o Jod AlveP, tanando 04m 
oaus participada os ·rs. TooqoeviDe Agoll· 
tioh Pereira, Alves de Lomoa, Raul de Paria, 

. Juvenal Penna, JoAo Fnnç • Jo&.l Lisboa, io· 
roa~tro Alvarettge, Xavier Rolim, Argemlro 
de Re ande e Anl: nlo Moura e sem tlla oa 
mais sonhoroR. 

Nllo ba vendo numero para I! OP aberta a 
seaeã o, oontinú:& p u a dep is de amliobl a 
me ma ordem do ãia já annono!ada para 
hoje. 

53.• SESSÃO OROINARI , AOS 30 DE AGOSTO 
DE 1009 

PRB~mBNOIA no sa. SILVEIRA Bau.M 
(Vke-President~) 

SUMMARIO: - Acta. - Expediente.-Projecto e 
emendas do Senado. --Apresentaçllo de parece, 
res -Discuss!lo dos pareceres n.s. 175 e 174.-Jn, 
dicaça:o n. 7. - Ordem dor dia.. 
Ao meio dia, feita a chamada, ~o am-ae 

proa ntes o srs . Bit v eira Bram, Amerlco 
Lopes, João Lisboa, Heitor de C' Usa, Campos 
do Amaral, Jayme Somes, Stylit , N .I on 
do Senna, Pertales, Schamann, Tocqo ·vlll&, 
Galdlno Rios, Joilo Antonio, Jul1o da I tta, 
Jcão elloso, Igoacio Mort ... Raul do Faria, 
S.l v a F o to ~ , A ris to tolos Dlltra, Podro LI· 
boro e, João Porpbit'lo, Jo3é Alvo , E tmiln-
do Blam e Edu rdo do Amaral, faltando 
com cau a p1rtiolpada os sr.t: A o tinbo Pe-
rc~r:J , Alves de Lemo~>, Juvenal P .,na , Joio 
Fr&DÇ)1 Zoroaetto do AI var og , X~vier 
Rolim, Argemiro de Rezon:ie o Aotoato 
Moura e sem ella os mais onhores . 
· Não. se aobeodo pre«ente o ar. ?. • seorata,. 
rio e seos supplentos é convidado p ra oc· 
cupar e, e I gat' o Pr. Joio Li boa. 

Abre-se a aestf.ll. 
Ltda a actL u ante~dtrde o nlo huendo 

quem eob: o eUa!a.ça obaervaçõea dca a m~ 
ma aabro a meaa para. aer t.ppronda .qlliLil• 
do hoo.ver nwnero legtl. 



- o fR. 1: S.CUTüiO d6._.conta do aegainte 
BXPBDiaMTB 

0/ftclo• 
Q, DJ ar. I.• seeretario do senado, enviando 
o projeoto n. 159, iniciado naqnella C11a, 
sobre o reoarao de aotoe, deoi!õea e dellbe· 
raoÕe• daa Camaraa Montolpaee, e devolven· 
io, com emendas. oa projeotoa na . 66 e 72 
{propoalQGea ns. 40 e -'5) -aqoelle sobre ooll· 
oeaalo de licença a diveraoa toncoionarios 
pobllcoa, e e .. te oroando a reoelta e ftzando 
a despeaa do 8atado para o e•eroiolo de uno. 

Propod9ão n. 159, do &fiado 
o Congresso Leglalaüvo do Beado de Mi· 

na9 Geraes deoreu: 
Art. 1.- Das leie, aotoa e decisões das Ca · 

maraa Monioipaea, contra r los 6. ConstltolçAo 
e 6.s leie, havert. reoorao para o poder legia· 
laüvo e para o poder jodtoiarlo. Lei addiolo· 
ul n. 5. de 13 de agoato de lg()3, art. ~ ... 

§ 1: Compete a lleoislo do recurso: 
1: Ao poder legislativo, para revogaçlo 

oo deoretaçAo da nullidade da lei, ao to ou 
deoi.Jlo recorrida; 

i 2: Ao poder jodioiario, para reparação 
das lesões ·de direito, que reâoltare!D da 
ezecuçlo da lei, aoto ou decido. 

§ 2.• O recurso será Interposto: 
I. Para o poder legislativo, por qualquer 

eleitor do mnnioipio ou representante do 
ministerio publico; 

11. Para o poder jodiolario, pelo titular do 
direito lesado. 

§ 3; O recurso ser6. interposto para o po· 
der legislativo no prazo de trinta dias, con· 
tados da dah da publicação da lei, acto ou 
decisão recorrida. apresentando o recorrente 
sua petiç!o inatrnida com os documentos qne 
julgar necessarios ao presidente da Cimara 
para remettel-l ao Congruso Legislativo do 
E9tado ou a este si estiver reunido. 

§ 4: Perante o poder jndiciario usará o 
titular t\o direito lesado da acoilo que lhe 
oonber, observando-se a leg!slaç!o em vigor, 
quanto á. competencia do jnizo, á. fórma do 
processo o aos recursos. 

Art. 2. · Si da verificação de poderes dos 
vereadores e respectivas decieõcs, on do 
qr•.slqaer outra causa, roaultar a dual dado 
de Camar&s o promotor da jnstica iotorpo1 á 
reonrao para o Tribunal da Relação, que deci· 
dirà quaes cs vereadores legi\imamonto E' lei· 
t )S. 

§ J. · E,te ~eourso sorá. lnterposto em qu. I 
quer tempo o instrui to com certidão da to 
das as autbentitas dai el ., ições f!litas nas 
diversas secçõ:s eleitoraes do mnnlcip'o, da 
lei que ti~or marcado o numero de voreado 
res, das actas da apuracA'> e das sessões ce· 
lebradas para o reconhecimento de poderes 
e decieões dos respectivos recursos, qne to-
rem interpostos. 

§ 2: O recurso tert. eff~ito euspensivo, 
oonünnando em ( xercicio oa vereadores do 
triennio ftado até á soa effaottva snbatitoi 
110 pela posse doa no•o• eleitos. 

§ 3: o recurso sert. julgado pela Camara 
Criminal do TribnnaJ da Relaç!o na fórmt 

dos ari8. 200 a 255. do deo. n. 1.636, de 7 
4e omobro ele 1003. 

Art. 3: A dispoalçiO elo ftnal elo § 2.·.&r• 
tigo antecedente), applloar-se-• ao cuo •e 
nllllld.ade das elelçõ81 ,erae& elo moniolplo. 
ftoanlo revogada a oluma paM8 elo ar,. ~ 
da lei n. 2 de 14 de setembro ele 1~1. 

Art. 4: Revogam-se aa diapoeiçõea em oon· 
trario. 

Paço do senado do Estado de MiDaa G8· 
rae,, ea Bello Horizonte, 30 de agoato de 
1909. - G >mea Freire de AJidrade.-FranoiJco 
Ferreira Alver.-CamUlo Ao~Qato Maria •e 
Brito. 
Bmenda1 otferecdtU e appro?XJ?ltU pelo Strta· 

do ao projecto n. 66 (propo81ção n. 40) da 
Camara. 

I 
AO art . 1.·, D. 2. 
Acerescente-se no fim: a contar de 1.• de 

julho do corrente anno. 
u 

Ao art. 1:, n. 5. 
Sopprillla·se a palavra-ctlaalmente•- e 

aoeresoente se: 
6 -A Francisco As~is Castro, eaorhlo do 

judicial e notas do termo dt~ Piranga, doia 
annos de licença para tratar de negooioa. 

7-A d. Eullna Alves dos Reis, professora 
da cadeira do &I zo temioino de JequlUbt.. 
município de Bote L't goas, um aono de li· 
oeoça, com mebde dos vencimentos, para tra· 
t!lr de saúde. 

lll 
Acorescente-ac : 
Artigo. E' E'guatmente o Presidente doEs· 

tado auctorizado a conceder um anno de li· 
cen 1 com o respectivo ordonact.o á d. Maria 
Magdalona Sarty, pro!ussora do grupo esco· 
lar da cidade do Lavras, e dois annos se• 
vencimentos á d. Francisca Amalia de Caa· 
tro Neves, professora elo\ primeira cadeira do 
sezo masculino da cidade de Theophilo Ot• 
toni. 

IV 
Accrescente-se onde convier : 
Artigo. Na concessão da licenças remo· 

neradas ou n! ' , o governo observará a lei 
n. 3()7, de 13 de agol to de 1go1. 

Paço do Setaado do Eitado de Minas Geraea, 
Bell Horlzont9, 27 de ago!to do 1909.-Chrla· 
plm Jacqaos Bias Fortes.-José Pedro DrUDl· 
mond.-Gomes Freire de Andrade. 
Emendas offerecidtu e approt:aclas pelo & · 

nado ao projzcúJ n. 72 (proposição n. 
45) da Oamara 

Orçamento do Estado 
I 

Ao art . 1.·, § 1:, n . 11-Em vez de ... . ... . 
1.800:000$0:0, diga se 1.560:000 000. 

2 
Ao art. 1;, 8 I.·, leUra-b. 
Aecrescente·ae ~n·flne : 23-.iuroa do em . 

prestimo ao Baaco de Credito R9al de Mlnaa 
Geraes-240:0001000. 

3 
Ao art. 1.·, § l:, n. 22: 
s~batitua-s e pela se~uinte: Jaroa de 25apo· 

!ices e aloguol de nm prt"dio doados ao 1!8· 



tado paraaoxlliar a Calsa Eicolar do gropo veira, equiparado ia Escolas Normaee, ele· 
cD. Pranolaca Botelho•-l:j~OO. vando-se a verba de 6:0QOSOOO. 

4 17 .. 
Ao art. 6:. 
SQbatUoa se pelo segointe: B' aoototis&clo 

o gonrno a modiftoar o tyatema de .arM· 
cdaQio do impodo de exporiaçlo do café de 
:aodQ que o pa,aaenw se faoa conjonota· 
unte com a aobretíxa. 

5 
Ao art. 7.·, § I.•, n. IV. leüra a )-em vez 

ele 1.50:8801000, dfga·ae : 129:e801000. 
6 

Ao art. 7.·, §I.· n.ll-acoreroente-se tn·JIM:e 
· gratf.ftoao&o ao blbliotbecario e eaorhlo do 
írlboual de remoções, na lmportanola de ..... 
600I<JOO, para cada nm doe respec\lvos car-
goe, ftoan!lo annexada aos seus vencimentos. 

7 
Ao ad. 7.·, § 1.·, n. xn. 
Sllbaittoa-:e pelo seguin~ : Pessoal e ex· 

pecUente da Secretaria da Policia, Gabinete 
de ldonüftoaclo e Eelatistica cHIJlinaJ, cinco 
delegacias aoxiliarc:s 8( ndo uma na cidade 
de Passos e a\ulta de ooeto aos d~legados, in-
oloehé collaboradoree, 86:0601000•. 

8 
Ao arl 7.', § 1.·, n. X VI, lattra f-Em vez 

ele 10:()00$000-diga-ae: 56:000t<JOO. 
g 

Ao art. 7:, § t:, n. XVI lettra g . 
Bm vez de 2:600iOQO, diga-se : 20:0001000. 

10 
Ao7arl7:, 1.", n. xvn. 
Aoerescente- e, '"fim: e 2:000$000 ao hos· 

ulilal de caridade de Marlanns, para aoxilio 
conslruooil.o de um pavUhlo de toberou 

loao1 em trat•mento. 
11 

Ao art. 7:,§ J.·,f. XIX. 
Aooresocnto·se : d) Caixa escolar do gropo 

cD. Franc!aé" Botelho• .-1 :4901QOO. 
12 

Ao art. 7.·, § l:, o. XXI. 
Supprlmam·so as palavras: e 4001000 do 

gratidcaçlo ao secretario. 
13 

Ao art. 7:, § I.·: 
Sobatitnam se as palavras caoxllio á po · 

breza•, pelas seguintes : auxtlün e .wbven9õe.t, 
14 

Ao art. 7:~ § 1:, n. XXXl- leüra b : 
Bm vez de-Pia Uni lo de Santo Ant-onio e 

Asylo de Santa lzabel de Coro Pret-o. a 5001000 
-diga-se: Aos aeylos de Santo •Aatonio e 
sana lzabel de Oaro Preto, a l:OWIQOO cada 
am. · 

15 
Ao art. 7.•, § 1:, n. XXXI. letra d: 
Sobstltoa-se pelo aegnlnte : 
Ao Lyoen de A.rtea e Oftloloa de Onro Pre· 

to, sendo 1:800 000 para aubvenolo 6 cadeira 
de inatrocçlo primaria, 3:0001000. 

IG 

Ao mesmo artigo. 
Acerescen~·se onde oon vier : 
A' cAasociao&o Amante da lnttracçlo e 

Trabalha., de BeUo Horizonte, 2:0001000. 
18 

Ao mesmo artigo. 
Aooreaoente-se n... : 
Ioetltoto de Ensino.. lPDndamental : Pet~toal 

e expadlente 50:000IOIJO. 
18 

Ao mesmo artigo. 
A acrescente se n ••• : 
Asylo dos In validos de Carangola, 2.-ooosoot. 

. 20 
Ao mesmo artigo. 
Acoroscente-ae : . 
A' cAaaistenola t. Pobresa da Capitah, para 

oons,ruc~o de predlos -3:0001000. 
21 

Ao art. 7:, 1 2.;, n. 3, le1ra a: 
Em vez de 3.925:6601120, diga-se: ........ .. 
4.7~~ • . 

22 
Ao art. "'::, § 2:, n. 3. latra b: 
Em vez de--1:4891214&375, diga-se-: ••••• 

1.115:6i2t140. 
~3 

Ao ar,. 7:, § 2:, n. X: 
Accrosoente-se : sendo mais 501000 men-

saes ao ~:evisor titnlado do cMinas Geraea». 
24 

Ao art. 7:, § 2:, n. XII: 
Eleve se a verba de2l0:219$652 a 410:2191652. 

25 
Ao art. 7.·, 5 2.· n XXlll: 
Redoza-se a verba a 600.000IQOo. 

26 
Ao ar~. 7. • § 2. •, n XXX!!: 
Onde se lê-I 440;000$000, diga a e- .•...•. 

2. 390:000$000. 
27 

Ao at-t. 7.·, § 2.·, n . xxxn: 
Aoort soente·se, antes das pata vraa-e mala 

serviços concernentes ao desen volvlr.aen*o 
ooonomico do Estado-, o segutnte: 

Sobvençlo de dez eontos ao Iastitato Poly· 
teehnico de Juiz de . Fóra, mediante o com· 
promisso de admittir, por conta da mesma 
5 alomnos gratnltos enernol'. 

28 
Ao art. 8.·, n. 1-
Aocrescente 80: 
Ao art. 7. •, § 1. •, n. X.Xll (Bxternato do 

Oymnasio Mineiro). 
Ao art. 7.. § 1. . I D. xx.m (Baco la de Phar· 

macia). 
29 

Ao art. 9. •: 
Aocrescente se depois da palavra-Depota· 

dos-as segnlntee: pela vorl:ia -Obraa Pnbll· 
cas. 

30 
Ao arl. 7.•, § 1.•, n. XXXI, letra g: Ao ari. 9.·: 
Acoretoente-ae: e 3:0001000, por uma vez Em vez de no n. VIl, § 1. ·, dfga-ee: nos 

16a Ate, ao Collegio Noaea 8elillcra de OU· na. IV, v e vu, § 1. ·• 



31 
.lo art. 11, n. li: 
Aoore~:~cénte·so depofs das pal& vraa cBecre· 

tarla du Finanças• o aeplnte: e i Camara 
Monicipal de Jol1 ele Fóra 01 NoTOa e Velhos 
Direltoe qoo pagou J»elo contracto celebrado 
em 8 de julho de 1898, sobre garanti• de em 
presUmo; correndo a despEsa pela verba-
Restituições. 

32 
Ao art. 11, na. I e IV: 
Accrescente·se in-,.,_e: e mapec1hamente : 

correndo a despesa pela verba do ari. 7, § 
2.•, n. XX XIL 

AD ar$. 12; 
Sopprima·se. 

33 

34 
Ao art. 17- Sobstitna·re pelo'legolnte: 
E' anctori.zado o Preaidtnte a liquidai' con-

ta& eom a Prefeitura de Mello Borizontf', le.· 
vando a aen cre1Uo obras eatadoaea que haja 
feito e a eso.nerar total co parcialmente aoa 
foncoionarioa pobHcoa do Batado e da Pre· 
feitora do pagamento da dlviu pela con-
atrocçlo das casas f ditJcadas, por moUvo .ta 
tnodança da CapHal. 

35 
Ao art. 21.-So~titoa-ae P'lo segointe: 
Para os ti ne previstos no art. 1. ·, na. 6 

e 7, da lei n. 459, de 11 de setembro de 1007, 
tambem ecrvirllo de criterlo a pcntoalidado 
no recolhimento dos saldos, a oorrecçlo do 
serviço e a dcdicaçlo e intelligenoia prova · 
das. • 

36 
Ao art. ~ :- Snpp1 ima·se. 

31 
Accresocnte--se onde convierem : 
Artigo • . • Contlnúi em vigor o art. 14 da 

lei n. 356, de 20 de setembro dA 1002, tJcan· 
do o governo anoto Jzado a despender qoan· 
tia egual á fixada no art . 16 da lei n. 301, 
de 4 de setembro de 1900 e do mcemo modo. 

38 
Artrgo . . . O aoxilial'CS da Directoria de 

Fiscalizaç!o e o aju dante do chefe da con 
tabilidade na Secretaria das Fintnças sio 
equiparados aos primeiros 0acriptorarfos, 
para o ef!âto de poderem, como estee, con-
oorrer ás promoções . 

39 
Artigo .•. Nss cansas referentes ao estado 

da s possoaP, como as de divorcio, habilitação 
do bordeirC's, pagaNe-á., na Seoretarfa da 
Relação, meio preparo, como nos sggravos . 

08 funccionarlos remunerP.do Eó terlo di· 
rt:ito á po r co ;>çl!.o de metade das oastaP, da· 
vendo recolh ~ r-se aos cofres do Estado a 
oatra metade, salvo o dispcstl no art. 3. • 
da lei n. 249, de 28 de junho de 1899. 

40 
Artfgo. Ficam ftxados em 4:000$000 c.s ven-

cimentos do Secretario do Internato do Gy · 
mnasio Mineiro, s!!m direito á gratiftca çAo 
qoe tem como bibliotbecario, de 6001000, e 
a do 00 por serYiços ox,raordtnarioa 
de guarda-li v r os. 

41 
Ar1Jgo. Fiea revogato o dJPpoeitho u~Ja • 

9, do art. 115, da lei n. J05, de 11394 ; o Se· 
cretarlo da Relaçlo perceberâ, DOI ~rmos 
do artfgo ailteoecleil1e. por termo de ap!.'8· 
aen-lo de ao toa, seooo. 

41 
ArtiRo. Ficam annexaclaa aoa veoclménW. 

doa ofAolaes de jnstiéa elo Tribonal da Refi. 
çlo aa grati.:!caçõca quo percebem, aendo d& 
3001000 a cada nm. 

a 
Artfgo. As estath.tfcas qoe, semestralmente, 

de-ntlll aer !ornecidJa pelos notarloa, label· 
lilet, eeociTiel e oltlciaea do rfgiatro •o. ~ lat:-- · 
potheoaa. contorme o art. 38 do deo. o. 1.078, 
de li(K, mencfooarlo qnae~ qoer impoatos 
pap sobre iran amiS~Io de lmmoveie, bea 
como sobre todos os actoa feitos e contra· 
ctos reailaadoa perante esses serve n-oarlo•~ 
qoe aa devu•o ~D d eroçar dJrectameDte á 
Secretaria das Fiotnc;aa no• pratos determl· 
nadoa ní qocJI ·) decreto. 

44 
Artigo. loclaem-se no nomoro doa prc G· 

ctcs qoe podem 'er pren iados nas expoafQ6ea 
qoe forem realizadas em vir tn1e da lei 454, 
oa reproclootorea nacionalos daa raças azlni· 
na, gallinaoea. oa prodnctca lactioinioa, o ca~6, 
o asaooar e o fom e. . · 

A dE's peea a fazer com a concesalo desses 
premio a an 6. a JI r sma estabelecida ·na refe· 
rida lei- de H6:00C• ·coo oonatanto da refer ida 
ltJi c que poder á ser applicada. e distriboida 
como for maia conveniente, inscrev8odo ae 
os gastes na respectiva verba orçameo,uia. 

45 
Artigo. Fic'm isentos da contriboiçJ.o an· 

nual de 2:0001000, de qoe trata o art. 20 da 
lei estadoal n. 439, de 28 da setembro de 1006 
e destinada ao costeio .to serviço de ftscali· 
zaçlo, oa estabeleciment-cs tqoiparados b 
Escolas Normaes do Estado . 

46 
Artigo. E' au ctorizado o Presidente do Es· 

tado a r ever os c .; nctractos do emprestimoa 
com as Camaras Mnnlcipacs e em que ftgore 
como credor on fiador, do modo a melhorar 
a si, natlo das mesmas CamaraP, sem p:-ejnilo 
para o Tbesonro. 

47 
Artigo. Fica revogado o art. 2 da lei n . 

231, do 2~ de julho de 1898, subsistindo, po· 
rém, o paragrepho onico como referente ao 
ar t . l. o . 

48 
ArtigC'. Fica m cqoipars dos os vencim~ntos 

do corpo do cente do Gymnasio Mineiro (fa· 
te rnato o Externato: acs dos lcnt~ s e profes· 
sores e r eitorra da E cola N rmal e do lo· 
stitoto de ensino de Corao Fundamental da 
Capita l do Estado, t:levando-~.; e de maia 600 
oe de propa•ad r da aula de pbysioa e cbt· 
mica do mesmo internato. 

§ 1. · Ficam abolidt F as propinas marcadas 
por lei aos mr smo -lentes e professore1, pelo 
serviço de exames do curso do Gymaasio 
Minei ro, ao qoal aer!o obrigados tndepeJl· 



aente de outra remoneraoto, al6m clo1 aana 
venclmentoe. 

§ z. · 011entea e prcfnaore• no eserõlolo 
de aena cargca, conforme u e:Ztgenetaa 4ka 
aervtooa diatr;boldoa 1e1D .rt'pl•mtnto em 
"'flor, nlo terlo outra remnneraçlo, altm 
doa aena venctmea~1. · · 

§ 3. • Picam · 1HDticlol OI ICWM -venci· 
monto a doa rentu e ._ cHrector ela &cala de 
Pbarmaola. 

§ 4.· Ficam elevdoa 1 ~ 01 '\"OD· 
etmen\oa tca lo11peotorea de ala8nott, e a 
1:6001000, 1:2t!0$ 1JOO o 1:0001000, respeotin· 
men .. , oe nnolmen\oa do porteiro, eontlLnt 
e servente do Exteraato elo OymnalliD. 

48 
Artigo. A inacripçl~ 4e terras-o b <)mfeito-

riaa, ~Ul oa eilei~s de impod o terrltorfal 
aerl !dita por arbltrawnto do collector arm 
pro .que o vaiar da nlüma aUonaçlo for moi· 
to aoperior on molto Interior .ao da IÍuscri-
pçlo e:llatonk', ficando nc u a parte alterado 
o .n. IX do art. 12 do deo. n. 1.078, de 27 
de fe~Vertiro do Jg(U. 

8 1. • A dlspoalçlo ilede arU,o, sh se ap· 
plicad. quando o valor •• aoqolaiçlo fiO re 
do&ir de 50 /. , c. n uceder de 50•/ ela in · 
sori))çlo e.d atonte e Dlo Hverem, noite EC· 
guodo casu, aoffd.do modillcaçl.o algama as 
coJldfçõoJ do ta.moveJ, quer p 1r b enf fto'a· 
monto, qoer por bemC.eit ortu, qne o vs lod· 
leia. 

§ 2: Para o arbitramento t~r-'3P·á em v~sta 
o preço rea l de cada oni ade ter ritori a l cor· 
conto na localidadP, &e rv indo do base o qea · 
dro comparaUvo doa vdo es da:s proprieda-
des -.lzJnbas . 

Arti17o . o~ colleotoJ er, sob ena do m nlta 
de 20 000, tloam obr gdca a itUer D&s in-
scdpçõea ts m ?ôifi;;.açõea qna resnlt rem de 
p2 rtiJbas de immovais, á vista do oertidilJ 
doa re. paotiTos qointõ . s, on pagament a, 
abr indo ti tolos espectae! pua cada noTo pro· 
prietario. 

Arttgc. 03 torre11os foreiros pertenc~ntes 
ia Camaraa Monici~ts, lu irmandades cu 
aE~ocfaçõeP, quando oooupados por diatriotoP, 
vlllas e cidades, !o isentos do Imposto ter· 
r itoriaJ, inoluidos na& i enções de que trata 
o &rt. 53 e seus 'Piragraphos do ci~ado deo . 
n . 1.678, de 1904 . 

33~ 

ret ele cal6 o .com o go•erno federal e eati· 
pular u elauolot qoe !ore. Jal,gdaa ne · 
oetaariu. 

1 2.."' Oa 6 francos por fiCo& de oa16 86rlo 
aneoa•Kol 1110 aeto da expqr tação, & jaiJo 
do gcn81'Df', e 1 tua •• eah\.iajioa na oooa· 
silo e 4o mudo qae Jnlcar mala po'YebQio 
para oa intezeteee 4o Brildo. 

52 
Artigo. !.' o g >Terno do Brlado aoetorfn· 

elo a entrar eaa accordo oom odaUoilo pera 
o .ftm de tnorec ~r a lndoatrta alderurgtca 
DO Estado ae Minas, po1rndo,. DO dito 80C8l'• 
do conceller qoaesquer faTol'ee qne lhe 1N· 
repm conven~otea o neeeaurioP. 

f-3 
Ãrtlgo. Reotitl qoem-~o as sommaa e sepa · 

re~t-:: e para cooalitnri"em propo&i ões dia· 
\l n :tu, as emencbs 1 :.. bro ma,eritu e:rtra· 
nbaa ao or~amento d~ receita o tlxaçlo da 
dmpesa, on qoe conet ttnam dieFosiçA.o de 
DAtorua perma.nen~. -

Paeo io Bellaclo do "&bdo de Uin;s G&rHP, 
BeJio Horiso:de, 30 4e agoato de lg(,9 -9o· 
aea Freire de. Aodruc.-FraDciseo Fc rr(:~r& 
Alvea.-Ca.xillo AOglldo Mui& de B Ho.-
Vlo a Imprimir-se p..ra a OJ dem dos ~: aba
lbct. 

R~prtlento~ão 

Da habib ntcs do uraial dá Cachoei ra do 
Pajabú, dietrtcto ~ Forttlett, no monieipio 
do Sahoa"B, 9- edio.do ()~v a~ l o d'CsEo po 1'C11 do 
á catrgaria de d1 t1icto.-A' coroais A'J r o 
epecti r. 

Repre4tfltaçõel 
O r. E d uardo do Amara l, r eJin · 

do a pal$vr~ , diz que lhe h r ga u mA oJ 
neste inatante nma c.arta de seu collega an · 
sente, o ar . Alves do Lemo11, trammittin lo· 
lhe rrpr{) eot lçõea do di•tribuido , p& rtidor 
e contr,dor do termo de Tres Cor a ões e do 
ootroa ter moa do Estado, reclamando do Coo · 
greaso '.eglsla1ivo aogmento de ell!l ofumen· 
tos devidos pelos ao soa qu e pratiram . 

Compre o dever qtle lhe M inoombldo, 
passando â Mesau rt' p resentaç~es qoe r o · 
ocbeo, pediodo enoafbinbel·as de aecordo 
com o regimento.-A' o mmi s!o de Conati· 
tniç!o, LC?gialaçlo e JoetJç•. 
APRB~BNTAÇÃO DE PARECBBEa DA.B COI\Uil4SÔES Artigo. Fica o governo-aoeiorilado ll orear 

&ete t ostos zootEchoioos nossegalntea moni· O ER. Joio ANTONI , pela eomm:aslo de 
cipioa: Juiz de Póra, Ponte Non, BJrbaoena, Obras Publicas, h\ o co ia á Mesa o se· 
Pitangoy, Araaeuaby, Santa Rita de Casala e guio e 
Uberaba. Parecer "'· 1.76 

Paragrapho unico. A despesa com esse A commisflo de Obras Pnblloas, nlo t b· 
serviço, que nlo excederá. de 450:000~ , correrA stante rec( nhecer qoe 0 prClj oto n. 81 J o r 
pela rubrica do art. , ,., 2·•• u. XXXII. ella organizado e aobmE:ttido é. 1.• di cu•• o, 

51 e tá de aoool'd.o com os precedentes do Cot -
Artigo. O go verno podei á , qnando ju lgar grf so Legislati-vo MinEoino, \8nto q e J!o 

oonvonien'e e opporton<', &llb•iituir pal' 6 teis Go"Eatado, entre outrc.P, os de. na. 342, de 
tranota o maia urr.:. tua do eatatis\i a, qoe 15 de setembro de 1007, qoo concedeu um 
nllo uçeda do 00, por saoca do café, o privilegio para eftrada de.rod r gem do Dia · 
actua l imposto de cxportaplo, de 8 1/2. por mantina a CornhDho e n. 413, de 22 de se-
cento, e a sobretaxa de 3 !riUlcoe, qoe se e~ bra tem bro de 1005. qu~ concedea outro "P rhi· 
a otoalmente. logJo ao.aaJor F. •noisco Gomes de Oliveira 

§ 1.· Para I i oa euoo.çi.o de&ta mecUaa o , para ,.uma rstrad• de aatomo"Yels do Cal'lDO 
aoverno p oder•, ai jolgar conveniente, en· do Rio Clsro • Santa 'ft:i.ta de Ca!&ia, oa'tro 
'rar e-m acendo oom oa Elitadoa ,p· o4ucto· a'l dr. Vianna, para uma escrada, ~ystema 



cCaillet.Monorail•, do Porto do Faria a Von· Ninguem l)ad.indo a palavra ence:rs.·se a 
d.iacnasão, tl.cand!' tambem adiada a votação. 

Nada maia havendo que tntar o n•. PrO· 
side.n~ designa para amanh!l a segoin~ 

~~ Olaroe (lei n. 410, de 22 de setembro de 
lg()5) e mnitos outros, que seria tasüdioao 
continuar a oUar, vem pedir i camara que 

ORDIW DO DU. 
PRIMBIB.A PAB.TB 

Até ama bora dà tarde : 
L"'\Cora e approvação da aoh. 
Expediente. 
• Até doa& horas da tarde: 

o projeoto n. 81 seja remetUdo ao Poder 
Jheouüvo aftm deste lhe dar o destino oon· • 
veniente e bem aeaiiD o requerimen'o de B. 
Napolelo Abreu, pedindo privilegio para.nma 
estrada de ferro qn!, partindo do ponto maia 
conveniente do trecho a oonatruir-su da 
Leopoldina Railw.ty, de P.mte N'lv& a .Ma 
nhoaaaú, vá ao ponto maia cilnveoiente da 
B F. Victoria a .Minas, passando pela cida· 

Aprc:sentaçlo de pareceres das eommis· 
sões. 

4e ele Caratlnga. 
Sala das oommissões. 3J de agor.to ele 1009. 

-Joio Antonio.-José Tocqueville. -João 
Porfirio.-A. imprimir-~e. 

0 BR. IGNACIO MUB.TA. em nome de. commis• 
alo ele Petições, apresenta o seguinte 

Parecer n 177 

A commiselo de Representações, Requeri· 
mantos e PetiçõBs, a que toi presen~ om re· 
tnerimentio do cldadlo Ernea&o Moreira, e -· 
crlvlo criminal da comarca da Conceiçlo 
elo Serro, pedindo pagamen&o de costas ven· 
oidas em processos crimes, para poder pro· 
annciar-se com jnstiot sobre o aseumpto, é 
do i\B"'ecer e requer que se peoam informa· 
ções ao governo. 

Bala das eommissõea, 30 da agoato de 1009. 
-Jgnaeio Mqrta.-8. Stylita . -Jayme Go· 
•es.- Silva Fort~s.-A imprimir-se. 

Não h a • endo pr ojeetos. requerimentos, in· 
dioações, interpellações e moções a serem 
apresentados, passa•ae á 

DISCOS ÃO DE RBQU.BRIMBNT08 

Parecer n. 175 
E' lido e post? em discnssio o parecer n. 

175, da commissio de Cona\iioiçlo, Legisla-
ção e Jasttça, opinando pelo arohivameoto 
de oma re))reseotaçio endereçada ao Con-
gresso pelo Conselho Deliberativo de Bello 
Horizontt', solicitando in~rpretação, por lei 
ordinaria, do a~t. 10 e respecti'los paragra 
phos, da lei n. 3, add.icional á ConstUniglo 
do Batado. 

Ningoem tomando a palavra, encerra-se a 
discoss!o, ficando, por falta de nnmero, 
adiadw a votação. 

Passa se á 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PARBCBR N. 174 
B' Udo e posto em disensslo, que se en-

cerra sem debate, o pareoer n. 174, opinan-
do pel.& approvação da indieaQio n. 10, sobre 
a naeessi4ade de ae prolongar a linha tele-
grapbioa qne já esti em Bstrella d.; Sol até 
Paraeatú, paasando por .Monte Carmello. Fica 
ll votação adiada pol' fal" de numero. 

lndicação n. 7 

Bntra em difeossão, depois de lida, a iD· 
clioaç&o n. 7, sobro a neoeaaidade de serem 
lendas linhas telegr.tphlcaa aoa mnnlcipios 
4e Piranga, Alto Rio Doce, C4r&tinga e Abre 
campo. 

A.preoentao&o de projeoto,, ruquerhaentos, 
indicaçõaa, interpelfa~õe~ ou moçõ s. 

Dlsousslo de reqoerimentos, Indicações, in· 
terpellaçõea e acoÕef. 
Approva~o de redacções finaes. 
VotaçAo da redacolo llnal do projeoto n. 

69, isentando da eootribuição anooal de 
2:000$000 os eatabeleclmentos equiparados ás 
Escolas Normaes do Estado. 

Votaçlo da redacç&o ftnal do pr.rjeoto n. 
61, mod1ficando o nom11ro IX do ~trt .. 12, do 
dec. 1 678, ele 27 de fevereiro de 1904, sobre 
imposto terrUorial. 

Votação da redaeçlo do prrj cto n. 75, 
modilloando a aetnal organiza A do Gymna· 
sio Mineiro e a E1cola de Pbarma.oh. 

VohçlC"• da redaoçlo final do projecto n. 
76 ,creaodo no Estado um banco pera operar 
sobre credito agrioola. 

Voholo da rectaoolo tloal do Pr• jeoto n. 
7-t, sobre reforma de otftciaes e praças da 
Bdgada Policial. 

Votação da redaoçlo final do projecto n. 
79, concedendo reforma ao cabo de ooqoadra 
do 1 • batalblo da Brifaela Pohcil.l, .Manoel 
de Lemos Gotmarlea. 

Votaçlo da redacolo tlaa1 d • projeeto n. 
80, approvando at contas dos nercicioe de 
19n7 a 1908. 

Votacão da redacçlo final do projeeto n. 
43, da C~tmara, dtf 1008 (p ~opoai\'lo n. 24) 
"c bre diflereoça de venetm~ ntos. 

Votação da redao~ final do projecto n. 
49, dtl Camara, de l!M>8, (proposição n. 34), 
a •. bre creação de feiras de gado. 

Vobçlo da redaeçlo ftnal do proJecto n. 
46. da Camara, de 1008, (propostc.lo n. 37), 
sobre nomeaçlo e macrioula de juuea de di· 
rei to. 

Votação da redacçlo final do projecto ::1. 
67, da Camara, (proposição n. 4 1) sobre res-
ta to i lo por parte do Estado, a Jolo Ernesto 
Ferreira Pires, ajadante do direotor da R9· 
oebedoria de Minas, da quantia de 9801000 
qoA recebeu em notas t . l as. 

Vota.Qio da emenda do S"nado ao projeoto 
n. 59, da Camara, de 1008 (propo"içlo n. 36), 
mnttando a denominação de diversos diatri· 
otos de paz. 

v, taçio da emenda do Senado ao projeoto 
n 62, da Camara (proposição o 38) auctori· 
sando o governo a despender até a qoanüa 
de 30:0001000 com a oon~trnc(ão de nm mau· 
s1léo que guarde os rea,os do dr . Joio Pi · 
nbeiro da tUlva. 

Vouolo d• emenda do senado ao projecto 
n. 63, (proposiolo n. 39) aaet ris~tn<to o go· 
verno a doar t. Camara Muoici Plll de l\anna 
n predlo po .. esa doado ao E \lltf o e111 1002, 
para nelle tnncoionarem eaoollla pnbüoaa. 



Votaolo das emendas elo senado ao proje· 
oto n. 65, (proposlçio n • .U) aootorlsando o 
governo a abrir oretiUoa para oocorrer a 
despesas da Imprensa omotal e ela constrtl· 
oçlo do Palacto da Joatlça, nesta Capital. 

Vctaçlo dae emendas do Senado, ao proj 
cto n. 68, da CaiJlara (proposlçlo n. 43), sobre 
força poblioa. 

Vt taeAo daa emendas do senado, ao projl· 
oto n. 70, da Camara (propoelçlo n. 44), ft 
.xando a taxa de Impostos sobre a exporiaçlo 
de alsona artigos. 

Votaolo do parecer n. 174, opinando pela 
approvaçlo da indicação n. 10, sobre a ne 
ceasldade de prolongar a linha telegraphtca 
qoe Jll eetâ em Estreita do Sol até Paracatú, 
pasaando por Monte Carmello. 

Votação do parecer n. 175, opinando pelo 
archivamento de ama repreaemaolo endere· 
oada ao Congreuo pelo Conselho Deliberati· 
vo de Bello Horizonte, solicitando intorpre· 
taolo do art. o e seoe paragrapbos, da lei 
n. 3, addlciooal a Conatitolçio do Estado. 

Votaçlo da indicação n. 7, sobro a neoes· 
eldade de serem levadas linhas telegrapbicas 
aos manicipios de Piranga, Alto Rio Doce 
Caratinga e Abro Campo. ' 

~EOUNDA. PA..RTE 

Até 4 horas da tarde : 
Primeira discuseào do projecio n. 159, do 

Sen.ado, s~bre o recur~o de aotoP, decisões e 
dohberaçoes das Camaras Maniclpaes. 

Levanta se a seselo. 

54.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 3l DE AGOSTO 
Dt; 1909 

PJiBSIDBNCIA. DO PIUDO LOPES 

UMMARIO:-Acta.-- E:a:pediente.-Pareceres ns. 
176 e 177.-1 · diaOUII!ãO do projecto n . 159, do 
Senado.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a ohamtdt, acham-sopre· 

sentes os senhores: Prado Lopes, Americo 
L?POP, Jo!o Lisboa, Heitor de Soosa, Tocqao· 
ville, Neleon de Senna, Eduardo do Amaral 
João Velloe:o, Perlolee, Jayme Oomer, Stylita' 
Silva Fortes, José Alves, Jovenal Penna Oal~ 
dlno Rios, João Antonio, João Porphiro, Soha 
mman, Edmondo Blom, Pedro L•borne, SiJ 
veira Brum, Sí.'Doa Figueiredo, A1fonEo Pen· 
na J~~ior e Raul de Faria, faltando com causa 
parüc1pada os senhorEs Agostinho Pereira, 
Alves de Lemos, Joio França, Zoroastro do 
Alvarenga, Xavier Rolim, Argemiro de Re 
sendo e Antonio Moura& e sem ella os maie 
senhores. 

Ab"'t·ae a sessão. 
Lida a aota da antecedente a não havcn 

do quem sobre clla taoa oba(lrvaçõos ftoa a 
mesma sobre a mesa para ser approvada 
qoando hoavol' numero. 

BIPBDIBNTE 

Não ha mataria de expediente sobres a Mesa 
Commf.uão de Camaru Jlunicípae1 

O s:a. EouARD3 »:> Alll.UlA.L pedo a nomea· 
çào de um membro interino pa ra a com. 
mlsslo de Camaras Mantcipaes, sendo no-
lllea1o o ar. Hei~r de Sousa. 

Communlcação 
·o &r. NKLBON DB SENNA Ó'al lO eonbeci· 

manto da camara f1 esta ft~Sa lnteiradt qce 
o ar. CamJioe do Amaral po...- motivo joato se. 
ve neceaeldade de ausen,ar·se desta Capital 
~ào havelldO pareceres das commiee-õe•· 

~em proJeoks• .requerimentos, tndieacõer; 
mterpeUaçõea e moções a serem apreaena· 
dos, passa lie a 

D:UCUSBÃO DE RKQUBRIM:BNTOB 

Parecer n. 116 
E' lido e pc18to em disoosslo, qoe é sem 

deba1e encerrada, o parecer n. 176, da com· 
misslo de Obras PublicaP, requerendo que 
sejam reme\tidos ao Poder Executivo o pro· 
jeoto n. 81 e a peUçlo oe B. ~apolelo .de 
Abreu. 

Fica adiada a votação por falta de numero.. 
Parecer n. 117 

Com a mesma formalidade, entra em dis 
cossão, que egualmente ~e encerra sem de· 
bate, o parecer n. 117, requerendo que se 
aoll.oitem informações do goverao sobre uma 
pe&tção de Ernesto Moreira, escrivão crimi· 
nal da Concelçlo do Serro, relativamente ao 
pa~amento de costas vencicas Ein processos 
crtmes. 

Nas se procede ll votação pflo mo H vo refe . 
rido. 

PABI!&·IO á 
2.• PARTE DA. ORDEM DO DIA 

1. a DISCUSSÃO DO P&01BCTO N. }59, DO SBNAD l 

Dispensada a leitura, a requerimento do 
sr. José AI ves, entra em L • disclliSlo o pro· 
jacto n . 159, do Senado, sobre o recurso do 
actor., decisões e deliberações d&s Camaro\s 
Mur1ioipaeP. 

Ningue m omando a palavra , encerra·se a 
discosslo, ftcando por n!o baver numero 
adiada a votação. • 

Nada mais haven io que tratar, o sr. Presi · 
dente designa para am•nbã a segointe 

ORDEM DO DIA 
PRIJ4BIRA PAR. TB 

Até ama hora da tarde: 
Leitura e approvaoão da acta. 
Expediente. 
Até daae horas da tarde: 
Apresontaçlo de pareceres das commis· 

sões . 
. A.presenta~Ao de prc-jecto, requerimentos, 
lD~~cações, mterpellacoos u moções. 

Dtacussão de requerimontos, indloa~õas ic-
torpellaoõea o moções. 

Approvac;ão de redaocões finaes. 
. Votação c!a redacçlo final do pr jocto n 69, 
asentando da contrlblllo!o annual de 2:000$ 
os es'abeleoimentos e1oiparados fls Escolas 
Normaes do Estado. 

Votaolo da redacçào .tl.nal do projeoto n 
61, modificando o .numero IX. do art. 12, d~ 
dec. 1.678, de 27 de feverei ro de 1904, sobre 
Imposto territorial. 

Vc.taçlo da redacçlo do projecw !'n. 75, 
moditlc&ndo a ao$aal orgaoizac;lo do Gym n~~. . 
sio Mineiro e a Eecol8 de Pharmaêia. 



VotaçJ.o da re•uta• l'llal .. pr~Jeou n. 
7Gi orund' ao Bata~ o oa balloo .JU'A ope· 
ru aofufe aremo .. ~ua · · 

.~oUQlo uredaOQP l.aar' U prtj,eBto D. 
7~ aobt'e refol'IDA u omáaea e prap·fa 
B'dpcla P .. llob&l 

Votaçlo ela rela_,.o 4AII. d11 pnleOtct D". 
79, oonc:edondo reforma ao ca\o 4& nquclra 
do 1.· batalhAo da B~Jg(la P,liclal, Manoel 
do Lt>mr s Guimarlcs. 

Vcta\IO 4a.re•aeçl9 do~_do projecto o. 80. 
ap-provaado aa coatu doa ueroloaoa de 1907 
a 19: 8. 

Votatlo d• redaoolo floal do Rrojeoto n. 
43, da camar», de L~. (pr"pouçlo a. 24) 
sohro dü!drooça de veocl~e~L 
~ lltatAo da rctla~ floal d.o projoofo n. 

49. d" Camara,, 4c ~9C 8. (a~ro.poaiçAG n. 3'i),. 
aobro toiras do gldo. 

. Vut.aolo da rollac&o .doai do projecto n. (6, 
da ~.mar a. do 1008, (proposlçlo n. 37), 1 o 
broa mca._Ao o· ahtricuta!l clt jul1es de di · 
rtilo. 

Vutaçio da redacçl.o tlJlal do projecto 
n . 67, da C.mar~ . (propo< ieio a. 41), sobl'e 
rO&llitulçlo por par~e cto &cato. a J , lo Er 
no .&o Ferreira Ptros, aloiaole ILo dlrector 
da Rec : bodoria do Minas, da qaao.iia cta •••• 
930$000, que rocobou cin uouu !.&1 :& ... 

v t a\;ão da omo:1 ia do Sen do ao projecto 
n. 59. da C.l m H!I, d.l 1008 (p ro ;) &ição n. 36), 
mullau to • f! ono.n!naçlo de diversos distri· 
ct< s da paz 

Yotaçào da "' m ·a a do Sena<to ao proje ~ to 
o. 6t, dtt í amara (p:-"llo :: içlo n. 33-). anct::: ri 
tau1o o g ver!lo '" despnnder até a QU':. ntia 
de 20:000 000 cem a. c n t rueçao cto u m 
::nausoléo que guardo os restos mortaca do 
dr. Jollo PILheiro d.l 8-i\va . 

Vot açlio d n o e n do ao projecto 
. 63 {pr 'P · ~ n. 39), uetol'izllndo o go-

ve rno a do r á. Ca :. ar Mun!clpal de ltaú 
1 a o p cdi p r c h doado ' ao Estado em 
190?, para nol.e f il a ciona rcm ases olas pu 
tl i OiiS . 

V t ção d s cmen a .to S~na ti ao proje-
c :> n. 65 (proposi ã 'l n. 42), auctr.riz odo o 
gov rno a abri r credito ara oooorrer 
, c pCI a d· lmpro s Oftl c!a t e da con trn· 

c fL co P,; l· ci d Ju l f .. , e t C plt~ l. 
\' ·' à' tl a omend s d o n d , 'l proj • 

c. n . e , 1 c ( p o o i ã a . 43) , 
cbro lJ ~ ru lica. . 

t ç c men as d a o, ' o p O· 
j . o o . 7 ~ é a Ca ara (;)ro po io!!.o n . 44}, 
rtc n:h t x "o l m o :~ J obro a ex 

o t çà do hlguos at t •gos. 
\' .J:' ã. d p rcc : r • l74, opioa ndo pela. 

a·rpr v. o,: ·14 i icatão n. l f', rot re a ne· 
c · sidad!l • o i:l rolcogar a lt h tclegra· 
phica q o já e tã. t- m I! tu• l i& ;do S:. l até p, _ 
r dotttú, p& sanào por M >nte Carmello. 

\ ta .Ao do parecer o. li 5, c:p!oaodo pelo 
areb ivamcnto do uma ro?rea&nt.:açAo en lere 
~;ttda L o Congresso ~elo Conaelbo D~ Uberati· 
vo oo B llo Horizoc. te, IJ()Iicitando interpre· 
tação do 6 rt. 10 e seaa paragraphoP, da let 
o . 3, addici"Diiol a Constltoiçlo elo- BMGdo. 

Voh t à > do p!lrecor n. 176, ped.fnd'~ que 
o proj cto n. 81 arJ'-' remeUifo ao tocier 
executivo, para Jbo dar o deeeiao eo~n:fai 
ode, e bem assim o ~erlmeDb de ·B. Na.- , 

~ .... AUto..~~-, • ...- a ua trL~ 
íle ....... ...,. •• I8M-fiCI8\ Jirtlíá~ 
i• .............. YM .... 4~ rVolbõ &. OOD.• 
abaJr.te •• Lw,tWIIla lallw •JR ele POilte 
Joq a. MMb .. t. •J~ ~to lllai&r caa· 
•GIIhnte à a. • .. v•wna. a. Miau, JUUD· 
•• JtiJa cidade .. Carahp. 

Vd•olo do parecer u. 117, pedln .. iDCor· 
matõee ao p-.erAO tobre om reqoerrmen&o 
4a Knate llordn. eiJrivlo crimlAaf da 
comvoa •e .C.aoeto&o do Sarro. pe.dlodo p&· 
gamento de outtas vonoUaa. em. prooeuoa 
arialioatt• v .. bçi., o ladioaQ~o n 7 sGbre a necGa· 
tidade de •~te• lavad.aa l loh ta tefqraihf· 
eu au •ooteipiG& .. Piranga, Alto Rto Doce, 
Carutoga e Abre Campo 
Vo~••m primeira dlaoll83io elo projecto 

a. 1~ do Senuo, •~lre o-recorso de a$1, 
decisõu Q! doljberaçôe• d&J Camar&J MtlDi· 
cipaea. 

Dl.ooaelo oolea das Q!Dendaa elo Senado 
so projeci., J). 66- da Cao.~•!fa (propnioAo n. 
40), aob:e eoncestlo de licença a divoraca 
tonocioudc::a public \la. 

EBOUlfDA. PAB.TB 

Até 4 horta da. tarde : 
Di ~cuselG ualôa da emendas do Senado ao 

projccGo n. 72 da Clim tn, (proposioAo n. 45), 
Sl)bre o oameaw do g~tad.o para o eaerci· 
cio de 1910. 

Levanta-!e a aee~lo. 

55.~ SE3~AO ORDINA.RlA, EM 1.0 ~~ SETSM· 
BRO DE 1909 

PRBSIOENCU. DO 8B.. PRA.DO LOP~9 

ST MMARlO:-Aeta.-Expediente.- A presentação 
de pareeere~r. ·-Vot2.çOes adiadas. -' Emendas do 
Senado ao projecto n. 66.-Emendaa do Senado 
ao projeeto n. 72 (~rçamento) .-Biscuno d'o 
sr . Senna Fig uelredo.-Adiamento. - Ordem do 
dia. 
A meio dia, feita a t h3mads, acham-se 

presentes os srs : Prado- -Lopes, Americo- Lo· 
pes, J llo Li boa, Joio Ve loso, Jay me Go· 
mos, Heitor de Sousa. E 'uardo Amua!, PC· 
dr.> Laborae, Jn•"n!ll Pano , Tocquoville. 
Sil va Fo tos, Por Jeg, João P.Jrpbirio. Ign&· 
cio Mur ta, Julio da. Mott , T~:uares de Mell1, 

ristotoles Datra, Raat dil Paris, Soaoa Fi· 
gaci r do, Sil veira Brum. João Antonio. Styli · 
te, S ~:bum nn, Gatdiao Rios, Nel oa da Sell· 
r: :l , Eimu:uio B!am, Affonso P n o Junior 

Jr é A 1v ~, faltando com causa participa 
d os rs. : Al-O tlnb Pcr. ir , AI s deLe· 
mos, Joi o Fra n~a , Z ~ roae t ! o de Ah!Ireoga., x .. vier Roli m, Argemir9 do Resende,· Anta· 
oio M:ura o campoe do A~arat e sem ella 
os mais ser. horcs. 

Abre ao a setaio. 
LUa a acta da •n,eaed nto o uio ba çendo 

qoem sobre ella raça obervaçlS~s 6 a mesma 
dada oor approvada c b :m aes lm ás dos dfaa 
26, 27 e 3() 4oo me• p-. ftndo. 

DP&DJBN'I!B 

. Nlo ha ml~rla .. u._pedien\e sobre & 
meu. 



C'o•munkagão 
0 f R f O MAl) llUBT.l. OOIDID'IlDIÔa 8 & OIJDa. 
doa in~jra4a qae tal&oa honhm a aee· 

llo por motivo do moleiUa. 
Co•.Wão tk lfgúla9io • 

O ~R. IklTOa n• Souu pede ll no18tt§lo de 
om membro para a ooatmla•&c. de Ltgklll· 
çltt, aend.o nomeado o ar. Perlolee. 

· Rtpre1mtarão 
0 IB. SBllNA FIGUBIILBDl m1 n!a i Moaa 011ta 

repruenuçao do diltriboldor, contador o 
Vlli1ldor da CGaaroa do M&DhO&lli pedindo 
para ai e seoa oolle~aa aagm~nto do emolo· 
men~a uzadoa no R~atmento do Cotbs em 
vlgor.-A comm!ulo cfo loatlça. 

APRBSBNTAÇI' DB PAUCBRBB DAS 01)1liii8lÕB8 

0 ER. fJLVA P'ORTBB. em nome da COIIImla• 
elo do Pet1çõea. m~&oda l Mesa o aFgtlinte 

Projtclo n. 89 
A oommisalo de Reprecentaçõea, Reqoeri-

Jionks o P tições 'qoal tot presente a do 
dr. Antonio José da Canbt, reUor do Gym· 
nulo de Barbacena, pedindo oito mesoa de 
Uoen.,, com metade doa nneimentoP, para 
tratamento. de soa saado : 

Contidcrand, qao o requerente apresenta 
dtestado medico qoo jusUç\ plenamente soa 
preten(lo ; · · 

Condderando que, tencló o requerente ro· 
&E sumido o o:r.êrctcio de se a ca· go a I.· do 
maio do corrente anno, nl'> incide ten pe-
dido na diepodçlo c lD tttocional que veda 
as licen~us remonor adas com voncimcntoa 
por mala de anno. 

Por estas e outras ra2õas, qae tacil seria 
eoggerir, é a comminlo de pare or qo.e se 
adopte o seguiate projocto: 

O Congre so L• gi lalf v o do Estado de M~
nu Genes decreta : 

Artigo ooic.,, Fica o dr. Presidente do 
Estado aoctorized a conceder oito 111.ue do 
liconoP, o m metade dos voncimen~r. ao dr. 
ADton!o Jou\ da Ca!lbt, reitor do Gymnaslo 
de B.u bacenf ; revoaa1ts as diPpoaições em 
contrario. s I das oommfsEões, 1. • de Eetembro d 1 
1909.- Sil l" a Fort·P. -Jayme.- Ignacto Mor· 
ta. - A imprimir se. 

0 SR. HBIT R DK S . U! A1 peJa coml!iSS!O de 
Constituição, Legislaçlo e JasUot, on~ia á 
Mesa o leguln'o 

Parecer n. 1.18 
A commisslo de Coostitufç!o, Legi6laçlo 

c Jastioa, tomanio oonheoimt'nto da reprc· 
sentaoAo m qoo Qlliriao da Silva B·aga, 
oscrh lo do ptz do districto do D. vino do e-'. 
rangola. p ~ de a revoga~ã.o dos atta . 2.· da 
Je.i do 30 de a{{osto 11e 1830 e 2 . · parte ft . 
nal do deo . n . 9 ~86. do 7 de m•rço d~ 1888. 

Considerando qut', em·rEiaçlo á revogaçllo 
daquello primeiro diapositivo, já o pedido do 
reqqer nU', fnqu~s~iona..,elme~e jasto, est' 
attendido pelo art. 7. ·, da proponçlo n. l37 
4ao' para ser con verttda em lei, ouooe ape. 
nas c1a v .. taçlo de f u' redacçlo tloal o da 
e'ancolo pr aiclenc:dal ; · 

A. C.- 41 . 

Conal4eran4o q_na_o allo4l4o ar,. 7 .• •an· 
ela ooatlítaar DOI reepêcrth01 oartorlcN ... 
Unos de noua doa eaorhlee •e pu qae 
eaUverea ana, - vez " re•eeoa ao ar-
ehlvo üa Clmaru lloatcipue,oomo dlspn· 
aba a lei de 1830 ; 
. Donaüeran4o qo.a, na qo.es\lo ooncem~ 
l revoga·.i'l da uldaa parte do arl. t.• do 
del'. n. D 881J, entende a oomlllilelo carecer o 
Con reuo do B,ta4o do tpape~nofa para 
lqtalar a reapelto, 11or 18 tl"'Ltar do reg&tro 
civil, que 6 'ervloo federal, como jl foi re· 
aofvlclo em 1906, medlan~ poncleraçõea dó 
elo ar. aeoador Levindo L?p.ea 6 de parecer 
e reqoer qoe se arcbho a allocllda repre• 
sent•çlo. · · 

~ala das commrssõee, em J.• de 8é~m\ro 
de Jgog. -- Heitor de Soou. prcsldfnte e ""' 
latorl-Bdnardo Amtral.- Poriclea.- A fm. 
prlmtr·Bt'. _ 

o n. RAuL n• P.Aaa, em nome da oommla· 
~lo de InaSrncçlo Publica, apnsenta o se· 
gulnto ·. 
Parecer para 2. • d'tnt~Uão doprQjedO •· 54 

tk 1908 
A oommfs~lo do lnE~roo~l> Pl'I)Uca enten• 

de qat>, aobmetttdo á 2 • dlecosei<', deve aer 
apr-rovado o prCljeoto n. 56, do anno pas · 
sado. · · • ' 

A bri!btnte OGO'Siçlo que acompanha eeee 
projeo~ a jastiilcaçlo que delle f\)t relia, 
nesta cas», c m a tlcqaenci\ e a erudfçlo 
qae todos estamos b lbttnad s a admirar em 
seu aoctor, diFpeDs&m a edo pare c~r que a& 
alongue em constdeMlções -tonttente.s a jUa· 
&HI ar a aoa c .>nclul!lo. , . · 

Nem podia deixar do encontrar apoio ~O' 
seio da commlulo a vu qo.-e iqut lO lo rim· 
too, uognando pela creaçlo de um Yoaea eaí 
Mi11aà. r . . 

Rebnacar, nos aertõet~, as ~eatemuahaa mu.' 
clas de épocas passadaa-eloqoen~s ao olhar 
fnve&tlpdor doa eatodioaos, guardar oom 
carinho as armas e oa otoneiliol!, as veatü 
o os armamenks dos primiitvos posanldorel' 
~eataa terras, 6 reunir a docamentaçlo d-. 
toa Uatoria. 1 

Collecclonar specimens da no sa d >ra e da 
nos11 faU !ll, tio variada'l e ilo ricas ;"in· 
TestJgar o sub-solo das innumeras grutas qoe 
existem em no&ao Botado - verdadeirO& oá1 
~ouios f< ssots - n phraso do dr. Lnod ; 
e1hOmar, reoonatitair, reviver qui si os con· 
temporaoet s d.e eras atastadaP, é conborral' 
com um contingente precit s~ para a saJen· 
oi~. 

O ll'll~Jadc. r mineiro nlo deve, pois. adiar 
a creaçlo desse JnatltQto de uma neces · 
dadll iooontfsbda e ooja t.Ha J' muih 14 
tem f<! ito sen\ir, no t!lAata~eotJ de preclo· 
soa documentos do x:o .so P&lSSido, de · tbe· 
aourcs valiosos da no sa fl ana o d1r noeea 
ti >ra, qae !oram enriquecer as eoJJeotGeí 
archedogicas do v1 lho monto. · 1 ~ 

Sala das oommiasões, 1. • do aetembr".> dê 
1909.-Jolo VQIIOlO -Raul de Faria, rtla&ol)l 
Jolo Liaboa.- A Imprimir a~. I. • 

Nlo -havendo. projeotos, reqoerimeotot~, I~· 
dlba(õ J&, loterpéllaçõea. • moçõ~a a a'~
aprerenudoa, ptua ae l 

...w 



Votação du materlas tü di•ctU•ão et~Cfn"ada 
Sio lidas e approvadaa,~cada ama a seo 

turno, 1s segnintoa redacçGea tlnaes, qoe o 
ar. Preaid.ento manda qno se remettam ao 
Senado: 

Do projecto n. 69. iaontan to da contrlboi-
çlo annual do 2:000$ os estabelecimentos 
equiparados ás Escolas Normaes do Estado. 

Oo proj cto n. 61, modificando o numero 
IX d art . 12, do deo. n. 1.678 d.> 27 de fe-
verairo do 1904, sobro impo to territorial. 

Do proj ucto n. 75, moditlonndo a aotaa l 
organizac o !lo Gymnasio M[noiro e a Escola 
de P ar aci • 

Do pr jacto n . 76. creando no Estado nm 
banco para operar sobre o ctedito agrícola. 

Do projocto n. 74, sobre rerorma de ofd· 
ciaes o praças diA Brigada Policial. 

Do projecto n. 79, concedendo reforma ao 
cabo de esquadra do I.· b talhão :la Brigada 
P.>licial, Manoel de Lemo Gaimarles. 

DJ pr• jccto 80. approvaodo as contas dos 
exercícios de 1007 a 1908. 

São tambom, RUccessivamento, lidas, ap. 
provadas e remot•idas á sancçlo, fazendo-se 
disso commoaicação ao Senado, as segnintea 
redacç õo tlnaes : 

Do projecto n. 43, da C!imara, de 1008 (pro· 
posição n . 24) s bre difrdrença de venci-
mentos. 

Do pr jocto n. 49, da Camara, da 1908 (pro 
posição n. 34) sobre creação dO feiras do 
gado. 

Do projecto n. 46, da Camara de 1908 (pro· 
posiç!o n. 37), sobre nomeação e matricnla 
de j oises de direito. 

D., proj ecto n. 67, da Camara, (proposição 
n. 41) sobre r estituição por part~ do Estado, 
a João Ernesto Ferreira Pires, ajodante do 
director da Recebedoria de Minas, da qoantia 
de 980$000 que recebeu em notas falsas. 

Blll seguida são sabmettldas a votos, ap 
provadas o remottidas á commies!o de Re-
daçlo: 

A emenda do Senado ao projecto n. 59, da 
C1mara, de lf08 (proposi~ão n. 36), mudan-
do a denominaçio de diversos distrlctos de 
paz. 

A emenda tambem do Senado ao projecto 
n. 62, da Camara (propcs1ç!o n. 3 ) anoto· 
rizanc'.o o governo a despender até a quantía 
de 30:000 000 com a construcçlo do um ma a. 
soléu q•1o guarde os restos do dr. João Pi· 
nbeiro da Stlva . 

.!!.' annunciada a votaçlo da emenda do Se-
nado ao projeoto n . 63 (pr posição o. 39) 
aoctorizao tto o governo a doar é. Camar~ 
}dantcipal de ltaúna o predi C'I por osta doa· 
elo ao Estlldo em 1902 para uelle tuncoiona-
rem escolas pP.blioaP. 

o SR. JosB' A.Lvss : -Pela ordem, salienta a 
justiça dessa emenda, a favor da qual dará o 
soa voto, esporando o mesmo dos soas colle· 
gas. 

Sabmettlda a votos é a emenda approvada 
e vae á commha~o de Redatão: 

Slo ainda enccersivament • approvadas e 
remettidas á Commiaslo de Reclaoçlo. 

As emendas do Senado ao projeo~ n. 65. 
{proposição n. 42) anctorizando o governo 
àbrir creditos para occorrer as despesas da 

Imprensa Offioir.! e ela eonstrucçlo do palaclo 
da jnattoa nesa C&pital. 

AI emendas do Senado, ao projeoto n. 68, 
da Camara (propoaiçlo n. 43), eobre forta 
pobllca. 

Aa- emendas do Senade, ao projeco n. 70, 
da Camara (propoeiçlo n. 4~). fixando a tua 
de \mpoatos sobre esportição de alguns al'ti· 
gos. . 

Em segoida si() sobmettid~> s a voto o ap· 
provad a::~ u seguintes m· e r ~ns: 

O parecer n. 174, odna~:d. pol approva · 
çà da indicação n . lO s · b : 9 ~ no o ssidada 
.te se prolongar a linha ~ c I grapbic que já 
está em Estrella do Sul até P .. tacatú, passat · 
do por Monte Carmello. 

O parecer n. 175. opinan lo pelo &rchiva-
mento de ama representação ender ~ çada ao 
Congresso pelo Conselho Deli berativo do Bel· 
lo Horizonte. solicitando L terpretaçào do 
art. 10 o seus paragrapbo. , d' lei n. 3, addi· 
cional ' Constitoicão dC' E tado. 

O parecer n. 176, po::laorto que o pr jacto n. 
81, seja remettido ao poJor ' x Jcativo, para . 
lhe dar o destino convo:Jionte, e bem assim 
o requerimento da B. Napol . A Abreu, rola· 
ti vamente a um privilegio p, r a nm~ estrada 
de fdrro qao partindo d~> p nt o mais conve· 
nieate dt- trecho a construir- o da Leopoldina 
Railway, de Ponte Nova a Manhuassú, vá ao 
ponto mais conveniente da E trada de Ferro 
Yictoria a Minas, passando pPla cidade de ca-
ratioga. 

O par2cer n. 177, pedindo inform,ções ao 
governo sobro ua requerimento do Ernesto 
Moreira, escriYão criminal da comarca de 
Conceiçlo do Serro, pedindo pagamento de 
costas vencidas om processos crimin&es. 

A indicação n. 7, sobre a necessidade de 
serem levadas linhas telegrapbioas aos moni· 
cipios do Piranga, Alto Rio Doce, Caratinga e 
Abre Campo. 

o sR. PRBSIDBNTE: ;-Manda qne se otficie 
10 Congresso Federal rd.ltivamente ao obje· 
cto de quo trata a indicaç!o. 

Flnalmcn\o, posto a votos é approvado. 
Ea1 primeira discussão, o pr'ojecto n. 159, 

do Sanado, sobre o recurso dü aotos, decisões 
e deliberações das Camaras Manloipaes.-A' 
commlseAo do Camaras Monicipaee. 
Emendas do Senado ao projcclo n. 66, da 

Camata 
(Propositio n. 40) 

Sã'l liia1, poshs fm diacuRa!o e sem de; 
bato approvadas as omoodas offerocidaa pelo 
Son . do ao í)I' Ci j ecto n . 66 (proposição n. 40) 
dll C.sm ara, sobro conco~são de licença a di· 
versos r occionarios pab liccs.-A' Commia· 
Eão de Rod ll CO!O. 

PllSS ' -'lO &. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
EmeKdal do Senado ao proj~ cto n. 72 da 

O amara 
(Proposição n. 45) 

Dispensada a leitura a requerimento do 
sr. José Alves, entram om ttiscueslo as emen-
das elos na. 1 a 53, ofrerecidas pelo Senado 
ao projooto n. 72 (proposição n. 4.5) da C&· 
mara (Orçamento do Estad·•). 



O •r. Senna Jl'lguelredo:-sr. Pre· 
aldenw, antes do dizer o ftm que me trouxe 
'tribuna devo di1er a v. exo. qoe, no projo· 
oto de Orçament~, oontloúa o mesmo erro de 
lmpresalo no art. I f; onde se diz cmaia o ore 
dito de ONZE co"tos• deve-se ler cmaia dtore-
clito de DOZB contou. l' tenho feito esta reclamaçlo ror mala 
de uma vez, po1 ém, mesmo assim, contináa o 
engano no projecto. 

Sr. Presidente, venho agora jnsWlcar o 
procedimento da CommisE!o de Oroamento 
ileata Cat-a, quan o elaborou o projeoto, orçan· 
do a receita o tbando a despeza para o fumro 
exo~oicio do 1910. 

Tendo·ae dito, em aparie, no senado qne 
a Cam~ara doa D:!potaios augmentou a dos· 
pesa publica em cerca de 1.200:000 000, ve· 
nho declarar a v. exc., ar. Prealdente, que 
tal cousa nlo se dea; a commlsslo nlo au-
gmentou nm real siquer no projecto da pro-
'POita do Presidente do Baudo o sómento se 
limitou a respeita! a e, adoptou algumas 
medidas tendent s a anxilioa á Casas de Ca· 
ridade, depois de aceoiha aqui por emendas 
apresentadas. 

Relata!'oi, ligeiramente, quaes toram essas 
despesas que nlo aUigem a cem cont s do 
réis, ao inverso tio que, em apatte, no Se· 
nado, disse um illastre senador. 

Torna-ae,portanto, nooessario que eu jusWl· 
que o proceder da Camara doa Deputados bem 
como o da eomru:ssão. (multo hem.) 

A Camara, além do medidas do detalhes, 
elevou a despesa na .. soguinea rubricas: de 
4:30080 o P"ra o oarr-o do b1blfothecario da 
mesma Ca ars; d ~ :80C 000 para mais um 
delegado-auxiliar na ci.tado do Passos; do 
360 000 par o carc reiro da cadeia do Poo· 
eo Alegre; do 5:0CO 000 para o pavilhã dfJ 
tubercnlos s no bcwpfta l de S. Jcsé d'Além 
Parahyba; do 5:0()(1. O para a cLig Contra 
a Tnbercolosc•, do J i2: de 'Póri; de 2:COO$OOO· 
para au:rllio ao pavilhão de toberculosos do 
hospital de oaridado do ltajabê; do 2:000 000 
para a Santa Ca a de Ubá, ainda em oons· 
trucçAo; de 3:000 000, como pequeno eu. 
gmonto dos auxiH s aos szylo da Velhice 
Desamparada, de Ponte Nova, e Rooolhimon· 
to do Pobres o H· pit 1 da Saude, ambos em 
Diamantina;do 20: 00 000 para o mobiliaria da 
Camara dos Deputados, oc.m credito supple· 
montar snftloiente para as dEspesas de ajuda 
de custo e subsidio aos deputados o senado· 
roa na ses ão extraordinaria do março, bom 
oolllo do 12:000 000 para ajuda de casto aos 
Presidente o vice-Presidente do Estado e, 
finalm ent~, do 5:00( 000, em um credito sup· 
plementar, para a Secretaria daa Finantas 
em virtude da reforma alli operada. 

Soam a das tods s c se as pare e lias v~rift· 
ca se qno diio um total inferior a cem 
oontos. 

Defendendo assim o proceder da oommla· 
aiLo, bem como o d c, mara, acredito quo o 
illnatre senador amigo niLo teve o intnUo de 
e:1fendcr a Case ...• 

0 ES. AFF NSO PENNA JUNIOR, dlt. Qm 
aparieqao nAoé ouvido . 
~ o sR SENNA Flou.eJa.xno ••• poi.P, qne mes· 
mo parte das dospes~s votadas foram exigi· 

das pelo governo, o qoe quer dizer que 11 
deapet 11 oreadaa pela camara foram peque. 
nos auxllloa aos asyloa. 

0 8B.. NBLBON D&' SENNA : - Auxilio& tio 
jnstoa que paritriam do Senado si a Camara 
nlo tivesse 1ratado clelles. 

0 BB.. 8BNNA FIOU.BIREDO: -Sr. Prfsiden· 
te, precisando a oommisslo de algnm tempo 
para melhor estudar as emendas do Senado, 
apresentadas ao projocto do- orçamento, Tou 
liohne ter á oon&iderac;lo da Casa o aegninw 
requerimento: (li). · • • 

Enviando-o á Mesa esP.9ro qne a Casa o ap-
prove. (Muito betll ! Jluato bem!) 

Rtgwen.,ttto 
Requeiro o adiam :nto da discnss!o daa 

omfndaa otrereoldas pelo Senado á propo· 
siolo n. 45, da. Camara, tlglll'&ndo na ordelià 
do dia. 

Sala. das sessõest 1. • de setembro do 1909. 
-Senna Figueiredo. • 

Apoiado e posto em discussão é o reque· 
rlmento approvado sem debate. 

Nada maia havendo que tratar é pelo ar. 
Presidente designada, para a manhA a ae· 
guinte 

ORDEM DO DIA 
PB.IMBIRA PARTE 

Até uma hc~s da tardo : 
Ldtllra e approvaçlo da acta. 
Expediente. 
Até doas hot;~~s da tarde : 
Apresentação de pareceres das Commia· 

sões. 
Aprosontação do projectos, requerimentos, 

indicações, interpellac;ões ou moçõeP. 
Dlsoossão de requerimentos, indloações 

interpellaçõ9a o moções. 
Approvação de redacções tln1es. 

SEGUNDA PARTB 

Att\ 4 horas da tarde : 
Continu.açAo da disoassAo unfca das emen· 

daa do Senado ao projeoto n . 72 da Camara, 
(proposição n. 45) sobro orçamento do Bata· 
do para o oxeroloio de 1910. 

1. • discussão do projecto n. 83, auotorl· 
zando o Presidente do Estado a conceder li· 
conc;a ao dr. Antonio Jo é da Cunha, r eitor 
do Gymnasio do B&rbao~na. 

Levanta-ao á ses:Ao. 

56.• SE3SAO ORDINARIA, AOS 2 DE SP.TEM· 
BRO DE Jgog 

PRB3IDBNCIA. DO. SR. PRADO LOPBS 
SUMMA.RIO:-Acia.-Expediente.- Apresenta~ 

de parecer .-Diacuasllo do parecer n. 178.-1.• 
discuaa!lo do projecto n. 83.-Parecer e emenda 
para 2 • discua llo.-Emendas do Senado ao pro-
~to n. 72, (Orçamento) -Discursos dos sn. 
8mn&. Figueiredo, Heitor de Sousa, Juve.nal 
Penru1. e Nelaon de Senna.-Decle.raçOea de voto. 
-Redaoçllo final do projecto n. íO.-Ordem do 
d.ia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acballl·ae 

presentes os ara. Prado Lopes, Americo Lo· 
peP, Joio Lilbôa. Jayme Gomes, Heitor de 
Sonea, Perielas, Joio Porphirfo, Eduardo do 
Amaralt Silva Fones, Tavares de Mello, Pe· 
ílro Laborne, Silveira Brom, TocqueTille, lu· 



...,.enal Penna. 8enna PigOfiredo, SollGIIIIDDt 
St,ma, Bdmondo BIOIItt Jgnaolo Morta, JoJ6 
Alvet, JGlio do Mo,ta, Joio An~onlo, Gal4Jno 
Rloe, Arfsto~ea DaVI, Nellon de sanoa, 
.A«onso Penna Jonlo•, Raol •• Parta e Joio 
Velloao,tlaltando oom caua parUolpada ~· 
11'1. Agoaünbo Pereira, Alvea de Le•oe, 
ltlo Prano•, Zoroasb'o de Alvarengll, Xa· 
~ler Rolim, Argemlro de Resende, Antonio 
Moora e Campoa do Amaral o aem &lla oa 
maia senborea. 

Abre-e e a aeul('. 
Lida a acta ela antecedente e Dlo buenclo 

qoem sobre ellA t1oa observações é a muma 
dada por approvada. 

UP.KDIBNTB 

Nlo ba maMria ele espedlen~e sobre i 
•esa. 

lnti!rlão da ordem do d ··a 
O Bl. ~JLV"- JPoans:-Pede e tbtem qae ae 

faoa invenlo ela ndem do dia no aenitdo de 
purar para a 1. • par te o projeeto n. 83, 
'filio nl., ier o mefmo de aflrer debate e 
nlo prejudicando por iseo a discas~lo 08 
emendas do Bentde nem i pt'()poafçllo n. 45 
(orpmento). 
APRESENTAÇÃO DE PAltBCER.Bi D-AS COJlMJS iÕB~ 

o fR. SILvA FonTE;:-I!m nome dacommis· 
slo de Petlçõ ~ P, envia á mesa o seguinte 

• Parecer n. 119 
A Commiu~lo do Representfçõ ~s e Peti· 

ções, a .qoe foi presente o requerimento d.e 
d. Ambrosina Mendes do Sousa, pedindo 
perdão do alcance veriftcado na~ contas do 
seo finado marido, J aqnim Mandea da Silva, 
ex-::ollector do município de Santa Rita du 
8apooaby, é de pareeer o reqoor qoe a res· 
peito se JIOQam informações ao governtt. 

Sala das Commissões, 2 de se~mbro de 
1909.-Silva Fort~P.-Igoacio Marta.-Jayme 
Gomea.-A imprimiNe. 

N!o bavend\l projactoP, reqaerimentoP, In· 
dioaoões, interpella~~ea oo moçõ;,a a serem 
apresentados, passa-se â. 

DISCUi!llÃO DE REQUBRWINTOS 

Parecer n. 17 8 
E' lido, posto em discoss!o e sem debate 

appro~aclo o parecer n. 178, da com halo 
de C:>nsUtaioAo, Legislaçlo e Jostlça. reqae 
rendo o arcbivamento de oma reprrsentaçlo 
em qoe Q:lirino da Silva Braga, escrtvlo do 
paz do dietricto do Divino do Caraugolt, peite 
a revoga_çlo doa aru . 2. • da lei de 90 de 
&~"Oflo de 18.>Ô e 2. a par &e ft O al dn de c. n. 
fl.886, de 7 de m2rqo ae }sgs. 

a tórma da invertt.o da oreem do djt, 
concedida pela Camara, pua-Je á. 

f, a tiUCUI&ãO do projtCló fi. . 83 
B' Jido, posto em 1.a diacOJslo e aem de · 

bate approndo o projecto n. 83, aoctori.Jan· 
do o Presidente do .&1'-do a conceder li 
oenoa ao dr. Antonio José da Conha, reitor 
ao Gymnasio de BJlrbacena.-Volta o proje· 
to á coumifs!o. 

O o. sn.u. FoaTEi, peJa c;rdem, obtenclo 
orceocla, apre8enu, por par&e 6a commiulo 
de PeUções o aegalrite 
Parte"" ' ~Metida para 2.• d!'s'.!WI4o do 
· "projeclo n. 83 
· .\ coamilslo de ae~reaen\lçllaJ, Reqnerl· 
mentos e Petições., 6 qual foi prasente o pro· 
jecto n. 83, approvado em 1. • diaoo lo, o11e· 
rece-o para 2.acli8ooaslo o<m a mesma reda 
colo e oma emendt. 

Sala das commlu.õee, 2 de setembro de 
1909.-Silva For~s.-Jayme (jOD: cs- Ignaelo 
Morta. 

B•e•da ac proj1cto n. 88 
Bm vts de: metade doa vaneimeotGs-cll· 

ga se : com or dcnado. 
Sala du commiuõea, 2 de s~tombro de 

~(9.-SUva Fortes.-Jayme Gomu.-Igna· 
elo Morh. -A l•priroiNe. 

Passa 88·1 
2 • PARTB D.\ CRDEM D:> DIA. 

EJIINDAC! DO t:BNADJ AO PR·~ JBCT.> N 72 (P&O 
POUÇÃO N . 45), DA CAHARA 

(Orga..et~to do Enado) 
!.' ann-cnciada a contiouaçlo da dlacwlo 

das emendas do Senado ao projaoto n. 72 
(prop,.içlo n. 45) da Camua, robre o o~
men1o do Ratado para o exerc!cto de HHO • 

O ar. Senna Figueiredo :-Sr. Pre· 
sidentt, rapidaa ser lo as consideraçõea qoe 
terei de r. zer Eobro as ea:enias apresenta· 
das pelo Senado ao projecto qoe orça a re· 
celta e tha a despe•a -do E tado para o fn· 
tuto f xercicio de 1910. o Senado, apresentando aJgamas emeuda 
a receita, apenas mcdiftcoo a somma do im· 
posto de indostrias e profl :Eõe@, redozindo a 
d.e 1.800 oontfs para lr560 contos; em com· 
peneaçlo, o Senado tambem apreeentoo ama 
emenda aogmentando maia oma rubrica á 
receita sob o titulo de cJoros de emprestlmo 
ao Banco de Credito Real de Minas Geraes• 
e na lmportancia de 240 eont-os. 

As emendas 3. 4 e 5, nlo necessitam de 
jostitloaçlo. · 

A emenda n. 6 diz (li): 
cAo art. 7. • § 1. •, o. 11-acorcaeente·se 

'"·ftne: o gratiftcaolo ao bibliothecarlo e es· 
crivAo do Tribonal do romoçõeF, na Impor· 
tancta de 600 000 para cada nm dos resp!· 
poctivc8 cargcs. ficando anneudos aos 1e01 
vr ncimen~c.s .• 

Como a c lu ,, é ama simples emendas 
es~lieatlva. 

Diz a em~nda n. 7 (liJ. 
cAo art . 7.•, § 1.•, n. 'li. 
Sobstitoa-se peh J egointe: Pessoal e U· 

podiente c'a Secretaria da P lioia, Gabinete 
de ldentiftcação e Rstatietioa Criminal, cinco 
dellstciaa aoxlliarts, Eendo nma na cidade 
de Passos e lljoda de ooeto tos dele,..ot, 
fnol .. lv6 collaboradorcs, ti6:06C $00(1. 

Gomo os meos collegas -vêm, essa emenda 6 
moih ~imples, como voo êSJIÜoar. 

N.lo tendo podido a commiaslo fnololr nec-
ta rnbriea o8 serviços qae corriam pela de 
d1Hgenoia.s poftdaes, gabinet~ de idenU4oa· 



910, etc"' fu abrir ua ore4ito aopplementar 
oona~ante de om artigo qoe o Senado man· 
da aopprlmlr, em vlata de w dotado a verba 
coa a qoantla nooeuatla para o Eervioo. 

A, emendaa, DJ .. 8 e 9 reaoUam da lei de 
Porça Pobltta e cliapenaam qoalqoer jnatlfl· 
oatlva. 

A Emenda n. lO lr•u ele 1llll auxilio ao 
hoPpital da cidade de M&rianna. 

A emenda n. 11 dispensa jor.ti.ftcaclo 
A emenda n. 12, manda anpprimlr oa 4.001 

qne tinha de gra\itloaçlo o aecretarlo do In· 
tornato do Gymnaato creio qoe deve ser 
accelta, si for accdta oma oo,ra qoe ftu 
01 nncimentt s do aeoretarl(', 

As emendu na. 13, 14, 1&, J6 e 17 dillpen-
aaaa J~atitloaçõea. 

A emenda n. 18 consigna verba eapeclal 
para o c Curao Fondl mental de Iostrocçlo 
SeoJ1DdaJ ia ~ e ti' para o c lDstUnto Ptotls 
atonal~ como crtá impreeao. 

B' oma qnêsUo qoe a commieslo ele R~d&
OQio poderá l!anar. 

AI emendas na. 19 e .20 conúgoam anxi· 
lica á pob:-cza. 

A do n. 21 eleva a vetbi io Jnr.,s a • . • . • 
._7<W:286I300 e devo nour qoe esse accreaci· 
mo foi vorillc1 o na Secretaria das Finan 
ça1 nlo 6endo tomado em conalderaçlo pela 
oomahsio em 3 • diEcoulo dl,) Oroamento, 
pelo far.io do nos o Re.Jimento probibir au 
g•ento de despe~as na ollima dtacoselo. 

A omon ta n. 22 reduzia a imporianoia da 
aJLortiuçlo a 1.115.6721140. 

Embora nio Faiba uplicar o motivo desta 
redno\ A.o, a eon c:lho a cua aocf: itar a 
0111enti p rq ao bnend no projocto credito 
aopple entar i csss rubric t , n ct s > do iu· 
snfdcion d , sopprirá dle a flllta do verb9. 

A emenda n . 23 rranda ~&ugmcntar em 
501000 os vf noimentos do revi or th olaclo l\O 
M(,.aa Gerae1; Mcbo ~te dida j usta. 

A emecd n . 24 angmenta de 210:~19~65! 
a 410:219$652 a r obrica X KXII; do § 2 ·, do 
art. 7 •· que se r fero a apo enh doriaP. 

O angmento é resultante da lei n. 8, ad 
dtciond á Constitoiçlo, qoe r estabelece as 
aposontadoriaP. 

A emenda n. 2~ . r911ot: a verba c Obru Po-
bUcu ~ a 600:000 000 condiçl o de serem ai-
gana servi ço8, como pont es, estradas e to-
dos os que d rectamento se r efdrem ao dos· 
envolvimento economieo do E tado, f c! i,oa 
pela vet bl do n. XKXII, do 2.·, do art . 7.0• 

A emenda o . ~ 6 é uma simples alteração. 
A de n . ~7 mand dar 10 contos ao lasU· 

tato P.>ly tecllnieo de Juiz de Fóra cost eado 
aJU por di t inctca padre e onde Ee ministra 
além d f n, ino secondarJo modela~o pelo 
Gymnasio Nacional, coobeeimentoa pratieoa 
ele aeoba nica e do ol e ctrfo i~adt-. 

0 ~R . NELSON DE 81nofA :-E O auxilio 'fiSa 
espeetalm l'n te eaee ca ao t eebnico qoe é o 
primeir qne exiate no E)tado por intciativa 
pariicola • 

O sa . SEDA FIGUEnlRDJ :-Devo informar 
'- C '11 qoe e o e h baltoimento aeceitari, 
Dlo eó 5 alamno g ratnitoe conforme (XI.ge 
a emen4a. mas aim lO ou maia. 

0 lR. ~011 DB SUNA :-0 IDDO P181atlo 
Já eaieve o ar. Seoretar io elo ln~r{or por 
occa~llo da inet811açlo c a. exe. tomou o 

compromisso de aoxllfar a bella inlolat:va 
de nouo1 pdrtcfop. 

0 ER. SENNA FIGOl<lhBDJ: -Portanto, ent n· 
elo qne a emenda deve ser a.cceita, oma 
ve1 que ella vem beoetlclar um cuno novo 
entre nós e que pode preatar ao &t11do bons 
serviços. 

0 SR. f\BLSCN DI SENNA :-Para NB8 bdi· 
tc.to P'sso tnrormar a v. exó., ~~ mo J.Cr· 
mitte o aparte. qoe at~ a E. P. Leopoldioa 
se compromettcu a admhiir cs pril!ldros 
teeboicos tlli diplomadoe, ~.I. é o spre~o qco 
'V'Ie tendo ee•a nova esoola. 
0 I R. SENNA FIGUIIlRBDO;-A. e11 enda D. ~ 8 
refdre-se ao Externa\o elo Oymna~io e á E&· 
cola de Pbarmacia. 

A de n . 29 manda qoe a qo,ntia neocs· 
aaria para o mobiliaria deah c.mau 8!'ja 
tirid& da verba cObras Ptlblicaf~. 

AebJ qoe devemos manter a di· po-içlo do 
projccto qoe manlaabrir om' crJ"iio eape-
delp&ri .s-1 ftm, virto qoe a lmportancia 
v:ota.cla para obrn .publlou c!o'"e ler emprc-
g!.da em despesa dos e cuactt>r no EaSaad ). 

A emen!a n. 3ú nlo precin j r. st' tlllaçi'>, 
é reldiva a C\lonomia interna d coado . 

A emenda n. 21 relere se a rcstüut9Ao á 
Camara Municipal de Juiz elo Fóra. 

J. emenda n. 32 õh: (li) : 
c\o art. 11, r. IV, acortts:eot€·se in fine: 

e respectivamente: correndo as dC>spcsu 
pela verba do art. 7.·, j:l2.-, n . XXIII•. 

Diz o art. 11 (li): 
cA t 11. Fica o governo aocto ·i.zado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ... 
4.• A tbrir um ort'dito a ·é a q •1ant a .to 

quarrnta con os do réis Ja~a t~ z í' r .c áJ 
dcr.pesu a EC roalil t r.?m c m o CJngrPEso 
BrasHeiN de Medicina o C rorgia a rennir. 
so nesta Capital em 19 !0, o a conceder, E i 
j algar convenientCI, o aoxilio do 10 contos 
de têis l Sociedade Mineira do Ag!'icul tura 
para qae preste os servi9.>s que t m em mi· 
ra, fi cando para ieso aberto o nr co·sario 
credito. 

Rc;Cdr e se esse n. 4 a., ao-xiJio da fociccfa· 
de Mineira de Agricultura. a emenda d-. Se· 
nado manda que esse ao-xil io se j' tira to cta 
verba desünada á propaganda. economica do 
&tadJ. 

A emenda n. 33 manda sopprímir o art . 
12 que, em vista da em onda n. 7 deve de· 
sapparecer. 

A emenda n. 3i diz (ltr. 
cAo art. 17 .-Sobdhua.-so pelo ·sPgllintl' : 
E' anctorirado o governo a liquid~~r co!lUB 

com a Prereuora de Bd!o H >riz nt r-, lev&L· 
11o a seu credito obras et.tadoars ue bija 
f E' i to e a exonerar t obl ou par chtLJICDl o 
aos fonccionarios J. nblicoe do E' ta tio o di 
Pr<.f "ara do pagamento da divida pda 
OJt struoJ!O das c a as edifior.das por m '>tivo 
da mu1ança da Captt~ol.~ 

Bmtora o diapositivo ds Camara FE'ja maJs 
liberal, nlo Ite parece que bfj' ioc n v c n . 
eJte OiD accettarmoa a emenda n. 3l. 

.Fica bem claro qlle a medida con !gnatfa 
flO snbr. titnü YO do Senado ' 6 é ex t< n h a ao e 
fancciODarloa qne btiveram ctfa pelo mo· 
tivo da andança da C.pital. QOér f8181 es 
tejam actaalmente on nlo no exercic'o doa 
cargos. 



Prova me que em ntda altorari a aocelk· 
oto da emon ·a do Sonadr, de vez que a me· 
dlda noll!l cc.ntid.a fó aproveUari aoa actoaea 
fanocionario3 o a a aqoellea qoe, embora dei 
xand de ser eervictores do Betado, concor· 
ram com as contribnt~ões menaaes. 

Afls particularct, aos possuidores do casa 
por ccs ão, não aproveitat ã > os flL v ores da 
emenda. 

Ai o no art. sob3titoido peJa Emenda n. 
34. man !fou a C11 mara quo o estado entrasse 
com t qua oü 3. para a Pre!eitor& da Ca· 
pitll l: po · n . o en~tdo eoten.1( a quo a im 
po r1a t ci . fi ari a arbitrio do poder execa · 
t ivo o não vcj 1 mal algum em ai acceitar 
ra'!a medi da. 

A Pmond n. 35 é de !::leU compreben !o. 
A ri o n . 36 manda sapprimir o art. 22. 
Ent u o ena o mandar sopprimir a 

dispo i à da Cc1 mara que concedia aos ool 
lector o escrivães rlo collectorias um pe· 
qoooo an 11io nos inventarias ••• 

O f R . BEtT R DE Seu· A:-Sobretado quando 
r oram p i vados agJra de custas e ootros 
actos. 

0 SR. SENNA 'FIGUKffiED>. •• sobretudo &gO• 
ra que varia do soas attribolções passaram 
aos pron1otores. 

A sim sendo, a. Casa resolveri como achar 
justo. 

Diz a emenda n. 37 (U): 
cAcorescente se onde convierem: 
Art •••• C'ntioúa em vigor o art. 14 da 

ci n . ·56, de 20 do ~> Otambro de 1902, fl.can-
clo o Y. ·e rno aoct~riz ':i do a despender qoan-
tia _ ol á fixada no art. 16 da lei n. 301, 
ao 4 c iH t embro do 19CO e do mesmo modo.• 

A P' ~· o i· o rt e 38 emenda mando i. mesa 
Ullila •'P r '~ n t .t ão que ~;e acha na pash da 
commiesão n igoada pelo padre Oeraldo. 

A mr. nda não é mais do que o compri· 
mento do nm contracto pelo qual o E tado 
é o rig ·ct o a t'onstruir oma egrC'ja nesta ca-
pitaL 

A o en .l n . 38 diz (76): 
cArt .. . . Os auxilia res da Dlroctoria dA Fis·· 

eallzar;ã o o a jndante do chefo da contabi· 
litlado oa ocr t nri ds.a Finanças ~ ã eqai· 

:!t'ados ao p i ci ro' csc t·iptu r r1o para 
o c IT i o do po c rem, c )MO est9e, concorrer 
ás p L"omoçõcs .• 

Egs omond a tem por fim corrigir ama in-
jaetiça do rC'g olamento que modificou a Se· 
cret ria d 8 Fi : a ·· c as, q ao deixou de parte 
08 a xili rcs da Dlrectoria de Fiscilização 
qoe 1ê direitos guaee aos demais runcclo· 
narios, o que faz crc quo a emenda deve 
ser acceita. 

A emenda n. 39 diz (fi): 
cAr t .... N s cau as referentes ao esta.io 

das pcs:oaf!, cem o as de divorcio, habilitaçlo 
de herdei ros, ps g r-: e-á, na secretaria da 
Relaçã lll oio preparo, como nos aggravos. 

Os funocion rios remunerados eó t erão 
direito á porcepr;ão do metade das castas, 
deven do rocolhor-se aos cofres do Estado a 
outra metade, salvo o disposto no art. 3: 
da Jei n. 249, de 28 dll junho de 1899.• 

Pelo df pr sitivo da emenda "ê-se logo que 
~lia dispeD S!l qaalqaer jastitlcaçlo. 

Dll a emenda n. 40 (li): 
cArilgo. Fioam Jlxados em 4:0001000 oa 

vencimentos do secretario do Internato do 
Gymnuio Mineiro. sem direito 'gratifioavJo 
que Hm como blblfotheeario, de 600$000, e 
a ~e 4001000 por serviços extraordinltrias 
de guarda-livrou 

A emenda 1ll:a em 4:0001000 os veocimen· 
t s do secretario do Internato lio Gymnado, 
sem direito aos 6001000 que elltl recebe como 
sendo bibllothecarlo e 4001000 por serviçlls 
de goarda·lhros. 

Vence esse tancclonario 3:2 O 000 de ven· 
ci entoe e 1:0008000 de gratificação por oo· 
tros servfç s, e o Senado, fixando os seus 
vencimentos em 4:000IOCO, dcl:u ver Qlle ha 
para menos oma dl11erenoa po 2001000. 

OER . Jo' É ALvEs :-DUrerença a favor doa 
corres publfcos. 

0 SR. SENNA. FIGUBIRBDO: - A approvatiO 
da emenda n. 6 importa na acceitaçlo da 
emenda n. 41 qoe diz (li): 

cArtigo. Fica revogado o dfaposltivo do 
n . 9, do art. 115, da lei n. 105, de 1894; o 
secretario da Relação perceberá, nos termos 
do artigo antecedente, por tarmo de apre· 
sentação de autos, 31000_. 

Para haver inteira egaaldade nos venci· 
mentos doe tunccionarloe da Relação, enten· 
do que a emenda deve eer acceita. 

A emenda n. 42 manda annexar aoa ven· 
cimentos dos offl.ciaea de justiça do Tribunal 
da Relaçlo as graüftcaçõea qoe percebem, 
sendo de 300 000 a cada n•. 

E' sos 300$000 constam das tabellas apre· 
sentadas ao Congresso; mas figuram alli 
como gratificações aos officiaea de justiça. 
O Senado inclulo essa qoantia nos vencimen· 
t s de ~aos tonccionarios, deixando de esta· 
belecor &a gratificações. 

A commilalo acceita essa medida. 
A emenda n. 43 rctere·ae a questões de de' 

talbes das estaUstic~ que, semestralmente• 
devem ser fornecidas pelos no\arios, ta bel~ 
liàes, escrivães e o!dciaes do registro d 
bypothecas, conforme o art. 38 do decrei0 

u. 1.678, de 1904, procurando melhorar esae 
orvico e devendo, por isso mesmo, merecer 

a approvação da Camara. 
A a e n. 44 vfaa egaalmente melhorar o 

serviço das o:zposltõea 1grc-pecuaríaa e a 
concessão dos respectivos premio&, jncluindo 
n o numero dos prodoctos que podem ser pre· 
miados os reprodoctorea nacionaes das raças 
azinina e gtlllinaceP, oa lacticinios, o café, o 
assucar e o fumo. 

Nicgoem poàeri contestar qoe é justa a 
med da, porquanto oollima a proteeclo de 
indu trias nascentes entre nós. (.Apoiadol). 

O &R. 8BJ.TcR DB SousA :-E' tanto maia 
ju ta qoe são oa proprioa productou s que 
pagam os premioa. 

0 R 8KNNA FIGUBIRJlDO :-Perfeitamente i 
pois olles moito concorrem para a receUa 
do 88\ado. 

A emenda n. 45 isenta os eatabelecilllen· 
tos equiparados b Escolas Normaes do Bata· 
do da contribuição annoal de 2:000 OCO, 481· 
tiaada ao serviço da respectiva 1lecalizaçlo. 

E sa emendt, sr. Presidente, a meu Ter, 
&t'b•·se prejudicada em conseqoencta .da 
approvatlo de um projecto, . desta Camara, 



no qual já. se acha oonsnbstanol&da, com 1 o s:a. SBNKA Fx•UBIRBDO:-Na emenda n. 
mnho maior clareza e preoislo, medida fden· 45 deixaram de ser consignadas muitlls dla· 
üc,a, 110r9uanto elle determina as condições poaiçõea n~i8 e ealotarea, consian~es do pro· 
uecesear1as para que semelhante conceaalio jacto apresentado nesta Camars, ptGjecto 
posaa ser feita. esse que, eatou certo, ser~ approvado dcn · 

Base projeoto pende de decisão do Seoaio tro de pol'!cos dias, tornando-1 o anim ioutil 
o, dentro de poncos dlaa, eo:ã. alli approva- a emenda, qae, a meu ver, deve ficar prtju 
do ; podendo, pois, sem prejulzo da medida dioada. 
e sem nenhom inconveniente ser, pela C.a· O mesmo nlio so dá. com reterencia a do 
mara, rejeitada a emenda n. 45. n. 49 quo, c mo já disse reproduz intc ral· 

A emenda n. 46 aactoriza o Presidente do monte o proj cto da c mara devo'ld , p i • 
Estado a rever os c?ntractos de emprostimos s r approvada p::n tne ior cL'l ~ ri fuao dos 
co.IQ as c maras Manicipaos, em quo figure tr balho•. 
coJQo credor oa fiador, do modo a melhorar A emenda n. 5!1 aactoriz 1 o g .verno a 
a situação das mesmas Camaras, sem prejai - crcar postos zootochnicos oro d;vorcos mu· 
zo para o Thcsouro. niciplos do E bd.J, dospendo do com aes 

Basta a rost ricç!o c3em prejuiso para o serviço até 450:000 00 . 
Thezooro• para quo essa e: menda posa aer Sr. Presidente, ou declaro que a oommL. 
aoceita sem 10 menor inconveniente, procn· são não poderia acoeltar essa em c·n ' a quo 
rando·BO do t'arta melhorar a condições consigna a ma despess olovadissima, de crs· 
das nossas C maras Manicipaes. ractor permanente. 

A emenda n. 47 revoga o art. 2.· da tei O m . NELSON DE SENNA: - E eSJla despeuJ. 
n. 231, de 28 de julho de 1898, sobsistindo, deve ser custeada pelo mlnister io da Agri· 
porém, o paragrapllo onioo como referente cultora da União. E' um eoxiJío qu a U iiio 
ao art. 1. • de•e prestar ao Estado c nesre s •ntido a Ca-

Sl me tosse permittido, sr. President!?, eo mara já. approvoa uma indiceçã . 
aconselharia á. camara a rf'jeiçll.o dessa O sR. SENNA FwuErR~D" : - .Por r,., ta~ent e . 
emenda, pois que ella visa conceder Iotqs Passo agora a ror rtr mo a em n 1a v . 51 
a Wdos os empregados poblicos da Capital e dev? desde logo dizer quo n1lo me P !rcc 
do Estado, quando a lei n. 3, addicional à oppprtana a soa apnrov~~ã · ne.t .: wo rn en to. 
Cons\itoiçAo, apenas concedo o lotes e casas ~ vcrdad.e qoe. ella vt~a mdhora.r o no e. o 
aos fanc cionarioa que exerciam os seus car systema tnbu1i8no relatlvament á . expor· 
gos ao t empo da mudança da Capital, tendo ta~ão do café, fixando do vr.z .oss Hn posto 
vindo fixar em Bello H rizonte residoncia em logar do conservai o BllJ I.' ito ã. frequen· 
forçada. tos ,mudanças .annuaes. . 

sendo assim, não seria demasiado sappor E ama medida certamente dt >na d e~ ta -
que essa emenda é mesmo inconsti\acionaJ . dof ; ~as, no presentE' , 1: o ppor~u n . 

O SR. AYBRico LoPBs:-u Conselho Delibe· ~a1s tarde, ama U?_ootda a l déll, o c n · 
raüvo já andou legislando a respeito, con· grosso po e1ã. se manttcstlir c.bro o ts um · 
cedendo lótes a funccionarlos foderaes . Pa· pto com tod olaroza o segura ç ~ · agora, 
roce qoe é delle e sa competencia . porém, ea entendo qae a CtLmarr.. deve re· 

o SR. SENNA FIGUBmBoo:-Si 6 assim, cl)m JOitar essa emenda ou então de~tacal·a do 
maioria de razão doTA-ser a emenda rejei· oorpode orçamento afim de que a_ mesma 
tada. ... po sa ser transformada em um prcJ3C~o so· 

A emenda n. 48 retero·se aos vencimen· parado. . . 
tos dos lentes e outros funccionarios do Gym. 0 BR SILvA F•RTE :-St a tdéa 6 bc. a ~e· 
nulo Mineiro e bem assim aos dos lentes e lhor será., talvez, optarmos por osso ahuno 
direotor da Escola de Pharmacia, deixando alvitre . _ 
eu de me pronunciar a respeito por ser par· O SR . SENN A. FlGUEIREDJ · -Ent endo qoe 
te a qae a medida vae atleotar. nll.o. 

A de n. 49 é reprodacçlo de nm projecto 0 .3 nossos trabalho_s tocam ao sEu ter~.o o 
nue foi votado pe•a camarl relaUvamonte ea JUlgo de. bom avaso aconselhar postttva· 
, · • · 1 ' mente a reJeição dessa emenda. 
ao imposto terrttorta • A oommlss!o assume, desde já, o compro · 

O &R. ~.I!L~ON DB S&NNA: -Nesse caso deve misso de estudar oevidamente o assumpto 
ficar preJudicada, pela mesma razão que a e apresentar no proximo anoo-si D<as nos 
de n. 45. der vida e saude-, o ncratiz.tdll s e :n um 

O ER . SENNA FIGUEIREDo: -~as é qoe a projeoto, todas as med ida<~ que t eobam pr·r 
emenda n. 49 reproduz o proJecto em soa fim melhorar a sUaaçlio da no~sa l11voora de 
i!}tetra, o qoe olo se dá. com reta._! 1 a de caté. 
n. 45. . Si me for permittldo, pois, eu aconselho 

O s:a. Joi 'l LienôA:-Parfet~amente. O pro- a rejeiçlo deEsa emend~ o a approvacão da 
jecto votado nesta Camara 1m punha certas de n. 4 quo auotoriza o governo a modi l!oar 
condições para qae t..~ sse concedida aos êS· 0 systema da arrecadaç!o de imposto de f x-
ubeleclmento!l eqoiparados a isenç~o do pa· portação da café de modo qae o pt gamon 
gamento annual d~ 2:0001000, destma1os ao to se taça conjanolamente com a eobretue. 
serviço da respectiva fiaoalleaçlo. A emenda Esse imposto serã, portanto, Jlago niL 111 
n. 45 concede esse fc& vor sem nenhuma oon· tandega por ooeasiio da exportação do café. 
diçlo. Em tempos que nlo -v lo longe assim se 

o s:a. NELSON DB SmmA:-A Camara lavoo procedia; mas começaram a apparecer gulas 
soa ~atada votando o projeoto a que v. talsaP, surgi o em campo a espeoalaçlo, 
exo. ae refere; mas qoem nos garante qoA o frustrando essa bella iniciativa do3 poderes 
s enado approval o·á ainda este anno ? pilbllcos. 



Ag ;ra, po ·ém, qoe o governo está babili gpar a emenda n. 51, do Senado, qoe se nq 
ta do a evitar" espr colaolo o o a fraode, p l· &Bgaroo, &gravadora lla aitoa~o Já auga1 • 
dr"moa de novo, t~ ntar eaaa medida, in.to u : Uoaa. doe prodoctorett da csf6. 
sti11 ao encontro d11R deu>jos d s expor~ado· Como, enlre~aDto, o illoa~t"&do r~lator da 
rea de ct.fé que solicita• uma reduooto no commiaslo de OrJ&meD&o ~ o primeiro a 
re•p ·ctivo imposto e p!!dem qaeo imposto acon&elbar aaoa rejelolo,jnlgo d6tln C'BII&· 
eej-. cobr .. do ato nh ·r o café E a Camara ria!maelplaoaQiodoan,omp&o Do de lgofo 
b<! m •abP que, si ene Côr cobrado nas •IC•n· de demo trar 4 tnaoo .itabilidade da mecittfa 
dl'gas sotr erá., t .td.Dento, uma certa dl2ll· Nio teriamoa, ar. P o·tden~. a menos do. 
nu1 ão. vl.la em -otar um dhposieivll qoe cnUloane 

Nto coltn o arg1m ot1 d, qtlO O ltabelo:i -~ o Imposto de uporta~o d J c .ré e q11-1 regu· 
do (' S e ~Y tom ' de cobran78, veohl a ser la se o seu paglimento DO acto de::.ta.. 
b.1ix do u pr.?ço do café. Cl•ro é, porém, que t 6 mereceria o nono 

S3m Ih .o te or nsifioraçlo nA~ é do m Ile apoio ama me lida q ., vies e alliviar oe pro· 
ajo \:fie r a rPjoi\ ã 1 da. emeo ta n. 4, dos , ductorea dcs pesuos onos que e. tão ar· 
Dlldo, p r uant•• rót vemos quo o Esta.:to fie ruloando. 
MiDl S cobra 3 f,·anco sob·e o oa'• s 8 '/2 Ofo Nc!&sa que&tlo do trib : ta~lo do café, Dl'l 6 
ad-t:úlorem; S. Paulo cobra 5 rranooa e g ~~~ poasivellcgi. li r mala sem a prece opa,lo 
a:t- .,alorem, r, or.t ·otaot.•, o preço deue ge· pr_lmordial e dominante de proteger, pela df .. 
nPro. em ~ao tos, regub o mesmo que no m•a.ntçlo daa grave sas hxas tl :caes á classe 
Rio de J11 odro . agr1cola. 

A modsll"açlo quo so quer introduzir nAo A ce ~itariamoa a ret rma aoctorizada pela 
podor á, p i , iotl ·r sobro o preço do café; emeada •! nlo fosse a Uxa do estat:sttca. 
f', ai por catara o Hz r, nlo será. em qua.n· Sr . Prefi1ente, tanio se EJJl vista u pau· 
tsa cepu rto pr<>jo.-tlc~tr o uporta.dor ou o taa ngcntea e as tabellas de cambio ac,oaea, 
rtscCI. ( JJuilo bem ! ) a ri fllr ma oonstitotria um aogmen\o do im· 

A l'mea cl n. 5t auct.>riu o governo do poa•o de exporiaçl'l e vohrmos a auctori· 
Esttldo a cntrllr ou auoordo c mo da Unlão aaçlo quo r:o contem nessa ementa e pra· 
para o 11 n do ra vorocPr a In iu tria ~ide cala, repre eahrit, neste momento, ed· 
rJ•gic l n 1 E ta 'o dll Minas, p Jdendo nil 1irmoa do1 l•vradares um sacritlcio maior 
d•to 1 c . orJo ovacedor Quaes uor fllvo rea d·> qoa aquella. que jt. é presoatemeote in-
qne lb e parrçrm con.-ealentea e mcessa· soporcavel (Muito bem) 
r i lB . P11r is~o r 64, os repre eotantea de uma 

C" mo "~ a Cau, nos a emenda se procura da'! z n s mais direc ·ammte intoreasa4aa 
f11 v reccr um• io .J u tria naEcente o futuro no problema. noa desvan 1ce mo.J com a rc· 
sa entra oó3 o que re á, do rutur. , uma das eolu;Ao da com~issão do Orçi mento o e&· 
mai i 1 port n•es de Manas Goraos . poramolf: qae a C~1rara rejelt de fc&ct .,, eua 

e' . tl igoa, pol:!, d03 no .. os app lausos CS ê& ~me !:I da do Senadu para DOm d b te mai 
medada. hvro o mais amplo, com um estu.to maia 

Rota-ma sgora rererir-mo b. emenda n. co nvenient~ e mais pondera~o, resolvermos 
63, qu , é a ollimt que nos mandou 0 8ena· sobra ~ Onlftoaçlo daqoelle tmpo to e a tór · 
do ao projeoto do Orçamento. ma m~•s plaustvel do sua co b~aoça, com 

Neli• ao declara quo devem ser rectitlci · provetto re 1 o bOJlellc\o eii ~cn v.., para ot 
das as ~; ommss o r:eparadaP, para oonstitol· prodoc~orcs d~ES J genftrll,. 
rom propcsi~õ .lS disti ac ta!l, 1\S emendas SJ · ( lfuho bem· Muito ôem. . 
bre m teria e rtlnbas ao orçamento da rC· O r . .Jtt.veoal Penna . - Sr - Pre i· 
cei ta o tlu .ão da da pesa, ou qU·J con ti· dente, pedi a p I vra. t J Eóme ~. to pa ·a 
toam dt~p os i ç ão do natUr('Zl permancntt'. dar á C~tmara uma e.tph:ação cem rel .t ç~o 

NA.o c r. co de jastiHcaçA es a ea~ooda ao n. XX.X! laUra-a-do ar~ . 7.· do proJe· 
qoo co :1 !! i ~oa medi1.to qoo tom Rido sempre 0!0 do OrQ~m~n~o, afim de Htt r o appue· 
po ta em pratica, na votação de ·orçameoto3 ctmen to do d~ndaa futuras. . . 
a;tort.o rc - do ac orda co:n as praxe ~ desta Eu qooro d ll.\\r b~m claro quo o aúxtho 
L: ~:a ' do 2: O 00 COD)lga~do ao h E-plt.al de 

T J; minao ' c-, r. Pro id nt , eu peço des Além Parabyb •, de3t~aa-le ao bospi5!ll de S. 
culpas & 1s meus il lu ~r a dos c 111 Pgas por não B.ll v a lo r daqu.,lla Cl Jade o nA~ a . outro 
baver ri to ju tlHca ;ãJ teaia cl Ara 0 d .t . qualq or quo por p rvoatura &.Ih cxt ta ou 
Ih •,ja das omoo 1as do S Dld-J... von,h asa ruo_dar. 

Vcn : - y. cxc . IJciJou per(eitallente B .bam jusLttlcalo esse rue~ desejo, ar. 
o a t.Jm ,. to. ( p· ia-1~ gerau; . Pre tJeatl', porqoaoto, ao ~ot pt_tal de_ S. Sal· 

. . _ , . V.&dvr, de Além Pll r •byba. Já Coa con 1gnata. 
O >R· · li. . :-IA F.G u &IRBD_ > · ·• de v ido ao. es- em orça monto a:1tcrior, uma verba d('s tfn2.· 

ta. .o al.oom '.,11 t '. P;o }flrt . d.~ mtnh~& Bt u · d;-' a auxi lia!_- ; c_, entretanto, um ~utro b'q•· 
QUC nA~ me ..- crmat.o aLo.,~. .mJ P r mata p•t~l , que llt 1:10 lD ulloo do·u"'la hora para 
t c.mpJ. , . . optra, procurou receber o dinhoilo que Dlh 

R.tm~ t pll .o, a' m1abas coo-tJeraçõe lho era ~!estio do P d:l fa Gto rec t ben-:> 
eo Qtaa 10 á Mil~ a r<>pr!lseat çlo que se quando pJ. so aa~E'g~ ra r que a 'intentAo d; 
acbavtl .m poder .i a oc m!Diln lo> de or~-.men C ograsso era conosdor ·au~tlio ao h apihl 
to. ~el~tltva á ~ mco.~a n. 3?. do S. S.1lvafor, poiJ quo e sa medlda tol 

( Mu•to btm · mu• o lnm · ) inclui.ta no orçamento, em oooaequenoia dQ 
O r . Reitor de !I ou a : -Sr . Pre t uma e monda 1a qual ti v e a honra de ser o 

dent-", era pr po•ito m: c e dos meus illus· anctor . 
t acfog compo n~eirca do represfotaçla qo3 Pata evita•, pois, qU\esqoer davidaP, 80• 
constituem a bancada do 2. · 'istrloto, t•pn- bremanelra ineoavenienCett, e que p :rderAo, 



Uh'Es, acarretar a rêproiuoclo de t&cto ·de Mlnu e o do IUó, loota com dlUlcaldad.e~ 
tio anormaL eu qnero deiur bea trilado para aclml"ir, Em auu otlloinaa e ina~· 
qne o aoxilio de 2:QOOSOJO, OODtUte do n. çõea, proaariouaea brMlleirof;. e ..t'ndo ao 811• 
XXX.ft leitra 4 elo art. 7.0 llo projecto de oontro do Jnaüttrto Polfteehoino ele Jal1 â · 
Gl'ÇaWnto, é deatinado ao hoaplaJ de s. Fóra, promeUen. eegondo no• cmnatl, qae 
Salvador, ele s. Joelt ele Alllm Panhrba, gcn· dar& oolmcac;:l~ .. cargos pratiaoP, aos 
fol'me o intuito do legislador. proftuiona""alli dtpJooaclo•; e tdentioae vm· 

Bra er.ta a declançl.o qae Unha a fazer. tageus poderio os lnioroa eugenbeiro• mo· 
(.VuUo bem). chaafcoa e eleotrloiatar, aa.bidoa do IDBtitnto 

O ~•. Senna F'IRnelreti4Y.-Sr. Pru · de Jai1 de Fó ~. obcer das poder-oa-.e Compa· 
idenk", o mea collega ve• lembNF-ae de chias do Morro VeiU, Ligbt and Power, e~o. 

ama representaçlo qae eatava eoa a com· O ar. dr·. Secmearic.-do,IAteriol', em aomtr 
mfaalo e referente ao bOIIJitiJ de s. Salft'dor, do Preaide-nte que entlo ~ba as re~eaa elo 
em 8. Joeé de Alélâ Parabybl, que- pasao poder Elll Minas, o di ttncto minetro ar. 
qc ra á Mesa. Bae~ ~!'aa.dlo, pnomeiteo.._q e o,E;tado, ama 

Ainda, ar. Presidentt' ba ama ccnfoslo vea mloiado o curao dca.lnailtuto Polytechoiao 
sobre a aobvenç!o dada't. ca sa d& Caridade e d.a'li sabidos os primeiros prodasionaes 
de AlfeniB. diplomadotr lhas clari&.lD&r.e&so om carpa 

Lt. exJatem dois bospitae~, porém. o Con· convenientes ao apet f11içaamento de &U\ 
greaso só dá aabvon-o á santa casa de .Mi· carr eii •· 
eerloordia. . A C:lmp uhia de El(lctricidacle• de Jaic ele 

Assim sendo, 1 a ·a evitar e t g &nos, quero P'órt, dlritttda peb nosso dtgao ex-coUo:ga, 
qne ftqoe consl& t. ado nos Annae1 esta de qae unhaalaeoto nesb camara, o ~or. clr. 
chraçlo de qoe o eetabeleoimen\> pio da Azaria8 do Andrade, egoalmente fa.TOrecea o 
ctdade dJ Alfenas, sg.bsldiado pelo Congres· lnstito.io PaJytechoioe, c!D n, J10Dci3 f; dit· 
sr, é a 81nta Cua de Misericordla. (Muito po&i~lo do mesmo cs seo8 1113chio · moa, •• 
bem). soae--iost;~Jla õea- e urina!', comCl ainda pro· 

O ~tr. Nel•on de Senna: -Sr. Pre· mettendo e.oUooaç!o aoa p~fiasionaes neUe 
ai dente, e a venho tio sómente jostif!o!l r o diploma de a. 
meu vo o fervorotllllente t'.noravel á emen· v~, portant(l, v. no, ar. Prt aidentt', que 
da n. 27, do Senado, em relação á soa se · so trata de um desses auxtlios qne nlo pl'e· 
gunda pa_rte. . oisam do Jaetitlcaolo ntat& ClBa; ml8 a mim 

A conu~naçlo do aoxlllo do 10:0001000 ao me ic-onmbta. até como pro 'a de gratidlo á 
novel I l6tltoto PoJy~cbnlco de Jutz <W Póra, honra lmmereoitta (não apoia!W•) que re(e · 
á cuja cre&\AO me t 1 dada b!l poucos me· bi naqoello lnetitoto, a mim me Incumbia 
zes a sabida ho~ra do aa~istu como P ra· trazel' e tas palavras de caloroso apoio á 
nympbo, é nma JUSta medula qao !em ao emrnd11 do senado. Penao qne tó orean1o-ae 
enot ntro do nosflo deaejo de. estimular, losiltutos des!la natat't za, ar. Pro idente, ·é 
qonnto p1&Fivol, a edaoa9Ao pratica, no S9tl· que dtftniUvamente iremos noa integrar no 
Udo to bntoo, dos notaos jovous compltrio· oon~orto das patrta-8 novato ,._ lato é, du na· 
tas. . cionaltdadea qao se formam ao calor fecundo 

AqnoUe lo htuto, montado com capriebo o do trt.balbo, deatraindc-ae o pPejclz~ da ba· 
esmero ~o r homena habitnadoa ao 'rabalho obarolice acioea e creand.c-sa homens capa· 
e ao ('ouno p·attco, a b a direcçlo ~e um zee e fu rtes de fazer ta:mbem o Brasil um 
doa mais no.t vels pbyaio~ CJ e eleotrtoidaa paiz capu e torto, no concerto mandial das 
do D08Bo pa1z, o ar. p~áL Mathias WUlqms potenciu. (J&Un bem). · 
auctoridade reoonboctda no auampto por . -
competencias da ordem de Aogasto Ba~bosa, Ets ))orque voto por ousa emenda e es· 
de costa Senna, de Henrique Morile e de poro que a .Camara dos DJpotadoa, oomo 
tantos outros prot d&E orel braaileiros de re percebi pelas ptlnras do n bre P esidente 
nome qnasi qoe diriamos mandlal; aquelle da oomr:vtse!o de Or~ameoio, egual:ante a 
Inat.itoto, sob a direcç!o desse modest-o 6 sa· secunde oom soa apot~, votando erba de 
bio sacerdote, é cep~z de preatu 08 melbo· dez contos como aoxlho an~oal ao lnstito~o 
ree aoxilios á edacaçi') indoatrlal do9 ftlbos Polyt~choioo da ci~atfe de . u lz de Fóra. 
nlo só desta E tido, como de todo o Bra.siJ. Remata!ll\o as mtnbas palavras, sr. Pl"a&i· 
(.dpotados ; mui to bem !) dente, devo ain ta dtzer, c"Jmo reforço do 

Dotado oo laboratorioP, gabinetes o appa aparto q~e dei ao prosado ~ollega, sr . Sen· 
relbos modernos e apertelocados, com vario& na f.llgnetredt': al.lbo q.ue mUttam ~a mesmta 
ollrsoa ioteiraii.eote pratlcos da- meobanica, rnõas para q~e accntemos aa emn~Jas de 
agrimensora, clí otrtoidadP, arcbio\etora e n.s . 45 e 49, v1o 1a'J do Sena-i'O ao \)roJeoto do 

. artM; modelado pelos hstitutos ooogt"neres Orçamento. 
qoe e.Ji tem. na HoUa'Oda, na Ioglaterra, Da o· se o meu. illustrado oolttga, e eafolto 
Allellltnha e Amerioa do Norte; o [Qstitato as ratões dadaP, qae i por JP.Otivos d · ordem 
Polyleclnúoo do Joi1 d4) F6r., no conceito ft oat, par a tavorecar a melhor arrecadaç,ao 
do exmo. sr. dr. Secretario do lnurior, qoe dCl imposto territorial, qae a C11mara den 

. ao mesmo fez honrosa ieUa· em abdl olli · acceilat' a emenda n. 4Q; mas. eu pé011o 
mo, a no conceito de todoe que aUt t6m ido, qlll', por ,ua vez. a emenda n. 45, que con· 
6 am cl, 8 et.tabeleoimeJ. JDai!r 1U'oaú&ao· •igaa ama medida reoe'blda com tanta ~oym· 
ru.cte QOIUI ae têm areado no E''-clo de púbia em todo. o &.bd.o. ( apofados ), de'fe 
M.t12aa Ger.tes (Apc;fado.r). tat~~bem ser mantida n9 O:çamentoporqum-

A.Compan.bla cLt-opJ din,a RaH • • qoe ~ aingu m noa garante qoe o @enad() ptts• 
tenta ·elc!ctriftoar as soas Uobu, •pr~ve1 n- aa. J'az.er tranaítar e.m tres ótsoue ões, ainb 
do as quédas do Pa~thyba entre o P.stado eate anno, o p ·cjeoton. 69, no qoalse ath~ 

A. C. --42 



concretisada medida 1imllhan$e i. da emen• enoioao 6 probidoso de aeos cargoa, essa 
da n. 49. conventencia sooe de ponto quando se trau o ~R. SENNA FIGUBIRRDO : - O Ben&llo ain· de tuncctonarioa a qoe incombe a arreca· 
da tem que votar dsfferentes medidas e ap dao&o e guarda doa dinhelrcs publiooa. 
provará certamente o projeo~ . Por Isso, votei contra a e monda do Sena· 

o sR. NBLsoN DB BBNNA : - Ea, todavia, d<k achando muito salutar o disposit vo da 
nas duvidas, prefiro votar pela approvaçlo Camara, que remunera servio~ a, deeses servi· 
da emend, , qoe manda tsenttr as Escolas dores do Estado cojoa intere1aes o Congresso 
NormaeR equiparadii.'J da pesada contribuoJ.o aciba de golpear f•Jnliame c.te. 
annual de dois C( ntoa de réis. Votei, portanto, contra a emenda do Se· 

( Mr.dto bem! Muito bem!) nado e, em con seqoencia. pelo restabeleci· 
O r Heitor d .- Sonsa:- Sr. Pro mento da medida a ioptada n:J. Csmara . (Mui· 

sldent P. a reclamação, muito procedente, d t ·J lem !) 
nosso ill uatralfo colloga rr si dente em Sit.o O sa. SENNA FwmuRBDO decfara em seu 
José do Alé m Po~ rabyb , foi o anno pa~s dC', I nomo ~ no do sr . Ndson do Senna, terem 
attendi a pela commisaão de Rcdao~Ao ; o 1 e abshdo do tom r p ~o x t a vdação da 
ainda e to anno, redigindo afinal o projeoto I emenda o. 48. 
de Orçamento qoe se destlnava ao s nado, O SR . lGNACio MURTA ped C' que se ~onsigne 
eu decl r. i do p roprio ponho, como relator na acte. ter votado a fa!or das emendas ns. 
dos a. Mmmissa:o, na rnbric tt d cSocerrros 45 e 50 .-Seri.o attondados < s nobres depu· 
poblico~• qae o auxlio de 5:000 000 para a tadoe. 
construcçào de um pavilhão para o trata · 
mente do tuberculosos, em Além Parahyba 
se de tinava. ao hospital de S. Salvador . 

O SR. JuvBNAL PBNNA: - Perfditameuta; 
mas eu me referi á. verba de üUXilio á po-
bresa• , constante do n. XXXI, lettra - a-
do art. 7 . ·, § 1 • •, do projecto de Orça-
mento. 

0 ER. HEITOR DE SOU3A: - Nessas condi 
ções, l! Í p, rvantura sub ir por esta Casa á 
eanccão presidencial o projecto de Orcan:en· 
to, en desde já. declaro que uniformi7.arei 
esse ponto, f11zaado não eó na rubrica do 
cSoccorros publicas•, como na de causiJio á 
pobreaa•, a declaração expresoa das quotas 
destinadas á associaçlo que mantém em 
Além Parabyba o hoapit.al de S. Salvador. 
(Jluito bem !) 

o sr . .João Velloso (n!o devolveo o 
seu discurso). 

Nioguem mais tomando a palavra, encerra 
ae a discossl!.o e passa se á votaçlo das 
emendas que são approvad&s, com excopç!o 
das de ns. 29, 36, 45, 47, 50 e 51, que são 
rejeitadas. -Devd vam se ao Senado as refe · 
ridae emendas. ' 

0 SR. NKL'iON DE SB 'NA. requer que se COO· 
signe na aota nlo ter tomadÕ parte na dis· 
coss!o e votac;!o da emenda n . 34. o sR . Jol.o VBLLoso pede egnalmente que 
fiqfle consignado na. acta ter-se abstido de 
~mar parte da votação da emenda n. 48, 
na pu te relativa é. Escola de Pharmacia. 

O s r . Heitor de Sousa :-Sr. Prosi· 
d ~ nte, o artigo do -proj ecto de Oroamento 
que a emenda. n . 36, do Senado, vi•a suppri 
mir, coosigoa uma, remuneração aos coll · 
ct-. rcs tJelcs seus \rabalhos, nos inventaries 
adminh- trati \'Os. 

E'l\a cam!:!,rl votou, ba poooos dias, ama 
diaposiçl!.o que sobtrahe aos oollectorea parte 
consideravel de acaa rendaP, trans'erindo 
para cs pro111 otorfB de jostiça as attribni· 
çõaa quo aquellea tinb&m de runcclonarem 
noa inventaríoa ju~ic:aaea e nos feitos civis 
de qudquor natareza, de modo qne, aeceltar 
agora a emenda do Senado, será aindalreti· 
rar uma pequena parcella dos rendimentos 
qoe têm $ae.s fonccionarios. 

Si todvs os fnnccionarloa devem ser muito 
bem remunerados, para o exeroiclo conscl· 

Urgencia 
0 SR . EDUARDO DJ AMARA L1 pê!& ordem, 

obtendo urgenc ia, por p.1 tto da eomwissl!.o 
de Redacçlo, apresenh a s guinte 
Parecer e redacção fina l do projecto n. 70 

da Oamara 
(Proposição n. 44) 

A Commfaslo de Rlldar ção das leia a que 
foi presente a proposição n. 44, da Camara, 
devolvida do Senado com emendas approva . 
das nesta Casa do Congress ~. é de parecer 
que se adopte para ella a seguinte reda· 
cçlo: o Congresso Legislativo do EBtado de Mi-
nas Geraas decreta : 

Art. I.· AB taxas do ~mpostos sobre ex-
portação de alguns artig.:>s eão fixadas pela 
fórma seguinte: 

a) em cinco (5) réis por t oneladas de mi· 
nerto de ferro ; 

b) em dois (2) réi€ por kilogramma de ma· 
deira de qualquer natureza; 

c) em bem (1 00) reis de cada dormente 
para linhas ferreaa ; 

d) em cem (100) réis por kUogramma de 
cigarro, de rumo beneficiado em cabioha 
ou pacote e de rumo picado ou desdado. 

§ 1. • As fracções de kilog rawma (250 e 500 
grammas) dos generos de que trata a latira 
d dtste artigo pagarão rospeotivamenw 
vinte e quarenta réis. 

§ 2. · o exportador é obrigado a declarar 
no involucro o peso liquido da mercadoria 
a ser exportada, ficando sujeit-o á mnlu de 
duzentos mil 1 éis no caso de fraudo. 

Art 2. • Fica revogada a primeira parte 
do n. 18, da t.abella n. 1, rto decreto n. 
1.378, de 7 de abril da 190(l, qoe regulou o 
art. 16, da lei n. 246, de 10 oe s~:tembro de 
1898, referentes á licença de pharmaoeuti· 
cos praticos. 

Art. 3.· E' prorogado por mais um anno 
o pr&l() para acceitação de tnscripQAo de ti· 
tolos particulares e 'ransmis•lo de immo· 
vefs nos ter!'! os do art. 7. •• paragrapho tlni· 
co, da lei 468, de 24 de setembro de 1007. 

Art. 4. • Picam revogadas aa disposições 
em contrario. 



Sala das CommlaEõeP, 2 de setembro de 
1909.-Heitor de Sonsa, Jresidente.-Edoar-
do do Amaral, 1 elator.-Perlcles. 

0 UO~.MO ~R. DI!PUTA.DO pede O oMem dia· 
pene a da 8 formalidades rt'gi !l entaes ura 
que a redacç!o nnal que acaba de apre"'n · 
tar seja dil!cUtida e votada incontinente. 

Lida, pois, e p 1. ta em disousE!o é a mes -
ma approvada_eem debate e remetüda á san· 
cç!o. 

Nada mais havendo que tratar, o sr. Pre· 
etdente dá para amanhã a eegointe 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA. PARTB 

Até nma hora da tarde : 

Requtrlmmto 
0 f.R , TAVARES DB .MELLO manda á. .Mesa 

um requerimento do oi~adllo Joll.o Madeira, 
pedindo alivio da moita qoe lbe foi impoe· 
ta pe:o joiz de correição po:.- ter deixado de 
comparecer a soas! de encerramento da cor 
relt!o na qualidade de so'j)plenta de delega-
do de Policia da VIII,. ''o S. Manoel.- A' 
commisslo de Ju tiça. 

o &a. RAuL DE -·AlUA manda á Masa, pe 
dindo sua pub!ioa-.;ão no o r gão dtl.:hl antes 
de ter o destino regimental, a seguinte 

-Representação de José Atlou o de Bar· 
ros Cobra, solicitando conoe1 lo de privile· 

io para a oonstruoçlo de um ramal rerreo 
Q.OE>, partindo da Villa de Pocos de Caldas vá 
entroncar na E. F . !duzamblnho, estação da 
Fama-

Leitora o approvav!o da aota. 
Eçediente. 

Até duas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres daa 

aõea. 

Elmos . srs. Senadores e Deputados ao 
commis- Congresso Legislativo do Est do d Minha. · 

E' nma velha e justa aspiração da la voara 
e commercto des~ 1ona sol mineira a con• 
atrocç!o de um ramal rerreo qoe partindo dl 
VUJa de Poços de Caldaa v& entroncar na 
Estrada de Ferro Maumbioho, eetaçAo da 

.Apresentação de projectos, requerimentos, 
lnt9rpPllações 1indic~tções, ou moções. 

DlscassAo de r e q 11orimentos, ind•oa9õ e a 
lnterpellaçõee e moções. 

Approvaç!o de redaovões ftnaes. 
B&OUND.l PARTS 

Até 4 horas da tarde : 
2.• discosalo do projecto n. 56, de 1008, 

creando o cMuseu Mineit o• na CApital do Ba· 
tado. 

Levanta ee a sessão. 

Fama. 
Este ramal vae servir nma das zonas maia 

povoadas e terteia de sol · do E tado, viato 
como atravessa importantes centros de pro· 
docolo agricol::. e pecuaria doa municipiol 
de Caldas, Mazambinho e Santo An~nlo do 
Machado, nos diatrictoa de Slo JoEé doa Bo· 
telbos, campestre e Machado. 

Ao mesmo tempo trará a grande vantagem 
de Ugar entre sl aa estações balnearias e 

57.• SESSÃO ORDl~ARIA . AOS 3 DE SETBtd · fontes mineraoa de Poços, Caumbú, Lamba· ry e Camboqulra. 
BRO DE 1909 Além disso, oarre&J. ã a prodncoão de uma 

PRBBID • CU. Dl ER. fRAD:> LOPES !J!li'te doa mooicipioa de Cabo Verde, Con• 

I ceição da Boa Vista, Machadinho, Carmo de 
SUMMARIO: - Act<l . - Expediente.- Repreaen- Esoaramooa e Caconde, mnniolpio este do 

tações. -: Apresentaç o de pareceres . - _Pare· Bstado de s.. Paulo, polP, a estes monlciploa 
cer n. 1 19. - Rede ··; .a ftnaes doa proJectos eonllrá. exportar soas prodocçõea pelo rete-ns. 62, 63 e &i. - :2 . · d1scuas1o do proJecto n . . ._ t 
56, de 1908. _ Discurso do sr . Senna Figneire- rtdo ramal, com a van~.gem de menor ra· 
do. - Urgencia. - Parecer para 3. · discUSllão. oado e fretes mais baratos. 
- R~dacç!lo final do projecto n. 65. - OrdJm Já a prodocQ!O actllal desta zona é aufd· 
do dla. ciente para a manutenç!o deaee ramal e 
Ao meio dia, feita a chamada, aoham·se muito maior eeré. com o desenvolvi!Dento 

presentes os ara. Prado Lopes, Amerioo Lo que nataratmen1 o tomarli ., a lavoura, tndUS· 
pes, João Lisboa, Nehon de Senna, Poricles, tria e commercio da zona logo qae st'ja le· 
Ednardo do Amaral, Silveira Brom, Juvenal vada a ctJelto a 11 ua conetrocção. Entre as 
Penna, Jayme Gomes, S~ylita, Schnmann, lndnstriaa existentes o a orear nesta zona 
Aristoteles Dutra S~nna Flgaeh:edo. Tocqoe · podam mencionar-se as do preparo e expor 
ville, Heitor de Sousa, Tnares de Mello, Pe- hçi!.o de madeiras. a do cortomes, • do ta 
dro L\borne, Jc!o Antonio, x ,vler Rolim, br1co de aasucar e &lcool, a de beneficio de 
Joio Porpbirio. Raul de Farta. Jgoaeio Mor cal' e a de tecidos. 
ta, Edmondo Blam. Affonso Pen!la Jonior, Para cata induatria ha capitalistas diapoa 
Valladarea e João Vetloso, faltando com can· tos a empregar capitaea, logo que se lbes la·· 
aa participada os ara. .Agostinho Pereira, oilite transporte e se lbes abram mercados. 
Alves de Lemos, João França, Zoroastro de Ainda compro n tar se que a Villa de Po· 
Alvarenga, Argcmiro de Resende, Antonio oos tem Importado material de construcç!o 
Moara e C!mpoa do Amaral e sem ella os do Estado de s. Pauto. e tal impor&ação oea· 
mate senhores. aar& com a coastrucçio do ram.l. 

Abre se a aeulo. B' ocioso, portanto, imiatir sobre a utili· 
Lida a acta da antecedente e nlo havendo dado dest a eonatro c~!o, porque ainda mes· 

qoem sobre ella f11.ça observações é ames- mo que snas vantagens n!o fossem immedia· 
ma dada por approvada . tas, o aogmento d"' populatão oonaeqoente, 

redundaria em rapido deaen..,olvimento da 
BIPBDJE.NTB 

Sobre a mesa n!o ha materia de exJedl· 
ente. 

lavoura. commercio e indoatria da zona, com 
simoltaneo crescimento da fortuna parti· 
colar e das rendas pobUcaa. 



E' hoje missão capital dos governos, o po 
"Voamento do sólo, eJD pai%es como o nosso 
onde a vastidã 1 do terrUorio e a raridade 
da popolaçlo 1\onstUuem grande ( b1tacolo 
~ .!ldmtni~t.ração e penetraçlodoprogreno. 
_Não ba, por~m, povoamento som estradas 
e.commo ·toaçõss facai11, assim como sem 
lr&oPporte rapido e bsrato nlo é poseivel 
desenvolver se a actlvidada indnatria das 
povoaçõos- f\)nto da t?da a rlqufza publica 
e particular. E' ioutil, poil', insistir s bre 
as vanttgens resul1antes do desenvolvimen· 
to da viaçlo em rolaçlo ao povoamento e á 
prosperidade geral. 

No caso do ramal goe 6 ob]octo deste re· 
qaerimento, s1o appllcavefs todas as vaota· 
g~ns in v c cada e, p ; rqae se trata de beneft 
c11r. uma das mefbores zonas do Minas. 

!§e porqoo o abab.o assigaado vem rer.-
pedosamente requerer ao congresso Legi!· 
!ativo d.o Eitado a decretacão de uma lei 
que aoetorize ao governo fazer-!he a ('OI:.· 
ceEsão de um privil~gio para a c:onstrueção 
do alluUdo ram,l, nos termGs em que se 
têm teih identicn ooncessõ ~s . 

P. deferímento.-B. R. Mercê. 
Acompanha este reqoerimento uma rt'pre · 

Eentação de &lricoltores, commeroiantes e 
industriae3 do ciistdcto de S. JoEé dos Bote 
llcs, rc!orçat:do o peiido qoe constitue o 
obJecto deste requerirnfnto.-E. R. Mercê. 

Poços de C~sldas, 26 de sg•sto de 1009.-
Jo€é Atrmso de Barros Cobra. 

-Representação de habita-ntes do districto 
de S. Jr Eé de a BoteihoP, psdindo a concessão 
de um ramal ferrao que, partio i o do Poçcs 
de Cal~as, passe por aqnell!l loca lida 1e e se 
dirija aC! JlOnto mais conveniente da E. F. 
.Mnzambmbo. 

Dignisaillllos senhores membroa do Con· 
grosso M~neiro : 

Os abai~a-tssi~ados, proprietarios , agri-
cultores, m dustrues e commeroi ntes resi · 
dentes neste distrhio de S. José dos Boto-
Jhc;s, vêm solicitar de v. v. e:r.cs. a conceulo 
do um ramal ferreo, que, partindo de Poços 
d~ .Cddas, pa undo per est& localidade, se 
dmja ao ponto mais conveniente, p >ndo em 
commuoicaçlo as f"ntca theraaes. 

Este mi)Jbo~amento, de urgente neoo siila 
de, muito ~ootribui • ã. _pa~a a prospcri-iade 
desta loC'ahdr.dt>, que du~o3 dos ne•essarios 
elemontcs, m1s que d&vldo á. !alta de cou:-
monica~ ão com os c ntros consumidor ea, não 
tem progredido. 

A extrllordinaria Ia.voura caféeira quo pos 
sue, o seu Importante commercio e i.adua 
tría, assim como a oberdade e riqoeza de 
seu sólo e 11 amenidade de san olima, slo ele 
mantos sofdoitmtcs psra obter o melhora 
mento que eolicitamoa. 

Para demonstrar o que acab1mos de af 
firmar, paeeamos a tszer uma ligeira syntbe. 
se do se0: movimento agrlco1a, i.adns\rial e 
cornmerc1al : 

L'ncura: 
PoBsoe este diatricto em plena pro1duoçAo 

nm milblo oitocentos e vinte oito mil Jéa 
de caléeiros, pr.>dlilindo annGalmente mais 
de qnatrJoentos mil arrobas, qne alo expor 
tadas pua StntoJ pela oataçlo da MOIY&n&, 
em Pi>ços de Caldas. 

CommeNiJ: 
O movimento eommerclal desta !oralidade 

é muito importante att:nglado a importaP-11.; 
em maia de mil contos de réis annuahme;te. 

ladnstria : 
Exletem no distriet1 seté macbinas de be· 

netlciar café, senio 6 a vapor· 2 dítis cte 
beneftoiar arroz; 8618 engenhos 'de serra e 
trinta ditos de oanna. 

Com estes elementoJ e conftidos no oapi· 
rito patriotítc e progressista dol digoos 
me~bros do ~hngrcsso Mineiro, os ab:dxo 
a ~Jgnados esperam qoe BPja concedido o 
ramal ferre", que partindo de Po.;os de Cal-
dae, p1ssando neLh localidatie se dirija para 
o ponto mais convenien'e da estrada de Cerro 
.Mozambinho. 

Oa absbo aesignados esperam 
Justiça 

Illmos. e cxm.oJ. era. mePb~"os do C:m · 
gres3o Mineiro. · 
Sã? JoEé doe RotelboP, 8 dA sgosto de 1909.-
Dr •. Antonio Leopoldioo oo3 PasscP, dr. F.re · 
der1co de A 1 meida Fig uc.iredo, L'liz Sil va• 
Antonio .Man :el d& ~ilva Junior, João B:lptie~ 
ia do Soma e Silva, Sebastilo Ozorfo de AI-
IIU!ide, Enu Jot& do;; 8 ntoa, Mar io Ribeiro 
de Oliveira. Vicente Thepedino Francisco 
.Maltqaias de Sousa, Fernando de "s ousa Gan· 
cii», Angelo de Perna, Miguel Orar.~~.to, Joio 
da. Silva Lopes, Mano~l Alves N. guelra, 
Bgtsto Ctlorir, JoEé Ohveira, J oEé Bonita· 
elo do c~ r valho, Antonio Aogosto Pe-
reira, Joaquim C!lrlos da Silva, Plioio Nona-
to da Silva, Horacio L~ cerda, JoFé DJmln· 
gata Maciel, D.aniel Viceotlni, José lJn&oio 
de Abreu Junior, Ji>sé Ignacio de Abreu, Joio 
R. Amarantas, Jcsé OiradiM, José Eboli, 
H~r.culano . Candido de Pain, JoEé Candido 
V1eua e Silva, Joaquim José dos Santt s Ja. 
nlor, Amiloare Oiannellí r;ogenio de S3lla& 
Gonçalves, Ananias da gllva Figueiredo, Joa. 
qaim Qaintino de e,,usa, Francisco Oranato 
José Antonio de Sousa, Francisc:l Bartho cté 
Sousa. Tbeophilo Paulino da Coeta1 Aognsto 
.Mihni,José Pimenta de Oliveira, Bll lbino Au· 
tonio Vieira, Antonio Paolioo Victor, Olympio 
Antonio Nogaeira, Oddit.o José Ramos, Joa· 
quim Joré doJ Santcs, Jailo T .. Esoti, F•rmato 
Luiz Machado, Lu!z Babtan, João da Silveira 
Pinto, Joré Joaquim MJlrtins Jllnior, Gailber· 
me SUvestd, Antcnio Tllvar ·R Pinto, Damião 
Santiago da Siln, Antonio Gomes Corrêa, 
Jo!o Felizardo do Oliveira Jonior, direetor 
do ~ropo esctlar, Pedro da Silva Lopes, Luiz 
Canu:to Gaimat AeP, Braz EboJi, El 'as Ab· 
dali ; , Angelo Jcsoo, J(lão B.lptista .Megale, 
Joaé Paullno da Silve, JC'eé Pedro dos Smtos, 
João Moreira da Sd va, Paolo Orella, JoEtl 
Martins de Alldrade, Loi.z Carlos Nery, Ml· 
goel rresxo, &;ias Chiaoohio, Vicente Cordillo, 
GnetaTo Lecerds, Francirco Antonio Pinto, 
Jnvt'ncio Prax'3dcs de Araojo, Dorvier Eloy 
da 8Uva Passos, O~orio Caet&no Pinto, Do· 
menico Consentino, Honorio Umbellno de 
Olfveirl, Bgidio .Malanf, Angelo Poli, Jo o 
BAptista de Oliveira, Antonio Rosa daSUva, 
Enrlco João Baptista , Joaquim Custcdio Fl"&Il• 
co, Domingos ;José de Agnlar. José Calixto 

os Santos, Domiciano Joaquim Pereira; Jea6 
Candido Martins, José Ferreira Leite, Ml· 



sroel Cardilla, Jo~ê BernarJino da Silva, Ar· 
thor Alvino de Oltvelra, Jotê Benedicto Go· 
mes, Pedro B~aga, Olegario Berpa da Silva, 
Jolê Botelho de Sonsa, Joio Vicente de Si· 
qnefrt, Antonio CamiJlo de Siqacira. A1lto 
nfo Gonçalves de Sonsa, Gabriel Botelho de 
Sonza Jonior. Affonso de Sonsa, Gcnçalns, 
Jo~ de Paula VIeira, PoJyoeno de Sousa 
Glnoalves. José Gomea Corrêa, Adbont io 
de Brusa Gooçalvea. VírglHo A'Dto!lto ll'rat • 
co, Theodoro Alvino da Silve, Pedro de AI· 
meida Britto, Tiburoio Barbosa S.bra·l, H.>ra· 
elo Vieira, Joio Cancio de Sou ~a, Joaqalm 
IJnacio de MelJo, Macarto de Paola Vieira, 
N'-t&le ARreccia. Joio Paolino Nogoeirtt, 
Candido Vicente Martins, Vicente Bastos Pc!· 
reln, Joaqotm Moaefsa da Co6t&. 

Reconheço nrdadeiras a lettra e 6rma 
oonstant~s das tento e vinte (120) aEslgoa· 
tnru do pre&ente aba.i1o rs.aignado; do que 
aou fé. 

Ea, Antonio da Silva 'lleís 'Brandl17, esoti· 
vlo de pu; e tabellião de notas, o escrevi e 
alfBtl'ntJ C1D ,-nbtico e TIBO. 

Em testemo11bo da verdade. 
S. JoEé doe Rotelb(s, 16 do a~osto do JQ09. 

-Antonio da Silva Reis Bra1rdto. 
Pnbliqoe·se na fó:-ma rt'qoerida e rometta· 

ao á cemmiHAo de Gbru P ... blicas e Vi · 
çlo. 
A PRE~El'\TAÇlO DE PARECEREi DAS C >MMl5EÕES 

0 SR . EDUARDJ D) AMARAL: -Em nome da 
cc.mmisslio de Camaras Monlcipaes, apre· 
ta o t'gointo 
Parecer para a 2. a discussão do projeC((I n· 

159, do Serratlo 

A. ccmmi ,EAo de Camaras monioipaas o Ne· 
gooios inter-estadoaea recebeo, para estudo, 
a proposição n. 150, cto 3 ntdo, approvada fm 
1. a cflscOfi!AO. 

Oon· iderando qoe ella tendo a regnlamentar 
os ro"!nrsos areados peJa lol n. 5, addicional 

Pancer e rtdac~ão ]fnal do projecto n. 82 
· (propod~ão n. 58) 

A commilslo de Redacção das L~IP, pro· 
põe para o projeeto n. 38, appro~ado pela 
Oamara e pelo Senado, a seguinte r edacçlo 
tlnal: 

o Congresso L~gialativo do ES ado de Ml 
n~ s Geraes decreta 

Art. I. • Fic-a o Prc:sideo te do E tsdo ao· 
ctorizado a adquirir na cida o de C:teté o 
tel'reno onde repoosam os rl't:tcs mortaos 
d aaadcso dr. Joi? Pinheiro da S J.,a, 6· 
p eéidente de MlnaP, e a dt>Pp ntler atli a 
qoanlla de trin\a ooot?s de réis (30: -oo o: O) 
com a constrncç!o da mausJieo qoe gu•rde 
psrpetoam t>ntc O! dcsp,..j >s terrenos d~tqu ·1 
1' eminente mineiro. 

Art. 2. • R9vogam·~e as dispodçõ~s eom 
contrario. 

Sala das commhsõas, 3 de Eetembro de 
'1909 .-Haitor 'de "S.lO.U., JU'estd.en ·e.- E na:t'• 
~ do Amaral.-Pericles . 
Parecer e redacção final do rmjecto n. 63 

{propori9ão n. 39) 
A commisl!o de Redaeçlo das Lnii é de 

parece,· qoe para a prc posiçà > n . 3\l, já ap· 
p·ovada em ambas ss casa d Congr cs o, se 
adopte a Eeguiuto r" ac\ão fioal : 

O CongreEso Legislativo do E taGo de Mi · 
n&s Geraea deereta : 

Art. 1. · Ptca o Preside nto do Bsta.to au-
otoritado a fuer doeçii á Escola Lrvre de 
Odontl}logia , do prrdio em que s mefm• 
funcciona, á roa dos Guaycurú~ n . ~136 . nesta 
Capital. 

Art. 2. • F·oa fgoalmenta suoto üado o 
Pre~ldc-nte do E-;ta!lo a dofir á Camara Mani· 
ciptl ~o It11ú1a o predio po-r cs doado em 
1902 ao mesmo E \lido, para noite fuocciona 
rem escolas publicas. 

Art. 3. • Revogam se as dlspoEi,ões em 
eontrnrio . 

S.tla das eommia~õss, em 3 de setembro 
de 1g09 .-Hei or de • ousa, presidente e re· 
btor.-Pericles.-Edoardo do Amaral. 

á Oonsiitulç!o, art. P.·, § I.· i Redacção final do l project:J n. 68 (prop'J'· 
Considerando ~ue tem por tlm tambem ção n . 43) 

resolver os cuoe de dualidade de Camaraa 
Monicipae?, re oltantes da veriftoa.;Ao de A commisE!o de Rt'daoç!o das LoiP, a. que 
poderes do sens membrol oo e ontraqnsl· foi preaonte a proposição 11. 43. que fixa a 
qntr caaea: Porca Pubtic~ do &tado pua o exercicio 

E' de parecer qae a reterlda. l)roposiç!o de 1910, já &..Pprovada n.as doas C11su do 
e(\ja dada. para. ~;egonda dlscnsslo 0 a11pro· Congreno Legislativo, propõe para olla a se· 
v.a.da com as tmon.das, qne apree.enttrá, no golote redacç!o final: 
corrftr da discossão, de acoor.do com 0 es\n· O OonJl'csso Legislaüvo do Estadl) de Mi· 
.a t nas Garaee 4eorea : 
"'o do asaomp 0 • Ar,. 1. • A Brigada Púli.oial do &tado de 

Sala das commiuõef, 3 de setembro de Minaa, n.o u::ercicio de 1910, constará de doas 
lSlOQ .-Heitor de Sonsa, presidente.-Ectn:ardo mil pu.ç1a dt) pret 0 novPnta 0 ~>o to ottlciau, 
do Amar&!. 1on:un to quatro batalhões sob os . l, 2, 3 

O MESM > ER. DBPUTADo, prevalecendc~ae 4, sabdivididos e111 dneiiBeis con paohias com 
.ft 1irtbona, pede o obtém dlipensa das fol'· oa esbdos maiol'ea o menores, do accordo 
malidadearegim eotaea para qoe o projeo~ com o quadro .annu.o. 
a gu'l se rete1 e o parecer qne acat1l éte Ad. 2~ . Fiea 0 govero.o aoctor'zado a 
apresentar sej incloldo na ordem do dia de ender com a 1Dan-otençlo -da forca Pa· 
•manb&. blioa até a ct'OtntJa de dois n.il qulnbe.!ltos 

Fio!. sobre a mesa para or4em doa lM• e dinetrenta e oUo contos dtoePnt'ls " vin-
lhos. te -e nm mil e aetecentoe r~~ (2 .558:821$'700) 

o ~R . liBITo-R DB Souu :-Pe\.1 oomall!slo de conformidade com a taballa anoexa. 
8elftetkoçlo,apreaenta as sepintes reetaoçõea- A ti. 3 . • O pessoal da foroa, sempre qne 
tlnaea. ' o governo j olgar necessario, p. der á ser ele-



vado a quatro mil praoas de pret e respec~i· dae, sendo cincoenta de primeira classe e se· 
va oCíloialidade, podendo o governo contra- tenta de segunda ; de um inspector e de am 
ctar instruotores militares para as ditas adjunto com os segllintes vencimentos men· 
praçes . saes: 

Art. 4. • No caso do artigo anterior, o go· G ll d d 1 · 1 
b · " d't di . oar a e pr me1ra c asse •• •••• verno a rara. um ore 1 o r xtraor nar1o para 0 d d d 1 , fi .. t' d o:'. r a e sPgan a o asse •••••• ,a:;;er ace .. s r apeo nas eepesas. 

Art. 5. • A auotoriza ão const1nto das let · Jn;oeotor "" " ........ • • • • ·• • • 
tras F e G, da tabella ano !' X& entrarão em A jono'o •·· ••• · • •• • •• ·• · • •" .. •• 

J2(l ·100 
100 000 
~50$0!'0 
20C$000 

vigor na· data da publicaçàl desta lei. Os guardas Eervirãn sob as ordens do in· 
Art. 6. • O governo, quando jolgu neces· speo,or, ficando revogados o artigo 3: e seu 

sario, poderk r nc~~rregar a um b~tcharel em parsgrapuo 2.·, da Iein. 380, de 27 tfo sgot-
direito de ne rc<:! r, junto aos batalhões com to de 1Q04. 
séde tóra da apttlll o ear go do a~:lit .. r· da Art. 8. · Ravogam·se as disposições em 
Brigada PoliCJal, m edhnte a gratittoa~ão contrario. 
mensal de duzentcs mil réis. Sal• das coromi sões, em 3 de tlete~n b ro de 

Art 7.· A guarda oi il da C.spital de E. - , 1909 -Heitor de Sousa. presidente e relator. 
tado será composta: de cento e vinte goar· -Perioles.-Edaardo do Amaral. 

Tabella da fixação da força pnbllea do Estad& de Minas Ge· 
raes para o exerelelo de 1910 

• o .. 
s 
1:1 z 

1 
1 
4 
5 
4 
1 

22 

21 
38 
4 
4 
4 
1 
2 

20 
20 
20 
17 
84 
17 

170 
34 

1, 6().& 

Cla.811ifi eaçã o 

a) Peswal da Brigada olicial : 
Coronel commandante ............ .. .............. . 
Tenente-coronel secretario ...... , •... , .....•.•.••• 
Tenentes-coroneis command&lltes de batalhões .. .. 
Majores, sendo um assistente . ............... ......... .. 
Capit·\es cirurgiões .. ... ............. ....................... .... . 
Capitão auditor .............................. ...................... . 
Capitães, sendo 4 ajudantes e 1 encarregado do 

material. ....... ......... ...... .................................... .. 
Tenentes sendo 4 secreta rios de batalhão ........... . 
Alf!.!res, sendo 4 quarteis-mestres de batalhão ..... . 

1 
~~rgentos ajudan~es., ..... , ....... ................ . 

1-=argentos quarte1s-mestres .. .................... . 
Cornetei ros-mores ... .............. , ... . ...... .. 
Director de musica, que pode ser paizano ..•..... 
Mestres de musica .......... , ..•. , ...... ...... ..... , 
à!usicos de }.r. classe ......... , ................... . 
Musicos de 2. • classe .............................. . 
Musicoa de 3.• classe ............................. . 
Primeiros sargentos . . . ,., •.. .. ........ , •.. ..... .. 
Segundos sargentos ....... .. .... . ....... , ...... , •. , 
Forrieis ..... , .............. , . . . .. . • . , .......... .. 
Cabos de esquadra ............ , ...... , .. ,. , ... . . • 
Corneteiros e clarins ..... :... .. ................. . 
Soldados ........ , ...............•....•........... 

b) Rtapa para 2.000 pra~, a .... , . .. , , 
c) Fardtnnento p~a 2.000 praças ...•.... , ...• 
à ) Gr .. tillcaç!o a reengajados, a $200 .••.•.•• 
e) Forragem, ferragem e medicamentos para 

os animaes da Brigada e forragem para 
os dos of.ficiaes montados . .....•. . . . ...... 

() Ajuda de custo a. officiaes, á. razão de 1 000 
diarios, quaudo em commiasllo fóra da 
séde dos batalhões . . . . .. ................. .. 

g ) Remonta dos officae11 do esquadrão e dos 
oftl.ciaes montados, inclusive 8:000"'000 
para melhorar-ae o arreamento .•... , .... 

h) Comprae concertos de equipamento, ar-
mamento e munição ...•. , . . . • . • . . . . . . • 

•1 Aquartelament{), enterramento, expedien· 
te e luz, sendo 1:000$000 para conservação 
da •Linha de Tiro•.. . . .. • . . . . .. • . . . . • . , 

Somma .. ....• .. ...•.... . . . ... 

Vencimentos 

.. o 
~ 

------
---
~400 400 
1 800 
-

2 400 
2$000 
1$800 1roo 
2. 200 
2000 

i~ 
1 700 
1 600 ---

-
-

-
-
----1 -

Por anno 

--
5:=000 "": 000 4:20 000 
4:2001000 

3·600$000 
3:000$000 
1.;400$000 
-----------------
-

-
-
-
--

Total 

~;= 
21:200$000 
21:500$000 
16:800$000 
4:200$006 

79:20{, 000 
63:000 000 
91:200 000 
3:504 000 
3:504$000 
2:628$000 
3:600$000 
1:752$000 

H:S00$000 
13:140$000 . 
12:410 000 
13:65=000 61:32 
11:78 

111:690$500 
21:097$000 

936:736 000 
657: 000 
200:000$000 
30:000$000 

20:000$006 

56:000$000 

20:000$000 

3:000$000 

51:000$001) 
2. 558:821$700 
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{) Ml!::MO l!R: D:RPUTADO requ&r 9 obtem di8• 
pensa das rormahdades regl•entaee atJm de 
que as redacções tlnaes qao scaba de apre-
seotat' sPjam diacntidu e v t~as na pro· 
ECDte BefSAO . 

Nilo h~ve:n.do proJec.ior, rectue.r.imontna, iA 
dloa~lieP, h. t r,eltaçõ.ts o mcçõel" a se~m 
aprtsentadils, pasaa-&e á. 

Dl CUdSAtJ DE ~QUKRIMiiNTOJ!I 

Parecer n. 119 
E.' lido, po. t.o em dhco!lsão e sem d(;bate 

approvado o p.1rrc3r n. 179, tia oomtti~sAo 
do RcprcEentações, r r querendo informações 
do govern • sobre u :na petiçllo em qne cf. Al'll· 
brosioa Mendes do Sousa aolioih ralovaclo 
do alcanc v a ; itl ~ad > nas contas de seu fi · 
nad:> mari lo Jo llquim Mlndl:a da SHn, f x· 
collector tio município de S. Rita do Sapo. 
co b y . -O 'tl l.l ~e soa~ g>Vorao . 

DI CUõFÃ 1 DE R.t D.1.CÇÕ&3 FI~AEil 

Proje to~ 11 s. 6 ~ ( Pt"O :Joti;ã? n. 381. 63 (Pro 
J.OJição n . 39) e 6S (p1· 1pos i~ão n. 3) 

l..irtas o p0s ta em dircusalo tlh successi-
vsm oQ ta a ppro v~td~. som debatP, as re.fa. 
cçõe tl mue d s proj ct>a n :~. 6 ~ ( propos ~Ao 
3 ), 63 ( pr.> po i ã 1 3 JJ e 68 {J!roposfç4o 43), 
b 1 j ~ t fJ •roe1 ~o .- R emett~&a: · .JO á saacÇ'Ao . 

h' anconctada a 

2.• PA \ Tg 0 .\. ORDEM DO OU 
2, ~ DI SCIJSfÃ 1 D ) Pa.rJECT.> N. 66 DE Hl08 
o · ~ l) :-o s d• " lettu ~a a requ rimento do 

sr , H ~ i t Jr dJ S >usa, e otraecn 2 .• d acossAo 
o projeto n . 55, d H> 8 nrOi n1o o cMuseu 
hlincirc » na Capital dJ Estado 

Sem deba.te é appr.:lvado o art. l. · 
En dis oos !o o art. 2. • 
O ,. r. Seno a Figuctredo: -S.·. Pre· 

sideote-, venbo dec larar a v. exc. que p re.-
Z(Iirofamente dou o m eu vot> a favor do 
p resente p · ojoot""~; jí pela sympathia que me 
intpi ra o B"U sproee ntante, já. pelo serviço 
quo alio ve m c t•ear ent ·e nós, sErviçJ do 
alla relc vancia o coj l f<41t l desic multo ~e 
faz senti r em Minas G .!rae~. 

Htr .Jctivsrnrnto, o pr ject.> mereco t odJ o 
rteo a ·~p iau~o, sob: otuto na p1rta em qae 
pNeu li estabelecer u ma sessão do Mutcu 
Mineiro na rcl ha e Jendaria cida ii e do Oc.-
ro ret 1, digna }:or t doa 03 titnlos da no~· 
f a adroi r F cA.o o da noEaa venera~ Ao, nã , t ó 
p• I tra çAo hcrt ica do scos 61 ho!l, c o mo 
ta mbcm p:>r "• r o berço daQ Uéas dll l b I· 
o ajo . ( .:!.perta to.•! Jtu:·to bem!) 

Ao l11dJ d() Archi vo P~.oblfc u , o Mas~ u vi rá 
J.r~'tl t&r 120 f tlldu do Maoa i serviço ine t1· 
lJl vel Q.j l!qUiilçào li as POQIB o documentos 
que posl!l. m r econ t lt ai r " o )SEI bi&toria doe· 
de o tempo~ prJ mveli' Ol. 

A lxr•lb<l! . t • j ti rl caoAo do projecto, feita 
p r lo S('U il Ui \t·•cb atlct>r. oonveocen me da 
utiliJa1 in opbismav 1 da rxeJida, qee j á 
deveria cotar convertida l'm ld dMlie 11 ses· 
são pa sFad:.i . 

B' o cas ,, !)or tanto., de sarem dlldos para 
beos ao E,t"do do M10as por vormo3 que a 
idéa d > n >H> ill a Hrat? c >lleg~ g ~rmin.,a, 

tendendo a transr..,rmaNe em :ealidade lien, 
tro de ~o.u.oo temp>, porqnaato e~tton bam 
segoro de que o proleoto merece~ o ~lêll• 
limen~o.u,naofme da Cam\r& cloe Depnilclos. 
()&ito b1a- -mu11o -tntl). 

MLognea malapadind...t ~pakvrJ encerra· 
se •d.iacanlo Eendo approvado o art. !, •• 

Sam cmliate ti'> approv&dos os arta, 3. • ,, 
4.· e 5.· .... a tabeU& 11e. "ttmci.!neott-s, vo~ n · 
do o projecto á. cammiHAo de Ja~tracçllo 
PnbJica. 

lJ G&NCJ:A. 

O ER . RAUL DB P'ARtA., pela ordem, obtendo 
urgencta, apresenta, em noma da como. i alo 
de I lStructio Publica, o seguro te 

P(;.rectr para tercel,.a ãi&cusrão do P"'OjecQ 
n. ~6-

A coarmisslo de lorirocQI.o Publica é dê 
parte&r qoa o projecto n. 56, hoje 111pproud 
em aegllllJt• dísouaflo, SPja ~ubme"ído i 
terceira oom a ma ma redli..Jção com qae 
tr& n itou nas antoríores. 

Sala eüle com:niatõ~ 3 de- setembro de 
1909.- R nl de fl'"ria, relator.-Xnier Ra,. 
Um .-João Llhbos.-A imprimir se. 

o sR. KDu.utD> Dl lt.MUAL, pela 'r<fem, 
obtendo cgualmente urgenoia, apresenta, em 
nomo da oomiiD,est.o do .Redacç~o das LeJs, a 
reguinte 
Red!" cção do projeclo n. 65 1p ropc·sição n. 4~) 

A ccmmisslo de Rodac,ão das Lei3, ten(• 
presente a propoa; iç&o n. 41, desta Camara, 
com as emead.as do Senado aqut approvadaa, 
é. de parec er que se adopte para a meama 
a seguinte roJacçllo ftaal: 

o Congresso L~ghl tlvo do E tado de MI-
nas Geraes dacrata ~ 

Att. 1 o · E' o Presidente d.> H'stado aaeto· 
rindo a abrir, des ie ji, com as !ormallda· 
des da l.e i e em vfst\ das c :mhs aparadas 
p I Saoretuias de Eit,do, os sl' gaintea ore· 
ditos: 

I. Um de duzentos o cinooenta contei de 
1 éis (250:000$000) part. o .tilll do s her o 
oomp om\r. so contrlhldo com C8 membros 
do a:agisterio publi~o mineiro, em !ace do 
art. 17, da lei n. 22 1, ~e 14 do setembro de 
1897, t endo Em vista as reclamações !ditas 
ao p 'ldcr cxecotivo o á. oontago n do tempo, 
verifi ca da pela Secretaria do Interior; 
li o necessario para occorrer ás despesas 

feitas c m o tratamento e cxequias .. I) ft. 
oa~ o e r-pre~ i.f ento do Estid , dr. Jolo Pi· 
nh e:ir..> da Silva, e c m as (XPqaias realiza.-
d ~t s om hom~na.ge-m ao ex PresJdeot 3 da R&:• 
pu lica, dr. A 1f >oro Augusto Morei r a Peno i; 

lU. O nccessa t i J á l"O rba - c Cus tas om Qao· 
sas da F~ z .: nda »- para dOPp(aas de ca fé mi· 
ooiro em Santt 8 e da c Et ,rt da de Forro Ba· 
hia e MiGa »; 

lV. Um do quatrocant s centos de réis 
(4Cr:OOOSOOO), á. verba c Obras Publicas • do 
uerciclo corrente ; 

V. Um de vinte cont--a de réis (20:000$000)1 
para compra de om' haiulla a ser l trereci-
da 1 0 couraçaifo Mina• G~rau; 

VI. Um snpplemeotar ae ctnto e qoarenta 
e seis contoi', qoatrooentos o Eee•enta e cin· 
co mil tre&entos e qualro 1 éis (146:1651304)• 



pa!a occorrer â. delloienoia da verba--c lm 
prensa o moia! • -. no corrente exeroiolo ; 

VJI. U111 especial de trezentos oon&oa ele 
Iéi& (300.000I'JOO), á Secretaria do Interior, 
para occorrer á deapeaa oom a oon~trncgio, 
nesta C&pitaJ. do P.da~lo da JL\8tioa. ...., 

Arl. 2. 0 il'fca approvado o dao. n. z.t8i, 
ela 15 de janeiro de 19\>8, expedido pelo po· 
der executivo e concedido •aia o credito de 
qaatrcc':lntcs e noventa e nove contos, da 
aentoe e setenta e qoatro mil dozont'ls c 
aeseenb e ieis réis (499:2741266), par&. razer 
face aa deapssaa do E-m.d~J na Exposi~io NA· 
oional. 

An 3.° Fica o presitlente do Estado &u· 
ctorizado a entregar ao mlnisterio da Mari 
nht, por lntermedio do governo da Untlo. a 
qaantla de oinooenta coutos de réis (50:0001 1, 
para anxUiar a fondaçio e inatallaçio da es· 
oola de aprendizes •atinhelros, em Pir• 
pora. 

Art. 4.0 Ravog_m·ae &s dfsposiçõea em 
contrarlo. 

Sala das commifsõeP, 3 de setembro de 
1909.-H :itor de SJOaa, preaideote.-Etnar · 
do do AmaraJ.-Pel'iolea .-A imprimir·ae. 

Nada mais bavendo qae trahr, o ar. Pre· 
aidente d• para amanll! B aegainte 

ORDEM DO DI~ 
PRIMBIRA PARTE 

Até ama hora da tarde: 
Leitora da acta. 
Expediente. 

n.té duas horas da tarda : 
ApresentatJf,o de pareoGres das commia 

sões. 
Apresentac;io de projeotos, reqnerimentoa, 

interpellaçõda on tDO\õ~s. 
Discos lo de requerimentos, lndhações, 

interpellsçõea e moções. 
Approvaplo de redac~ões1loaee. 

SBGUKDl i'A."\TB 

Até 4 horas da tarde : 
2. • disca d.o do projeoto n. 83, aoctori· 

zan!Jo o preddt>nte do Eatado a concéder li· 
oenoa ao dr. Antonio J:>sé da Conba, reitor 
do Gymnas\o de Barbacena. 

2. • do de n. 159, do senado, sobre recnrso 
de actos. decisões e deliberações das Cama· 
ras Munioipaes. 

Levanta-ao a aenio. 

58.• SE3S. O ORDINARI \, AOS 4 DE SETJ:S\!· 
BRO DE 1009 

Past~roBNCIA no aa. PRADO LoP.a:s 
SUMYARIO :-Acta.-E:tpediente.-Projectos do 

Senado. -Prolongam.ento do ramal ferrao de 
Ouro Preto.-Observaç~es do ar. Jollo Velloso.-
Apresentaçllo dt' pareceres.-Discussilo de rerla-
cçOes flnaes.-2.· discusallo do projocto n. 3.-
2 · do de n. 1591 do Senado. -Discursos e em.en-d.à.s dos sra. Eauardo do Amaral e Heitor de 
Sousa.-Declaraçilo de voto.-'Grgencia.-Para. 
cer para 3. ·discussão -Ordem do dia. 
Ao meto dia, feita a chamada acham-se 

presentes os seithorea Prado Lt• pea, Americ., 
Lopes, !.rgemiro de RJscnde, H~hor de Son 
aa, Senn Figaelredo, Silveira Bln , Jayme 
Gomes, Rdnardo do Amaral, Tavares d'-' M')l · 

A. C. -43 

lo, Pedro Laborne, Jnvenal Penna, Joio Vel• 
loao, Xavier Roltm, Joio Ltebôa, Schnmann. 
Arlatoteles Dntra, R.an! d~ f'aria, Tocqaevilfe, 
Pericleo, Edmundo Blom, Joio Antonio, JaHo 
da M lttt. lgnacio Mâ"ta, Valladaras, Glldlno 
Rio , Joaé Alves, Joio Porphirio, Miranda 
J;:nior e V d.tomlro de Magalbiee, faltando 
com cansa participada os senhores Agostt· 
oho Pereira, Alves da L'lmos, Joio França, 
Z Jroaetro de Alvarenga, Antonto Monra a 
Campos 110 Amaral e sem ella os maia sonho· 
rea. 

Abre·~e a seaslo. 
Lida a aota da antecedente e nio havendo 

quelll sobre ella taça observr~ões é a mesma 
dada ~or•pp!ovad~ 

o SR. I.· &EC&BTARI.> dá. eont~ do se• 
gainte 

BXPBDIENTB 

0/ft~o& 

Do ar. l. · Secrettrio do Senado devohen· 
do o projecto n. 72 (pr •pJslolo n. 45) daca. 
mara, sobre orçamento, vis\o ter o Senado 
snstenlado a na opiniio anterior, as>~ronn!lo 
unan memente as emeod1s as. 36, 45 e 50 e 
rt>jeitado. de accôr.io com a Camara, as de 
ns. 2í>, 47 e 51. 

D) meamo sr. en vian i o as seguintes pro• 
posiçõea, inloi1das üa.qnella C!lsa : 

Propo&i9izo n. 160, do Senad{) 
O Congresso Legislativo do E.lado de M.1 

nas Genes decreta : 
Art. 1. • &' o Preatdente do Estado aucto· 

rizado a innovar o contraoto celebrado com 
o Banco de Credito Red d'e Minas Geraes se· 
bre empreatimoa agrlooJas, (·a ra os doa se· 
gnintP!l: 

I ~levar a~ cinco annos o praso dos mn· 
prestimos sobre garantia hypotheoárie. 

ll Restringir á. lavoura os empreatlmoa 
fei&os pela carteira agricola, eliminando do 
contracto aa cl 111nlu reJaUvas ás Camaras 
Mnnaoipaea e as empresas lndoatriaes, salvo 
pedidos de empresnmo feitos por aqnellas 
corporações, que já. tenham. sido approvados 
pelo governo. 

arG. 2. · Rovogam-se as dis!)oafçõe~ em con· 
trario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraee. 
Bell.., Horizonte, aos 3 de aetembro de 1909. 
-Chriepim Jaoquea Blas Fortes. -Gomes 
Frelrd ue Andracte.-Camillo de Brito. 

Propo&i~ão n. 1.6!, do Senado 
o congresso Legislativo do E3tado de Mi· 

nas Geraes decreta : 
Art. 1. • Fica oreado o Tribanal de Con · 

tas, iastitaido pelo art. 109, da Constitotçllo, 
para Uqo.idar aa contas de r~oetta e despe· 
aa do Estado. 

§ 1. • o Trlbon:al torA. sua 'éde nesta oa. 
pital o ser (t. coiiDpOi'O de tres membros vi· 
tahcios, am nomeado pelfi Camara dos De· 
pntados, antro pelo Senado e o terceiro pelo 
Pre!td.eote do Estado. 

soas ra.ncções sE-rio regaladas por eata lei 
o pelo regolamenco qae fôr expeüdo para 
r.oa ozeooçlo. 

§ 2. • Para aobstUlliQio doa membrcs ~ 
Tribonat, qne terl.o a c1en<'minaçlo de cmt .. 



nistros•, nos casos de falta oo impedimen· trando os decretos e lnstroo~õ s do gov~rno 
t , serão nomeadoJ tres t ut>stitutos, pela qae estatoam sob a exac'i•o de impostos oo, 
forma estabelecida no paragrapho entece · tu.as de qoalqoer natureza. 
dentt>. Art. 7.· Cabe lhe, com relação lL despesa, 

§ 3. • O Tribunal será pro3ldido por um velar para qae a appUoaoão .toa dinhob:os 
do soas memb ros , compettndo ao presidente pu~Hcos se d' de conformidade com as leis 
do E~tado a respectiva nomeação. o nos limites das dotações roamen~riaa. 

Art. 2 . · Para os serviço3 do Tribunal fi . ou dos creditoJ sapplomentaros oo especiaes 
cam. cr ados os seguintes cargos: um secre· votados pelo Congre so L~g ealatlvo. 
ta rio , um p ~i metro esoriptarari , doi se · N. 1 Instituir exame sobro distrionfolo 
gun ios escripturar loa, dois amanuonscs, um d s crediios, os contractos que derem ori· 
po rte i ro e um continuo. gem a despesas do qualq uer natoru; • · os 

Ao Pr siiente do Tribunal compete a no- mand :1do e avisos de adea tJ tamento a fazer 
maação para es3es cargos. a reparti õ s, a empreg:!tio ou a partioul'Jo· 

As vaga3 sarã 'l preonchlda por acoesso, re., quo t'verom a seu oarg a execução de 
exoeptaa.da a de secretario. s;,rvl os previstos n :> oroam~nto. 

Para scc ret\rlo é roi ui sito essencial o N. 2. Emittir parecer sobro a propost para 
diplomi de bacharel ou doutor em direi abertura de credltos snpplernenta res u ex· 
to. traordinarios, a q aal o governo deverá sob-

Os vencimentos serlo os da tabella an- motter pré vhmeoto ao Trib una l para o efYtli· 
nexs. to de vorltlcar si ê lPgal o uso desse expo . 

Art 3. • O ministerio publico serlL roprc- diante de contabilidade publica. 
sentado p?lo sub-procurador garal do Estado, N. 3. Verificar sem dea:o ·a a regol rida-
ou ~elo auxiliar juridlco da Secretaria das de de todas as ordens do pagame ... t l requil!i · 
Finanças, sem augment de vencimentos . ta dos e ordenados. 

Art. 4. · os ministros do Tribanal não N 4 . Apurar a legalidade das aposenta· 
podem exercer outra Iuncção publica ou dorias e reformas, tendo em vista as condi· 
oommis ão, nom acoeitar cargos electivos . ções indispensavei?, om que PO devem ton-
O mesmo preceito se applica ao pe~soal do dar essas coace. sõt:s em rac J da respectiva 
quadro. · legislação . 

§ l. • o Presidente sorlL substituido em N. 5 F't zer o confronto dos balanoos go· 
seas impedimento~ f"l ta. ou l!cença pelo raes dos exercicios com o rm ultado da con· 
ministro mnis auttgo no cargo e, em ('gu ' J. ta doa responsavois e com as auctorizações 
dado do condições, pelo mais odoso; o eecri- legislativ~ttt. 
ptarario o elo que ror designado pelo Preai· N. 6. Expô r em r~ It.torlo annual, dirigido 
dente dJ Tribunal; o representante do minis ás casas d Congresso, a situação da Fazenda 
t erio publico pelo cidlidlo nomeaio interina · do Estado e propô r us medidas tendentes a 
mente pel Secretar io das Finanças. melhorar a arroca.dac!o da receita e fisca -

§ 2. · Não poderão ser conj un tamente mem · llzação da despesa,rueado monção dos aba· 
bros do Tribunal parentes conaanguineos ou sos e omissões praticados n.& execução das 
aCJlos na linha ascendente oa descendento, lale ; e, quanto & rooeite, emittindo parecer 
o até ao segundo grau na oollt.teral. sobre a expamão des ta o 1uas causas. 

a) A nenhu n mombr..~ do Tribunal é p r· N. 7. Si os acto3 determinativos de deJ 
mitddo intervir na decisão do n~gocio seu poEa cativarem revcs\.idos do todos cs requi · 
ou de alga'D parente até o segundo g raa sitos demonstrativos do sul logalid de, o 
inelaslve. TL'lbunal ordenará o rcgistr. ; no caso con · 

b) Os vencimenbs dos miaist 'o~ do TL'iba · trario, rocuEal·o·á em despacho tundamen-
ual de Contas sorAo de dc:z;oitJ contos do r~ii hdo, no pra;;o do dez dias, qoe serlL commu· 
ll. !lnoaos, do3 qu 1es a torç9. parte consti tue nicado ao Soerc: tario ordenlldor da desptst. 
otclusi vàmonto 1\ gratitlcaç!o paio exerci cio N. 8 . Egual procodim ~nto to lá o Tribunal 
os dos on~:os fJo:ci.:>narios o empr"gad os em i efuroncia aos actos attinentes á recei-
eão o 1 da h bel la snnexe. ta , c-Jnoedendo ou recusando o reg~atro, se-

c) No caeo do licença para tratamênto de guudo puecer Jbo que a lei do orçamento 
saudo 1 ú t:orccborAo o ordenado na fó~ma contém ou não auotorizaçlio para arraoada-
das leh em vigor. ção do imposto, ou que este f.Ji ou não de-

Art. 5: o Trib nal d ~ Cmtae, em virtude cret!:.do pelo governo, de conf~>rmidade com 
do art . 4.' da CJn3tltlliçlJ. , nil. > tem jurisdi · a rcf.? rida auctorização. 
cç! o ooatcncio a adllliaiatrativ .. ; m•s suas N. 9. N ~gado o regi.tro d ,; aoto do p der 
1utr1buiçõ ):i ilsca.liza ilras, eu ma teria de o tocuti v o e só mediante auctorizaçl!.o do Con· 
sua c rn ;>c tenola, abrlln0 am 11o to los os r oa g ross? Legislativo poderá elle Por exocotado 
ponsavoi por dinheiro, valoté!s e material N. 10. O registro diario das ordoas de pa· 
oa b.!ns portencmtes ao Estado. gamonto sora determinado pelo i)~osidente 

Art . 6. Fll!loci"a' o T ibunal dl) Contas do Tdbunal, qae o submotterá. a'l conheci · 
como fi cal d:l adm\nis,raçll. > tlaancelra e manto deste em sua p ri .z.eiu rennilo. 
exercita su1 fu!looão rtscaliudora, in3titu • ll. Dependem de resol JQJ!o do TrlbnnaJ. 
todo e uma pravio sobru o@ aotos que en · a) a reouia de registro dos acto9 relati 
t!ndem com a reJelh e dolspaSl pabucas o vos á receita e despesa. 
revendo as contas dos Sloret uios de Estado. b) o registro dos contractof.; 

P.1r.1g aph 3 uni o. CJmpst ·lha em rala- c) o dos creditos addiclonaos e espeoiaea: 
çio á receata. d) A distribulo!o de creditas aos secreta · 

Velar pela obsorv.ln ... ia d4s lllis concarnen· rios e as alter&çõ69 nos mefmos, darante o 
tes á receita publio , oxaminaudo e regia· , exeroicio. 



Art. 8: Ner.huma ordem de pas' mento 
ser& executada pelos pagadores sem o regis· 
'ro determinado pelo Tribunal ou peJo pre-
sidente, annotado na referida ordem da drs 
pesas por meio de carimbo. Esta dlaposição 
comprehende a ordem coJil despacho dl1' re · 
gistro sobro protesto. 

O pagador quo infringir este prrceito, ia· 
correrá. em r esponsabilidade criminal por 
cumprir ordens illogaes, e aer.Jho á. ld"vada 
em alcance, na tomada de oontas a impor· 
tancia indevidamente paga. 

Art. Q, • NAo dependem para e11ectividade 
do regidro pr avio do Tribunal: 

1: As despesas miadas o de expediente 
das repartições. Os porteiros o mais enoar· 
regados de tu s despesas prostario mensal-
mente oontas documentadas da applicaçao 
das quantias recebidas. 

2: As opert!çõí s do ore dito auctorizadas 
em lei, qoando f,jr necesaario A reserva 
para seu b~m exlto. 

3.· Os sopprimont()s de fundos para com-
pra de gener{s alitnenticiot~, oombosUvel o 
mataria prima para ofllcinas, estabeleci· 
mantos pnblicos o para es,radas de ferro 
do Estado. 

4: As despesas f.Jitas em período de oa 
lamidade publica, que exijam promptos soc· 
corroa, cojas conta11 e ortteos de pggamento, 
devidamente documentada•, serlo remet,i· 
das ao Tribaoal para o regist:o eimples no 
caso de legalmente exocatadat~, e para o re· 
glatro com protesto, no caso contrario. 

Art. 10. As despeeas das rnbrloss Even-
toaes e Diligfncias Policiaes das leis do or· 
oamento indepondetD qoanto to merecimen-
b intrinseco da fiscalizaçll.o do Tr1 banal, 
que ee limitará a vnifioar si cabem ollas 
r entro dos respectivos credites. 

Art. 11. Oa trcs membros do Tribunal, 
de Contas Eão inamovíveis e 16 perderão 
seus oar~os por se~nta conde moatoria de 
tribonal especial a qne .f! c !m sojeitos em 
crime a qne cstf·ja imjJost~ i pfna do per· 
da do emprego- (C. nstitotção, ar,. 7P, 'Da· 
ragrapbo untco -ConsolldaçA<>, arte. 983 o 
Bl.'gaintes) . NAo são em ea~o algnm passiveis 
de snspeml!.o administrativa. 

Art. 12. o g1verno, no regolamento que 
expedir para soa oxacnçl!.o. aproveitai A, 
consolidando, as liisposiQões tto r fgnlamea· 
to federal n. 2 409, de 23 de dezembro de 
1896, que forem applicavois á organitaçAo 
doa serviços do Tl'lbUoal do Conhs orea1o 
por esta lei. 

Art. 13. Revogam-se ás dlspositões em 
contrario. 

TAB&LLA. DE VENCI. ! BNTOS 

Secretu i o .• 
1 primeiro 

escrip tn· 
rario .... 

2 segondos 
2 amannen· 

Ordena io Gratitlcatlo Total 
3.000$000 ~:000$000 6:000$000 

2:000 000 2.000IOJO 4:090$000 
1:500 000 I :5001000 3.000$000 

ses....... 1:200,1000 1:200 000 4:800ICOO 
1 porteiro.. 900 000 900$000 1:8001000 
1 oontinao. . 500 000 5001000 1:0001000 

Paço do Senado do Estado de Minas Oê· 
raea, Bello Horisonte, 4 de setembro de 1909. 

I 
-Chriapilll Jacqoes Bias FortE a .-Francisco 
Ferreira Alvee.-Levindo Ferreira Lopes.-
Para ordem dos trab~;IIlos. 

Do sr. Secretario do loterbr devolvendo 
informado o requerimento de d. MathiJdo 
Carmelita de Alencar, professora em Santa 
Catharina, munieipio de Santa Rita do Sapo 
caby, pedindo trts annos de licenoa para 
tratar de soa sande.-A' oommiaelo de Pe· 
tições. 

Susão t xtraGràlnaria 
O SR. SBNNA P'IGUB1RlfDO fazendo ver estar 

a findar-se o período das sessões logialativas 
e tendo materlas importantes pendentes de 
discussão pede se cõnanlte a Casa se delega 
ao ar. Presidente a faculdade de convocar 
nrr a seulo extraordinaria para amanhl. afim 
de se tratar da discus~lo das materias vin· 
das do Senado o que fizeram objecto do ex· 
pediente de hoje. 

Conaoltada a Camara responde esta pela 
afftrmativa. 

Requerlmentv 
0 ER. ARGBMIRO DB RBZRNDJl IG O pasaa as 

mãos do ar. Presidente um r2qnerimen\o do 
cidadão Jolé Flavio de Llma, eeorivAo do 
juizo de ru o da policia na cidade de Ara· 
gnary, pedindo bação de vencimentos para 
o cargo do escrivão da J)olicía.-A' commiE-
são do Peti\ões. -
Prolongamento ào ramal ferreo de Ouro 

Preto 
O ~R . Joio VBLLoso toma a palavra e se 

pronuncia a favor da indici~ ilo D. 2. do Se· 
nado, no sentido de ser prohngado até Ma · 
rianna, com dircc ão ao Norte, o rama) r,r. 
roo de Ouro Preto. 

Julga o nobre depu tado inutil di&t r-.ndor-se 
em ooooiderações sobre o &llf Um\)to, qu e foi 
amp1emonte esclarecido no Senado. 

A indtcaçãon. 2, vem ao encontro do uma 
ardente 8Ppira~ão do Ouro Preb, a velha 
torra tAo cneia do tradições gloriosas e lo· 
garcs santos . 

Está certC> do qoe o governa federal tomará 
em consideração o appello qto lhe é diri· 
gido. 

Passa-se á 

APREmNTAÇÃO DB PARECERES DA'J C< MMISSÕBS 

o m . HEITOR IE Souu, per parte da com· 
mtseao do Constitolção, Lt>gisla Ao e Justiça, 
envia á. Mef!t. o seguinte 

Partctr n. 180 
A commis~ão de Constitaiçlo, Legislaçll.o e 

Justiça, ando e ieta a representação em 
que o presidente da Camara Municipal de 
Sylvestre Ferrllz, pede a declaração de Umt. 
tes entra esse e o munieipio de Cbristina, 
sob fundamento de serem os mesmos liti· 
gloses e de se haver o poder jndiciario de · 
olarado incompetente para resolver a pen· 
dencla numa acç!o finlum regundorum en· 
tre ambos; 

Considerando que se trata de uma qaes-
tlo de facto, largamente debatida nos au· 
tos da allndida aoçio onde os litigantes pro· 
doziram namorosos documentot~, st>gnndo se 
tê da proprla exposição do reqnl.'reDte e do 



um ottloio do presidente d& camara de Cbrls · 
tina tambem presente a oommiaeio; 

Considerando qoe desta arw, para o pro-
nonoiamento desta oommiaslo e para tlllla 
decislo :usertndll e j nata do poder legislaü vo, 
-6 do mister o conhecimento de todos os 
docomen~s com qoe os dois moniolplos em 
dissídio inatroiram a defesa de seoe direi~s 
no sobredito pleit<-. 

&• de parecer e reqaer qro s~jam solici· 
tadas, 'PO intermedio do Governo do Estado, 
certidões ou copias autb,.ntioadaa -tos rete· 
ridos documentos quo estio no Trlbonal da 
Relaç!o para ondo cs an·os vieram em vir 
tude da appeJtaQlo interposta· e j~ decidida 
detlniti v a mente. 

Sala das Commissões, 3 de sete nbro de 
1909.-Heitor de Sonu, presirteote e relator. 
-José AlveA.-Perioles.-A imprimir-e~. 

O MBSMO SENHoR, em come da comminlo 
de Redacçio, apr~senta as segoint~s red&-
cções tlnass : 
RBDACÇÃO FINAL Dl PROJKCTO N, 59, DE 1908 

( Proposl9ão n. 86 ) 
A oommi eão de Redaoçlo das Leis é de 

partcer qoe, para a proposição n. 36, apprç-
vada pelo Senado e pela Camara, se adopte 
a seltnint redaoçAo final: 

O Coogres ~o do Rstado de Minas Oeraes, 
decreta: 

Art. 1. 0 Os actuaes distrlotos de Papagaio, 
do monicipio de Curvollo; Espirito S~nto do 
Cemíterto. do mooicipio de Monte Cumello; 
e Saotll Ri til de Cassia do !Uo CI•ro, do mo 
nicipio de Cddas · passam a ter, respectiva-
mcntP, as seguintes der.ominacões : Silva 
Jardim. I~aby e S nta Rita de Caldas. 

Art. 2.0 A vllla do S. C:tetano da Vargom 
Grande tor& a denomlaacilo de cVilla Braz•. 

Ar·t . 3,0 Revogam-se as disposições em con-
trario, 

Sala das Commissões, em 4 de setembro de 
1909.-Heitor de Sooza, presidente e relator. 
-Perioles.-Argemiro de R~zende. 
Redat:~ão final do projecto n. ê6 (Propo.rlcão 

n . 40) 
A commiss!o d Rcdacção dn Leis, tendo 

.:lm vista a proposiç! n. 40, já approvada 
nas doas c .. sas do Congresso Legislativo, é 
de pirecer qae se lhe dê a segutaie reds· 
cção final: 

Art. 1.· Fica o Prasidcoto do E-~tado r.o · 
otorizado a conceder as aegllintes licenças: 

Primeira-Ao coronel FranoisJo de Paola 
Santos, or6oial de registro de hypotbecas o 
csorivll.o do 1.· offici, do j 1i •i 1 e notas da 
comarca do Maohoas.ú, de 3 annoP, para 
tratamento de saod~: ; 

Segunda-;.. .-\urelisno Lopes Ctloc&do, par· 
tidor, contador e di tlibaidcr d teril!o de 
Itaúa!l, da 2 a.nnor, a contar de 1. · do jnlb'l 
du corrente, para trata r de nego cios; 

Tercei ra-A Camillo Aogosto de An~rade, 
escrivlo do I.· oftlcio do termo de Carmo 
do Parnabyba, comarca de Patos, de 2 an 
nor, em prorogaç!o para tratar de nego 
cio f; 

Qaarh-A João Ooilberme Ferreira do 
Ca~tro, escrivão de orphã :s do termo de 

Pooso Alto, .i<: 2 aonoe, em prorogaoio, 
para traiamento de saode; 

Quinta-A José Josqoim doa Santos Silva, 
escrivlo do 1. • oltlclo da comarca da S. Ao• 
tonte do Machado, de 2 aonoe, em proroga~ 
oao, para tratamento de saúde; 

Sexii-A FranciEco Assis Costa, escrhlo 
t'o jadloial e notas do termo do Plranga, de 
2 anDo,. para tratar de negocio a. 

Art . 2. · E.' egualmente o PNsideote do 
Estado aoctorisado a conceder lic.-oqas: 

A.' d. Eal!na Alves dos Reta, prot'<lssora da 
cadeira do sfXo feminino de Jeqoitib&, mn· 
nicipio de Set~ Lagoae: de I anno com me· 
tade dos vencimentos para tratar de saode. 

A' d. Maria .Magdalena Sarty, professora 
do grupo c~c(.\ lar da cidade de La~rae, c'.e 1 
enno, com o respectiv-o ordenado, para tra• 
tarde sande, o á d. Francisca Amella de 
Cadro Neves profes::ora da 1.• cadeira do 
FfX mascollno da cidade de Toeophilo Ot· 
tonf, do 2 aoocs, se1r vencimentos. 

Ar~. 3: Na conces~ao d licl3noa• remone• 
radas co nilo o governo f'll-servarà. a lei n. 
307, de 13dP agost . de 1001 

Art. 4. · Ravogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das commis~õc.s, em 4 de setembro de 
1909.-Heit r de Souza, relator.- Periclea. 
-Argemiro de ResFnde. 
Ao enviar á Mesa as redacçõ ~s ünaes om sr. 
deputado pad e obtem dt~pensa das forma· 
lidadee regimentaes para qae sejam as mes· 
rr as discutid .:.s e votadas na presente ses· 
são . 

NAo h a vondo pl'('j o\os, reqoerimeotos, in· 
dioações, ioterpdldções e moções a serem 
rprescntados, passa-se á 

DI"CU .PÃO DE RBDACÇÕES PINAES 

Projecto n. 65 (propo11'ção n. 42) 
Dispensada a leitnrat. a reqoerimento di) 

sr. Jo: é Alves. é sabmettida á discossão, 
sendo approvada sem debate e remettida á 
sanoçlo a redacçAo final do projecto n. 65 
(proposiolo n. 4t) auctorizando o Presidente 
do E'tado a abrir diversos creditoe. 
Projeeto1 "". 59, de 1908 e 66 ( Propo.sições 

m.86e40) 

Sã tambam, cada ama a seu turno, ap • 
prondas sem deba~e e rom:lttiias á nn· 
coAo as redacçõss tloaes dos projectos na. 
59, ~e 1g08 e 66 (p ~ o)oEiçõas ns. 36 e 40) 
bojo o1farecidas,-aquella mudando a deno · 
mlnação do di •orsoa dfstriotos de paz e 
oata auctorlsantio o Proi ldente do Estado a 
conceder lioevça e divorsos !unccionarios 
publicos. 

Pasea se-6. 
2 • PART~ D \. ORDE~ D::> DIA 
2.• DitCU SÃO DO PRQJ.RCTO N. 83 

Lido e posto em di11oo s!o, é som debade 
approvado, jnot•m('nte com ama emenda da 
commlssilo do Peti ÕêP, o J>rojacto n. 83, ao-
ctoriundo o Presidente do E tado a conceder 
ltoenot ao dr. Antonio José da Cunha, rei· 
toa do Oymoa&io de Barb1cena.- Volta 6. 
oommis,lo de Petições. 



.• dllctu1ãô do projecto n. 159, do 8eaa to 
E' annunoJda a 2. • -disouaslo do projecto 

n. 159, do Senado, sobre reourao de aotoa, 
decielJea e deliberações das C.amaraa ~ni 
olpaes, sendo a leitora do mesmo dispensa· 
da a requerimento do ar. Heitor de Souza. 

Bm discas lo o art. 1.· 
O 81", Bcbaardo do Amaral:- Sr . 

Pretidento, peço a v. ex . a flaeu <te m·•ndar-
1!& o projecto em discnssA.o. (E' attendido ). 

Quando na sessão de hontem, sr. Pcesi 
dente, mandei á Mesa o parecer, opinando 
pela 2.• discnsslo, que v. exc acaba de an-
nunciar, da p roposi 11A.o n . 15'J. do Senad<', 
promenl, em nome da comm1seão de Cama · 
raa Muni~iplles, apresentar nesta occasillo as 
emendas qae resulcasEem do e11•udo que ella 
fnia do aasumpt l. 

B' para aatista%er es-110 compromisso qae 
me acho na tribu11a. Não est ou aqaf para 
dizer largamente da imoortancia, uttlidade 
eopportualdade do projecto em dillcu•sAo. 

Sobre já. ter sido amplamente discutido o 
merecimento da Pna materta no Senado, 
onde f lle teve inicio, seria i 11 0 tuota mui· 
to superior á.s minbas forças (n tlo apoiado1} 

B eu considero inteiramente su perflua 
essa ~uera, desot& que reconheço e ·1iar 'oda 
a Camara perfeitamente compenet:-ada da 
necessidade de ser regalameotado o art. 9, 
dt. lei n. 5, addioi:>nal, que cr eou o rccor o 
daa leis, acto:s e declsõ a das Camaras Mu· 
nloipaee, contrario& á Cllnstituição e á.s leis. 

Esse dispositivo tem sido, até hoje lett·a 
molte, pela falta d lei ordionia, regulan· 
do os casos e a iotorposiçlo dt-sses recnr· 
aos e delimitando a competencia doa pode· 
res qoe delles devem conhecer. 

Repetida.& vozes têlll se pronuno;ado as 
doas Casas do Congresso, no sentido do l\r· 
chivamento de rerJre ntações contra leia e 
decisões de Ccu1lii.ras Manioipres. tu!ld&odo· 
se na careocia de regal~mentaçlo daqoelle 
dl.spositlvo. 

Só por isto, sr. Presidente, se póde atft.r· 
mar que a lei qoe resultar deste projeoto 
interessa, por egoal, ao Coogress:> e á.s Mn· 
nlci palldadeu. 

Si está. como acredito, no inter~tsso do 
Congresso ordinario desempenhar-se de uma 
obrlgaçlo, que lhe deixou o legislador cons· 
titointe, votando a lei qoe permUta o oso 
do recurso insUtnido par& cortigir posai · 
sivela abnsos ou erros commetUdos pelas 
Camaras Mnoicipaes, está no Interesse des 
tas a resoloção de qualquer duvida levao· 
ta.da sobre a consthuoi'loalidade oa logiti 
midade de soas leis, ao toa e deci . ões. 

Basta ponderar que nenhuma camara bem 
intencionada como, fazendo jastioa, acredi 
to qne sejam todas as do nosso Estado, pó te 
ter o deaf'jo de manter oma lei radicalaen 
te Ja olla, por contraria á Constltoiç&o, oa 
attentatoria do outrJls leis ou de fnlereaaes 
dos seus mnoioipea. Desde entl.o, é logioo 
conclnir-'3e, sempt·e qae fô oppo ta dovlda 
á validade deama lei municipal, é manlte ta 
a connntrncia do pronunciamento do poder 
competente, seja para laser cessar a irrega· 
laridade reconheotd", seja para proolamar o 

vigor da lel recorrida, permlttin4o leaim 
o no acatamento e u seo oumprtmento. 

Daetu deaprettinoiosas conatderrçõas, ar. 
Preaident1, terá v . exo. conclohlo que as 
emendaP, que vou ter a honra de apreaen· 
tar, por parts da commiss!o, obedecelllapa · 
nas ao intuito que tem esta de collaborar na 
conte colo da lei, pugnando por medtdas qae 
lhe parecem rnoaveis. 

A pr idlelra emn ia dil: r rapeito ao § l:, 
n. I do art. I.· e é assim concebida (11). 

Posto qoe t.ubatito\iva ella não a11ecta o 
pensamento tl'adozido no proj•ot<>. 

Visa apenas precisa,. que a competencia 
dada ao poder legislativa é para a dAoreta· 
çlo da noliidade de l ai ~, aotos e dooiEÕ' B das 
moniclpaltdadea quando estejam de enco:ltro 
á. Constitutç&o ou a outras leis. 

A emenda n. 2 offerecida ao§ 3. • é tam· 
be:o aobstitativa; mas nAo altera n o t . ndo o 
que e tabelecia o prt'jectr. 

Diz o § 3. • do projeoto (16). 
c§ 3.· O recurso ser á iot lrposto pu a o po· 

der legislativo nll pruo d ' ' r1 nla dia!!, con· 
tados da data dr. pubho•çzh da J ~i, acto ou 
decislo recorrida, apre~entaudo o recorrente 
~ U >t. 'P"tiç1o instroiita c :> .Jl o11 documentos 
qoe jol ga r nect>ssarioa ao president e da Ca· 
mar• pua rPmette -1 ao Congresso Lr gisla-
tivo do Estado on a este si estiver r euatdo.-. 

o:z a emenda (U): 
C >mo -vê a Camara eahbetece a emenda 

oma d11ferença qnanto ao praso p r a. o re· 
cnrso admissivel por p~ rte da qualqaer oi· 
dadllo e o prazo para recurso concedido ao 
repressntanta do ministerio poblico. 

O projecto marJava lnilstinctamcnte 39 
dias pa~a om e para ou,ro; a emeud& con · 
SPrva esse o pr1 zo para o recurso de qu9 
r ó Je usar qoalqoer eleitor do mnntoipto. dia· 
pondo qoe correrá. da data da publicação, 
pela Imprensa local oo ot dcial do Estado, 
da lei ou dect1Ao recorrilta, e deixa inde· 
terminado o tempo · para o recurso que o 
representante do ministerio publico deve 
interpôr. 

A Comaiaslo assim p rocuron prescrever, 
por Jbe parecer qoe, não podend permane· 
o ar, em caso algum, leis contrarias á Con · 
stituic;lo,é prererivel dar-Be ao representante 
do ministerlo publico direito ao racar o pua 
a cooaecoasAo da nnlltdiide, sempre que 
ella se torne eviden~. 

Pcrmitte tambem a emenda a interposi-
ção do recurso, lodistincttmente, ao presi · 
dente da Camara Municipal ou ao preslden· 
t' da Congreeao Legisla ti v o do E tado. 

Peusa a commissAo qae deste modo me· 
Jb rmente serão salvaguardados os direi ,os 
qoe o projecto pretende acautelar. 

Preterindo o reoorrente que o sea roca· so 
seja acompanbado da" inf..,rmatões do pre · 
sidenta da Camart Munlcipel, a e te apre-
sentará. a soa poti~lo, em caso contrariCI; 
ted. a taculd•de da enderaoal a ao presi. 
dente do poder qoo deite deve iom&r cenbe-
ciment<'. 

A emenda n. 3 é a qae contém medidas 
de que o proJeoto nilo cogitoo; mas qne s!o 
neceasariat, no conceito da oommiulo. 



Diz a emecda (lt). 
Como v. oxc. Di'> ignora, sr. Presiden~, 

seja por idcntificeçã, com um pre~endido 
direito, sêja por ontro motivo qne não in· 
tereaaa a discussão, na maioria dos casos os 
recorrentes argumen ~am 16 pela feição qne 
aproveita á causa que pleiteam, e não se 
empenham por um prova documental oom 
pleta. 

Ido posto, é racil inferir se a possibillda· 
de de virem ao Congrcs3o reoursos apparen· 
temente j ustissimrs, quando de um estudo 
aprotu ad~>. do resultará a sna improcedt'n· 
018. 

Peço p ~rmhs!o á Casa para Examplificar, 
l ómento no intuito de me faz ~ r melhor com· 
prebendor. 

Figuremos a apreaentaçito de um recurso 
contra a validade de uma lei on decisão mu 
nicipal, sob o fundamento de ter sido vo· 
tada em uma sessão e:draordinaria. para 
cuja. convocação o!o sorviu de motivo o 
objecto da lei ou decisão recorrida. 

Sendo admisshel que, posto nlo tenht !ei· 
to parte d uma primeira convocacão, para 
determinado dia, o assumpto da lei ou de· 
cisilo recorrida, haja sido comprehendido em 
posterior convocação para. a senilo extraor· 
dina.ria, na. qual a IPi on decis-ão recorrida 
foi adoptade, claro é que veritlcado o facto, 
a appareote nallidade cederá logur á certeza 
da validatio do acto impugnado. 

E' para prevenir casos analogos ao do 
exemplo invocado que a emenda n. 3 racnl· 
ta. a audionc!a do presidente da camara mu· 
nicipaJ, pormittindo·lhe completar a prova 
necessaria à deci~ão do recurso, todas ts 
vezes quo ella ror falha. 

Convem aasili!nalar. ~r. Presidente, que a 
approvação de•ta emenda não deisará ao 
arbítrio do pro idente da camara municipal 
o proseguimt>nto do re<'arso intentado, desde 
que, e. tabolecondo prazo para usar do direlt l 
que lhe tba assegurado, dispõe que, findo 
eese prazo, o recu rso deverá ser submettído 
ao conhecimento do Congreaso, oom ou sem 
a resposta. do pre~identa da CAmara. 

Slo estas as 9mendas que a commiEsão or· 
terece ao art. I.· do projecto. 

Ao art. 2. · serão tambem apresentadas 
emendas· mas a juatlftcatão destas esiá. a 
cargo do dintiocto membro interino da com· 
miseão, o nosso digno collega, o sr. deputa· 
do Heitor de Sonsa, nome qne declino com a 
devida vania. Do1:ado do talento que todos 
nóJ reconhecemos o dispondo de uma nata 
erudicção ••• 

O I\ R, HBIT.:.R nE SousA:- 'E.' bondade de v. 
exo. 

o sa. Eou.ARDl nl .\MARAL; - E' justiça 
(apoiadJS oerae&) •• • estou certo, desl!a in· 
combencia elle se deeempenbará com o cos· 
tumado brllh~ntismo. 

Sente-me, sr. Presidente, convencido de 
que serão appravados o projeoto e as emen· 
das quo acabo de of!arecer, nlo pelo valor 
dos ml'us argumentos, sustentados per pala· 
vra tão (raoa c-. mo é a minha. ••• 

VoZEi: -Muito auctorizada (apoiado1). 

0 lR. EDUARDO DO AMARAL ... mas pelo 
merecimento dos princípios pcloa quaea pro· 
pugno. (Multo bem; muito bem I) 

Vêm á Mesa e alo postas em discnseio 
c~jun 1tamento as seguintes 

EmendtU 

N. 1 

Ao art. I.·, § 1:, n. I, sobstitua.·se pelo re· 
gainte: 

cAo poder legislativo para decretaçlll da 
lJUilida1e da lei, acto ou decisão r~corrtda.• 

N. 2 
Ao mesmo art. J.·, § 3.·, substitna·se pel., 

seguinte: 
cO recurso sará interposto para o poder 

lí'glslativo: 
a) no prazo de 30 dias, contados da data 

da publicação, pela ims: ~·en a local ou offi· 
cial do Estado, da lei, acto on decisão recor· 
rid9; quando intentado por quaiquer eleitor 
do monicipio ; 

b) em qualquer tempo, quando intentado 
pelo repoesentante do mimsterio publico; 

c) apresentando o recorrente sua petição 
instrui da com os documentos que j algar 
necesaarios ao presidente do Congresso Le· 
gi !ativo do Estado ou ao preüdente da Ca· 
mara municipal para remettel a ao Congres· 
so Legislativo ou a este, sl estiver reunido.• 

N. 3 

Aoorescente-se ao mesmo art. 1. • : 
c§ 4. · Apresentado o recurso ao presiden· 

te da camara municipal, poderá. este. dentro 
de 30 dias, dar as razões em que se rondar a 
lei, acto ou decisão recorrida e mandar ad· 
dicionar copia do todos os actos e docamen· 
t os qae lhe pareceNm convenientes ao com· 
ploto esclarecimentb do assumpto. 

§ 5. • Apresentado o recurso ao presidente 
do Con~resso Legislativo do Estado, será. ou· 
-vidt', para oa fios do paragrapho anteceden· 
t~ . o presidente da camara do respectivo 
municipio, no prazo de 30 dias, contadoa da 
data em que lhe fqrem entregoes pelo cor· 
reio, sob registro, copia da petição e doeU· 
mentoa que o instruirem, sendo o reoorso, 
tlndo esse prazo, submeUido ao conhecimen· 
to do Congresso, com on sem a resposta do 
presidente da camara. • 

Sala das commiarõe~:~, 4 de setembro de 
1009.-Eduardo do Amarai.-H. de Sonsa. 

Ninguem maia pedindo a palavra, encer· 
ra-se a discllSsão do art. J.· e, procedendo se 
á vota9lo, é o mesmo approvado, bem como 
as emendas otYerecidas. 

Em dlecafsão o art. 2.0 

o sR. HEITOR n.: Souu:-Sr. Presidente, eo 
vonho jastiftcar, em breves palavras, 4 
emendas que a commiaeào de Camarss Mu· 
nicipaes tem a honra de soggerir á Camara 
dos srs. DeputadoP. 

A 1. • é assim redigida {LI) 
cAo art. 2.·, § 1. • 
Accresoente·se depois das palavras caerá 

interposto• : dentro de 30 dias da verifica· 
<:lo da dualidade on da d•ta da obrigato· 
ril)dade desta lei para os casos peodenter. 



Snpprlmam se lB palavras cem qualquer 
temp~•. 

Sr. Presidente, o pansamanto, o lntnito 
do leglalador condensado nea'e ar,lgo nlo 
teria eflloaoia, nlo se reaUzaria proflcua. 
mente, ai nlo se dGtermioaase o praso djn· 
tro do qoaí os promotores de justiça devem 
recorrer ea:·offo!'io, no caso da vcriflc&çdo da 
dualidade de Camarar. 

N1 generalidade em que está. coooebHo o 
projecto, Ol'llO recurso poderia ser inter-
posto até no 3. • anno da administração mu-
nicipal, o modo quo serh inteiramente no 
gativo e inefftcaz para o escopo dos a me-
dida, quo é o do normalizar a administra 
ção munic·pil, subtrahindo·a á perturbaçõ ~s 
oriundas das as dualidtdas, cujos malefielos 
eu não preciso de salientar. 

A commie lo mania contar esae praso 
para o recurso dos promotoras, da data da 
verificação da doaJidade, salvo para os ca · 
soa pendentes, isto é, salvo para as duplica· 
tas ou dualidades jé. existentes, que ficariam 
sem aolnçlo, porque algumas derJas jé. con -
tam com maia de 30 dias de existoncia. 

A 2.• emend attribue ao governo do Bs· 
tado a competemcia de desigoar dia para a 
eleição de vereador e juizes de paz para os 
distrlctoa que (orem areados pelo Congresso 
do Estado, nos 'erm s da lei n. 373, d 17, 
de setembro de 1903, desde qao o Presiden · 
te da Camara Mnnleipal respectiva não o 
faça nos vinte dias posteriores é. publicaoão 
do decreto que marque o dia para a inatal· 
laç!o deues di triotos. 

V. exo. sabe, ar . Presidente, qao pela lei 
o. 2, a attrlbUtQào de orear di trictoa lle 
paz era da exclnstva compet"noia das Ca 
usaraa Mnnicip!es. 

Mais tarde a lal n. 373, que vohmos aqui, 
avocou essa a\tribuiçio para o Congresso 
reUrandc·a das Cama 'J Munio1paes. 

Tem·ao dado, entretanto na pratica o se· 
gninte inconveniente: o Congresso ccêa om 
diatricto. mat~, como a designacAo do dia 
para a eleição dos cargos respectivos depen· 
de da Camara Mll.Dioipral, tem-se verificado 
qne esta, eendo con,raria ó. samelbante 
orosçlo, p~otela, indennidamente a eilecti 
vldade da sua installação, tornanlo aquella 
creaçlo ülasorla, por deixar de marcar dia 
pa a a elei9lo. 

Ha casos concretos (IDO nlo têm tido so· 
laçllo e qae, a despeito de pedido de provi· 
denciaa ao Governo estl nll.o pode corrigir 
os arbítrios das Camarat!. 

Assim sendo, a Commis.!o entende qoe 
se deve dar ao gJverno do E tado eesa 
oompotencia subatit'ltivt, desile (lna o pre-
sidente da Camara A:lnnlciplll, por um des-
ses desvios a quo é.<JJDAiB das vezes, nio sa 
podem subtrabir os polUicoa, niLo queira 
marcar o dia para serem et!actnadas as elei· 
çõea do que depende a .inatalh çlo do dis· 
trioto, !a!·o·l. o goverao estadoal. 

A 3.• emenda determina qoe em oaEc do 
empate no jnlgamento de qoaesquer rocur· 
soa de mataria eleitoral, te. á voto o preai· 
aidenh do Ttibnoal para deaemplttr. 

V. exo. de certo n!o ignora, sr. PtESf· 
dente, que recentementa a c mara Criminal 
do Estado se viu a bra3ca com uma difil· 
cnld&de reaolbnte do silencio ou da obscu-
ridade da lei nosse p\loto. 

Não ba um dispositivo legal rlgedor do 
modu de resolve r o empato da votação de 
roearcos em mato ria eleitoral. e o alvitro 
adoptado pelo Tribunal da R!'ltçào fo l o do 
decidir esses reours(ls rm f vor d'> recor· 
rido. 

O inconveniente d.:ssa s h:: ção 6 oc.torio . 
Elle rosalta da sitrp1es ponderação I! o que o 
recorrido é moitas rzr o auctc r do et.bu-
lho politlc , o de qoo O! F e criterio do dEci · 
dir viria estiam ar a o. poli t c;ão do direito 
adverso . 

A commiss!o pensa, poiP, em applioar a 
essa fórma do julgamento a norma que se 
segue na docisllo das cansas civeia, isto é, 
o voto do dcssmpate do pre~i donte do Tri· 
buual. 

Certonlo alo monos rospeihve!s os direitos 
que se pleiteam nessas causa e 11.té bojo 
esse tem sido o modo in aria el de res1lver, 
nas diversas Jegis aoõee; o empate no jol· 
gan::ento de direitos qu.... envolvem a pro· 
pr1edado o outros direitos inestimaveis. 

A oommis:!? eo n to. por-tanto, quo tornlr 
extensiva essa Córm do jutg11mrnto aos re· 
cursos eleitor os é mu·to sll luta r e preen· 
cbe uma Jaoona, segoramente iodisslmnla· 
vel, que obrigou os 1Jlostrados membros da 
Camara Criminal a r.doptarem ama soluçAo 
provisoria, umajaril:lprud ncia que. certo, 
n!o lança raiz~Js em excclleotEa ritZõOs . 

A 4 • emenda attriboo á Camara Criminal 
a c():npeteooi~ para decidir do roeu so oon· 
tra o aoto das Cam ras Maoicipaes que do-
ct·ete a perda do cargo d 1 vereador, para 
qndquer de seus membros. 

Na generalidade do art. 1:, sr. Preaident~, 
esté. aem duvida comprellendido o racorso 
contra essa decisão, mas v. ex c. compre-
bonde qae é inteiramente improftcuo. em 
eertos cas -;s, o recurso ao poder legislativo. 

E' sabido qu l o podar legislaüvo eó r e re· 
une darante 3 mezcs no anno, de s tte que 
a decretação arbitrar h o i oj usta da perda 
de mandato de um vereador ficaria durante 
lo!lgos 9 mez;ep, sem um o rroctivo imme. 
diato e som a prompta reparação qoe se im· 
põem. 

Já. é conhecido n 1 Bstado o caso da do· 
cretação da perda do manda~o do agente ex· 
eentivo do um dos mats importantes muni· 
cipios do Triangulo Mineiro. 

Nessa o'Jcaslão, a Camara Criminal decla-
rou qna o podar Jodleiario e ra i n to potHlte 
para reintegrar o dlreih violad , cabendo 
ao t\talar do direito lesado pelo acto, porven· 
tura arbitrario, da Camara Municipal, o re· 
cmao ao poder legislativo, qu~, como disse, 
as maia das vozeP, é tardio e ineltlcu. 

AHribalr se simultaneamente a eale e ao 
poder judicfario esae recorao, ó ~ornar a ar· 
bitrartedade promptamentc reçaravel, por· 
qoe o fancoionameoto do poder judioiario 
é quasi ininterrupto. 



Dest•arte a oommissão julga aoceitaveis 
essas medidas. ellt.s quul ~odas j& oonoreü· 
zaclaa no pro}eoco do nosso ülQSU&clo ooiJe. 
ga, ar. depasaclo Argemiro de &esende Coa-
u, projecto que tranaUou viotorloeameate 
em dU•S dhous~Õ.)S nesta Cna e qo.e eaoer· 
ra diapositivo de aha ooaveoieaeia, sendo 
de lamentar que nlo s •Jt, em so~ plenitude. 
aprove1tacto aindt. nessa sessão leglslaSt va. 

A oommls ão pe.te á Camara a soa esola· 
rtcida attençio para as medidas que suggere 
e •credita que ell•s mereoerio agora, coao 
mereceram· qaantto se dlsaotia aquelle prc-
jecto. o seu completo assentimento. ( llulto 
btm! Muito bem!) 

Vem ~ Mesa e entum em di~:~cussão con-
juncbmente as seguintes 

Emendas 
N. 4 

Aoorescente se onde convier : 
Artigo. Em caro de empate no jlllgamonto 

de qo&o3quer recursos d matera!l. eleisoral, 
ter& vo~ o pre:~ident"- do Tribunal para 
desempatar. 

N.5 
Artigo. Háverá. recurso suspm ivo da de· 

oie!o da Camna qu& deoltre per.ttdo o cargo 
de vereador, sendo interposto pelJ vereador 
eliminado no prazo de dez dias, a contal' da 
sua notitloaaçilo daquella deoleão, por meio de 
comasonioaçll.o direota ou mediante publica· 
çAo pel11. irnpren3a de edital que a oontenba. 

Paragrapho onico. Na instrucoão e deci· 
sã 1 destre NO rso eerio obsar•adas as pre-
Bol'ipçõ:!& ltoga.fs regadoras do reonrso rala-
ti v o au recoobacimento da poderes dos v e· 
readores. 

N.6 
Ao 2.·, § I.· 
Accrescentc-sc depois das palavras cserá 

interposto•- dentro de tliota dias da veriO.-
caçlo da dualidade ou da dab da publicação 
deatJllei para os caaos penJeotes•. 

Sopprimam·ae as palavras: <em qaalqoer 
tempo• .- Hllitor de Sonsa. - EdUat'do do 
Am..ral. 

N. 1 

Accrescente-se onde convier: 
Artigo. Ao governo do Estado compete 

designar dia para a elelclo de vereador e 
juizes da paz para os di ~rlotos que torem 
creados pelo Con~resso do Eslado. nos ter· 
mos da lel n. 373, de 17 de sesembro de 
1go3, desde que o Pro id6nte da Ca111ara Mu· 
ntoipal reapectiva não o faQ& nos vinte dias 
posteriorEs á. poblioaçilo d'> decreto que r 
car o dia para a lnstallaçlo dessas distri· 
c tos. 

S. R. 
Sala das sesEões, em 4 de setembro de 1909. 

-B.elSor de Soon.-Edoardo do Amaral. 
Mlognem mais tomando a palavra sobre o 

art. 2.0
, é encerrada a dlscussio, endo o mas· 

mo approvado lte par com aa emendas apre· 
senNL~as. 

Sem debate alo 5,provados os arta. 3,0 é 
4.0

, voltando o pl'ojecto á. comm1ssio do C&· 
maru M1llliolpaes. 

0 SR. [P. V ALLA.DARBS, tomanilo a \)tl&vtl 
pela ordem, envia a Mesa a seguinte 

•• 
Vata.!'loa contra o pro~et"Jto n. J59, 'o:-qna 

elJe envolve um ataque inooasthuciona! t. 
autonomia municipal. 

S»la das se~sõe , 4 de sotémbro de 1909.-
F. Valladareo~.-Nelsou de Senna.-Jolo Vel· 
liJSo.-8 . Blam. 

O aR. PRihiDBNTI manda quo se i ostra na 
acta a declaração de voto feita pelos nobres 
deput11do J. 

Urgenci'a 
0 SR. EoUA.RDl "DO AMARAL, pela ordem, 

obtendo urgeno1a, apresenta o sagalnte 
Parecer para urceira dketl68ão da propori· 

f(io n. :t59, ao 6enaào 
A coJJmisslo de Camaras Monicipaes e Ne· 

gocioe Iaser·Batadoaes, a que roi presente a 
proposição n. J5g, do Sanado, é de parecer 
q ae a mesma passe á 3. • dittouesU:o e appro· 
v a da com as emendas adottadaa em aegun · 
da dlsonss!o. 

Sala das Commissões, 4 de setembro de 
1909.-Eduardo do Amaral.-Hoi~ol' de Soa· 
u.-A imprimir-se. 

Nada mais havendo que tratar o ar. Pre. 
sident , usando da auctorizaç!o concedida 
hoje pela Caaara, convoca para amaahl ama 
sessão extraordinaria, dando para a mesma 
a l!t>gointe 

ORDEM DO DIA 

PRWEIRA PARTB 

Até uma h ou d • &rde : 
Leitora e appNvaçlo da aota. 
Expediente. 

Até doas horas da tar4e: 
Apresentaçlo do pareceres das commia· 

sões. 
Apresentação de prcjecto~, requerimentos, 

lndioaçõe,, interpellações e moções. 
Disonsslo de requerimentos, indh .... oões, 

in terpellatões e moções. 
Approvação do redacções ftnaea. 
DiBcossb das emendas . na. 36, 45 e 50, 

apresentadas pelo Senado ao projeoto n. 72 
(p·ropoatçio n. 4ú) da Camara, (Or9amento) 
rejehadas por est~ e su tentadas por aqueUe. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1.• dtecoss!o do projecto n. 160, do Se na· 

do, auctorizando o •governo a innovar o con· 
tracto com o Banco de Credito Real de Mi· 
nas Geraes, sobre emprestlmos agl'ioolas. 

t.• do de n. 161, do Senado, oreando o Trl· 
bunaJ de Contas ins\itoldo pelo ll't. 109, da 
Conatttniçio do Bdado. 

3.• do de n. 56, de 1908. oreando o dlfnaell 
Mineiro• na CapiS&I do B 1t1do. 

Levanta-se a sea&io. 



1.• SB3SÃO BXT!t\ORDI!URIA, AOS 5 DE' Todo o mundo !abe, UÚii\lêm pode ofn• 
SETEMBRO DB 1909 "aw que ttra aeral o '"'!amor opntn o pel'o 

· . do Repen'o de ona~l!, qoe ohégava a .pol1· 
t>aJUIDJrNOI.A. »:> m. Ptu.D~ LoPB!I to de eliminar oomplé'-mente os eapolloa 

SUWARTO ·-Acta. - &xpedfe11te. - Dútbur4 

10 do sr. Mlranda Junior. -Parecer n.180. --
Emendas do Senado ao projooto n. 72 \ Orqa~ 
m.en ). - 1. • d.lacuaslo do,s pr~jootoa na. 160 e 
161, do Senado. - 3. · dilcu.ssllo d9 projecto n. 
56, de 1008. - Ordem do dia. 
Ao melo dia, fc~ita a chamada, aobãa-se 

preentea os senhores: Prado Lopes, Ameri· 
co Lope!, Joio Lisboa., Jayme Gomes,. Heitor 
de Sooea, To.~cqooville, X vier Rolim, Mirao· 
da Junior, Alves de Lemo a, Senna iguelro· 
do, Jnnnal Penna, JoA., Porpbirto, Pedro 
Laborne, Nelson 4e Senna, Ariatottlta Dotra, 
Siheira Brom, Stylita, Joio Vdl1so, S•bo· 
mano, &oi ele l'llria. Jollo da olü, Val 
domlro do Magalbl rs, Jor.é Al•os e Vallacla~ 
reP, faltando com ~' !!O~a participada. oa te-
nh:»res A~ostlnho Pereira, Jol!1 Fran9&, Zo· 

· reJ s tro da Alvarenga, Antonio ~oura e Cam 
pcs do Amaral e sem ella os m is aooho· 
teP. 

N!o ao achando pr~aenh o sr. 2. • Secre· 
tuio e sons aappleoter, é convU&do; pal'& 
oecupa_r csao logar o sr. J .ao Lisboa. 

Abr tHe a sesslo. 
Lida a acta da anteoedent(:j e nio haven· 

do qnem sobre 611~ faqa observações, 1lca a 
mesma sobre a mesa para aer approvada 
quando houver no mero. 

BXl'BDilll'I'T 

ele peqoéna monu. 
0 BR. NBLION r>• SKNN.t:-A ollifo. ' 
0 I R. AUTOT.B!.BS DU'l'JU:- QUo lSea. 
O tR. MII.UJ!(DA JmuoR:-Poliao· dar ~ate· 

mnnho de que, na IDinha .Pr<lifsslo de adv4)· 
gado, ti"" atveraaa occaslõ~8 de preaericlã'r 
e ele lamenur qoe espoUoa, reonilfo; ~ ooata 
do suor do trabalho e dá economta, eram 
coasJletamente desbaratados pelos ~totel· 
aos en\lo Os!'doe. 

Sr. presidente, v. ~xc • .abê q'Uo ao idl· 
mor~l e sandoeo ctr. João Pinhdir!> da Silva 
nio 1De prendiam einlo oi laooa da admi· 
ração ae seu Jncon\! a'anl patri tisliio, ao 
seu incontes,anl amor ao povo mlneir6. 

O fR. IBii'oR J)l So'Ou.~-Maito bem. 
0 SR. MmANDA Jtmi~" lt: - EIIG 1;<\J.foo~ 

merecedor da gratid&c.> dtf todo o po.vo die 
Minas, que te fabido pre,tar-~b& &a bome· 
nsgena deVidas. A essas bomenag~na eu t t· 
abo me associado d._, l-)do o cora9Ao. 

Quando, po ém, asee esiadi' t=' 1m mortal 
o&o dYePse praticado oo.trvs actoa que o r~
oommenduaem 6. gratídlo popolar e ao ea· 
piriio democt atieo ào nofso pai&, eu di ri~ a 
v. e :ao. que o ao to por eJJe praticado, éle· 
cr~tsndo ~quell~te leb h"Ja revogadaa,era snt 
detento para recommenclal-o á. eterna gra· 
t.idlo cl-aa min.: iros. (Mtritobem). 

Os decretos na. 2.011 e 2 .012-tlzeram des-
tacar aqneHe immortal republicano como a 
ftgura 111a-is democr&~ca da épo a: como o 

~obre a m_,a! n~nhnm ozpediente se en· gladiador que vinba ~ t~nte do povo, de· 
cootrou. tendendo-~ do peso doa iBlpoatos. 

RetJogação do• decreto8 m . 2.0if ' 2.012 e 
provimento do1 cargõ& ·de jtdsu iU dC-
reito. 
o &r. llllrand mor : - Commn-

nico &. Camara qoe tenho faltado ás suas 
sessões por motivo de foto& maior. 

Esaa circnmataneia me obriga a ocoopar, 
por al!Juns momentos, a attençt.o dos meus 
mostrado collegas para fãzor uma declar&· 
çio de voto. 

Venho declarar que, si estivesso: preaente 
quando se vot'lu o projecto alterando o pro· 
cesso de pt•ovimen\o dos cargos de juizes de 
direito, com as reapectlvas emendas que re-
vogaram os decretos ns. 2.0ll e2.012, teria 
votado contra essas emendas B contra o pi o· 
prio projeoto. 

Votar· contra && emendas porque, invea· 
tido do ~r. andato de represontan~ do 3. · 
diatricto, julgo qae a mtnba m·salo o o deve 
uer ontri.L que não a d~ tradtzi!' nest..a recln . 
to o sen\ir e o pensar dos meus commiUen· 
tel; e p~sao garantir qoe as emendas que 
revcgaram aqu::: Jtes decretos não estao absolu· 
tamente de aeoorJo com o modo de pensar 
do eleitorado do 3. • cliUrloto. 

NAo vlo longe oa tampos em q110 ouvia· 
mos constantemente os ' l &morea que lovan· 
bvam o Regimento do Oa tas e u loiB que 
o acompanhavam; não é muito antig3 o oaao 
debaüdo na RelaQlo de UIIIA dhi , . .,, coJ•s 
onstat montaram a ll2:000JOOO. . 

A. C.-« 

0 Ul . JULI3 D,l. !rÍOTTA.:-ldnUo bem. 
C1 sR. MllUNDA J~Ior: - Blle, eom eaeea 

decretos, veio em defesa, nlo dos ricos e 
dos podertaos, mas em defesa dos pobre•, 
daquelles qne mala preoiaam de protecçlo 
e de amparo. · 

Ora, srs., nlo é com pa.lavraa que deve· 
moa preatar homenagem aos homens da 
erstatora de Joio Pinheiro; e entendo que a 
maior, a mala eloquente, a mal neoeBSaria 
e a mais justa homenage que poderia· 
mos prestar &. memoria daqnelle que tanto 
eltremGceu o Batado de Minas e 01 interes· 
ses do nos11o povo, seria, sem dn vida, rea· 
peitar lhe o primeiro acto, o aoto mais no· 
bre, mais eJoqnente e mais demooatico qne 
elle praticou.. • 

Votaria tambem contra as emendas a qoe 
me roreri, porque sou ~atemunha do alar· 
ma dv clamor quo j~ vae levantando no 3: 
distrtoto a noticia, embora ainda incerta, 
de quo os decretos ne .. 2.0ll e 2 .012 foram · 
reTeg:r.dN!. · 

Teremos, em br.!ve, ar. Presidente. a re. 
pettç!lo das sot'nc s dolorous que já preeen· 
oiamos e veremos herdeiro t~e pequenos 
@Bpolioa abandonarem os poucos bea..a qoo 
lhes toram le&~doa por aqodlea qne lhea 
eram miUs oaroa, porqaa nlo pottem taser 
t.ce i.a despezea do daco. 

0 &R . NBL'JON D& 8& A! - N!o é BÓ no 3. • 
dis~t'iot.o; sambe no 6. • as reclamações alo 
1ogentea e en devo diz'r a. v. e:r:o. que eu 
e onkos dinioctoa ocU~gas desta Oamara 



· acceitamos essa emenda do senado mala pelo 
deaejo de vermoe puaar a ld61a capital do 
projecb, conTenclclos embora 4e qae a re· 
vogaçlo deasea decretos nlo oorrnpondla, 
0111 absolato, ás neoeaaldadea do noaao tem· 
po e &oi rec~ea do nosso povo. 
o O sa. UnuN.oA. JUNioR :- :~gradeoo o :\par· 
te do meu nobre collega e amigo, mts devo 
declarar, com peur, que a mlnba divergen· 
cia com s . exc. diz reapelto tambem ao pro 
ject , contra o qual eu votaria, porque n&, 
miohl humilde o traquisslma opini!o .• . 

0 R. HEITOR DE S ,"{.'" ::A.:-V. exc. é um 
dos jari-t-a auct rizad s desta Cama a . 
(Apoiados gerae1). 

0 SR , .MmA.NOA JUNIOl' :-Ello tem Otlll8ÍOr 
de! ito q o pó:fe t er um p t ojecto de lei, Isto 
é, é incon ... itauionaJ. 

0 R . NE.LSON DB SENNA :-Noase ponto, 
sinto tambem declarar qoo estou em diver· 
gencía com v. exo. 

o sR. MmANDA JUNioR :-Elle fdrE', elle mo 
tilla, elle rranha, p dc·so dtter, a indepen 
dencia dn magi tratara. 

Si estamo , sr . Presidente, em um perio· 
·do em que a Republica não ea i~ ainda defl . 
· nitlvame te implant da. no corao&o do povo. 
precisantlo nós !n el-a amada por estf· si 

· temo rsz!o para temer que t m dia as am-
biçlles pcssoaos e 'tntas outras moUlplas 
eau as qae temos isto de fH :trem dea te de 
nó?, p sam tuer com qne o des1inos d~t 
Republica p riclitom, d vem f" s tornar a ma 
glatratur& impeccave l, perfeita, i "éa l, por· 
quo, quando os p inoipiog republicanos to 
vi rem acossa oP, Fe virem mutilados e fo 
r am pere cendo, t er!o uma guarida onde en· 
trar, t erão um amparo, terão um plllio a b 
o qual bã ) de encontrar garantia. 

No dia em quo magistntur4 ror ide~ I e 
independente, cono devemos desejar qoe o 
SP.i l, no o dt a R~publ!ca tor6. a molbor de 
suas deren oraa. 

Pois bom; na minha traqoitsima opinilo 
o prt j 1oto a qui votado e h:~je já quasi lol, 
mutila a independencia da magistratura . 

0 lR , NBL'! ON DE SENNA : -Di6COrdo dO V, 
exc . 

0 SR . MIRANDA JONIOR :-A mis~ãõ do ma• 
gistrado é tão nob:e e elevada que, pode-se 
dizer, niio é um \ mis~ão terrena. 

O idéal seria que o magistrado se inves · 
tisse a si proprlo, porquanto a misrlo que 
clle vae duempenhar est& acima dos interes 
aes da terra, por isso que elle j ol6a os actos 
e os dlrcit .s de sami pares. 

Eu querer ia por t nt ,que aperfoiooassemos 
m do do in vest.idora do magistrado, dando 
lho moia de se inve&tir por sl eó da nobre 
missã o exeroe, i~t'l é, investir-se pelo 
S<'U mereoimen:o intollectual o moral. 

cargo• por oonourao da }ireferer.;ola 4o me· 
rito. 
Bn~ndo qne nlo dnemos dar ao poder 

oxecntivo a faculdade de lnveatlr o mP.gia· 
trf.do, porqoe aaslm elle ·t e..r& oooaailo de 
preterir o meriio para tner aa nomeaOl}ea 
qo.& irlo, '-lvez, rocah!r nac:uellos que lhe 
seJam mah co:nenientes pelos interesses 
da polittct. · 

Nessas oondiçõee, tenho feito a minha dO· 
clara lo do voto. 

Póda ser quo actoal mento as minhas pala· 
vr a não oJ ~ m bem comprehendid&s pelos 
mOt:l illustrados c Jl , g ; óde sor mesmo 
quo muita go to nt da qne ou não tenho 
ruão nesse ponto, quo na.-:, b crá. govor o 
quo abuso, que não h va ll ~ vorno que dei· 
xe do nomear u m homem c p z. mora l e in· 
tellectualmente, para fazer r& ·ahit• a nomea-
çlo em ou!ro monos os pn, mas prererido 
pelos in teres es da polt ~i c a ; entra tanto, o fn . 
toro é que ha do jostitlcar as minha :tala· 
vras. ( Wu"o bem! Jluilo bem!) 

Nlo havendo p iore ore das commiaeões, 
nom projectoa, req er1mentos1 indicações, 
interpeUa õr s ou moções a serem apresen . 
lados. pss a-se á. 

DI CUSSÃO DE RBQ BRlMENTOS 
Parecer n. 180 

E' lido e posto em disco sã , qco se encor· 
r a som dobate, tloaodo a votação adiada, o 
pare cer n . 180, da commi ã!l de Constitui· 
çAo, LegiElJção c Justiç , reqoe : cndo quo , 
por iote rmodio do go verno I!Pjam solicitadas 
certidões ou copias authc ti cas do docomen · 
t l s neoes a rios para poder resolver sobre 
uma represcntaçAo em que o presidente cfa 
Cama r a Muntcip&l do Silve tre Ferr az pede 
a declaracão do Hmitea e tr c esse e o monl· 
cipio de Chrlatina. 
Emtndas do SenadtJ ao projecto n. 72 (pro· 

pCJdção ts . 45}, da Camara 
Di pêmada a leitura a r cqoerimento do 

sr. Heitor do Sonsa, entram em discuss!o, qae 
se encerra sem debate, as t> mendas na. 36, 
45, o 50 apresentadas pelo Senado ao p roje· 
cto n. 72 (propcslo!o n. 45) da Camaaa (orça· 
mont ), rejeitadas por esta e sostentada por 
aquel114 Casa do Congresso. 

Vica a · votaçlo adiada por falta de DU· 
mero. 

Pass t -3e ~ 
2 .. • PARTE DA ORDEM DA DIA 

I. a DI COSSÃO D l P'R 1!CT) !I. 160, D' SENADO 
Dispensada a leitnra, a requerimento do 

sr. Nellion de Senna, é posto em 1.• disoosaão, 
que se encerra sem debate, tlcando adiada a 
votação, o projeoto n. 160, do Senado, &D· 
ctorhando o governo a innovar o coatracto 
com o Banco de Credito R'3. 1 de Minas Oe· 
raes, sobre emprestimos agrícolas. 

O sa. HKlToa DE Hou~A :-V. exc. per 
miLte um aparto 1 Nesse ponto o projecto 
não lonovoo; o concurso já havia sido abo· 
lido por lei anterior e o governo J tinha 
o arb ttrio de f . zer &'I no&D eaç0881ndependen· 1.• DISCUSSÃO DO PROJ!CTO N, 1611 DO BE!IADO 
temente dessa condiçlo . Entra em 1. • clhcoeaão, sendo a leitura cUs· 

o rR. MIRA: DA Jumoa :-0 aparte corro· pensada, a requerimento do sr . Julio da 
bora a~ mJDhaa ptlavras. Motta. o proje.ato n. 161 , do .. enado, oreanclo 

Bu quereria que se inn~vasse no sentido o Tribunal de Conbs instUoUo po~o an. 109 
de serem os magistrados investidos de sou= da Constltn'çlo do Estado. 



Nigaem pedi.ndo a palavra,enaerra-se a dJa· 
onasl'> e tlca adiada a votaçlo. 

3,a Dl6CUS!ÃO DO PR.OJBC'l'O No 561 DB 1008 
Pinalmente é lido o poato em 3. a dJsonsailo, 

quo som debate se e~: cerra, adiando-ao a v,. 
taçlo, o projecto n. 56, de JQ08, crea!do o 
cMoren Mineiro• na Capital do Eailido. 

Nada mala ha vendo:goe tratar, o ar. Pre-
siden1e designa para amanhl a sea uinte 

CROBY DO DIA 
i'BIMBIRA P1.B.TB 

Até uma hora da tarde : 
Leitora e apptovaolo da acta. 
Eçedien~. 

rico LopoP, Argemlro de Resende, João An· 
tonlo, Joio VElloso, Reitor de Se usa, Edoar· 
do do Amaral, Valltd.areP. Xavier Rolim, 
Raul Faria, Ignaoio Murta, Jayme Gomes, Pe-
rlcleP, Tocqoe-.me, Sohomann, Juvenal Pen· 
na, Silveira Brum, Alves de Lemos, João 
Porphlrlo, Senna FfgoeiFedo, João LisbQa, 
Galdino Rios, Miranda Junior, Pedro La-
borno, Styli1a, Vatdomiro de Msgalblee, 
Aristoteles Dutra, Julio da Motta, Edmundo 
Blom e José AlveP, faltando oom cansa par· 
tfoipada os ara. : Ago~:tinho Pereira, Joi'o 
França, Zoroastro Alvarenga, Antonio Mou-
ra e Campos do Amaral e sem eU as os maia 
senhores. 

Abro te a seseio. 
At-é doas horas da tarde: 

Apresentação de pareceres cha 
sões. 

commf.s. Lida a ao ta da antecedente e n!o ba ven-
do quem sobre ella !ac;a observações 6 dada 
por •pprovada. Apresen1aolo de projecbs, rtqoerimentos, 

indicações, interpellaçõea OQ JÍl(fçÕe&. 
DiaoOJslo de reqoedmen"'s, lndloaçôee, ln· 

terpellações e moções; ' 
Approvaçilo do redaoçõos· tlnau •. 
Votação das emendas na. 36, 45, e-56 apre· 

sentadas pelo Senado ao projeo'o n. 72 (pro 
poatçio n. 45) da Camara, (Orçamento) rejel-
1adas por esta e sas\entactaa por aqoelle. 

Votaçlo em 1." di.soosalo do projecto n. 
160, do Senado, auotorllando o gllverno a 
innovar ~ con1raoto ooa o Banco do Credito 
Real de Minas Geraes, sobre empt ea\imoe 
agrtcolas. 

Votaçlo em 1." do de n. 161, do Sadado, 
oreando o Tribonal de Conataa, institnido 
pelo art. 1G9 da Coüs$ltuiolo do E udo. 
Vota~!o em 3.a do de n. 56, de 1Q&8, crmn· 

do o cMoseo Mineiro• na Capital do Estado. 
Voiaçio d parecer n. 180, pedindo que por 

tnwrmedio do g.>verno, sejam aolloltadat; 
certidões ou oop1as aothenticaa de documen· 
ka necesearios pau poder ruclver sobre 
uma representuç!~·· do preaidente da Cama 
ra Municipal de T!Ua Salveatre Ferraz, pe-
clindo a dtcretaçlo de limites desse com o· 
monlctpio da Chrfstina. 

SEOtnO>A PARTB 

Até 4 horas da tarde : s.a dlscusa!o do projeoto n. 159, do Senado, 
&obre o recorao de actoa, deoiaões e delibe-
rações das Camaras Muntclpaes. 

Levanu se a uaalo. 

O e :a. 1. o 1 BOUTARio dlt. conta do seguinte 

:IXPBDDmTB 

OI/feio 

Do ar. 1.· secretario do sanado dnolven · 
do acompanhado de emendas as proposições 
de leis na. 32, 46, 47 o 50 inioiad s nesta 
Camara, a 1. • auotorizando a concesd.o de 
prhilegio para conatruo~io de uma Jlnha 
de an.tomo~els en\re Uberabinha e lrara; a 
2. a concedendo um anxllio annual de 10:0001 
á Santa Casa de Milericordia desta Capital; 
a 3.a isentando da contTiboiçlo de 2:000$ os 
eeta belrclmentoa eqniparados lls Escolas No·. 
maes do Eatad~, mantidos por particolares 
e a 4.a aootorilando o governo a garantir 
jll!'OB a nm banco que te fundar no Estado 
para operar sobre eredi~ agrioola. 

Emenda unica offerectda e apprc,vada pelo 
Senado ao projecto n. 54, (propo&ição n. 
3.2) !la Camara 

SabsUtoa-se o projeo~ peloisegainte: 
o Congresso Legislativo do E.stado de Mi· 

nas Geraes decreta : 
Art. I. • Pioa o governo do Estado a neto· 

rizado a conceder ao dr. Fernando Alexan· 
dre vmeta de Andrade, ou a quem melho· 
res vantagens o1rerecer, privilegio por 25 
annoa para oon&trucçlo, uso e goso de n.ma 
estrada para tralegar ema linha de autom<>· 

59.• SESSÃO GRDI~ARIA. A03 6 D8 SBTEM- veia que, partindo do ponto mais conveni· 
BRO DE 1909 ente da Estrada cte Ferro Mogyana, entro 

PRB9IDBNCIA DO DR. PRAD) L ', PBJ Uber&binha e Jrara, ~á i cidade de !fonte 
U.MMAIHO: -Act:l . _Expediente. _ Emenda3 Alegre, e desa dois ramaesum para Abba-
uo Senado.- Parada, t>m Juiz de Fôra, do dia do Bom Successo e on~o para Villa Pia.· 
57.· ba ia1hao de caça Jores. - Discurso do sr. üna, 
Valladares.-\'otaçoes adiadsa.-Pareeer para Art. 2.· O privilegio eerá concedido de 
2. · discu.;allo do projecto n 161, do Senado.-Re· acoordo oom as disposições contidas no de· 
dacça.o final do projecto n. M, de 1008.--3. · dia- ereto n. 1,018, de 30 de mar" o do 1897 e cuas!lo do projec~ n. 159, do Senado.-Redaeçlo v 
final das emendas da Camara ao mesmo otfere- sem onos para o Estado. 
cidaa.-Emendas do Senado no projecto n. 76.- Ar. 3. • R~vogam-se as dúpotições em 
ObaervaçOes dos srs. Senna Figuei:J'edo e Valla- •ontrario. 
dares.-Eme::ulas do Senado ao prOJecto n. 69.-
Emendaa do enado ao projecto n. 15, de 1901.- Paoo do senado do Raiado de Minas Geraes, 
Emendas do Senado ao pr~jecto n. S.., de 1908.-, Bello Horizonte, 5 de setembro de J9()g.-
Adiamento.-OrJem do d1a. Antonio Gonçalves Chaves. - Dr. Gomes 
Ao meio dia, feita a ohamada, acballl·se Freire de Andrade.-Francisco Farrelra Al· 

prea·ntes os ara, : Prado Lopes, Ame· ves. 



l(men:ftu otferecida8 e appraf'tldas pelo &e· 
nado ao projecw •· 15 fpropodção n. 46) 
da Camara, de 19fl1. 

1.• 
Ao ar,. I.· -On4e ttl lê-lO.OOQSOOO-diga· 

se : 24;0001000 em c:ontrlboioÕee aemeenace, 
® qn.e prestará QOil_. ao gove1n• dp Ba· 
taclo. 

2.• 
A.ooresoente-se : 
Artigo. Flc:a P&naJmente cot~ceclido o ao· 

x!JJ.o de tres contos ele r6l$ •Qnoae8' a Aasc.-
ciaçlo BsnC'ftcente de Caiaguuea, para ' as 
obras de seu pavilbAo de enfermos de tuber· 
colo~e e .de outras moleeü.as conugio a. 

s.• 
Aocreaceoh·ae: 
Artigo. Para o fim de regut&r o commeP· 

oio, de tguts mipQrae~. de la.ç~cinios e cqn-
servas. quer do producçAo d Estado, quer 
de tóra ClellP, irQ,.Q4JJ' e prohibtr a venda 
daqueUas que ferem alteradas, !aJaiftcadas 
ou adtticionadas de J~t&.terfas estranhas, fica 
o Presidente do Eskdo auctorizado a pôr em 
e~ecuçAo te 111edidu prniaias pflo deo. n. 
876, de 30 de outubro de li95, no que !orem 
applioaveh aos tlns desta lei e mais as se-
gointfe: . 

l. ·) InapccçAo ou fil!calizaolo eonstante 
das fabriot fi; deposito& e Ca9a8 oommerciaPI. 
por agentes de contlan(a do governo; 

2. •) A nalyse bN matologica, no lab ra· 
torio do Estado, dos prodnotos qne forem ap 
prehendid<'s peles agentes ftoando etpeoift· 
oadas on determinadas em regulamento aa 
ccndições da apprcbenslo i 

3 ·) Desiinaçlo, n s involu&Jros doa pro-
ductoF, da procedencfa da mercadoria, do lo· 
gar e nome da !abrioa ou do t bti.cant~, da. 
ana ly e, qae tiver sido f, ita,-da mar a da 
ta brica e o se llo de garantia, qne nA o exoe· 
derá de dez réid por kilogramma on traação 
de kHogramma, e ilca in!tituido nesta lei i 

4. •) Regulamentação do eommercio de 
margarina e de ontraa snbsbncias com que 
eostumam fraodar os prodootoa pores, de 
modo qno nlo pcseam ser incorporados aos 
laoticinio& ; 

5. ·) D ~s gnaoáo da porcantagem maxima 
de tole rancla para os agentes de conserva · 
olo; · 

6. ·) R tabeleoimento de multas ele 500 000 
a 2:( 00 COO e do dobro na reineldenoia, para 
os divoreos casos de in!raeçio, eabondo me 
tade das multas qoe forem jalgadas prooe· 
dentes aos agentes fieca.ee, quo ·oa tiverem 
imposto; e de penas em qae possam incor-
rer os mc:smoa agen~s ; 

7. ·) Finalmente, C'üiras providen•iaa qne 
a experiencia aconst:l ar para a garr.ntia de 
purrsa dos prodncws e para a defeead* pro· 
dnooAo do Est&do. . 

Artigo. As ana.lyses aerA~gratuitas.ialo 
é. as determil!&daa por esta J i fio ntSo ar· 
bitrada a gratUieaçAo de 600$000 anno!les ao 
chefe do Jabora,orio para procedel-aa. 

Artigo. Os v,ncimentos annuaea doe aten· 
tea fiscaes aerlo de 3:60QIOCO, além da dia 
ria cte 10$000 para as vlageDJ. · 

Artigo. Bstan dbposiç8es entrarlo e 
vigor na data de sna pobltcaçl<t, para o qne 

fica eonoedldo ao g<.verno o nocesaario ore· 
dito. 

Pato do Senado do &tado de )fioaa G6· 
raes, 5 de setembro de HlG9. -A. Gonçahes 
Chavea.-Go•es Freire de Andrade.-Fran· 
êlae~Ferrelra Alves . 
Emtndad otterecldas e a1.EJWOuadu8 pelo Se· 

tt6do ao prcjecto •· 69 (propo&içCÜJ n. 47) 
da Oamara 

J.• 
Aoarescente-so onde convier: 
Artigo. E' o governo auc,orizado a oon· 

ceder aa regalias de escolas normaes aoe 
institutos de en&ino s&cnndarlo, qae so mc-
delarem pf-la Escola Normal modelo, de Beli\l 
Horizonte, desde quo se sojeltem completa 
tlseaUzaç!o do governo, que poderá ea&:alr1 
em 9ual,quer tempo, no ea o de irregolari• 
dadu, o gOJio das mesmas regalias, ovnti• 
nuando em vigor os arts. 24R, da lei n. 41, 
de 8 cfe agosto de 1892, e 24 da )el n. 281, 
de 16 de Eetfmbro de 1800. 

~.· 
Accrcsctnte·se onde convier : 
Artigo. N(:s trabalhos escclares do ensino 

prlmario, norm tl e do Coreo Fundaaeaul, 
as qoJntas-teiras, salvo bávendo outro dia 
feriado na BOII:Ina, serlo reservados aos 
professore s para correcç!o de e.teroieioiJ, 
preparo de licções ou outras oocupaçõea le· 
ctivas de gabinete; o aos alomno.s para o 
preparo do vestnario, exercicios physlcos oa 
trabalhos d meeticos. 

3.• 
Aterosaoote-se : . 
Bi ta lei entrar~ em vigor desde a data de 

sua publicaçAo. 
Paço do S"nado do Estado de Minas Ge· 

raes, Bdlo Horizonte, 5 de setembro de Jgo~ 
-Antonio Gonoalves Chaves.-Gomes Freire 
de Andrade.-Franelsco c.!erreira Alves. 
Emen.da8 otferecldas e approvadas pelo Se· 

nado ao projecto n. 76 (propo8i9ão n. 50) 
da Oamara 

1 ... 
Ao art . 1: Substttat- a as talavraa c até 

6% • pelas sE>gaioies: de 6 % <.oro, no ma· 
zimo. 

2.• 
Ao mesmo artig", &JÓS a ralavra-Bstado 

-acoresoente-sto :-ou ao Banco de Credito 
Real c! o Minas Gora e e. 

3 •• 
Ao mesmo artigo sabstitoa.-se a pbrue 11· 

na: a co e u da palavra- sobre-pelas. se· 
gointee: principalmente sobre ared1to hypo· 
tbecario e agricols, obEetvadas as disposi-
ções da pr •ente lei. 

At !rt. 2~· sappzima-se. 
5.• 

A art. 3.·, o. I, JeUra-d-aabatitna-ae 
p&lo s~gointe : 

d) Da leUras de cambio e no'-• promiiBG• 
rias de agricuUores, industriaes oa ezpo.r*a· 
4.ores, eom garaaüu a jnilo do Banto. 



6.• noticia de qoe, em -viat,. dD e:aposto em of3· 
Ao art. 3:, .n. ?,-)eür& ~-aooreaoente.se: cto n. 1.502, de 28 do mt>z J!odo, do obete ao· 

_ denols da palavra-eatadoal-, 16 aegoin· ntado·mafor, o ar. mioletro da Gnerra de· 
te! :..-de prodoetoa agrloolu e lnclaa~rlal!. ola.rou a.o obetJ do departameL to éla Gaerra 

-que é tramterlda da cidade de lil. Jos~. em 
7.• Santa Catharina, para a de Ja'z de Fóra, oo 

Ao art. 8: Soppl'lma.ae. Estado de MioaP, a parada do f>7.• batatblc 
8. • de caçadores. E' u ::»a notlliia a ospicioF a. o orador, i.oterpretando e t .. a.dusindo 01 

Accresceote-se onde convier: desPjos da popolaçl~ «te Juiz de fórs, nom~a · 
Ardgo. S' audori&&do o goveroo a retti· daDOeote do stu commercio, teve cccan!o 

tu.&r o Banco cfe Credito Re 1 de Minas Ge· de rrtpresentar h altas uJct rida.des nillittl· 
rar·a aa quantias pagaa por novos e vtlhos r ta do p•iz pela .eon eoieooia d• parada, 
direitos sobre o emproatimo já. fôito ao mes· a lU, de um batalblo 4o exe• cito. Agora. qne 
ao para o serviço de credito agricola, i.eo· ella se torna eftéctiva. congr, tulr.-~e rom a 
to o mesmo Bano~ de tal imp . slo qaan'<l as ctd~de de Juiz de Fó ~a por ver: satf~t i ·a 
prestacões que a.tn.ia tenha a receber, DOS u!Da ~oa ant•ga aspiraç!o. 
termos do respectivo contracto. Acredita o orador q e 6 caso para follci· 

P•ragrapbo ooioo. O favor ePhbt~lecido tacões ao Estt.do de Minas. 
no artigo preaedente ró t~e tar á ffteetlvo Na re~oluo!o do tr. mini tro da Guerra v6 
depois que o Banco redu1ir, a joizo do go· uma prova de aprec;o· 0 de cooflanc• : o Es· 
'terno, aa qontaa que exig 1 para a avaliaçlo tado vae ter a h 1nr de scclhrlr, de d11.r bos· 
de tmmo•eis 0011 casos de propossas para ~it~lldade a uma briosa pha.la oge do glori. so 
empresUmos kypotbecarioF. exercito do Bra il. 

9 • Na permanencia de f.Jrças nuaaeros1>a es· 
~ • paiba ~as pelo vt.sto tarritorio de um B·kdo 

Accrot cJnte-se on .o convier: populoso como 0 de Mi!lt>S -vê o no "'re 11e· 
Artigo. Fica ~pprovada a emis :lo de apo· pu~do, rle alguma !!O: tE', o' complemento da 

Uces no valor de 10.557:000 00 {dez ll q.ol·{ grande lei de re&rgaoiza. QAo do t xcrcito. 
oheotos e cin• oenta e s01e o o'<la d6 rins), Ihbitu,.m- e 8 populacõe~ ao o pcctaculo 
reallsa ia em virtade do dec. '!l· l.97?, de 17 lias arm•s e facUlta- o o cuu.prlmeoto do 
c!e jcinolro de 1007, pa~a sobetttuiçlo dos h· temp& de servico JSelos voluotarios min~i· 
tolos ao potbdor. emtUl.tos nos ter1tcs do roa dt:otro do E tado eem l fAb~an:cLt:> ~o 
de c. o. 1.433, do 21 do d, zem bro de 1900. sed3 lares . 

10.• E' o quetiabaa db.er. 
A ocr&l c c n te-sê : 
Artigo. A acçao exacutivll, qae compete 

as tenras de cambio o notas pr( mi soras 
(De c. Feif. n 2 044, de 3 t d dezembro de 
1908, arts. 49 a 51) será p~oo <!s~ad~L do! con· 
formida~e com o disposto nos arhl. 310 a 317 
do R~gol n. 737, do 25 lio novembro do 1850. 

11!'" 
Aoorescenta-eo : 
Artigo. E' aoctorfzado o governo a rever 

o oontraoto celebrado com o Banco de Cre · 
dito R~al de Minas Gtraea, sobre emprestl· 
mo1 agricoliP, para os fina seguintes : 

1:) Elevar a cinco annoa o prazo para os 
oontraotos 6e cmpret.timca com garantia 
bypothecaria ; 

2 ·) Bseloir do eontracto as c!ausoJa rei&· 
tivas a emprestimoa is camaras Monloipaee 
e a empresas iodostrlaes, 1 Ivo, quanto às 
CaasaraP, c.s pedidos de cmprestimos já au· 
otorizadoa :pelo poder exeou\lvo. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
Bello Horizooit', 5 d~ setembro de 1009.-A. 
Gonçalves Cbaves.-Gomea Frdre de Anira· 
de .-Francisco Ferreira Alves. 

0 BR. 8BNNJ. J.I'HJUBlRID01 peh& ordem, Ob· 
tendo a palavra, pede e obtem que sejam 
dlaoutldaa e votadas DA presente sesflo && 
emendas que acabam de obt'gar do Senado 
conto r a e o otlioio lido. 

Pi m sobre a mesa para serem discutido·a 
opponunamente. 
Parada, em Juls cü F6ra, do 57.· batalhao 

dt ca~àorll 
o ~L P. v J.LLA.llABJIS ás que Jea com sa· 

UlL&ç-lo, noa jornaea ele hontem, elo Rlo, lf 

( Jlu(to bem ! ) 
Não h a vendo p&l' ··corte das co 'T mia õ· s, 

otm. pr jeetoa rc qaerim nto!l, in1icaçõeP, 
ic.tc•rpell.Jções cu m<~çõcs a serem eprot-<n tlj.· 
dcs \)asse- e á 
VCitoção da~ materiaa de difcuuão ewerrada 

Com as formalidades r~gimeotaea são ap· 
provadas: · 

as emenias na. 36, 45 o 50,· aprEsentadas 
pelo Senado ao projecto o. 7 ~ (proposição n. 
45), da camara (Orçamento) r eJei adaa a.nte· 
riormeote por esta e ~uste nt&diis por aqot.JI<>. 

São remettidas á oo mi são de Rr dacçl(>, o ~ta. HBITOR DB Soou. envia á Mei a a se· 
gointe 

Declaração de voto 

cDeolaro haver vohd~ con,ra as emendas 
do Sana~o ao prf' j eato de orçamento, na. 36 
e 50 . 

Qoaoto á primeira, porque ella encerra a 
redueç&o de vaobg ns ac s coll t!ctorea el!ja · 
do E>s, já. muito ml\1 remunerados. . 
Qu~ oto á sl.'gondn; porque. embora eon1a· 

gr& nma -providencia uttl, -ooeasiona detp1· 
saa que o orç~mento.esladoal n o co~ ~oru•, 
e porque penso que eE>se rervieo dev~J à 
Eer feito pelo . minis\erio da a.gricultara da 
Uôilo .• 

Sala das sestões, em 6 do s tembro de 19'09. 
-Heitor de Sooza.-Jneir .. se na acta. 

Continuando a vota(f.o dãB matarúa de ' 
discusslo encerrada 'lo approv&ldos : 

Bm 1.• dfstUetlo a proJect..t· n. IM, do Sl-· 
nado, auct 11rlzando o governo a ioo?TaL' o 



oontracto com o Bsn 30 de Credito Real de 
Mima Geraes, sobre emprestimos agrioclas. 
-A' oommissão de Orçamento. 

Em 1.• diecuealo o de n. 161, do Senado, 
creando o T1 ibunal de Contas institoido pelo 
art 109 da Consti\oiçlo do Estado.-A' com 
missão de Orç manto. 

Em 3.• discussão o de n. 56, de 1908, creau-
do o cMuseu Mineirc • na capital do 8stado. 
-A' commiseão de Redacçl.o. 

Reclác~ão final ela& emendas offerecldal pela 
Oamara ao projecto n. 159, ào Set ado 

A aommisslo de Redaoolo dao Leis, a que 
!ot.presente o projecto n. 159, do ~enado, é 
de parecer que se adopte para 1s emenda 
da Camara a redaoçlo final que se segoe. 

Emenda n. 1 
Ao art. I.·,§ I.·, n. 1-Sobstitoe-se pelo 

seguinte: 
cão Poder Legislativo para decrl) taçlo da 

!!UUiclade da lei, aoto co decisão recorrida. 
N.2 

O parecer n. 180, pedindo que por inter-
media do g verno sejam solicitadas por cer 
&idões as copias aothen\icas de documentos 
necessarios para poder resolver sobre uma 
representaç!o do presidente da Camara Mo· Ao mesmo art. 1. ·, § 3.·-Substi\oa-se 
nioipal de villa Silvestre Ferraz, pedindo a pelo seguinte : 
decretação de limites desse eom o munioipio cO reoureo ser4 interpcsto para 0 Poder 
de Christlna.-Orilole-se ao governo. Legisl&tivo: 

URGBN a) no prazo de 30 cliae, contados da data 
cu. ( da poblioac;lo, pela imprensa local oo olfi· 

O FR . SENNA P'IGtJBIRBoJ, pela ordem, ob· aial do Estado, da lei, aoto oo decislo recor · 
'ando orgencia, apresenta em nome da com- rida, quando intentado po_ qnalqoer eleitor 
miuão de Orçamento, o seguinte do municlpio ; 

b) em qualquer tempo, quando intentado 
Parecer para segunda clúcua~ão elo projecto pelo representante do ministerio publico ; 

n. 161, do Senado c) apresentando o reeorrente soa petiçlo 
A commiss!o de Orta-.sento, examinando 

o projecto n. 161, do Senado, é de pareoer 
que S€'ja o mesmo submettido á 2.• discos · 
tio e app~ovado. 

Sala das oommise.õf s, ~ de setembro de 
1909.-Senna P'igoetredo.-F. Valladares.-
Jc.ão L\sboa.-A imprimir-se. 

0 SR . HBITOR DB SOUZA pela ordem, obten-
do egoalmente urgenoia, apresenta, em no 
a:e da commissão de Redacçlo, a seguinte 

Redacçãõ final do prôjecto n. 50, de 1908 
A commiss!o de Redacç!o das LeiP, a que 

!oi presente o projecto n . 56, ji approvado 
em 3.• discussAo, é de parecer que se adopte 
para elle, como final, a redacçlo com que 
transitou naqnella disoossAo. 

Ssla das com missões, em 6 de setembro de 
JQ09.-Heitor de Soosa.- Pericles . - Arge· 
miro de Resende. 

0 MB~HO IR, DBPULADO pede e obtém diS· 
pensa. das formalidades reglmenbes para 
q:le a redacçlo tlnal que acaba de apresen· 
'ar seja discutida e votada incontinenti. 

Lida, pc.is, e posta elll discossAo, é a mesma 
sem debate approvada e reaettida ao Se· 
nado. 

Pasea·ae i 
2.• PARTE DA ORDBM DO DIA 

3. • DISCUSSÃO DJ PR': Jli:C'tO N . 159, DO SBNADO 

B' lido e posto em 3." discoseAo com as 
emendas otrarec!das pela Caaara, em 2.•, o 
projeoto n. 159, do Senado, sobre o recurso 
de actos. decisões o dcliberaçõe3 das Cama-
ras Manioipaes. 

Ningoem tomando a palavra, encGrra·se a 
dhcus.Ao, Eendo approvados o projeeto e as 
emendas que elo remettJdos á commlsslo de 
Redacç!o. 

Urgencla 
0 E :a.. HBJ.TOR DB SOUSA, pela ordem, obten• 

do orgenota. apresen,t, por parte da com. 
mls~!o do Redacç!o, a segointe 

instruída com os documentos que jaJgar 
necessarios ao presidente do Congresso Le· 
gislativo do Estado oo ao presidente da C&· 
mara Municipal para remeltel a ao do Con· 
gresso Lt>giélativo oo a este, si estiver reo· 
nido. 

N.3 
Aocresoente se ao mesmo art. 1. ·: 
§ 4. • Apresentado o recurso ao presiden· 

to da Camara ManicipJl poderi esie, dentro 
de 30 dias, dar as razões em que se fnndar 
a lei, aoto oo deolalo recorrida e mandar 
addicionar cópia de todoa os aotos e doou· 
mentoa que lhe parecerem convenientes ao 
completo escl9recimento do aasompto. 

§ 6. · Apresenlad6' o recurso ao presidente 
do Congresso Legislativo do Eslado será 
ouvido, para os tlns do paragrapho antece-
dente, o _Presidente da Camara do respectivo 
municipto, no pra1o de 30 dias, contados da 
data em que lhe forem entregues pelo cor· 
reio, sob registro, cópias da petlçlo e docu-
mentos que a ins,i'nlrem, sendo o reoorso, 
findo esse prazo, submettido ao oonheoimen· 
to do Congresso com oo sem a resposta do 
presidente da Camara. 

N.4 
AccreE een~·ae onde convier : 
Artigo. Em ~aso de empate no julgaaento 

de qaaespoor reooreos de materi eleUoral, 
teri voto o presidente do Ttibonal para des· 
empatar. 

N.5 
Artigo. Haverá recurso tospenalvo da dO · 

oislo da Camara que declare perdido o cargo 
de veNador, sene1o interposto pelo vereador 
eliminado no prazo de dez dias a contar da 
sua notitlcaçlo 'daquella deoislo, por meio 
ele oommonicaçlo dtreota o o mediante pa · 
blioaQAo pela Imprensa de edital que a con· 
tenha. 

Paragrapho oolco. Na instrocçlo e decislo 
desse recurso ter lo observadas as preacri · 
pções legaes regadoras do recorso relativo 



I 
ao reoonheolmenb de poclerea doa vere&· 
dores. 

N.6 
Ao art. 2. • § 1 • • : 
Aooresoeote-se depois d.u palavras caert. 

interpoato• : dentro de h'lnta dias da .Tfritl· 
oaçlo da dnalidade, ou da data ila publioaolo 
desta lei para os casos pendentes. _ 

Sapprimam-se ae palavras : cem qnaaquer 
tempc•. 

N. 7 
Aoerescea te-'sa onde convier : 
Ar tigo ! Ao governo do Est do compete 

de ignar di para a oloiçllo de vereddor e 
juizes de paz para os distriotoa que forem 
creMos pel OongrBsao do B ta.do, nos termos 
da lei n . 373, de 17 de etembro de IQ03, 
desde qoe o presidente da Csm~&ra Munioipr.t 
respectiva nao o faoa nos vinte dias poste 
riores á publicação do decreto quo marcar o 
dia para a installaçlio desses dlstrfctos . 
' Sala das oommissõea, em 6 do setembro de 
1909 . - Heitor do Sonsa, presidente e relator. 
-Pericles. 

0 MBSMO eR DEPUTADO pede e obtem diS · 
pen .a das torma.Uda!lt's regimeot.aes para 
que cjll diacatid e votada immedlatamente 
a rcdacçll J ünal que aoa~a de apresentar . 

Lida. poi , e posta em disooss!o a referida 
re jacçllo ftnal é a mesma approvada sem 
debato e remettida ao Senado. 

De accordo com o reqcerimento do sr. 
Senna Figueiredo, approvado no expediente, 
o ar. Presidente annnncia a d!scuasllo daa 
Emendas do Senado ao pt·ojecto n . 76, f pro· 

ponção n . 50) da Oamara 
S!o lida:: e postas em discoss&o as omca· 

das offorooidas pelo Senado ao projecto n. 
76 (proposiçlo n. 50) da Camara, auotori 
zanio o governo a garan\ir joros a tlm 
banco que se !andar no Estado para operar 
sobre credito agricw.Ja. o sR. S~NA F I <J.!r!"&Roo, tomando a pala· 
vra, acoaselha a approvaçlo das emendas 
em debate, nas qnaes se contt\m aJgumas 
medidas novas, de que não havJa oog1tado a 
Camara . o eR. F. v ALLADAREl diz que teve oooa· 
silo de apresentar, em 1907, projeoto iden· 
ti. co. 

Transitou ·oue victorioaamente pela Ca-
mars. sendo, porém, rejeitado pelo Senado. 

Agora que casa alta corporação legislativa 
modand~ de voto, A Camara reatitae com 
sua 111prova9lo o projeoto, felicita se o ora· 
dor por isso. 

A cxistenoia de nm só banco em Estado 
de tlo extenso territori•.) e cnde tudo está. 
por etplorar, o que só poderá ser feUio 110r 
meio de uma po:serosa organizaçllo de cre-
dito,- é symptoma desanimador. 

NAo tem naoeeaidade elo repetir as conside-
rações feitas em 1907, agora qne se vê, fe· 
lizmente, aooeita e vencedora a soa inicia-
ti v•. 

Só lhe resta ta&zer votos por qne o poder 
executivo a.ncclooe e exeout9 a resolnolo 
qne lhe vae ser enviada. 

sem mais clebate encerra-se a discus .llo, 
sendo approvadas as emendas o remetttdas 
á. oommts!lo de Redaoolo. 

Bmm<Ja8 do Senado ao projeclo n. 69 (pro -
JKI&igão tt. 47) da Oa~~~ara 

. Lidas e poataa em diaonulo alo appro· 
vadas sem debate aa cmendu c.trareoiclaa 
paio Senaclo ao projecto n. 69 (propoalolo n. 
47) da Camara, isentando da contribuiçlo 
de 2:0001000 os estabelecimentoa Eqolpara: 
doa ás Escolas Normaes do Eitad().-A' com· 
mieslo de Redacçlo. 
Emendai do Senaclo ao projecto n. 15 fpro-

poalção n. 46} da Camara, de 1907 
Lidas o posta~ m discassfi.o ão tambem 

appro adas SBm e te s om ud-as otrore 
cidas pelo Senado ao pr oj c to n . 15 {pt'opo 
siçao n. 46) da Camura, de 1907, .conceden. 
do um aux1li,, annual B. San'a Cas de Mi. 
serieordia do Bello Borizontl'.-A' commis-
sAo de Redacção. 
Emenda do Senado ao projeclo n. 5! (propo 

slção n . 92) áa Camara . de 1908 
1!.' lida e posta em disouuAo a emenda 

o:frereoida pelo Senado ao projooto n. 54 , 
(propot~içlo n. 32) dti Cam ra, de IQ 8, con-
cedendo ao dr. Feroendo Alex odre Villela 
do Andrade, ou á empre~a que organiur, 
pri ilegi.o para a coo trucçlo de nma l lr.ba 
de automoveis . · 

0 SR. SENN A. FIG1JBIRBD l, tomando a )!ali:\ · 
vra~ apresenta o seguinte 

Requerimento 
Requeiro o adiamento, (Iara a pro:~ima 

se11 !l.o de 8, da di cusEão da em endas do Se-
nado á. proposição n. 32. 

Sala das seasõe , 6- 9-9 9. -S nna Figuei-
redo 

ApoiAdo e posto em discus-ello, é o reque-
rimeoto approvado sem debat~. 

Redaeçõea jinae& 
0 SR. HElTOR DB .SOUZA, pedindo a palavra 

pela ordem, declara que, na proxfma sessão, 
apre entara. pareceres da commissão de Re-
dacção, inclnaivé o referente ai) orçamento. 

Nada mais havendo que tratar, o !!r. Pre· 
aldente faz om appello aos era. deputados 
para qne compart~ çim á proxima seas~o, 
em que se deve dar andamento a matertas 
de real import ncia, e designa para o dia 8 
do corrente a seglllnte 

ORDEM DO DIA. 
PRIMJmU. PARTE 

Até uma hora d' tarde : 
Leitora o approvação da acta. 
E:~pedieute. 

Até dnaa horas da tarde: 
Apresentaçlo de - pareoe"es das commfs· 

sões. 
A presentaçlo de pTojecto~, requerimentos, 

indioaçõer, interpellações e moções. 
Diaonsslo do requerimentos, Indicações, 

interpellatões e moções~ · 
Appronçlo de redacções tlnEea. 

BBGl1NDA. PARTE 

Até 4 horas da tarde : . 
Dlscusalo da emeodll do SEnado ao proJG · 

oto n. 54 (proposiçi? n. 32~ da Camara, au· 



-ct .~rlzancl~» o governo a cono,eler prhlleglo 
ao dr. Villel~ de Ándràele on a qnem me· 
lne>rea vantagens o1rereoer, para oonúril· 
coto cte o a tatralla para antomeveit. 

L3v•nta-se a scsalo. 

·61}.• SESSÃO ORDll'i ~ RIA. A03 8 DE. SE~~ 
BR. DE 1909 

Pu IlirNca D'> ~R S.ILvma.& B&1lM 

(Vi~e preddetate) 
SUMMA R O :-Acta.- Expediente.-Projeetos e 

emenda do Senado .-Apresent~o de pareeerea. 
- ·Discurso do ar. Heitor de Sousa.-Emenda do. 
Senado ao prajecto n . 5!, de 1908.-Emenda do-
S nado ao projecto n . 74.-Dlscurso do ar. João 
Lisboa.- Drdem do dia. 
Ao melo t!.ia. C..:ita a cbamacta, acbam"''le 

p ro. entes c•s ~ta. Silveira Hrall', Amerioo 
Lope~. Jc Ao Li~ bop, Heitor de SoQ. a., Pedoles, 
Scbomann, Raul do FariB, Jo!l.o P rpbirto, 
.• uvena.l P nna, hymo Goat ..-, Stylha, J'olo 
Velloso. Valdomiru dt5 MttldtiAes. A~vea e 
Lea.oP, Sen oa Flglloiretl<', G 1ldino Rio~. Abei-
Jilrd, Jo~o l<'ranç• , Jgnacro .Mur~ e Tl!lva.rell' 
cte Mellr , f~t ibndo com o~uaa panicivada oa 
HS. A~ stioho Pneira, Z roastro cte Alva, 
rer ga, .Antcnio M..Jur e Caa:pcs do Amuar 
f! t-em o.! a os mais sentro.retJ . 

r\iio se r. c bando p::esente o- ar. Fresiden~ 
c co opa O'lse Jogar o u. Sil~cira Blom, vice· 
presi<tentd. 

A bre-ee a. SN'!II.o. 
Lida a actl\ à_. llntecedente o não b roven · 

do qu m scb ·e ella. taça observaçõel, tlca 11 
meFma Fobre a Mr sa para ser approvada 
.quando houvE- r numero leglli. 

0 SR 1. 0 [RCRXTA.IUO dá conta do SfgUinia 
BXPBDIBNT8 

0/fi.ciOI . 
Do sr. 1. o secratario do Senado enviando 

os seguintes p rojeotos : 

Projecto n. 162, ào Senadó 
O Congrtsso Legislati"il:o do Bstaelo de Ml· 

nas Ger11t s, deoreta : 
Art. 1. • Fio. a o governo do Estado an· 

oturitado a fundar u La Colonia Correcoio· 
n111, tm que sejam recdhidos os vagabund:- s 
incursos no art . 391 do Cod. Penal e os 
falsos mendigos. 

Ar. 2. • Revogam-fo as di~poaiçõos em 
oontrerlo. 

Paço do Senado 1\a Eetado de Min:> s Ge· 
racF, (m Bcllo Boritontt>} 8 de eetembro de 
Hl09.-..;nto lo GJ!lÇ •hes Chaves.- Gomes 
Freire de Andrade. - Franolsoo Ferreira AI· 
vcs. 

Prt jecto n. 163, ào Senado 
o Congresao L ( gisJativo <lo E tado de Ml · 

na11 Geracs, decreta : 
Art . I.· E' o governo do Rait.do o cio· 

J izado a c rc11 r na immediaçõaa desta capi 
taJ, Fob a denominação c \.r;ylo ele Mendiglls 
Atfvnso Pcnnu. tl1D instituto destinado a in 
dividocs de ambo5: os Sf X09. que se acbuem 
d, tbiti vam1 Dte imposslbillt&dol ele pNver 
•s neocsslda1{8 da vida . 

3 
· Paragrapbo on\t!o.. No nQIIU!ro- elêe,ea sa 

oomprehenelerlo, preee4en4o sempre on•& 
medico, aqnelles qoe a edade matol' de 70 
annot, molestiaa inooraveta.oa a entermwa. 
do honvue• ooademuado 6. Invalida deft .. 
nfthl&l. . : Ar,. ~.· ·o~ a.-ylado~ UIIIPft qne o le1l' 
est& -to o permhttr, rerl~ e•opregacto• em 
trabalbot comJ&tlveie CJOm as soas forçatt e 
eda ie, mareando-se·lbea g!'at.itl.caçlo mo4ka. 
e prcporolonal. -

Art. 3 . • o Msylo terá nm d.Jreetor o em 
porteiro a !m ·x~rtfe : alloeUe com ~• venci· 
mentos de 3:6'101000. e este de 1:800 OCO, au· 
nDieS:. 

Art. 4 . · Fica o 1o-verno a.nctoriu fo a 
abrir o eredito ngeessario para a creaçio ele. 
6.f>ylo o a · upedit' o reapee-~i:vo regulamento. 

A:tt. 5 . • R~v"gam se aa diap~ siçõai em 
· contrario. 

Paço do S1nado elo B ta.dO de ~flnaa Ge· 
raes, em BJllo Bo:riz'~ nto, 8 de adembro de 
1900.-Antonio Gonçalves Ch•ve.a. - Gomos 
Freire de Ao trade.-Franciaco P'errejra Al: 
ves.-Vio a impramir·BA.· 

Um o!LtrO' offtoio do mesmo ar. l. o aeere.-
ta io, remette· do a at gointe · 
llmenda U'tlica onereciáa ·e approtJada ptlo 

S'nado ao prcjeCUJ n. 74 (propo6t"ção "· 
51) à~ Oamara 
Artigo. E' o Pres\dcnte do Estado a ueto-

rlz•do a contractir ctoi& veterinatloa para 
o eatu !So e tratam&nto daa cttveraae episoo· 
tias qne costumam atacar as diversas raçaa 
!te antmaetr do Essado. 

Paço do S'loado d~ Estado de Mioas Gel'let, 
Bello H>riz~nte, 8 de aetembr., de 1909_-
A. GJnçalves Ch vea -Gomes Freire de 
A.ndr&de. - Franoisoo Ferreira Ahea. 

O SB.. S&NNA. FiGUBIB.BD;) requer e obtem 
qoe seja disonüda e votada na presente 
ses~ão a emenda qae a.?aba de eer recebida 
do Senldo.- Fica sobre a, u:esa para aer clla· 
ontida opport\'namen te. . 

Oómnii11ão de Orcc.tmento 
o SR. SENNA. FxouàmBno, fa.zondo ver &obar· 

se desfalcada a oommissio de Orçamento, 
pede e obtem a nohleaç!o ~e . nm ar. depn· 
tado que preencha a v~tga extstente.-E' DO• 
meado o sr. Heitor do Soo.sa. 

Passa -se á 
APRRSBN'IAÇÃO DB PA.RBOBRBS DA.B COHMISSÕBI 

0 SR. HBITOR D.B S USA., em nome da COIIL• 
missão do Consmuiçã ?, Législa9lo e JneU· 
oa, envia á Mesa o al'gninte . 

Parecer n. 181 
A com 'l:l isslio. de Constittliçlo, Legisla.çlro 

e Jns t.iça, a que foi presente o reqnerimen· 
to de Joio Gualberto da Fonseca e de d. 
Maria Joaqaina da Siln, p-edindo & 1 eefl· 
tniçlo d& imposto ele 'ranemi8fio caW8a'· 
mortis pela herança que lhes coube em 
aplllices da divida pnbhoa da Untlo, sob o 
raadamento de que eate nlo é · devtcro. 

At·endendo a que, embora pltreoam ele In· 
teira procedenda aa allogaçõea doa reque. 
rentes, a materia é da oo.m}'etencía cfo pa;. 
der &s:eontívo . 



E' cfe parecer e req aer q ae ao fO"fêrno 
eslalloa.t sej\ r.emattido, para& resolver, oomo 
de dirfito, o pedido aupraottad.o. 

Sal&. das commüsões, om 8 do setembro ~e 
1909 -Heitor de Sousa.-Valtomtro Maga· 
Jiles.-P.,dcles.-A. imprimtr-.e. • 

teria, a oommisaio pretel'iulndoir eeea me. 
did& nas diapoalções geraea do O.roameaw, 
onde t>llu paesarlo ~os caracter tra111Uo· 
rio, ficando a lei d.êdnitiva e permanente 
reaultante do projeoto qu~ o Sanado acaba 
de approva~. 

O ••· UeHol" de 8uus \'fOr p:trto da 
oommis!ILJ do Redaeç!o das Lets, apr-esenta 
& redacçlo fina.l do projecto' de Or911m0nto. 

As rodac~.--ões finte& desdobratlaa do proje. 
· cto d'e 0rçamento alo aa tSguintee : (Z6) 

A · oomai&sl , da aooordo com oma dlls 
emendaa d > S ' n!ldo e oom as boas pr· x a 
da Casa, des$aooo, para eonstitlli~n'1 propo· 
sições dl&tlnctas, ss m~at rias de ~: roem per· 
mauente; aqo '311ils que, por ana nlã~ureu, 
nilo devem tli(Orlr em n na lei annua e ele 
deatino spoclal como é aquelh• quo oro:a a 
receita e fita a despesa do Eatacltt. 

Apresenta ainda ootras redaoções fia&el 11 
cn>jll leit-u"a Pglltl'llen'e procede; e tuend.o 
"er que está a terminar o período da aotnal 
eea• R.-• requer que as n.etmaa sejam tmme• 
di h'Jlen~e discutidas e v-oladtb-si namoro 
houver. 

Apenaa nio adop4bn o m'!smo orherio oom 
relaçlo á. l di~posiçõ ~s qoo se rererom ao 
aagmento de voooicnentos do, I oteR do Gy-
mnaPio e da E'icol" lto Pbarms cill, pn·qus o 
senado apor YO:l, em ultimo t orno, dofs 
projcotos do~b Oam.mt., quo con oagram mEJ · 

R~cLaeção f.na~ do projecto n. 7'4 (propo1i9ão 
n. 45) (Orçamen,o) 

dida ideottca . · 

A commiealo de Retlaccio das Lefa 6 ele, 
J):lre.~or que t: e lillopte para a proposiçlo n : 
45, q 1e tH·ça 11. receita e fixa a dePp~aa do 
~it<AilO para o f X :rctclo de 1 9W, a redactlo 
nnal quJ se aegue : 

Para qn'3 n'!o fl.:aoom, pois, om J o.Jaa Jegfa· 
l&(lo, lera di Yerau contendo a mesma ma· 

O Ooog·-eato Legisilltivo do 9stado de Mi• 
naa O . raee decr ta: 

CAPITULO I 
ORÇ~MENT? DA RHC:EIT.A DO ltSTADO PARA 1910 

Art. 1.0 A receita do Estado para o exercício de 1910 fica orçada 6r.a 22.563:107. 500 e se com-
porá dos seguintes imposto.s e títulos: 

§ -t.• Reuda ordloarla 
a) ImpojCos )(.taztlS 

1.0 Jmposto de exportação .. . .... .......... .. .. ....... .. .. . ............ .. 
2.• Idem do. sello, custas judlciarias e emolumentos ............ . ....... . 
3.0 Novos e Velhos Direitos ..... ... . .. ... ... ....... ............ . ..... . 
4. 0 Transmissão inter-t1t'-oos, quota. de 3 % at:1 Estado... • • . . • . . • . • .•... 
5. • Transmissão cau a-nwrtís . ................. , . ...................... .. 
6. • ~ens em estradas de ferro. .. • .. • • • . . . • • • . . • .. • • • • . • . .. . . . .. • • • 
7. • Matriculas e annuidadea em estabeleeime11tos officiaea de ensino e 

25:000$C[I(; ~ pen.wes pagaa i A sistencia a Alienados .•....••.. 
8 .• Imposto sobre eJ.P.i)rtaçllo do ouro e diamantes .................... . 
9. 0 Imposto ter ri to ria!. ... .................... .. ....... ... · •. • • · • · .... • · • • 
10. Imposto de consumo de bebidas alcoolicas, agua mineraes arlifl.ciaes 

e vinhos artifl.ciaes ................ ... .... .......... ....... . . . .... .. 
11. Imposto de indwtria e Profl.ssOes ........ . .......... . ..... .... .. . . .. . 
12. Taxa addicíonal de 10 % sobre Novos e Velhos Direitos, transmis-

sllo causa-mt)rtis, passagens em eatradas de ferro e industrias e 
profiss!les e sobre o consumo de bebidas alcoolicas •..•. . •. •... .. 

b) Outras(co?ttribuiçlies 
13. Cobrança da dlvtda activa .......................................... ·• 
14. Quotas de fisealizaQAo por parte de emprezas ou institutos f:lsealiza· 

dos pelo governo... . . . . . • .. . . • . . . .... • .. .. . . . . . • . . . .•• •.••••..•• 
15. Renda da lmprenaa Official. .............................. ........ .. 
16. Rend.a dos terrenos diamantinos ........ . ................. ... .... ..... . 
17. Renda de tcrra.s devoluta.s ................... ... .................... . 
1 , Juros de apoliees perhmcente.s ao Estado (9) ..................... . 
19. Juros e amortiz.ncão dos emprestimos ás eau:araa municipaea de Ca· 

rangola. e S. Jo ê de Além Parahyba ... .. ................ · ...... . 
20. Renda de agoaa míneraes e feiras de gado ...................... .. 
21. Arrendamdnto da Estrada. de Ferro B&bia e Minas .. ... ••. . . .... .. . 
22. Juros de 25 apolices e aluguel de um predio doado ·ao Estado para 

auxiliar a caixa escolar do grupo D. Francisca Botelho .• u •• ••• 

23. Juros do emprestimO # O Banco ae CredLio Real de !nas Gera.es •... 
§ z.·· neuda e'Xfraordloarla 

2·1. Renda eventual, comprehendidas aa multas por infrac~Oea de leis, 
regulamentos e contractos e a sobretaxa de 3 francos liobre aacca. 
de eaté exportado.. • ...•.••••••...... -· ..••.• u ............... .. 

25. RepoalçOes, incluslvé renda dos proprioa do Estado, po% Tenda ou 
a.rrend.amento ..................................................... . 

%?. Renda de fianças erimell.. • • • • • . . . • . .. • . . . • . • . • . . . . . • . • . • •• • ..... . . . 

125:000 000 
' 250:000 000 

1. 000:000 000 

600:000$000 
1. 560:000$000 

399:000$000 

550:000 000 

135:000 000 
76:000 000 
20:000 ';()()(} 
35:000!000 

450 000 

100:167$500 
100:000 000 
40:000 000 

1 :490~000 
240: 000 

5. 200:000$000 

120: 000 
1: 000 

Total ........ .. .. ,.. .......... . . • . . . ..• . . • • .... ..• • • .. • ...... . .. •• 22.56;~ : 107$500 
A. O.- 45 



Art. 2. • Pie& o governo auctorizado a receber e a restituir os d.lnhelroe pro·venientes do em-
prestimo do corre de orphllos, doa bens de defuntos e ausentes, e de outras oricena. 

Pa.rarrapho unico. Os saldos ou excessos entre os recebimentos e aa reaütulçõea poderlo .. ller 
empreaados em despesas do Estado El serllo levados ao balanço do exerciclo. • Art 3.° Fica o governo auctorizado a reformar a Caixa Economica do Batado, debaixo daa .. se-
gointes bases : ... 

I. o Limitar o deposito para cada caderneta a qua~ro contos de re'is; 
2.o Crear o aello economico para facilitar a entrada de pequenaa quantias; 
3.0 Contar os juros pelo ano.o commercial em logar do civil ; 
4.o Pagar a porcentagem de 2 % aos agente., sendo 1 °/, sobre a venda de aello e 1 'I• abona-

do no fim de cada anno pela Secretaria, sobre o liquido daa entrad.as apurado no 1. • e no 2. • se-
mestres. 

5. 0 Trocar as cadernetas emittidas por novas, de aco.ordo com os termos desta lei ; 
Paragrapho unico. Até definitiva reorganizaçllo da Caixa Economica poderá o governo sustar 

a eutrada de novos depositos . 
Art. 4 • Durante o mesmo ex.erciclo fica o governo auctorizado a realizar a cobranoa amigavel 

ou judicial da divida activa, podendo entrar em accordo com os devedores, traruigir e alliviar mul-
tas, eliminando do quadro os devedores insolva,veis, resguardados os interesses do Estado. 

Art. 5. o E' auctorizado o governo a modificar o systema de arrecadação do imposto de expor-
taç o do cafe', de modo que o pagamento deste se Caça na mesma occasi!o que da sobretaxa. 

!rt. 6.0 erllo escripturadas sob o titulo «lndemnizaçllo» as renda~ dos xercicios anteriores 
~tne, no anno de 1910, fo..rem arrecadadas, 

CAPITULO li 
ORÇAMENTO DA DESPES.&. 

Art". i . o Durante o exeroicio de 1910, fica o Presidente do Eatado aucloriudo a despender a 
quantia de 22.552:615 592 pelas duas Secretaria do Estado com os serviços especificados naa se-
guintes rubricas: 

§ 1.o Secretaria do Interior 
I. , Subsidio ao Presidente do Estado ... . ... . ...... . .......... . 

11. Despesa com o custeio do Palacio e auas dependenciaa .•..• 
UI. Ajuda de custo ao Presidente do Estado •. . • . • . . ••••• . .• 
IV. Secretaria do lnterior : 

a} Pessoal. . . ............ .... .............................. . 
b) Expediente e telegrammas inclusive 3:000$000 para a 

guarda do Palacio . ....... . ...... ...... . ............... . 
V. Subsidio aos senauorea ................. .... . .... .... .... .. 
'I. Pe~~~~ e8 e~t!t~t:~ ~~- ~.~~~~~~~~ .. ~~. ~~~~~~ .. ~ .~=~~~ 
Yll . Subsidio aos deputados .. . ....... ........................ .. 

VIll. Pe soai e expediente da Secretaria da Camara, apanhamen-
to dos debates e 5:000$000 para bibüotheca e 4:300$000 
para um official bibliotheeario ................ . .. . .... . 

IX. Ajuda de custo a aen.ador~s e deputados ........ . , ........ . 
X. Apanhamento doa debates do Senado . ................. . . .. 

XI. Magistratura e justiça do Estado, inclusiva a gratificaçllo i' e 
10 Of , aos magistrados que contam mais áe 30 IUlllOJ (le 
serviço e a grati!eaçao ao bibliothec.ario a escrivllo do 
t ribttnal de remoçOes aa importancia de 600$ annnaea 
para cada um desses cargos, ficando annexada aos seus 
ve.ncimentos.. . . . • .. • • . • . • . . , ...... . .... .............. . 

XII. Pessoal e expedi~nte da Secretaria da Policia, Gabinete de 
Identificaçllo e Estatistica Criminal e 5 delegacias auxi-
liares, sendo uma na cidade de Passos e ajuda de custo 
aos delegados, inclusive collaboradores •.•...•......•... 

X !li. Carcereiros das cadeias do Estado, pessoal da de Ouro Proto 
e mais 30$000 por mez a cada um dos carcereiros daa 
cadeias de Barbacena, Juiz de Fóra, Uberaba, Diamanti-
na e Pouso Alegre .......... .. ......................... . 

XJ...V. Sustsnto, vestuario e curativo de presos robres ........ ... . 
XV. DiUgenci&.s policiaes e estatisticalcrimina ••••••• , , .....•••. 
XVI. Força Publica: 

a) Pessoal. .. . .... .. .. ... ......... .... ... .... ...... .. ....... . 
b) Etapa para 2.000 praças a 900 re'is na media ........ .. 
c) Fardii,Ulento para 2 000 praças .... . .................... .. 
d) Oratitl.caQAo a reengaj11.dos a· 200 re'is ..... ............. .. 
~) Forragem, ferragem e medicamentos para os anim.aea 

e forragem para os dos officiaes montados .••.•.•••.....• 
ft:'Ajuda de cuato a officiaes em :ran.aito .......... ..... .... . gf Remonta dos an.lmaeã do esquadrllo e dos : aniwaes doa 

ottlciaes montados ................................... ..... . 
h) Compra e concertos de armamento, munição e equipa~ 

men'to .... .............. . ................. ... ....... · ....•. 
i) A9.uartellamento, enterrament<_>, exped~ente, luz e 

l:OOG 000 para a conservaçllo da Lmha de Tllo ............ . 
XVII. Soccorros publicoa, sendo 4:000$000 ao Instituto Vaccinoge-

nico de Ju[z de Fóra, desdequeae obrigue a fornecer 15.000 
tupos de vaccina; 5:000$000 ao hospital de S. Salvador, de 
S. Jose' de Alem Parahyba, para a conatrucçllo de um p.a-
vilhllo destinado ao tratamento de tuberculosos ; 5:000 · 

ag;~ 
6:0001000 

129:6SOPO 

33:000$000 
88:82Uf000 
48:01ot000 

176:640$000 

74!~ 
36:000$®1 
13:500$000 

l. 558:560$000 

86:000i000 

4.1!:4q000 
410:000$000 

31:000$000 

1.5i1:22$~ 6P7:0 000 
200: 000 
30:000 

20:000$01)0 
56:000$00() 

20:000$060 

3:00Qt000 

ãl:OOOiOOO 



á Liga Mineira contra a tuberculose de Juiz de Fóra ; 
2:000$000 para auxlllo ao pa'ffi.hllo de tuberculosos da 
Santa Casa de Misericordia de Ita,ubá. e 2:<.>00$000 para au-
xilio i Santa Casa de Misericord a de Ubá, em conatru-
cç!lo; e 2:000$000 ao hospital de e&rldade de Marlanna, 
para au:dlio á conatruc~ de um payilhllo d~ t~berculo-
aos •..••..•..•. .......... ... .. ............. ,., ••••.• . ••••.•• 

XVIn. Assiatencla a Alienados de· Barbacena. ...••••..•••...•..•• . . 
:m:. a)~~~::,~~~~~~~~~~.: ...... ~ ..... ·..... . . . : ..... ·•. . . . . . . . . . 

b) Fornecimento de linos e mobiUario eacolu •........ ..... 
c) Conatrucçllo, reconstrucç!lo e limper.a de predioa.... . .. . 
d) Caixa Escolar do grupo D. Francisca Botelho ........ . 

XX. Escolas Normaes suspensaa e Escola Normal da Capital. ..• 
XXI . Internato do Gymnaaio Mineiro: 

a) Peaaoal, sendo 1:800$000 ao economo .... . ................ . 
o) Pessoal eontractado... ........... . . . ... . • .. • • . .......... . 
c) Expediente e propaganda .................. : .............. . 
d) Sustento de alumnos e pessoal interno, sendo 3:000 000 

para o custeio de gabinete de sciencias pllysicas e natn-
raes.. . ....•••...............•...••..... ...•. ......•....•. 

1) Gratificação ao delegado flscal... . . . .. .. .. .. . ......... . 
XXII. Externato do Gymnaslo Mineiro: 

a) Pessoal ..... . ..••. .. .......... ........ ... .. . ... . ...•••.• 
l) Expediente ................... . ........................... . 
e) Gratificaçllo ao delegado fiscal. . ............. ... ......... .. 

XXIII. Escola de Pharmacia, peaaoal, expediente e custeio de 1abo-
ratorioa .................................. . ... . . . ....... .. . . 

XXIV. Archivo Publico : 
a) Pessoal e gratificação ao director para os fins do art. 8·. 0 

da lei n. 126, de 1895 ........ . ........................... . 
~) Acquiaiçllo e copia de documentos . ....................... . 

XXV. Expediente com eleições estad aes ....•....••.•.. • ........ . 
UVl. Sellos postaes para a correspondencia officia.l. .•. . .•.....•• • 

XXVll. Custas em processos crimes ........ ..... . ............... . . 
XX VIU. Expediente do jnry. ... . . . . . . .• . .... . .................... . 

XXIX. Exames geraes de preparatorios .•.... . ...•...•...•..••.. . • 
XXX. Eventuaea ........................... . ...... . . ....... .. ... . 

XXXI. Auxilio e subvenções : 
a) Aon hoapit.aes de Ouro Preto, Queluz, Grlo Mogol, Ca-

r SJOlu, Itabira, Diamantina Sabará, Pitanguy Santa 
LUZla do Rio das Velhas, Barbacena, S. Jollo ~'El-Rei1 
Lavma, Caldas, Marianna, Passos, Aras.su:iliy, Serro, Cur· 
vet:o. Mar de Heapanha, Sete Lagou, Pau Turvo, Bomfim, 
Rio Preto, Campanha Ponte Nova, For.miga, Rio Branco, 
·Leopoldina, Juiz de Fóra, .!}ore~ da Boa. Esperança, Dores 
do Indayâ, inas ovaa, Uberaba, S. Gonçalo do Sapu-
caby, OU:vst.-·a, Ita})ecerica, Montes Claro , Cataguazes, 
Theo,bilo ottont, Ouro Fino, Muzambinho, 'Itlijnbá, Bae-
pendy, Araxá, Bom Despacho, Poços de Caldas, Palmyra 
Rio Novo, Va·rginha, Guaranesia, S. Sebastião do Paraizo, 
Caete', santa Rita do Sapucahy, ViUa Nova de Lima, Ta-
boieiro Grande, Piumhy, S. Jollo Nepomuceno, Pouso Ale-
gre, Passa Quatro, ChrJstinaj Viçosa, Monte Santo, ao hos-
pi 1 de S. Salvador, em S ose' de Ale'm Parahyba, e á 

aaa de Caridade de Alfenas, a 2: 000 e a de BeUo Ho-
rizonte a 5:000$000 ........ .. .............................. . 

b) Ao hospital de Lauros de Sabará, aoa Asylo de Or-
phllos de Marianna, Barbacena e Juiz de Fora ; ao Colle-
gio Maria Auxilia.dora de Ponte Nova, ao :-ecolhimento de 
S. Jollo d'EI:Rei, e ao Aaylo S. Francisco da mesma cida-
de e ao Asylo de N. S. da Conceiçll.o da cidade do Serro 
a 2:000 000 cada um ; á Pia Unillo de Santo Antonio e 
Asylo de Santa Izabel de Ouro Preto, a 1:000$000 ......•. . . 

e) Aos Aaylos de Macahubas, de Diamantina, de S. Luiz de 
Caete' e de ltambacury, a 4:0 000 ..................... .. 

d) Ao Lyceu de 'Artes e Offlclos de Ouro P.retl), sendo 
1: 000 para a aubvençiO á cadeira 4e instrucção pri· 
ma ria ..........••...............••.•... . .....•...•......... 

e) Subvençllo A Faculdade Livre de Direito ........•....•.. 
{) Ao A.sylo da Velhice desamparada de Ponte Nova, ao 

Recolbimen!o e ao Hospital de Saude de Diamantina, a 
3:000 000 ; á Associaçllo .Amante da Instrucçllo e Trabalho 
de BeUo Horizonte, e ao Asylo de lnvalidoa de Oa:ra.ngola 
2:000 a cada um .................................. . 

o) A' Escola Livre de Musica da Capital 3:000$ e 3:000$ de 
~ma ó vez ao Collegio de N. S. de Oliveira, equiparado 
as Essolas Normaea..... . ........... . ..... .... .......... . 

/I,) A' Aaeslstencia á Pobreza da Capital, para a conrnucçlo 
de predios ....• . ........ , .......... . ..... , .... . ... . ......• 

XXXII. lnspecçllo t.echnica do ensino ................................ ,. 
XXXlll. Curso Fundamental de lnstTucça:o.Seeundaria ............. .. 

SGmma . .• • ••.• ..•.•...•. •... . ...••••.•.•••.•• 

50:000eQOO 
lOO:CO 000 

3. 043:480$000 
50:000$000 

200:000$000 
1:490 000 

57:160$000 

74:900$000 
9:000$000 
2:0()()i000 

33:600 000 
3:600$000 

76:660 ()()() 
1:090SOQO 
3:600$000 

46:000$(00 

24:1000 3: 
10:000 
9:000 ooo· 

264: 
10: 
8:00 ()()() 

23:000$<>® 

135:000 000 

17:000 000 

16:000$000 

3:0008000 
50:0oote00 

13:000 00 

6:000$000 

3:=oot 260: 
50: 

9. 987:667$500 



1 2. 0 St~eretarla daa Flnan~ 
r a} Pessoál da S'!cretaria ............ . .... ~o ......... . ......... .. 

~~ Expediente, pusea ~t telegrammu •...•••.•.......•.••.••...• 
Y. Recebedoria de Minas na Capital Federal : 

à) . Pessoal ....•.•....•.•••. . •....•...... ·•. . . . . . . . . . . • . .•.. , ..•. 
b) Expediente e alngt_lel do predio ................................. . 

lU. Serviço da~dl'Vida tunda da : 
di Juroa . ...•.•••..•••••••••.•.•.•••.•.•• .• •.•..••.••••...••••.• 
li} Amortisaçao ............. ···~ ............... . . . ......... .... . 

IV. Grati1lcaçllo e porcentagem a cotlectorea e escri'lf!es .......... . 
. Fiscaliza<; lo especial da. rendas. . . . • . • . . . • . . . . . . . . ... . .•. •• .•. 

VI. Peasoal das recebedorias e pontoe íie~es. . ............... . .. .. 
VII. Porcentagens a estradas de ferro ... ..... ................... .. vm. Alllgnel de casas para Recebedotias ·e pontos fiscaea. .... . . . .• 
lX. Juros de omprestimos· de orphlos, de depoa11os da caixa ooono-

mica e de fianças .. . ...... ..• .. •· ..............•..•......•• 
X. Imprensa ·Oflleial (peesoal e material), sendo mais- roo menaaea 

ao revisor ~itulado do •Minas Geraes» .. .......... . ......... . . 
XI. Reposições e rest•tuiçõe1 ............ . .... ....... .. . ........... . 
Xll. Aposentadoa· e r formados ... . ... . ...... . . ... . . ........ , , .... . .•.• 
XTII. Impressão de estampilhas e de talões ........... . ......... ... .. 
Xl . Exerci cios findos . . .................. . ........ ..... .... .. .. .. .. . 
X V. Custas em causas da fazenda ..... ... ~ .......... . : . · ... , . . .. .. . .. 
XVI. Eventoa-e .... ........... . ........... ..... .. .... ................ . 
XVIT. Empregados em disponibilidade . ............................. . 
.XVlll. Gratitlcaç!lo de 10 '16 a funccionarfo~ nos termos da lei n. 425, 

de 17 de agosto de 1908 .... . . ..... . ....................... . . 
XIX. Pessoal da Directoria da. Viaçllo, Obras Publicas A Jndustna., 

inclusive' gratJficaçao addicional aos engenheirrs ftscaes das 
estradas de feno e aguas minMaes, ao pessc.al da secção te-
chnica e indll81ria mineral e aos Prefeitos de Caldas e Ca· 
xambtl ' .. .. . ... ....... ..... · ... , ....•..•....• •. . .. . •.•• ••.•• . •• 

XX. Expediente ·e eventuaes.. . . . . ..... . ..... ......... ... , ........ , 
XXI. ' Fiscalização· de feira de gado ... ... ... ... .. . ........... . .... .. 
XXll. Terrenos diamantinos.... .... . .. .. . .. .. . . • , .. . .. .... . . .. . . .. 
XX.Ill. Obras publicas .......... · ............ ... . .... .. . ........ ........ .. 
XXIV. Pessoal da Directorla de A~ricultura, Commeroio, Teuas e 

Colonização, inclusive' 7:60 000 para dois auxiliares profis-
sionaes do Laboratono de Analyses. elevatios a 4:800 000 os 
venei.mentos do aetual au1illar protlsaional •.... ... •..... .• 

XXV. E:tpedienkl ...... . .. ... .• . . .... ... .. .. . ........ . ... .. .......•. .. 
X..~VI. Pe oal e expediente da Junta Commereial, sendo 3:600 000 

para vencimentos annuaes do ecretario. · .•.•.• .... .. . •...• 
XXVTI. Represenbçllo do Estado junto á CommiafãO de limites dos 

Estadns Visinhos . .............. . .................. .... . ..... . 
XXVIII. lntroducçllo de imínig:rantes e custeio das colonia.s existen-

t entes .. • ... •••...• • .•.••. .• .. • , • . • . . • . . • . • . . . . . . • • , • , . . ... .. , 
xxrx . Colonias indigenas ........ ... ..... . . ......... .... . . ... .... ~ .. 
X.\: X. Medição e demarcaçllo de terras ........................ ..... . 
xxxr. Compra d vaccina Flnti-carbuneulosa .• ..... .....•.. .. ..•... • 
XXXII. Propaganda do cate', subvençllo e premias As cooperativas 

a"ricolas, exposiçOes, premias agrícolas e pastoris, introdu-
cçllo de reproductores, ensino aericola e zoot.echnico, fazen· 
das modelo, sub\'ençllo de 10:000 ao instituto Polyte~hnic~ 
de Juiz de Fóra, mediante o compromisso de admit1ir, por 
conta da mesma cinco alumnos gratuitos erlernoa e mata 
serviços concernentes ao desenvolVimento economico do Es· 
1ado . . . ..• .. • .... .••..• .• •• •. •••..••.• . · ·• · · · ·· • ··· · · · ·· · · ··• 

Somma ...•.•.... ..... ... ..•.•.. •. , . •. ••.....• ,. 

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

260:410iQOO 
28:~ 

147:84 000 
9:00 

so:ooo-ooo 

20:000 000 

134:940 000 
5: 000 

11:380 000 

26:760 000 

Art. 8. • Fica o P!'esiden~e do Estado ao 
otorb:ado: 

1. A abrir creditas t'Opplementare;e. com 
as formalidades préscripta no art. 18, da 
lei n. 2 . lH4, de 11 de jo'llba de 1876, e ob 
aervadaa as dispc içõe doa pa.rEgrapboa. do 
art. 3 . · da lei n. 19. de26 do no embro do 
1891, ás eegllin1es rnbriaa11 do art. 6 . · da 
presente lei, easo se vP..ritlqne nAo terem 
ai•o antftciontemente d lados: 

Ao n. XXldettra d) do meEmo paragn; 
pbo -Smt( nto c!e alamo.ca e pessoRl io.l 
ten2o; 

Ao § 1. · n. XlV-~n•t!ntC', vutuario e co 
rativoa de presos p'Obres : 

Ao n. XVI do me mo parl-grapbo-Sooor-
roa pnbllo •; 

Ao n. XVJII do mesmo paugtapbo-At ie-
*"ncia a aUt nadl 1 ; 

Ao n. UI do § 2. ·-S.lr dço da divida tan· 
dad&; 

Ao n. IV do§ 2:-Porcent: gem a colleoto· 
re e eserivãeEO; 

Ao n. IX do§ 2.·-Jur(IA de empresti· 
a:o de or1>blos e da Ca,in Eoonomioa; 

Ao n. XlV § 2. -lbercieioa tlndot; 
Ao n. XXIl do§ l. • (Sxt~rna.to do Gymna· 

aio MJneh:o); . 
Ao n. XXlll cto § 1. ·-(R cola de Pharma· 

e ia);. 
li. rcalfnr oper•çõea de oredUo para co· 

brir o cdetlofb qce se veriftcar, caao a rtn· 



ü Pro&d& nlo seja anltlciente para as des· exerciclos encerrados• e cExeorcicio3 dn· 
peaaa ordinariu; dos• . 

W. A realiur operações ele oredlto para i'~ri. 13 O governo do Estado- pollerf. orear 
oooorrer b despesas com garantia ele jtlroa maia oma aeoçlo na Direotoria de Agrtcnlln· 
e aobTençõea a empresa• qne de ta.es !avo rat reorganiztndo·a de modo a sati>faur maia 
res goaarem, cuo seja inanmolente a .renda convenientemente o servfça pnbUco, :tlnndo 
ordinarl•; fixado em 4:8001000 annuaea oa vencimentos 

IV. A reallztr operações de credito Jiqni do aJraaxorife-(verba d.o ' § 2. ·, n. 2• do 
da veia dentro do exerciolo :tloanoeiro, como ad · 7. • oap~ 2. ') 
anieclpaçlo da receita, nio excedendo l ~A.PITULO lll 
teroa pJ1e da recelb o roa da. 

A,H, 9.• Pjca aberio O credito da qoantia DISJ?O.JQÕB~ GBRAB1 
de 20.000$000 para aoqnisiOio do mobiliario Art. 14. Fica o Pre idante do 8stado lO· 
para a Camara doa Deputadoa e, desde já, otorizado a Meantar qaant.ias con~rablodo 
o neceasarlo credito ao)>ple entlr ~ara pa·· emDreatimoa internos oa extornos. afim de 
gamento do nceaao de deapnaa qoe se verl: re•lize.r melboramentsa naa eli!llçõas by tro· 
ftcar nos na. 4, 5 e 7, § L • do an. 4. · da Je1 mineraes, onde exhtatn, pret it11ras J& crb · 
D. 486, de 12 de 8' tembro de 1008; acta~. 

An. 10. Fica aberto ao governo do Eda· § I.· O valor dos eropreat.imot :1lo poderó. 
do o credito al)pplemAobr de 57:800$000 as exoe~er de Jb :t. 400.000 para totaa as esta· 
rubricas dos ns . v, VIL e IX do§ 1. • dom. fõea. . 
6 ·. da lei n. 486, te 12 de etembro de § 2~· Para esae dm, entrará. o governo ,;o 
1908. para indemoiu·çlo das deapesaa t~itas Batado em accordó pr-â vio com os respeeti· 
oom o snbsidio e a.joda de cnsto a deputados vos Conselhos Daliberativos. afim da aet'"em 
e aenadort a na aes Ao exiraordioatia do Con· tran~feridas ao R t.tda as rendas municipaes 
greaso Mloeiro. em mar o;-mais 0 credito e as provenientes de melhoramentos e~eouta. 
do do2.-e contos d& réis para sjoda d.e custo dos, Jté á quantia nocea.s&ri4 para (IH joros 
ao Pte idente e vice Pr.,aidente do Estado . e amortiz•çlo dos empreetimos e bamassim 
qne anccederam ao nUooSo Presidente. dos sdeanta~tlutos até agora feitos e cfas 

Art. 11. E' o P.r~s1dente do Estado anoto apollc~s já ea:.it1ldas para encampação. 
rizadq § 3. • O g;1•erno f,ná. direotaJDente a servi· 

1. • A reorganizar a Imprensa Offtoial. ad 00 de juros e amortbaçlo dos emprestimos. 
qoirindo o materAal qoe for neotssario, para § 4. · As rendas que exced~rem do serviço 
o que poder~ despender té a qoantia de de juros e amorCiz~çAo ... e !o applica1as aos 
40:000$000, correndo 'l despesa pela verba do servicos Iooaes pela Pro!eitora, qoe entrará. 
art. 7, 2. n. 4XXU. no goso pleno de todas as rendas depois de 

a ~ft qllites cem o Estado. 
2.• A abrir ore ito sopplementoAr á Terba § 5 .• A Seorelarla d3s Filan.~as abrirá 

cPessoaJ da Sscretaria das Finanças.., pua conta. corl'onte com cad uma das Pt>t!eita· 
pagamento do accreaoimento, veritleado OD'a ras do Rst~do, incla ivé com a da Capital . 
-virtude do :Ice. n. 2.529 de 17 de maio do Art. 15. g• 0 Presidente do 8stado aucto· 
1909, tloando fixado em 5:.400 000 os venci 
mantos do cA.oxU!l!.L' d& chefe de ContabUitta· rizado a realizar op<?raçõ"s de nre<tico dentr.> 

on tora do pai.z, at!m de noifloar os em · 
de• da Secretaria ys Finanças. presU.mos mineiros, fateodo a conversão da 

3. • A reatUnfr á Santa Ctsa de Misericor divida em condições mata vantajosas para 
dia da cidade do Tnrvo a quantia qoe lhe foi 0 EstP.do, qoer qoanto a juros e amortização, 
descontada, a tltolos de exe1cic1os findos. qoer qoanto a prazos. 
nas subvenções que Jbe lol'am pagu, o qne Paragrapho nntco . Poderá o Pre~>ideote 
for aparado onconatar na Secreuriadas Fi· do Batado fazer egnd. operação até lbs. 
nanças, o a mandar pagar á. Santa Cas& de 300.000 par• a con-vol'flo da divida da Pre . 
Miaerioordia de Uabira as quantias que lhe feitura da Oaptbl, de modo a su visar, nllo 
foram consignadas em orçamento como ao· só o serviço de jaros e am~rtizaçlo, como 
aiüo, cibidas em exercioio .findo, como cons tamb 1m aogmento de prno paMt. seo termo. 
ta da Secretaria das Finanças. o ã. Oamara · Art. 16. E' anctorizado o Presidente do 
Mollieipal · de Jwz de Fóra, os Novoe e ve. Bstado a liqaidar contas com a Prefdttura de 
lhos Direitos qoe pagou pelo contracto cole- B ~Jlo Horizonte, levando a seu credico as 
brado e 8 de julho de 1898, sobre guantias obras eatatloaes qoe baja teUo e a exonerar 
de empresl.imo, correndo a despesa pola tohl ou parcialmente aos fooceionarlos p n· 
"f8rba-Reatitni9õea. bltcos do Eshdo oa da Pref itora do pa.ga· 

4. • A abrir om orediio até a quantia. do mento da divi.ta peJa constrnet&o de casas 
qoarenta eontot: de r éls para tazer face &s e1Jiftoa1as pGr mot\vo da mudança da Ca· 
deapetas !: ~:e realiz•rem eom o CongreBio J)ital. 
Brasileiro de Medicina o etroTgla a reunir Art. 17. Jl'ioa mantida a l11poatçAo oon · 
e nesta Capital em 1910, e a eonaeder, se stante do art L· da lei n. 467, de 14 de se· 

joJgar conveni-ente, o auxili.o de dfS contos tembro de 1907, podendo o gonrno . . para 
de rê.is á Soeledade Mineira de Arrtcnltnra desenvolver a viação terrea do Estado, ad· 
para que preste oa eMito• qu9 tem em mir' qnlrir ou alienar estradas. construir ro· 
ftoando para flso aberto o necenarlo credito Jongamento cu l'&ID1le'll• remontar Unbaa on 
correndo • •eareaa pela vedla do art. 7. ·, tazel'! o a aoeorclo que jn:lgar necesuri~. 
f2. • n. XXXI. Art. 18. A rerielo ou -eoUectoriaa terá 

Art. 12. As d'eapeses ele cxerofaios ante.- te i& Uionnalmema e 11lo a.unnaJ.m&Gte. 110 
riore. qae fOrem pagas; pelo de 1910 aerlo anndo diepõe o Ceo .. n. 2.182 o a Jel o. 4.59, 
esoriptaradaa eob os titnloa-cDatpetae de tomando a& o ultimo •ez do trlennto ante· 



rior para substituir o ultimo mez do trlen· 
nio a qoe se retere a rovif li o. 

Al.'t. 19. O troverno poderá reorganizar aa 
prinoipaes colleotoriaa do Estado, dotando· 
as de pessoal mais numeroso, de modo a sa-
tistuer as exigenoias do serviço publloo. 

Art. 20. fat'a os fins previstos no art. 1.', 
na. 6 e 7 da lei n. 459. de 11 ~e setembro de 
1007, tambem servir!o de criterio a pontua· 
lidada no recolhimento d··s saldo, a corre-
cç!o do serviço e a dedicação e int<JJligonci 
provadas. 

Art . 21. NA.:> se comprehendem na 2." par· 
te§ 2. ·, do art. 1.· da lei n . 459, da ll de 
sftembro de 1907- cas annnidades pagas 
pelos alamnos dos internatos e collegica, 
pensões da Aesistencia a AliE'nados e outros 
estabelecimentos, e mandadas re.,olher ás 
coiJectorias, das quaes peraeber!.o os agentes 
fisotes as porcentagens que lhes cabem ' ela 
legidaçio em vigor, ficando revogado ne!-ta 
parte o § 2. • do art 2t do de c. n. 2.182, de 
1:1 d~ janeiro da 1008 . 

Paragrapho nnieo. Ficam abonada'! a· R 
aqentes ftEcael as porcentagens qae deix 
ram de perceber por taes arrecadações, em 
virtude do s 2. · do citado artigo e dec. n. 
2.182, a eonta.r da data de aua execução, 
cojo pagamento ~erá feito pela verba raspe 
ctiva do oroamonto do exercieio corrente. 

Art. 2~. E' mantida a di!loosiclo do art. 
5. • da lei n. 470, de 14 do seU!mbro de 1007, 
relativa ao pagamento de sabvençõ_s a ca 
saa de caridade ; a disposição dos arts. 11, 
relativa á ajuda de casto de delegados ao 
xiliares; 12, quanto aos ]lremfos aos e:ipor· 
tadores de mais da 50.000 hilogfammas do 
manteiga; 14, quanto ao reglstro de tita:os 
de pbarmaceutico~; 15, quanto aos district e 
de engenha d a do Estado. todos da lei n. 486, 
de 12 de Eetembro de 1W8. 

Art 23. Continúa em vígor o art. 14 da 
lei n. 356, de 20 da s:~tembro de 1902. ti 
cando o governo anotorizado a despender 
qaantia egual á fixada no art. 16 da lei n. 
30 1, de 4 de eetembro de 1900, e do mesmo 
modo. 

Art. 24. Oa tuxillarea da Direotoria de 
Fiscalização e o ajudante do chf f.d da conta· 
bilidade na Secretaria das P'jnanças são 
eqoiparadoa aos primeiros escripturarioP, 
para o atreito de poderem, como esteJ, con 
currer ás promcções. 

Art. 25. Ficam fixados em 4:000 COO os 
voneia:umtos do secretario do Internato do 
Gymnesio Mineiro, sem direito 6 gratltioa· 
c; ão qoe o mesmo tem como blbliotheoario, 
na importanola de 6001000, e a de 400$000 
por servlçoa extrs.ordin&rios de gnarda·li-
vroa. 

Art . 'l6. F1cam aunexadas aos ven~imen· 
tos dos otficiaos de jnsliç do Tl'i bnnal da 
Relaçllo sa gratitict ções que percebem de 
300$0CO pMra cada um. 

Art . 27. As eatatiaüoaa qoe. semestral· 
mente, devem ser fornecidas pelos no,arios, 
tabell iães, escrivães e ofticiaes d<> registro 
geral do bypo\heoaa, conforme o art . 38 do 
deo. n. 1.678, de 1904, menciollarlo quaes-
qoer imposwe pagos sobre transmill Ao de 
immoveia, bam como sobre todos os actos 
re itos e contractos realizados perante eeses 

serventoarioa, qce os deverão endereoar di· 
reoiameate á Seoretarh das Fin1.a~s nos 
prazos presoript~q naqueHe decreto. 

Art. 28. lnolnem-ae no nnu.ero dos profln· 
otos GOO podem ser premiadoa nas expoai-
çõelf realizadas em vtrtade cta lei n. 45~ os 
reprodaotor s naclonaes das raoas azinine,. 
galUnaeea1 os prodnotos laoUointoa, o cd~l o 
aasacar e o tomo. 

f dellpe a lll fazer com a cances~ão desaes 
p:-emi ·s será a mesma eatabeleotda na rdd· 
r i da l~i-de 106:000$000, que poderá ser ap · 
plicada e ~istriboida como for mais conve· 
niente, iosorevendo-so os gasios na respe· 
c\iva ~erba orçamenhria. 

Art. 29. Fiotm isentos da contrlbniçlo 
annual de 2:000$COO, de qoe trda o art. 20 

"da lei n. 439, de 28 de setembro de 1906, e 
dPstinada ao costeio do serviço de fi caliu.-
ção, os esbbeleoiment os equiparados às es· 
colas Norm~oes do Bata do. 

Art . 3J. E.' auctorizado o governo a rever 
os oon,ract s de emprestimos com as C:~.· 
maras Municipaos e em qoe ti gore como cre-
dor oo fiador, de modo a melhora'<' a aituaç!.o 
daR mesmas camaras, sem prejulzo para o 
Tbesooro. 

Art. 31. Ficam equiparados os vencimen· 
tos do corpo docente do Gymnasio M.lneit o 
(lot rn to Ex~rnato) aos dos lentes, pro· 
f~ssores r. reitores da Escc.la Normal e do 
Curso Fundau. ental da Capital do Estado, 
elevaado·se de mais 600$000 os do prepara· 
dor da aula do pbysioa e chlmioa daqoeUe 
lnternat('. 

§ 1. · Ficam abolidas as propinas marca· 
das por ld aos mesmos lentl s e professores, 
pelo serviço de exames do cnrao do Gymna -
t i o 't!ioeiro ao qual serAo obrigado a inda· 
pendente de outra remaneraçll.c>, além dos 
seus vEnolmentos. 

§ 2. • Os lentes e pro tenores, no uerciolo 
de se uR cargos, oonforr;e as exigenolu dos 
serviços distribnldos pelo rf gnlamento em 
vigor, nlio terlo outra Iemoneração além da· 
qaeJlE's vencimentos. 

§ 3: Fit'anl mantidos os aotnaes venoimen· 
tos dos leDtes e do dlreetor da Escola de 
Pharmacia. 

§ 4: Ficam elevados a 2:000 000 os venci· 
mentos annoaes de lnapeotorea de alomnos, 
e a 1.600$, 2:2e0$ e 1:000 , respectivamente, 
os vencimentos annoaes do porteiro, oonti· • 
noo e servente do Externato do Gymnasio. 

Att. 32. Fica o governo tuctorizado a 
crear sete postos 1ootecbnicos nos seguintes 
manicipiof: Joiz de Fóra, Ponte Nove, Bar· 
bacana, Pitangoy, Arassohy, santa Rlta de 
Ca!:Sia e Uboraba. 

Paragrapho onlcC'. A despesa com esse 
servi<,;o, que nlo ucederá de 450:000$0CO, 
correrá pela rubrletca do art. 7:, § 2:, n. 
XXXII. 

.:\ rt 33. F.' o governo do Estado aaotori· 
zado a entrar em accordo com o da União 
para o fim de favorecer a indnstria aideror· 
gica do E tado de Minas, podendo no allodilfo 
accordo conceder os ta v ores qoe lhe pare· 
çam convenientes e necessarioa. 

Art. 31. Revogam-se as dispoaioões em 
ooD~rario, 



Sala dae aeasõe1, ea18 de setembro de 1009. Ari. 1: Pica o t~ovel'Do do Estado aootorl· 
-Heitor de Soou, preaidente e ralawr.-Pe· udo a garantir o jor·o annoat: até 6 •f., 
rlolee. ooro, no QlUlmo, até,~ oapUal de lba. 2.000 000 

Reda09-lo dnaJ daa emenda. do Senado (doia Dillhõea elterllilos) a om Banco qoe lf& 
na. 49, 39 e 41, o1hréoidoe ao projeoto n. 72 · tu~ ne». Ba\*do, on ao B.utoo .de Credito 
(propJBiçlo n. 45), da Camua (Orgam.eJfto), , Real éle ~~J <le~e-, para operar pdnoi· 
deatacadaa para cooatilolrem proposlçlo em pal ente sobre crecUso hypotbecario e agri· 
ae ar do. cola, observadas aa diapviiçõea da preaen e 

A commisalo de ReclaC91o das Leis, desta· lei. 
llando da propoeitio n. 45 medida& qne pela Paragrapbo tlnicn. O governo poderi f.tzer 
801 natureza devem constituir proposição os ajnstea preliminares qae r .. rem nccessa· 
separada, é 1de parecer que para eUas se rios para a organização do Banco. 
adopte a seguinte redacçlo ftnal : Art. 2: As operações do Banco serio : 

Art. 1.· A iOBortpçio de terras e bemfei 1: Por descontos e redeacontos : 
torias, para os etfeltoa do imposto territorial, 4) De leUraa agrieoLs representativas de 
ser~ feita por arbi.tramen1o pelo respectivo prodoctoc <U lavoura do B tado, de prompta 
colleotor, sempre qoo o nlor da ulttma veada e nio ansoepttveis de de r1ora~ão ; 
allena\iO for muito superior ou mnito in · b) De letras ou or.tens de lavradores so· 
!ertor ao da loecripoio ttxist-ente, ftoando bre oommiaaarios on exportadores dos sene· 
alterado nessa parte o n. 9, do art. 12, do ros de prodocfl.o do Bst do; 
dec. n. 1.678, de 27 de fevereiro de 1904. c) De documentos representativos do valor 

§ J. · A disposição deste artigo e6 se appli de frooh1 oo prodoo,os dados em garantia, 
cari quando o valor da acqnisiçlo se relia· deposltadoa a jnizl do Banco em armuel\s 
ztr de 50 % oo exceder de 500% '• inseri· des gn•doa oelo mesmo ou qoe lhe p_erten· 
ptlo o nAo tiverem, no te segando caso, çam, de conformMade com oa regula•entos 
aotrrido moditlcaçio alguma as oondi\ões do 8111 vigor; 
iamoveJ, quer por bemfeitoriae qoe o valo l.j D.! letras de cambio a notas promissc-
zem. riaa de agrlonltoro3, iadcstriaes oo exttorb· 

§ 2: Para o arbUramento, ter-se-' em vis· dores, com garantias, a juiz> do B'nco. 
ta o preço real do cada nnlclade lerrUorlal 2 • Por empresümott co adeantamentos ga· 
corrente na Ioealitlade, aervlnlfo de base o rantiloa: 
quadro comparativo dos valor"& das proprte.· 4 ) Por peollor agricola ; 
d&du vizinhas. p d ti~ da d' Art. 2: oa oo1lectoree, sob pena de moita b) or penhor mercantil e .aios 1vt· 

ela pabüoa federal on estado l, d6 produ~a 
de 20$()00, ftoam obrlg doa a tuer n»a in· agrloolae ou indoa,tiaes, ooro, pra~ oa pe· seripções as modi1lcaeões qne reaoltarem 4 ~.. · de partilhas de immo-.ei ' ~ viata de certi· raa preciosas; e, com pr.,na aue\JrtZa91U 

tto governo, de tUolos do divida aooict· 
dio doa rer.peotivos quinhões on pagamento~. pal, ac~õea, letras 00 debenture de bane~ 8 abrindo tUoloa eapvolaes para cada novo 00 companbtaa; 
proprl~o. c) Os trnc1os on procloctoa dados em g&• 

Art. 3: Os terrenos foreiros perteneenws rilntia poderll), a jn.izo do Bane~. ser depo· 
a camaru lfnnfolp&el, Irmandades 011 8880 · aüados DOI lll'DUIIODS designados por elle 00 
olações, quando occn do por cllstrlctoa, vil· qoP lhe porlenoatt; 
Jaa on cidades do isentos do Imposto terri· à) Por adeantamentos, a titaloJ de em· 
torlal, ficando. deR\'arte, iuololdos nu hen- prem 08 so!Jre colheitas pendent-es, reaer 
çõea de qoe traia" c art. 53 e seos paragra· nnde-ae ao B1noo o direfio de nomear e•· 
pbos do citado dec. n. 1.678, de 190!. pregedos, por coaia elo devedor, para a 1l8· 

Art. 4. • Nas cauaaa referentes ao estado calizaçio oo a guarda das ditaa col.b.eiba : 
das pessoas, como aa de divorcio, babiliuçlo e) Pllr meto de warrant& emittldoa de ao· 
de herdeiros, pagar·ae-1 na secretaria da cordo com a lei; 
Relaçio, como nos aggravop, meio preparo. fJ Por primeira hypotbeoa de immovdia 

Art. 5.· Oa toncoionarioa remooeradoa a6 roraea ou orbanoa direcu ou por oeaalo; 
terlo ditei~o l per e~o de metade das g) Por cre11l$oa oo oo.n,as correntes com 
oostar, devenllo recollier-se ao8 . cofre do garanUa hipotbecarla on pignoraticia; 
Edado a outra metadt, salvo o dJaposto no h} Por depod~• a pra.zo Uxo on em conta 
art. 3;, da lei n. 249, de 28 de jonho de corrente com joroP, podendo o Banco ter 
l89t. ama carteira oommercial, na qoal applicar& 

Att. 6: Pica revogado o dJapoaitlvo do no ID&Xlmo om terço do oapihl. 
n. 9, do ar$. 115, ela lei n. 105, de 1894: o Art. 3.· o empresümosf.,itoa sob guan· 
secretario da Relaçlo peroeberà, nos IOMDos tia hypo~heaaria nlo poderio oueder dom 
do artigo antecedente, 31000 por termo de terç1 do valor das propriedades agrioolas. ou 
presenta;!o de autos. de 25 · 1. do vnlor das i:nmovefa nrbanoa, e 
Art. 7.· Revogam.se aa disposi~õaa em con· nem serlo feitos por pruo maior de dez an· 

trario. nos. 
Sala drs commiasões e• Sele setembro de Art. 4.• OJ adeantamentos destlnade>a ao 

1009-Heitor de Soma, ~realdente.-Pericles. costeio do lavouras se1 Ao feitos por prazo 
Redacçlo ftnal do projecto n. 76 (propo· nonca maior de d~otto mfzeP, e o seu va-

siçlo n. 50) tendo aiclo deaucadaa as emen· lor nio poderá exceder i metadl ela renda 
das na. 8, 9, 10 e 11, aftm de conaUtuirem mêcUa annoal das meamaa Javooras. 
propositõee em aeparado. Paragrapbo onico. A aedlda annoal aeri 

o Coagrea1o L9gtalaüvo de Minas Geraea determlnadarpela prodooç!o dos oltlmo8 qoa-
decreta : tro annot. 



Art. 5.· A taxa mn:ima que o Baoeo po -
der& cobrar em todas as soas operações, 
quanto ao creàtto agncola será de 8 ·f. an· 
nu•es. 

Art 6. • O Banco poderá receb.! r depoal · 
t os por Jettras a pruo tlx~J ou em conta 
correo~ dê lilo'Omeato. 

Art. 7. · 0Js lucro! Jiqaldo~ do Bsnoo, ex-
cedentes ao divUendo de 10 I . ao anoo 
para os aocioniatas. sor!o do tioadoa 25 I . 
para as iedemnizaçõ !8 dlf.S quantias que f\J · 
rem pagas pehJ Estdo como garan"a de 
jaroP. 
Arl 8: No contracto qall f •r celebrado para 

a ezeouçAo desta. lei, eat~belocerá. o gover· 
no •s cl usulas que jalga.l' oon veniente para 
que o Banco preencb'l os fina a que se des-
tin~t•. 
Parag ~a pb > uni co. Dessas claosulas con· 

atarão as medidas necessarias á Jlacalização 
daa oper.1 õoa. podeo to ser reservada ao go· 
Yorno a nomeaoto do dirootor prebidonte 

Art. 9. • Ao mesmo contraeW) serão esta· 
bclecidas as penas appllcueis h tnrracções 
1'118 re ooc,ivlls cllf.Usulaf:-maltts até .••• • . 
5.000 ·oo por mf: z, su pensão de garantia de 
juros, oaduoidade do oon,racto, e,o. 

Art . 10. O Banco que se org•nizUem vir· 
tode desta lcj, gozar~ da isençlo de todos 
os impo!tJs e~:~tad aes. 

Art. 11. O prazo para a garantia de juro~ 
sara. de 21 11onos, a partir da data da eon· 
atitoiolo do Ban' o e reoa.hirá sob.re o capi· 
tal etrec\ivameote reahz•do. 

An. 12. Fioam revog~&das as disposições 
em contrario. 

Sah d6s se3 õ 1s da Camara dos Deputados, 
8 de setembro de 1909.-Heitor de Sousa, pro· 
11idenoo.-Pericles. 
Reclaot!o final da emenda n 9, ao projecto 

n . 76 (proposição o. 50), destacada para 
constituir proposiçlJ de lei em separado 
o Congr sso Lf gielaUvde Minas 1Geraes 

decreta: 
Art. unico. Fioa approvada a emissão de 

apolices no valor de 10 .557.000 000 (dez mil 
quinhentos e cincoenta e sete contos) rea 
lizada em virtude do dec. n. 1.972, de 17 de 
janei ro de l9J7, para snbsUtllir oP tiluloa 
ao po•tador, emhtidos nos termos do dec. 
n. 1. 433, do 21 de dezembro de 1000, ficando 
rev\lfS!ldas as disposições em contrario. 

Sllla das aeEsões da C•mara dcs Depn· 
tados de Minas Geraes, 8 de setembro de 
1009.-Beitor de Soaea, presidente.-Pericles. 
Redacç!o final das etrend~s na 8 e ll,sde · 

tacadas do projecto n. 76 (proposição n. 
50) para constituirem proposição em se-
~,arado. 
o Congresso Legislativo co Minas Geraes 

decreta: 
Art. 1. • E' auetorfudo o governo a r e · 

sti\uir ao Bsnco Ja Credito Real dA Minas 
Garaes as quantias pagas por novorJ e TO· 
lhos direitos sobre o empreatimo já feito ao 
meamo para o serviço de credito agrloola, 
isento o meemo Banco de tal impoato quan· 
to é. prestacões que ainda tenha a receber 
nos ~ra1os dos respectivos c.lntrr.ctos. para.-
grapho uoico. O ravor estabelecW~o na arit· 
go precedent~, só se tornará e1feetivo depois 
que o Banco reduzir, a j uizo do governo, as 

quotas qoe exige para a a-;;aliaolo de immo· 
veia noa caso8 de propoetaa para !mpr:~s~· -
mos hypothecarios. 

Ari . 2. • ge e1oalmente o 1overno an-.,to-
rindr a rever o contracto eelebrad~ oom o 
Banco de C!'ecuto P..eal do Minal!l Gsraea sobre 
empresUmoa agrioolaa p~ o8 ftna aego.ln· 
tas: I . · Elevar a cinco a anos o praao p ra 
os contractos de empreetimo:J c~m garantia 
hypo\-hecarla; 

2. • .Excluir do eontraoto as cl uanlu ra· 
latlvaa a empre timos áJ Cama:-a~ .Monicf· 
paea e emp~eus industrtaes, salvo, quanto 
ás Camaraa o~ pedido t de emprasUmos j6. 
ao .. ,orizados pelo poder executivo . 

Ar, . 3 . • Revogam ae as disposi.;l!es em 
cJntrario. 

Sala das sessões da C~&mara dos Deputados 
de Minaa Geraee, 8 de s~t3m8ro de 1909-
Beitor de Sooea, presldente.-Pericles. 
Redacolo fioal da emenda n. 10, ao proje· 

c to n. 76 ( proposicão n . 50) . destacada para 
constHair proposlç&o da lei em separado. 
o CongreFso Leaislativo Je Mlnae Geraea 

decret•: 
Art. 1. • A aO(!o es:ecotiva que compete 

ia letras d~ cambio e notas promiaforia 
(dec. federal n. 2 Ot4, de 31 de dezembro de 
1908 art:~. 49 a 51), ser& processada de con· 
formidade ccrm ocuepotlto nos arts. 310 a317 
do reg. n . 737, de 25 de novembro d e 1150. 

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

Sala das sessões da Camara dos Depuh · 
dos, 8 de setembro de 1909.-He•tor de Sou· 
sa, presidente.-Pericles. 
Redacçlo final do projecto n. 15 (propoaiolo 

n. 46, de 1907), destacadas aa emendaa 
do Senado sob na. 1 e 2, para oonetltairem 
proposiçlo em separado. 
o Congresso L~glalati\ro de Miou Geraea 

decreta: 
Art . 1. • Fica coneedldo a Santa Casa de 

Miserlcordia de Bello Horizonte, o auxUio an· 
noal de vinte e quatro contos, em contrt· 
buições semestraes, de que prestará. contaa 
ao governo do Estado. 

Art. 2. • Fica egaalmenie concedido o an· 
s:ilio de trea contos de ré s annuaes, á Asso• 
otação Beneficente ~e CataguazeP, para aa 
obras do seu pavilhlo do enfermos de tn· 
beroalof e e de outras n oi estias contagiosas . 

Art. 3. • Revogam se as dirpoeições em 
contrario. 

Sala das seEsões da Cama a dos D putados 
de Minas Geraos, 8 de setembro oe 1909.-
Heitor de Sonsa, prestdente.-Pericles. 
Redaoolo final da emencla n. 3, do senado' 

ao projeoco n . 15 (propoaiqlo n. 46), da 
Camara, de 1907, destacada para consü· 
tair proposiç!o de lei em separado. 

o Congreuo Legislativo de Minas Geraes 
decreta: 

J.rt. J. • Para o dm de regalar o commer-
cio de agna8 mineraea, de laoticinioa e oon· 
servas, quer de prodaoçAo do Es&acl.o, quer 
de fóra dalle, e ele impedir e prohtbir a ven-
da daquelias que forem alterada!!, f~&lsift.cadn 



on alldicloaadaa do materlee estranhai, ,1l.aa 
o liclentc do E tado notomado a pOr 
em uecuç!o as medldaa pro s~u pelo deo. 
n. 816, de 30 de outubro de 1895, JlO que to-
rem applioav&la aos Jlns d~ raexúe rei e 
mala 1lll aeguin,ee : · • 

l. • lnap,eçlo ou tholiiJaç&o constante-das 
fabricas, clepoeitos e QJ .aas commerai.us, 
por t gantts d~ con1langa do gon~:ao; 

2. • An :! 1yso tro atologica, no 1aboratorio 
do Estado, doa produotoa qne f"rem tppre· 
hmdidos pelos tgentea, doando ee'eoitloadas 
ou -determinada~~ em regu1atn.e!Uo a11 a_ondl· 
tõos da a;:preh1nslo. 

3. • D.;sagaação, n~s en 90lac.ros llos pro 
ductor., da prooodenoia dA me.road.oria, do 
Jogar e do nome da rabrlc:l ou do fabricante, 
da aDJ1yse qae tiver ido feita, da marca da 
!abr,ica e tlo sello de ga.ra:ltia, inat t · o ,PQl' 
~sta lei, o qual não excederá da dez réis por 
ki l~grsmma ou f acçAo d.., kil g ramma. 

4. • R gulameo t I}IO do -e ~ mmeroio do 
ma.rgarioa D do outras snbdiUleUls 10om que 
ooatamam fnudar oa pr,•ductoa JUlla.s, oe 
modo quo aquellas nio p()illam 1>er to.cut'po· 
rlidas atos lactioinloa.. 

5. · D JsignaçAo da ,Porco~tagem maxian ~e 
tolerancta para os a,;ented do con erno1io. 

6 . • Esabeleilhr;en~o de mnltas .ele 50 oco 
a 2:000 000 e do dobro retn.oidenAia, para 
OS divOrBOB CllSOS do. infr&Ot,.ãO da e.nte 
leis ot.bendo me~ade dcs malta; qua f rem 
jnlgadas procedentes a.os agentes e d caes, 
qne as tiverem imposto; e de p 1ll&S em gae 
possam ince rer os moamoa agentes. 

7. • Fioalment6, outras p:ovidenc.ias, qne 
a exporiencia aconsclua.r, para a garantia 
da pnreu dos produc ;os e para a dcfr!S& da 
prodnoçJ,o do f.stedo. 

Art. 2. • Aa analyees determinadas por 
csm lei seràv gratuttae, do ndo arbitrada a 
grati1Jcaç&o de selscentoa mil réia annnaes 
ao chllfe do laborato o para procede! as. 

Art. 3. ~ C e Ten~imonios annuaes dos 
agentes dsoaca serl.o de 3:600$000, a'ém da 

res boa preparad.oa para D exerclcio do 
magiaterio primaria; 2. • !Wcobarem ·annaal· 
mente, -até o zimo de ·dez 'e o mtnim.~<ete 
qnaico alclkn • ,gntuUOB, em Q.aja estabe· 
leoimento eqaiparaclo, mediante àuc,torJza. 
çlo do,ovvno e trencl'í t.aes alnmnoa inter· 
nos on externos, 118qoeit proport~o confor· 
D(~_prsdram os dittls est.tbele imentos:: 

A t. 2 . ~ E' o go.verntl auotorizado a con · 
cMpr 11s rqgaUas de ·J~colas normau aos lO· 
stittrtoa de e~ipo traounihrios., qué se ao· 
ddlarem pala Esoola Normd Modalo, d-e 
Bello Horizonte, desdo que se subordinem 

·á c .. mpleh ftscatinçllo do Estado, que po· 
der i. oasfar, em qualquer tempo, no caso de 
ic.ce-rola!lidade., u gQEo daCf)lollas ~gallat, 
o ntaauando em \"jgor os lU-ta ~4..8 da léi n. 
41, de 3 de agosto de 1892, e 2i da foi n. 2~1, 
de 16 de set mb:J.O do 1999. . 

Art. 3 • 1Nos \raba~h s· escolares do en· 
&i!lo primarlo, norm J e do Curso Pumia· 
ment I, &a qoiata&-feiras, sa.lv h t:enclo on· 
tro -di tsriado na aem na, 1101 !o reservadas 
ar .e ~oro eorea para·oorrecç&o de exe iciOB, 
prev-ro de llcções on omras oocopações 
~ott:vas de gabinete, e aos alumnoa ara o 
preparo do vestnario, exereicios pbysil'OS 
ou trai>alho.a dom ·c 11 • • • 

Art. 4 ·E ta lei an~rará -em vigor na dua 
de sna publiaação. 

l~rt. i· R.BvClgam se as disposições · em 
contrario. 

SaJa das comlliissõ.&a, om 8 ce setembro 
de 1909.-Baüor c:te Soos • - Periclea. 

Approv.ado o requ m en.to o ar. Hàitor 
de So111a, sAt>, de .accorclo com o meamq, poa· 
ias om di&..coa&Ao. q~ se encerra sem •e bate, 
as redao~ões doaes .-qne acJtba de apro~eptar, 
deixando de ser votadas, por nlo haver lia· 
mero. 

Conunaando a aprosentaaao de paracere;. 
G ,.a.. S..BNNA FIOUSIB.BoG, por parte da com· 

u.,isa&o de Orçamen~o, apresenta os segatn · 
1ies pareceres. 

dtarJa de 10 O para ao viagens. Parecer para 8: ducu&~ão sobre o projeclo 
Art. 4. • E· ta 1e1 l r.Hará em vigor desde · n. 9~ de t904 

a data de soa publioaç&o, para o que tloa con· 
cedido ao guverno o nece11ario c~odito. A commi.sslo de Orçamento 6 de parecer 

Art. 5. · Revogam se as d1epoeições em qae conünao a ser disctltldo em 3.· torno 
oontr.-rio. · o prcje(ljto n. 92. 

Sala das e os~ões da Camara dos Dapnhdos Sala das commusõee, 8 de setoaabro de 
de ld·nas Ge r-ses, 8 de eetembro de 1009 . - 19<19 .-Scnna IPJgaejrodo . -João Lisboa.-
Behor de Sonsa, prceidente.-Perioles. Hilitor de S:1 usa. 

Redacção final do projecto "· 69 (propl:Js4~ão Parecer para 2: ài.!cutsão do projecto n. 
n. 47) 160, àtJ Senado 

A ollmmissão do RedaoçAo d&R leis é de pa 
raoer qaa a pro,osiçto n. 47, approvada 
nas duas casFS do Congresso, se dê a re· 
gQinte roda çã, tlanl : 

Art . 1. • Ficam lsen~Gs da contribuição 
annual de dois contos do réis (2:000$000) de 
qoe trata o art. 20 da lei estada. I n . 439, 
de 28 de tetembro de 1\tO!i, e des\toada ao 
costeio do serviço de dacallzaçll(l, os estabe· 
leoimentos CCiaiparados ás Escolas Normaee 
do .Betado, mantidos por rtioolare3 oo as· 
aociaoões e que pree11cherom s s gllii:'tes 
condições ajul1o do gov.crno: 1. ·&~rem 
(Xeonund.o coaa proveito oa ctna.es pro· 
grammas do ensino, apreaentll.ndo ,pro!e o-

A. C.- 46 

A commisE o -de Oroamento, examinando 
o projecto n, 160, rto Sen 1o, jll pprnvlldo 
em J: d·soossão, vertlloando que o as um-
pto já. foi votado em ü sessão de 6, na pro· 
poslçAo n. 50,- é dil pveoer, para úll devi· 
dos tlas, que seja o meamo, submaiüd.o á. 
2: discos 1 e qoe eej 1 rejeitado, n tórma 
do regimento. 

Sala cl.as eom:nisaõee, 8 de se~ambro de 
1009 - Sonna lrrguelredo.- Jo&o Lisboa. 
Heitor de Sousa. - Vão a imprimir ae. 

Nio hJ.ve!lclo Itr jeo,os, requerimentoP, 
indlcaoõas, interpel çõos oo moções a se .. 
ram re ontattoa, pissa·a~ _á. 



2 • PARTB DA. CRDàM DO DL\. 

E~ do Senado ao projeelo ta. 5j. (pro· 
pc.tl9ão n. 92) da Camara] de 1908 

E' lida e posta elll disonado. que ae en-
cerra sem clebaw, a emenda oftareoida pelo 
Senado ao projecto n. 51 (proposfçlo n. 32) 
da Camara, anotorlzando o governo a oon· 
ceder privdagio ao dr. Vlllela dê Andrade 
ou a qoom melhores vantagens ofterecer para 
a construcç!o da uma estrada para auto· 
moveis. 

Por r .. lta de namoro tlca adiada a vota-
olo. 

Emenda do Senado ao prbjecto n . 7 4 pro· 
• po.ricão n. 51j da Oamara 

Da aooordo com o requerimento do ar. 
Senna Figneirado, feito no expediente, é 
lida e posta em diacnsalo a emenda o1fdreci 
da pelo Senado ao projecto n. 74 (proposição 
n. 61) da Camara, auotoriaando o Presidente 
do Estado a contraotar dois veterinarios 
para o estudo e trataménto das epizootias 
que costumam atacar aa diversas raoaa de 
animaes do Estado. 

O ar . .João Ll8boa :-Sr. Presidente, 
aoctor do projeoto n. 51, tive a ventara de 
vel.o transitar nesta Casa e na Camara AUa 
do Congresso Mineiro, sem qoe as anaa dia· 
posições so1fressem qualquer altoraçlo. 

A emenda ooja discusello v. txo. acaba 
de annunoiar apenas traz uma medida com· 
plemontlr quo eo, como anotor do projecto, 
acho necessarit, porquanto Ella cogita de 
meios destinados a combaterem as diversas 
molestias que têm assolado o disimado os 
animaes da nosea Brigada Policial, assim 
como t mbem os animaes de raça perten· 
·cantes ao Estado. 

Nessas condições, eu, achando quo a medi· 
da em nada altera o projecto, antes vem me . 
lhoral·o, peço aos meus collegas a approva· 
ção da emenda do Senado. (Muito bem !J 

Niogaem mais tomando a palavra, encer-
ra-se a discubalo, tlcando a votaç!o adiada 
por !alta de numero. 

Nada mai(bavendo que tratar, o sr. Pre · 
sidonte d• para amanhA a segoiute 

ORDE\1 DO DIA 
PRIMJmlA PARTB 

Até ama hora da tarde : 
Leitora e approvaclo da a c ta. 
E•pediente. 
At~ dllas horas da tarde : 

Apresentao&o de pareceres das commia-
sões. 

Apresentação de \)rojectos, reqoerimentoP, 
indicações, int9rpe H ~ções ou moções. 

Discosdo de requerimentos, indloaoões, 
lnterpellações e moções. 

Approvaçlo de redaotões tlnaes. 
Yotaç!o da redacçlo ftnal dt. proposiçJ.o, 

n . 45 (projeoto n. 72), sobre Orqawento para 
HHO e das prc,poslçõea delle deataoadas em 
numero de 8. 

Votaçlo da emenda do Senado ao projecto 
n . 64 (proposiçlo n 32) da camara. anoto 
r1zando o governo a conceder privilegio ao 

clr. Vlllela de Andrade o o a quem melhore• 
vantapna o1ferecer, 1-•ra coDBtrooçlo de 
oma eriracla do antomonia. 

VoV-çao da omeü~s do senado ao projecto 
n.,.74 (propoeiçlo n. Cil), ano$or'.sando o Pre· 
slllente do Estado a coniractar dois veterl· 
na rios para o eatndo e tratameuto _daa di ver· 
saa eplzoottaa quo costumam atacar aa di· 
veroaa raoaa de anlmaos do Estado. 

I•GUNDA. PAB.TB 

Até 4 horas da tarde : 
2. • dlscasalo do projeoto o. 161, do Sena-

do, creando o Tribunal de Contas, instituído 
pelo art. 109 da Constituiç!o do Estado. 

Levanta·se a sessão. 

61.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 9 DE SETBM· 
BRODB 1909 

PRBSIDKNCIA. DI SR. f RADO LOPBB 

SUMMARIO :-Acta.-Apresentaçllo de projecto. 
-Discurso do sr. Jgnacio Murta.-Pareoer n. 
181.-Votaçoes adiadas.-Discursos doa srs. Jollo 
Antonio Argemiro de R :.te::tde, Valdomiro de 
.Ma{:;alhlles e Americo Lopes.-2.• discu.ssllo do 
proJecto n . 161, do Senaáo.-Discureodo sr. Sen-
na Figueiredo.-Redacção final do projeeto n. 
54, de 1908. Redaeçllo final do projeeto n. 74.-
Parecer par& 3.• diseuaallodo projecto n,l61, do 
Senado -Ordem do dia. 
Ao melo dia, feita a chamada acham-se 

presentes os seohoreR Prado Lopes, Amerloo 
Lopes, Argemiro de Resende. Jayme Gomes, 
Ta vares de Mello. Eduardo df" Amaral, Sil· 
veira Blnm, Juvenal Penoa. Heitor de Sonaa, 
Raul de Fa•ia, Jc lo antoniC', Joio Lisboa, 
Jgnaolo Marta, Senna Fignetredo, Abellard, 
Galdino Rios, P ricles. Joi!o Franoa, J! sé Al· 
ves, Valdomtro de MagalbAea, :A.rJstoteles 
Dutra, Tocqueville, Schumano, JSdmondo 
Blnm, 8tylita. AJ!onso Penna Junior, Adolpho 
Vianna e Joio Vollo ?, faltando com oaosa 
participada os sra. Agostinho Pereira, Zo· 
roastro de Alvarenga, Antonio .Moura e Cam· 
pos do Amaral e sem e lia os mais senho · 
res. 

Abre se a sessaG. 
Lida a acta da antecedente e nlo· havendo 

quem sobre ella faoa observações é a mas· 
ma dada por approvada e bem assim a do 
dia 6 do corrente. 

Sobre a Mesa nl<' ha ma teria de expedlf nte. 
Nlo haYendo pareceres da1 commisaõea a 

serem apresentados, pasea-.ae á 
~PRESBNTAÇAO DB PRC JBCT091 REQUERIHBNTOS, 

INDIC!.ÇÕE81 INTKB.PBLLAÇÕB'J OU MOÇÕES 

O e r. 18naclo MOJ"ta:- Sr. Presidente 
pedi a palavra para of!erecer á considera· 
ç!o da Casa o seguinte projeoto (LI) 

E' conveniente a medida que proponho e 
qae visa evitar o extravio ae cartas qne 
vlo ter a outros bgares de nome egnal. 

Além diaso, o nome de cB jrra do Pontab 
é impropria, polt nlo existe alli nenhnm rio 
com esse nome. 

Aqaella bella e flo rescente povoaolo &oh&· 
sa sUnada na coo tluencia dos dois grandes 
rio@: Jequitinhonha e Arasaoaby; por iaao 
julgo acertado dar á mesma o nome de cPon-
tal de Arassnahy•, havendo nlaso a oonve· 



meneia, como disse, do evltar·ae o extravio 
da oorrespondencia qne vae para.outraa lo· 
oaUdadea de nome egual. 

Apresento o .projecto, eomquanto esteja 
moa no ftm dos not1oe trabalhos, aflmodo 
que, no anno "lndourr, elle poesa Eer sub 
moWdo a debatf>, Jogo no inicio das nossas 
sessões. (Jluito bem !) 

Projeclo "· 84 
O Congresso Legislativo do &tado de Mi· 

uae Geraes,deorets: 
Artigo unico. o actoal dlstricto de paz-

Barra do Pontal, do munlcipio de Ara suahy, 
passa a denomtoar ae P"ntal do Araasoahy, 
revogadas aa disposições em contrario. 

Sala das sessõer, g do setembro de 1909 -
Ignacio Murta.-Jrlo Antonio. 

E' apoiado e vae a imprimir-se. 
DI ~CU~I1A "l DB RBQURB.IMBNTOS 

Parec•r n. 181 
E' lido, posto em discoaslo e sem debate 

approvad.o o parecer n. 181, da <'ommisslo 
de Consütuitão, Legislaçlo e Justiot, reque 
rendo que seja remetttcla ao governo, para 
resolver, como de direito, uma petiQio em 
qoe Joio Gualberto da Fonseca e d . Maria 
Joaqnina da Silva, solicitam a rutitoiçlo do 
Imposto de traos'llissllo-cau.ra mortf.r-pela 
heranoa qoe lhes coube em apolloee da di · 
Tida publica da Unilo, l!ob o !anlfamen~ de 
que este não é devtdo.-Remetta-Jo ao go· 
Terno. 

Votaçlo das matarias de discus~lo cncer· 
rada. 

Slo aucoesaivamente approvadas e remet· 
titias á aancçlot 

A redacç&o J1nnl do pro;eeto n. n (prop'l· 
atolo n. 45), !obre orçamento. 

A redacção final das emendas do Senado, 
ns. 49, 39 e 41, oft recilaa ao projecto n. 7l 
(proposlvlo n. 4;), destacadas para c:)Qssttnl· 
rem propoaiçl" em separado. 

A redaotlo final do pN'jeoto n. 76 (propo· 
siç!o n. 60), aoctoritfn~o o governo a ga-
rantir juros a um Banco para operar sobre 
eredito agricolt. 

A redacçlo ftnal da emenda n. 9, oft'erecl-
da ao projeoto n. 70, (propoalolo n. 50), des-
tacada para cona\itotr propoalçlo de lei em 
separado. 

A redaeolo ftnal das emendas na. 8 e 11, 
destacadas egualmente do projeoto n. 76, 
(propOilçlo Q. 60), para consti~oirem proposi· 
olo em llepal!ildo. 

A redaoçlo final da emenda n . 10, oft'ere 
cida tambem ao prC'jeoto n. 76, (propoaiç&o 
n. 50), destacada para constituir pro~oalção 
de lei em aparado. 

A redacç&o fio ai do projecto n. 15 (propo-
siç!o n. 46), de 1907, ooncedi)ndo auxilio á 
Santa Casa de Mlaerloord.ia do Bello Horl · 
zonte e á Assoclaçlo I!eneftoente de Cabgua· 
se e. 

A redaoçlo final da emencla n. 3, do Senado 
ao projec~ n. 15, (proposição n. 46), de 1907, 
destacada para conatUuir proposlçlo de lei 
em separado. 

A redacçlo final do projeoto n. 69 (propo· 
sl~lo n. 47), isentando da contribuiçlo &n• 

nual de 2:0001000 ·os estabeleoimentoa eqnl-
parados átJ !soolas Normau . do Estado e 
contendo outras dlaposloõe&. 

E' annunciada a votaçlo da emanda c!o 
Senado, ao projecto a. M,'(proposloão n. 32), 
da Camara, de 1908, auctotlzando o governo 
a conceder privilegio ao dr. Villel,a de An· 
drade oa a quem melhores vantagens ofl<!· 
reoer para oonstrocçlo de uma es;rada para 
antomoveb. 

o sr. .roão Antonlo:-Sr. Prealden-
te, pedi a palavra para expôr á camua o 
meu modo de pensar a respeito do projeoto 
á coja votaQ!o Ee vae proceder, por isso 
que não desejo qne sejamos taxados dE! in· 
conaequentes, procedendo dift'.,rentemente 
com relaç&o a aePumptos da mesma natu-
reza. 

Ha pouoGB diau o meu diatinoto collega e 
amigo, sr. deput-ado Jgnacio Morta, !oi por· 
tador de um pedido da privilegio, identloo 
6.quelle de qne cogita o actual projeoto, 
pedido para o qual chamou a attençlo da 
Camara o mostrado representante do J.· 
districto, fnendo 'Vêr que a questao era da 
altada do potler executivo. 

Assim sendo, a oommisslo de quo t-enho 
a honra de fner part&, requereu que, de 
novo, os papeis lhe tossem presentes para 
melhor eatodo. 

Oe posse delle1, ella tove opportunidade 
de conferenciar com s. eu. e com pessoa e 
do governo, verljlcando que. de facto, a de· 
clslo do assumptos dessa natureza competia 
ao executivo e nlo ao logtalativo, razlo 
pela qual reqnerereu qne os papeis foseem 
remettidos ao governo para deliberar, 

A qut'stio de que trata o projecto aotnal 
é ldentico; e pua qae nlo procedamos hoje 
do modo diflerente daqnelle que procedemos 
hontem, s .:·lioito da Camara toda a sna vi· 
gilancia, de sorte a não sPrmoa tua dos 
de !nconseqaentee, appellaado mesmo para 
os meus collegaa, aftm do que esclareoam 
perfeitamente o assumpto, si assim julga· 
rem neoesEario. (Manto bem!) 

O ••· Argemlro de Rezentle:-Sr. 
Prcalctente, quando se tratou, nesta Casa, do 
P.r· jecto a qoe acaba de ae referir o mea 
dluetrado collegs, ar. João Antonio, votei 
contra o mesmo por ieso que eu o conside· 
rava antl·constilncional. 

Ttatando-ae, p· tém, agora de um pedido 
de privilegio qne dfz rt'speito aos interesses 
da :r:ona que represento nesta Caea e qnc· 
rendo votar com ·perfeito conheolmento 
de os usa, estudei devidamente o assumpto e 
ouvi alopiailo de diversosjurisconsuUos des· 
ta Capital, podendo com oa mesmoa verificar 
que a mataria é perfeitamente oonstitu'cic-
nal, não bavendo, poiP, nenhum inconvenf-
te em que o Congresso conceda o privilegio 
solicitado pelo ar. VUlda de Andrade· 

Nessas oondtoõee, declaro que vob a fa· 
vor da emenda do senado, e':J:,raodo qoe a 
Camara tenha egual prece ento. (Jlulto 
~!) 

o ... . Valdom .. o de Magalbãe.: -sr. Preeidentt, quando a e discutiu nésta 
Camara o projeoto a qua acaba de se refe· 
rir o nobre deputado sr. Joio Antoni~, tive 
opportonidade de manifestar claramente a 



minha opfnilo a resp&Uo do aa,umpto, fa. 
:endo ver qae o Congresso Minelr«', em 
moltaal ela anterioret, Wlll ooneedldo P.rl· 
vUegtoa l!m identioaa ooncllçõee. 

Entendia, pote, qoe nlo era caso de nfpr 
mos o pedido de privileg{o conol't'tluclo no 
projecto que 1qoi se debatia; 8' au,m mo 
mlmltestet nlo ~ó em apartes como parti· 
cnlarmen1e a cada o ar cfoa meull colle1u. 

Sou de opinião qoe o Conareno tem & 
faculdade de conoe~r pd:f~gt Dlo ro pan 
eatradas do ferra', como par~ estrada de-
an1omo'V'Bis oo pra. a esplon~t~o• de qlDll.· 
qoer tad'Ostria nova.. 

0 &R. ARGDURO DE Rmum~&B: -Mesmapol"• 
quo nllo ha nenhuma <fi11po iQI» de lei qo'O' 
prohiba acr Congrefso fit:rer ei~R conoesrõee. 

0 SR. VALD.NIRO DE MAGALHÃIU :-Perfel 
tam nto. St ha lei aoctodzsndo o txoctrti· 
vo a fazer e, sas con cessõa~ nelh nlo datá 
Implicitamente negado o dlrefto que o Con· 
grest o tt<m e qoo precisamos ruivindicsr. ~ 
tazer egaaftnt>nt'o as mewmae con~esões . 

O f:R. JOÃO ANTONIO :-B' o qoe due'jo. é 
ver bf m esclarecida c~sa qaestAo. 

o fR. V.uo n uao MAGALHÃEI :- Basta a 
simples leitura da nossa Coootttafçilo para 
se ficar desde log ) con-vencido -}08 o Con· 
gresso tem e:sa r~~.culda-do. 

U FR. ARGEMlB.'> DE RE 3ENBE :-PeJa dis-
CUSSão t r&Tada entre os divenoa joriscr.n· 
soltos do Senad , tlcoo b~m verificado quo 
o projecto é p rfcitamente constitucional. 

o ~R. Pli.E IDEN'TE :-(dirigindc-le so rr. 
Vll.ldomiro Magalbl!.es. V. ao. só póje ex. 
plicar o seu voto, eem, porém, discutir o a11 · 
snmpto. 

0 SR. VALDOMIRO DE MAOALHÃBS :-Nio CS· 
tou discutindo o assomp o. 

~o!l semp:-e obed iente v. ~xc., rnó!'mOn 
te em se trntando de mataria regimental. 
Si cu cative se discutindo o projecto, eftta· 
ria mostr n ~o a soa conveniencia e ntilida· 
de; entretanto, procuro apenas justificar o 
meu vot , m strando qao é oma das facnl · 
dades do Congresso ccnceder privlleglos. 

Ass im sondo, declaro votar a lavor da 
emenda de Senad , pedindo aos mana illul · 
trados collegas que, par ft lbando a minha opi· 
nlão, mo acompanhem nt' st~e voto, sem pro 
cc.rar rest riDgir nm direito, uma faculdade 
do pode:r lt: gislativo do ~ · tado. (Jiu1tn bem!) 

O r. A~nerlco Lope , (sem revúão 
do oradc·,·) :-Sr. Prcsldcn\í', qasnd> lovan · 
t.ei aqni a que· tão de compotencia para lo · 
gislar sobro o assumpto, fol firmado no dia· 
positivo do art. ll d~s Dispoaições Transito · 
rins da nossa Constitaitã~o, que determina que 
uma lei ordinarla delimite a oompetent>fa 
do cada nm dos pode es para a concesalo 
de privilegio&. 

Compriodo e~see preceito do art . 11, das 
DispoFições Tranaitorias da cassa Conuitui· 
ção, o lPgislador mineiro votou a leio. 148, 
de 1895 para a execuçã do qual se cxpe 
dia o regulamento de 1897, n. 1.018. 

Ahi fie u claramente delimitada a ootnpe-
tencia, qaer da parte do can,res!o, qaer da 
parte do executivo para a conceulo de- prl· 
villgto~; estabelecendo·se qoe ao Congresso 
rómente era dado oonceder priyUegto noa 
c&soa do art. 32 da Constituiçll.'. 

Delate ctfsBo, e JOiia · tnndaur~a: · qae 
acabo de expender, p~tra ser o 1he.r:entu ~om 
as deolaõea an~erlorea da camara &com! ti' m'i· 
oba imporaaçlo feita, nlo a coa veuitlnci..a e 
a O(Uldacte de medlcla ldc,nüca, m• a oom-
pewncla do Congreao para trnur dOr u· 
aompto, deoJaro qae 'YOUrei contra a emen· 
da do Senado. 

. (Jluilo bem !) 
Niogaam mais pedindo & plllavrs., pas~a-so 

é. vota ciO da emenda, sendo a mestzo apvro· 
vada e remetUifa á commis~lc de Reda. 
cç!e. 

Em segaid:a é approvada e Deme~tlcla · 
e&ualmente & commlealo d3 Redacolo, a 
emenda do Senado ao proj aoto n. 74, pro· 
pClaiçi~ n. 5L) aootorizando o Fresidente do 
E11tado a oontraotar dois veterinnios para 
o e todo o tratamento das diversas fpi1o olias 
que costumam atacar as divers&s raças de 
animaes do E~tado .. 

Pat s~-se à 

2.• PART8 DA ORDFM DO DJA 
2.• DI€CUclPÃO DO I'ROJBCT N. }61, DO 8DADD 

Dispen•ada a leitura a requer imento do 
sr. José Alve&j tnt~a em 2. • discusalo, o 
pr11jecto n. 161, do l:!onado, oreando o Tribu-
nal de Contas, ias itotdo peltJ a rt. 109, da 
Constitaiç_ão !io Estado. 

Sem mais debate é approvaco o projeoto, 
por artigos. 

Annuncta o ar. p, osidente a rliscusslo da 
tabella de vencimentos, que acompanha o-
m~>smo projeoto. 

O r . Srnna Figueiredo:- S·. Pre-
sidente, a c mmiae!o de Orçamento &coei-
teu com epplaueo o projecto n. 161, do Se·-
natto; entretanto, si x;ão fôsse a 6xcassez de 
temp<', teria tido cpportunidade do a.pre· 
sentar emendas, p rocurando elevar os ven-
cimentos oonaignad()(J na respectiva tabella, 
por isso que os considera, sem duvida, rc-
dozldoP, n!o estando os mesmos de accordo 
com a importanci do Trlbanal que se pro· 
cora crear. 

Daolaro, porém, a v. t'xo., om nome da 
commies!o, que, na sessão do anno vindouro. 
-si aqui voltar-, apresentarei á Camara 
nma nova tabclls do vencimentos para os 
far:ooionari<'S do Tdbunal de Contas, por-
quanto, si om dircotor do SJcrGtaria ganha 
9:000 000, n!o é possivel qco o secretario 
daqnella ropartiç!o, quo se' á o se a d'reotor, 
g~nbo 6:0008000; si Oill chefe de seo ão ganb& 
5:50(' 000, nll.o é possive1 qa~ o primeiro es-
criptorario ganile 4:GOO~OOO. 

A permanecer a tabella de vencimentos 
estabelecida pelo St' nsdo, t ~romoe, dentro em 
breve, que eugo:cntar o po~soa l daqoella 
repartiçlo, ou então z:ão serão encontradas 
pessoas qne di ponham dos reqoi itos neces-
sarios afim do ccoupar cs rerpootlvoa Ioga· 
res. 

Além dias<-', na rcr<: rlda tabolla nlo foram 
incluldos os c~rgos de correios senentes 
e oatros indifponsaveis para cccorrerem às 
necessidades do serviço. 

Eu, portantll, me comprometto- a na acs-
slo viodoora,-ai aqui voltar-, apresentar 
o ma no '7& ta bella, deixando de fasel·o agora, 
por rso qoe no Senado nlo ba mala numero 



para nar a emenda. qne eu ponenlura 
•presentasao, o qmrprejodtoaria a pusagem 
do prçi~ct?. 

(Jluilo ~) ! 
Sem m.&fs de.bate· enc:erra-ae a dficonlo, 

sendo a tatietla approvada. e.remeiffdi» ji.ln· 
mente com o pr<'jecto, á commiiEio de Or· 
oamento. 

Unge neta 
<:l SRr. A.RalmfQl'O DE RBSBliDB; pe-la onJeUlJ 

obmndo mgetro'ia, IIJ)ret~ente~ ptn' J&rte-
OOIDDiiEsAo dED R.adlicçlo-,an.e-guinte mctacçjiu 
floaea' : 

.Rtdacção final. do projecto n. 5.4. 
( Pr~poait~o n. 32· )~ d& 1008' 

At commiePào de R.'edacc!o de· Letrr &cfe pa 
re:cer que o praj'ecto n. 54', dg accorcfo com 
a e a:enda ofterecilfa eob n. 32. Bf'j!l appra· 
va'lto eom a se!l1liote redac~Ao : 

6' Cbugri!BIJo L~slaU'r-o do• l!stado ~ e Ml 
nas Oeraee, dPcret&: 
Art ~ 1. • Fica o governo d'o Rstado &ucto· 

rlz~~ a coo~~d~r· ao dr. Fernando Alex~n 
dre Villel'a d·o Anducte. on a quem mellic;-
re3 vant• gPns off~recer, privHegfo por 25 
amros para a coostrncç!'o, ull'o e g· so de nma 
estra ta para trafeg11~ utB• llnba de &ntomo· 
v~ie qU(', partindo d ponto mais conve-
niente da EstrRda lfe Pêrro Moi! yana. entre 
Uberabinba e Jura, vá á, cidsde do Monto 
Altgre o 11e. ta dois r&mat>s, um par&~ Abba-
di& <ta Bom Sueco s:o e urtro para Vil Pb-
~ioa. 

Art. 2. • O )Jri"vilegio será concedido dB 
acec rdo com as dispr siçõeB· contklas no df 
ereta n .. 1 0!8, de 30 d.e março de 1897 e 
sem. «Ollllft pa1·a a Eai,do . 

Art. 3. · Revogam se as diEp osições emt 
oonirario. 

Sala das co m!~sõoP. 9 de setembr.J de 
19)9.-Argemiro de Resende, relator. -Pert· 
eles. 

Redac~ão final da projecto n 74 
( Proposição n. 51) 

A oommiEsio de Redacçlo de Lo s é de 
parecer quo o projecto n. 14. com a eiJlen· 
da nnica otr.: rec ida p f lo Senado, scb n. 51, 
sPja approvada com a redacçAo se~otnte: 

Art. 1. • C"s of.ficiaea ou pra.ças da Hrigada 
Policl&l do Estado, que se invalidarem no 
serviço publico, terio di reito à reforma,. 
conformo o disposto na Constitotçlf.o, desde 
que provem em seu lavor os requisitos se-
guinte&: 

§ 1. • o oftlcial on praoa qne contar 30 
annr s liqoidos dt! eervlço o se achar pby· 
sioa ou moralmente impossibilitado de nella: 
continuar, por molestia ou defeito adquirido 
em eonsequ6llcia do clesomprnbo de snas 
funcções publicap, te· & direno á reto~ 
oom todo C!! venaiment.oa 

§ 2 . • Qaaodo o- tempo de eervico fvr me· 
nor de 30 annoA, pozém maior de lO, preen 
chidas as con '®ea do PR.Uirapbo anterior, 
a retor111a será ooooedfda com os vencimen-
tos proporoionaes 10\ tempa~ cte• rer~ioo. • 
mio de 2 112· pov cenio aunnalmente- aobre 
n me moa YeDtiaeotn-o 

3 t-
i 3. • Para oa efleitos dos paragrapboa 

ancerlorea.- nlo ser&. contado senãG-o tempo 
de aerviçp mWtar preatado a esta Eatado e 
aa unil;oa cfe gperra cnjo.. tempo seú ao~:c· 
tado pelo dobro. 

§ 4. • P1.. r tempo liquido c!e servi co eoten· 
de-se aqaelle qoe o oftldal ou pr~ ça tenha 
prestado eCfecuvamente.dpscontadas as Jicren~ 
~aa· qn(f'euoderem de 30 diss. 

§ 5. · .t;a lioençi'B c-onoedfdu p.or mole&tia 
provada serA'l incluidas no t Pmpo Uqoido, 
dead.e qoe DAo ~dam de n f..venta. dias em 
cada ann.o. 

Art:. 2 • A invalide&.dé- qoe trata o &l!t. 
1. • so.rál provada ror es:ame me.drcl'. 

§ L.· Slo compe~ntes para o e xame ele 
que tra.ta, o artigo antorioP os m idoa do 
cotpo a. qca pertecer o oCdcial r.u praça P, 
na falta de lias, outros medicas o mo~a.lios 
pf:lo Pr(s\dente do E:t tado . 

§ 2. • O rxame nunc .se• á t i to por mo-
nos de dois me !i o c s-, que o f1u ilo o m ploto 
e minucioPo, det..larand q_ual moi · stla ou de-
feito qoe tornou iovali\fo o lfdcfal ou praça 
e stla O'ama: imme-cfiata ou Nmota . 

§ 3 • D ver&. Bf r fiHto 11 ex , me r m- pre· 
fança do Secretario do E-ta 1o p ., a CSRO fim 
deEignadu pelo Pro. ide o,.e, quan 1o nAo P~ia 
is1 o posh·vn•, poderá. eild ' ea locar pE'rante 
o ju!:; de ~ ireito d!i col!'aroa em que so achar 
o ~iich. l cu praça que 1 r querer a rdorma 
e servirão paro o a. c to m dicos nome.ados 
pela mencionada &1lctoM da.to. 

§ 4. • O Prestdento do Estado podet á 11ao · 
d'at" preceder a novo exame, sempre que ia ~
gar neoeesario pata o cnmprtmento das dis· 
poE-icões de.da lei. 

§ 5 • O tempo para a refo r ma será liqoi · 
dado nas rf partições co tr·p t·tonte.s, oon r 1 me 
provHencia.r o regubmento de211L lei. á. vis· 
t.a dos assentamentos de tftuJos on po r 
qnao~ quer outros. m E; irs quo mais c"nveni· 
entds corem e que serãll de cla rados· nomes· 
r.Jlo rrguJamento. 

Art. 3. i Ser!. oon ced .da a Nfllrma com 
t J dl s os vencimentos, independ o temente da 
oircnmstanola de tempo, a'() m' litar qu e, por 
um acto de bravura oo abncg~>ção, se inva · 
lidar no serviço do Estado . 

Art. 4. • O Presidente do Rt>tldo, para a 
concess!o do reformas. ouvilá um conselho, 
que será organizado em rrgulamanto, sem 
p rejnizo de outras inrorm~: ões quo posf a 
tomar. 

Art. 5. • Não será conced ida rororma ao 
otftclal ou praça qoe ttvor B" Cfrido con ~e
mnação por qoflquer dos crimes segaln· 
tes: 

Fnrtll, ro.nbo. c ncossil .,, peculato subc-r-
no, peita, pravaricaç!o on qoalqner outro 
qu~> pela l"gisJaçia milita r ou penal do Rs · 
h do ou da UniAo. f.,r jnJg:.t do ele ra1ia.nte, 
ainda que a requeira depois de c .: mpcida a 
pen . 

Art. 6.· A rff,n ma será concedida co.n 
oa vencimentos do poata em que ao a bar o 
ofdoi~a.l no tempo de requerel a, desde qua 
nesse po-sta tenha estado por tempo nllo in· 
t:àrfclr a tres annoB, e, no. caso cantrano, 
t erá o reformad · os vencimentos do- posto 
de qoe teve acceaeo pua aqaelle 8121' qne 
pediu rctorma. 



Art. 7. • E' o Presidente .do Estado au - ~62.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 10 DE SKt8M· 
ctorizado a contractar dota veterinartoa para BRO D3 1909 
o estado e tratament~ das diversas epizoonaa PRBSIDENCIA 00 aa. PRADO LoP113 
qne coetnmam atacar as diversas raoaa de 
animaee do Estado . SUMMA.RJ.O :-Acta.-~pedien~e.-ApresentaoAo 

• de 4>arecerea. -3. • dJacuullo rlo prOJecto n. 161, Art. ~. • Revogam se a a dupoelgõea em do senado.-Ordem do dia. 
contra no. 

Sala das commlasões, 9 de setembro de 
19.19.-Argemiro de Resend~, relator.-Pe· 
rioles. 

0 &R. VALD:lMIRO MAOALHÃlU :-Pela ordem, 
solicita e obtem dispensa das formalid,des 
roglmentaes, afim de que sPj!lm discutidas 
e votadas immedlatamente as redtcções apre· 
sentadas, as qoaes, de conformidade com esse 
requerimento, são li.tas, postas em discas· 
são e se!D debate approvadas, sendo remet· 
tidas a sancçlo. 

Urgencia 

0 tR . 8BNNA FIGUBIIUlOO: -Pela ordem, 
obtendo orgenoia, apresenta, por parte da 
Commhs!o de Orçamen\o, o seguinte 

Parecer para 3 a diiCUIIãO do projecJo n. 
161, do senado 

A commissão de Orçamento e:zaminando 
o projeato n. 161, do Senado, e nri1loanno 
qoe o mesmo não sdfreu alteraçlo na 2. • 
dlacoaaão, é de parece r que !fj l elle snbmet· 
tido á 3. • diacus~:lo e approvaido. 

Sala das ses•õor, 9 de setembro de 1oog, 
-Senna Ffgaeiredo.-AtJonao Penna Junior.-
Jolo Lisboa. 

0 UBSMO I!R, DEPUTADO :-Pede 8 & Cama· 
ra concede diapenaa das formalidades regi· 
mentaes, afim de que o prCij ~cto a qae se 
retere o pftrccar que acaba de apresentar 
tlg_ure na ordem do dia seguinte. 

Nada maia havendo que tratar o ar .. Pre· 
ddente designa para amanhA a seguinte 

ORDEM D::> DIA 

PRIMB!RA PART.B 

Até ama hora da tarde: 
Leitura e approvação da :aota. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde: 
Apresentaçã o de pareceres das commis· 

sões . 
Apresentação de proNcto~ ~reqnerimen· 

tos, indicaçõrs, interpellaçõ :!! é moções. 
Discussio do re querimentos, indicações, 

JnterJ1el1a~ ões e moções. 
Approvaçio de reda"tõos finaes. 

SEGUNDA PARTB 

Até 4 horas da tarde: 
3. • discnsEAo do pr<'jecto n. 161, do Sena· 

de, oreando o Tribunal de Contas, institui · 
do pelo art . 109, da Constituição do EB· 
tado . 

Levanta-se a sessio. 

Ao meio dia, feita a chamada, aoham-ae 
preaentes os srs. Prado Lopes, Americo Lo· 
poe, Argemiro de Resende, AáoliJbo 7ianna, 
Arisioteles Dutra, Stylita, Perioles, Joio Vel· 
loso, Jayme Gomes. Senna Figueiredo; Juve-
nal Penna, Tavares de Mello, José Aives, Sil· 
velro Blum, Sohumann, Jo!o Lisboa, G~ld~o 
Rios, Eduardo do Amaral, Raul de Far1a, 
Ignacio Morta, Heitor de Sousa, Joio Anto· 
nfo, Ahes do Lemo~, Valladarcs, Valdomiro 
de Magalhães, Edmundo Blom, Tocqnevllle e 
A.tJonso Penoa Junior, faltando com can.sa 
participada o:~ srs. Agostinho Pereira, Zo: 
r .: astro de Alvarenga, Antonio Moura e Cnm· 
pos do Amaral e sem ella os maia senho· 
res. 

Abre-se a sesalo 
Lida a acta da antecedente e não ha· 

vendo quem Eobre ella taça observações é a 
mesma dada por approvada. 

0 ER. 1.• S.KOR&TAR(O dá. conta do seguinte 
BXPBDIEII.""TB 

0/ficio 
Do ar. I. · secretario do Senado, commn· 

nicando terem subido á. sacç&o, sob ns. 248 
e 249 as proposições de leis ns. 49 e 63, 
inicbdas nesta Camara, esta approvando as 
contas doe e:zercioios de 1007 e 1908e aqoella 
sobre eqoiparaçio dos vencimentos dos len· 
t es do Gymnaeto Mineiro aos d~s lentes da 
E cola Normal e Curso Fandament' 1 da C&· 
pital o bem assim qne snbiu á. sancçlo sob 
n. 250 o projecto n. 159, Iniciado no Sana· 
do, visto ter este acceitado as emenda& ao 
mesmo o:fferecidas po1 esta Camara.-lll· 
teiraãa. 

Requerimento 
De Francisco .Joté de Moura, e:z colleotor 

do município de Sete Lagoas, pedindo re1e· 
vaç&o do alcance verificado em soas contas. 
-A' oommleslo de Peüçõea. 
APRBSBNTAQIO DB PARECD.BI DAS CH.UUSBÕB9 

0 SR. IGIUCIO MURTA, em 001110 da com· 
missão de Peti~õee, apresenta o seguinte 
Parecer para 2.• discuuão do projecto "- 71 

A commissio do Representações, Reqne· 
rimentos e Petições: a qne foi presente o 
projeoto n. 71, já. 1\pprovado em primeira, 
é de parecer que seja o moamo snbmettido 
á segunda dlsoossão e approvado. 

Sala das commissões, lO de setembro de 
1909 -Ignacio Mnrta.-.Jayme Gomes .-8. 
Styllta.-A imprimir·se. 

o m. Joio ANToNio, por parte da coa· 
missão de Obras Pnblioae, envia á. Mesa o 
segolnte 

J»arecer n. 182 
A comml8Bio de Obras Poblicas, é de pa-

recer, que os papeis protocolladoa sob n. 
1.098, e asslgnadoa por grande numero de 



olcladloa realdeutes no cllaüicto de S. José 
doa Botelho&, sejam remehidoa ao go'feruo, 
a qae.JB compete dar-lhes o clt'rido deatino. 

Sala dae commAIEões, lO de setembro de 
1009.-Jolo Alltonto.-Adolpho Vian.na. -J. 
Tooqaeville.-A' lmprJmlr·ae. 

Nlo havendo projectoP, reqaerimentos, 
lnd.ioatões, lnterpellaoõea oo moções a so· 
rem apresentados, paaaa-1e 6. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
l 

3.• DJtCU3fÃ'l D3 'PR<'JKCTO N . 1611 DO SBNA.DO 

E' lido, posto em dlsoosslo e sem debate 
approvado o projecto n. 161, do Senado, ore· 
ando o Ttibonal de Contas, iDstitoldo pelo 
art. IOP, d& Constitoio&o do Estado . 

VIsto nlo t er softrido aner açilo no seio da 
Camara, é o :referido projecto remeUido é. 
sancçAo. 

Nada mais havendo qoe tratar , o Pr. Pro· 
eldente declara qoe a ordem do dia de ama · 
nbl ser6. a regimental. 

Levanta se a sessão. 

Gome•, Bdmondo Blnm, Bchomann. Valdoml· 
ro de Magalblee, José Alves, Xavier RoUm, 
Joio Velloao, Siha Ppr~•, Alves de Lemos 
e Nelson de Senna, faltando com. oau•a par· 
ticlpada ostra. AgosUnbo Pert:ira, .iONIB · 
tro de Alvarenga, Antonio Jaoora o Campos 
do Amaral e sem elJa os maia aenborea. 

Abre·ae a se seio. 
Lida a aota da antecedente e nlo havendo 

qoem sobre ella !aça observaçõeP, fica ella 
sobre a Mesa para ser approvada qUJndo 
houver numero legal. 

0 SR. 1. • SECRETARIO dâ. conta do aegointo 
KIPB•mNTB 

Officlo 
Do sr. 1. • secretar io do Senado, de hoje 

datado, communicando tor o sr. Presidente 
do Congresso designado o dia de amanhã, á 
1 hora da tard~> , para o encerramento dos 
trabalhos legisl&tivos.-A Camara fica in · 
teirada . 

0 ERo PRBSIDBNTB apresenta O Bt'gOfnte 

ACTA DA REUNL~0l RI!'ÃLIZADA AOS ll DE Renmo dOI tiabalhOS da Camara dOI DeDntldOS na Dre· 
sst sMBKo DE 1909 srnte sessao Iwslativa 

Ao meio dia, feita a chamada, acham se 
pJeaentes n are . Prado Lopes, Amertco L'l · 
pea, Argemiro de Resende, Edoardo do Ama· 
ral, Per icles, Jayme Gomes, Tavares da Mel 
lo, Joio Antonio, Ignacio Marta, Xavier Ro· 
Um, Joio Vel!oso, Joilo Frauça, Silveira 
Brum, Senna Figueiredo e Schomann, !altan· 
do com cansa participada os srs. Agosti: 
nho Pereira, Z >roastro Alvarenga, Antonio 
Moara e Campos do Amaral e sem elb os 
mala senhores . 

Nlo havendo nomero legal, deixa de ha-
ver 8e&81o, continuando para amanha a mes· 
ma ordem do dia dada para hoje. 

..--
ACTA DA REUNIÃO. &BALIZADA AOS 13 Da 

SETEMBRO DB .1009 
Ao mele dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os era . Prado Lopes, Ame rico Lo · 
pes, Argealro de Resende, Edoardo do Ama· 
rai. Ariatotele!: Dotra, Joio Lisboa, Jayme 
Gomes, Edmondo Blom, Abeilard, Schomann, 
Valdomiro de Magalhles, José Alvea, Xavier 
Rollm e Joio Velloso, faltando com cansa 
participada os srs . Agostinho Pereira, Zo· 
roa8tro de Alvarenga, Antonio Moura e 
campos do Amaral e sem eJla os mais se· 
nhorer. 

Não havendo nomero legal deixa de baver 
seaslo, continuando para amanhl a mesma 
ordem do dia dacla para hoje. 

63.• SESSÃO ORDIN..l&IA, A03 14 DE SE· 
TEMBRO DB 1009 

PRBSIDKNOIA. DO SJl. PIU.DO LOPBS 

lJMMAR!O :-Acta.-Expsdiente.- Reaumo dos 
trabalhos da Camara.-Encerramento 

Ao meio dia. !alta a obamadl, acha• ae 
presentes os ara. Prado Lopet~, Ame rico Li:!· 
pee, Argemlro de Resende, Eduardo do Ama· 
ral, Arletotelea Dutra, Joio Ltaboa, Ja7JDe 

l"ROPOBI)ÕEB D.& LBIS RB.METTIDAS .Á. B~NC~ÃO 

Pelo Senado : 
N. 47, de 1908, contando ao dr. Benjamin 

Targino Moss o tempo em que exerceo inte-
rinamente as !anccõea de capitão cirurgtlo · 
mór da Brig•da Policial. (Iniciada na Camara 
em 1908).-Sanoclonada. Lt? i n. 487, de 16 do 
julho de 1909. 

N. 40, eqaiparando os vencimentos dos len . 
tea do Gymnasio Mineiro aos dos lentes da 
Escola Normal e Coreo Fundamental da Cat· 
pital . (Iniciada na Camara sob n. 75).-San-
ccion!.cla .-Lei n. 498, de 11 de setembro de 
HI09 • 

N. 53, approvando as contas doa exercícios 
de l ~i>7 e 1908. (Iniciada na Camara sub n . 
80). - Sancoionada. Lei n. 4f,7, de 11 de se-
tembro de 1909. 

N. 159. do Senado, dispondo sobre recarsos 
de aotos, decilões e deliberações das cama · 
raa Montcipaea. (Iniciada no Senado). -Sãn-
colonada. Lei n. 492, de 9 de setembro de 
1gog. 

Peta Camara : 
N. 158, do Senado, de 1908, concedendo li· 

ceuça aoa f11ncctonarioa de Jo•tfça dos ter· 
mos de Pinmhy e Uberaba, Francisco AI vea 
do Conto e Tobias Antonio Rosa. (Ioiciada 
no Sanado em 1908).-Sanccíonada. Lei n. 
488, de 16 de jolho de uoo. 

N. 43, de 1908, mandando pagar dUierença 
de venclmeotoa ao porteiro da Imprensa 0!-
tloial e aos chefes de eecrlo da Secretaria da 
Policiá. (llliclada na Camara, em 1908) . -
Remeltlda 6. sancoll.o. 

N. 46, de IQOS, dispondo sobre no eação 
e matricola de joisea de direito. (Iniciada 
na camara em 1908) . -Sancclonada. Lei n. 
496, de 11 de setembro de 1909. 

N. 49. de 1908, creando no Bstado feiras de 
gado. (Iniciada na Camaraem 1908) . -SJU:· 
ccionada. L~l n. 49·, de 11 de setembro de 
IQ09. 



N. 67, au'ltol'inndJ o Presidente do Estado 
a mand11r abonar "'l ftsoal das rendas in~r
nas At"tbur P'erreira ela Cunha '11 clivernl!l 
q11aot'-• que rel\nzem o seu .. lcan-oe a .••. 
9:9311550, oonoedando-lbe mora\tlrta, sem ju-
ros, pel l prHZ de 9 •unos, par~ liquidar >0 
seu debito em pr-estações mens es aedaztdas 
de seus vJnclm nt s, e manit&ndo · re~ tituir 
a ~~-Ao Eroo to FarreiTa 'Pirt>ll, aJodan· e do 
dfreotol" da Reoc bectoria de Minas a guanUa 
de 930!000 que recebeu em nolas r.Jslla. {roi· 
ciada na Cawara em i.900).- Re<mettida. á 
tane~o. 

N. 70, ti:J:ando a tu: a .de Jmpoatos sobre a . 
exp ::~ rtaçA d·' ~. t guns arti g1s. Iniciada na 
C!lmara em 193 .-Sllbeoionada. Lei n. 473, 
de 11 do ot.tomb z o de 1909. 

N. 62, ausn-fa ••do qoo o g overno desp~nda · 
a q u ntia do 3~.- : 00 $ '>00 p;ira c:on-t ruoçAo de 
um me.u o1é" n ci<lade de Caeté, quo guar-
d.e perp tuam nto os r. sçJs mort.aes do sau 
doso dr. João Piol!oi ro da Stlva, t'X·presiden· 
te do E.t do . (1 i chda na Cama.ra em 1909). I 

-Sao ct~nad a . L'li n. 489, de 9 de setembro 
de 1909. ' 

~eallltante das emendas do SenaJo ao pl'o... 
jecto n. 76.-RemeUi&v â. eanct!o. 
· Legislando sobre emlasA.o de apoli.,ee. (R.e· 
aolkate da -emenda elo Senado 11ob n. 9 :ao 
proj~to n. :76). -R<JJDeUi4o. á '8anoçlo. 

Dtlpondo sobre ao ões e.ecattvaa rei '\i'na 
a Jet1raa de cambio. ~ esnltan•e a emenda 
do Smaclo sob n. 10 ao pro)troto ·n. 18.)-
Rernettid,"' á saneçlo. 

Gr~.>aodo no Estado um Banco pat:a operar 
s Jbre credtto agrioo!e.. (ltosnltante daCJ 
emendas .do anuo · b na. 8. 9, lO e ll ao 
pro}ecto n. 76) .-Rem titido á. e.ooçlo. 

N . 54, de 19!18, di pondo sob ro ooncostlo 
de privilegio ao <Ir. Vtlella de An.tJrade ou 
a quem m lhorea vantsgens oitt~rooer pna 
coa firocçlio de uma 'strada do autcmoveir. 
(lniciacta.n.a. Oamara em 1008.) -R.rn1ettido IJ. 
sancção. 

N. 74, regalando a r -forma do oftlcius 
e .pra9as d11 Brig»da Pclichal a anc1orizando 
o governo" con~Tatar 2 veteri nari 8 p ra o 
est· do e tr\tamcoto das diYf'lr s epi oo1.ias 
que C J~tumam atacar ES div ersas ra:;as de 
animaes no i<; ta do. (loici11do a a C~>mara em 
1900) . - Remitüd-o á. uocçlo. N . 6. , anctor·r.anJo .ao gcrverno a doar á 

E cola do Odontolog\!i O prodio Om qoe a 1 
LEU PR.':'MULG:A.t>A'i PBL'l C NGR.SSSO EY. 1909 

mesma .,t$ Í:lbb ll ad!L noat" ~~> pita! e bem 1 
assim á Garoara u oicip!ll de l ~a ún o pro 
dio po r cst:. doado ao Es\ado pa .1. nello t'~ o 
cci • n.:~rem P&coLs pcblicas (lDicia<b na Ca- · 
m ar.- Em 100\1) - !lnc~t nada. Ll3i n. 694,do 
11 de st:tcm oro do 1909. 

N. 56, dJ Sena<to, refoTm~tndo a Constitui· 
ç!o do Es1ado na parte ref.rrente ao rt. 
104 quo aboliu aR aposentadorias. (Iniciada 
no Senado em 1908}. -Promulgada LEi n. 
7, de 14 de • gosto de 1009, addicit"na1 á Con· 
tttuioAo do E -ta do. 

PR. J&CTOS APR.BSENTAD08.BM l9(9 
N. 68, fixando a t'or a pob 1ica _para o futu-

ro ex r ~ ic io de 1910. (laic1ado na Garoara em 
1909).-SJoccíonsda. Lei n. 490, ele 9 de SO· 
t onf1> .. o rlo 19J9. Pela Camara: 

N. 59, do 1808, mudt! nio a denomioaçio N. 61, modifica ndo o n. 9 do a rt. 12 do 
do var:os dis~rictos de paz. (loioiads na Ctt- deo. n. 1 678. de 27 de f~vereiro de 1904, re~ 
mara ec 1908).-Remet\ido á sancçllo. Jativamente á. insoripção de terraa e bem· 

N 66, conco1cn1o licença a dlversos t'lln• feitorias p~tra os e1feat~> s do impos\o territo· 
ecionarlo8 publico~. (Iniciada na Cam r a rial.-Remeuido ao Sanado em l. · de 80• 
em 1909) .-8 ncc:ionada . Lei n. 491, lto 9 de t-:? robro. • 
setemhro de 19(9. N. 62, auotorfzando o dispeodlo da qnan· 

N. 65, auctori:un-io o governo a abrir tia neooEsaria á constrncção de um manso· 
diverso :~ credites. (lnioiad na Camara em táo qoe gu rde po petuamente os r atos mor· 
1909.- anco.ionada. Lei n. 499, de 11 de t&ea do saudoso dr. Jo!o Pinheiro da Silva 
s etembro do 19W. na cidade de Caeté.-Remettldo ao Senado 

N. 72, or ... ao io a receita o fixando a des· em 3 de agosto. 
pesa do E ta 1o para o exercici de 1910. N· 63, auctorizando o Presi dente do B·ta· 
(lalci . ' ntt. Camara em 1909) . -Remcttido á do a t11 zer doaoAo á B cola Livro de Odon· 
uncçâ , . to logia do prediJ em que a mesma está in· 

D u! onlo sobro inscripc!o do terras e dan· ~ tallada1 á rua dos Guayca• ú '• n. 266, nesta 
do outras pro videncias. (Resultante do ama capital.- Remettido ao Senado em 5 de 
emenda d SanJd o ao projecto n. 72 sobre agosto-
o çameoto) .-Remottido á s.ancçlio. N. 6-l, auctoriz o~ ndo o gCiverho do Estado 

CJnc dcnd.J aux! ltos á Ca. a de C.tridade d a cn\~ar em accore1o com o dà Uoi!o, a1hn 
Rollo HJr z ate á. ~s8ocia 1!0 Bcn-;ficoats de do que no lastitr.to de Mangulntl Cra, tllial, 
G~&t,gu .z.l . (Ro o1tant 3 das emendas do Se neste Estado, sejam e tudado8 a mel pro-
nacto ob nJ 1 e 2 ao p rojecto n. 15, do pby l ~att l}os, preventhos e curativos da fobre 
Hb7J.-R 1m ·ttUo â 8 ~cção . aptlks o de c.,n traa cpiz lotias que periodi· 

&eg ula.ado o ccmmorcio do aguas mi ne- camen~e de prcret~enOJa au.oun as r aças 
raes. { ~sult~ot da emenda do S.!mlfo sob bo vl niAR e f. Uioas o cou"lem ontr~as pro?iden· 
n. 3 á. p·opo.-i ;Ao o. 15 d.e 1907).-Remot· cias . - P t>nde 11e parecl' r da respec,lva c~m-
tido á sanccAo. mia A.o para oontuw.ar em 2.. • clisQQJd.o. 

Le~to~l n to sobre iaençJ.o de contr·baições N.. 65, anctortz~t ndo o Presidente .do E itadO 
por parte 1188 Es oJaa Normal!ll cqofl»aradas a abrir um .o.reà:ito de 250:000 o::.o .P&r.a o 'fia 
para 1l cali7aç!o daa mesma ~ (ResoUanto de de sal var o compromis•o c:ontrabido com 
uma emencta do ~enado ao projec.to n. 72, oa membro do ma.gitl,e t<io primario l.&lce 
sobra orçameoto).-ftemettido á. sane~! -. do at't . 17 -da le1 u. 22'1 , de 14 de 88le bro 

Dispondo sobrd revislo do coo\racto oom 1 ile 1907 .-Remeltido ao Sen!do o lD do 
o B~nco de Creditll Reil de Minas . G Jraea. JgGsto. 



N. 66, u otori.zando o governo do Rata do a de 4 do ootnbro de 1906. e o pessoal enoar-. 
conceder Uoença .a dhe"oa aervencaartos reg elo da tboaUaolo doa geoeroa alimenü· 
de juatiça.-Reme\tido ao Seaado em 5 de otoa no Esi do, marcando venotmentoa a 40D· 
agoe1o. ~ndo outras providen~laa (anb titatho ao 

ft. 61, aoctorisando o Presidente do Estado do n. 73).-;Pende de I re.'ler para Do.atfnnar 
a mandar &bonar ao 6acal das rendoelnter· em 2.• diaooaslo·. 
nas, Artbur Ferreira da Conba, as cliversaa N. 83, aoc~ iJando o Presidente do Bl:~do 
quantias quo redu&em o aen alcance a..... a conceder olto meses de licença, com meia-
9.9311550, co no F dendo·lbe moraioria, som jo· de dos venoimentqt~, ao dr. Antonio Jo é da 
ros, pelo prazo de 9 annoa, para liquidar o Cunha, reitor do ln\ernato do Oym.na io Mi· 
eeu debit.o, em prestações mensaes dedozi·: nelro .-Pende elo 3 • di cus lo. 
da.s de seus V~aoctmentoa .-Remettido ao Se· N. 8t, dando -a d, num in çã de Pont 1 de 
nado em 9 de sg sto. Aras uaby ao a tu sl dis~ri ·to de'p z a Bura 

N. 68, fixando a Curoa -publica do E tado do Pontal, no.muniotplo de A r .. uahy .-Pen· 
para o rutnro oxeroicio de 19 0.-Romett;ido de 1. • discusslo. 
ao Seoado em 10 do agosto. Projectos do Senado r<! metti lcs' á am ra 

N. 69, isentando os ut&bdc: oimentos eq~i- c m 1009 : • 
parados á& Escolll8 No r aes do E ta do do N. 159, dispondo sobro o recurso de ao tos, 
111gamento da contribuiçlo annoal de que ecisões e deliberações das Cam .. ras .Moni· 
trata o art. 20 da lei n. 439.-Rea:otddo ao oipae .-DJvolvi:to ao Se:1ado em 6 do so-
l:lenadn em I. · de setemb ro. . tembro. 

N. 70, rodu&in1o a cmco réis por tonel da N. 160 ~ u~to ritando o governo a ionov&r 
o imp to que r abo so bre o mloerío de fer o contracto com o B_nco de Cre ito Real de 
ro. -Remr:t\ido bO Senado em 13 de sgo to Minav Gerae , sobre em pres imos agrtcolas . 

N. 71, ~ U)toriz , odo o Presidente do E tado -Pende do 2.• discnnlo. 
aconced r o&Uiitlllent-o do 10 ·1. sobre os N. 161, creando o Tribunal do onta ia• 

enoimentos d · actuaos profe soros prima stituldo pelo art. l(Q da Constituição do Es· 
rios d C-.pital.-P,mdo de 2. discae~ào . do.-Romr:tti.io a a!aooçlo. 

N. 72, oro n.to a receita e fi unJo a das· N. 162. anctorizando o govet no a crtlar 
pen do Eatado para o oxeroicio de 1910.- o..nll c 1 aia correcctonai. - Pen e de 1.• dia· 
RemeLtido aoS nado em J.l de ag sto . ou ' Elo . 

N. 73, ot·eando aonexa á Di r~ o to ria do Agri· N. 163, ~ro .u2 .to om a ylo ll a o racolbi· 
ouhura uma ecção do fi c liução dt s gene· mento de mend•gos nas proxiDlíd.ades de ta 
roa atimentioios o bebídu alcoorcas para o c11 ptt 1.- P;) nde de 1. • discos &o. 
fim de froteger a aaudo pablio coot a as Projoctoa da Camua de anno1 anteriores, 
fraudes e faJsiftcaçõ9s. - Sub \hoido pelo de qU"' ttvenm andamento em 1009: 
n. 82 . · N. 49, do 19 , crean o Cc~iras de gado noa 

N. 74, regulando a rE-forma do offi ciaea e municipios do mb Jhy o Ft u.ctal.-.Reme~· 
praças da Brigada Pc..:icial. -Remettido ao udo ao Sen do em 15 de jnlho. 
Senado em L· de etembro. N. 51, do 1008, t. u torizand o governo a 

N. _75, r:oo~illcando a organrz9çlo do Oy. mandar pagar juros ao collector estadoal de 
mnaato. M1ne1 o, no I.aternat o Externato.- aoa Vista oo Tromeáal.-.RemeUido ao Se· 
Romettido ao S:1nado em 1. • de setembro. 1 nad> em 15 de jnlbo . . 
: N. 76, anctor!za do o gov~rno a garantir N. 59, de 1008, mudando a donomloação de 
JUros até o cap1tal de dols m1lhões esterlinos diversos di trictos de paz.-Remottido ao 
a um banco quo ~t .:. fundar. no E tado p . ra senado em 15 de julho . 
operar sobre credtto agr1cola .-Remethd!> N. 46, de 1908, alterando disposiçõea da 
ao Se2ado em 1. • de setembro. . 1 in . 375, de 19 de setembro de 1003, na 

N .7, ~egnlando no Estad? o exerctcio de parte relativa ó. nomeação e matricula doa 
pbarmac1a.-P~nde de 2. • dt·co sA.o. joizea de direito.-Remettido ao S~ nado em 

N. i8, auotort~an 1o o governo do Estad<? a 28 de julho . 
estabelecer med1:tas sobre o estudo do matos N. 92, de !90-!, relevando 0 cidadão L<Jopol· 
propbyla~cos e curativos da ro_br~ apl.lto a do Ncgueira da Oama, colleotor cstadoal do 
(sub tttuttvo o de n . . 64).-ProJa.d!oado por município de Manbuass ~. do pagamento de 
ter a Camara prorerldo o primtttvo pro· um a.lcanco em que o a esmo se aoba para 
je~t~ 79, aoctori taodo o Presidente do Estado com 08 Cúfrcs 40 E~tldo · - Pende de 3. • 
a conoode t' reforma ao soldado do 1. • t~ata discas são· 
lbllo, M nod de Lemos Ouimarãí'a.-Remot· N. 15, ~o 19: 7 conoc on~o á Sant_a. Casa 
tido ao coado em 1. · de setembro. do lscrJO'l rdt., desta Ca ptt l. o aux tlto an· 

N. 80. aporovando as cout ,a ri os oxoroicioa nua! tia 10:000 00.- Rcme~ttdo ao Senado 
do 1907 o 1908.-Romotti !o 110 Sonlldo em 1. · l! m 18 de ag.., to. 
dP setembro . N. 26, de l 07, auctoriza.ndo o governo a 

N. I, oonceded do ao.l ci dadãos L lz Blaoc ccnccd r au1ilio 11. pa rticul res quo fund a· 
o Jo é Aotcnio T11 noerr, ou á. empre a quo rem oa manti u rem no E tado- fai eoda-mo· 
o ga niu re. , ~ rivii E' gio por 25 a.n oos para dcl de s coor do co as presorip~ões do dac. 
um lin do aot .moveis entro as oida.tes de n 2 0 7. do junho do Ul07.-Rejeitado em 11 
Th~opbilo Ot oni e Araesuahy, pti s ando pE' Ios de ' gos t". 
povoad s do a ·o Preto n 11 0 L • . t~ -Rometti· N. 50 1e 100 , di pondo sobre ro orso das 
do ao governo r m 1 . · do setemb ro em vir · de c i õcs das oamara municipa.-s, relativa· 
tu de do p:u ocer n . 176 mente 11 0 reconhecimento do pod re e con" 

N. 82, dxando o pessoal do Lab ~atorio ti a tend o 1tra providoncias.-Peniie do 3.• dia· 
Aoalyses Ch mioas, oreado nela lei n. 45! co ão. 

A. C. -47 



N. 56, de 1908, oreando o Koaeo Mineiro e &lorivlo da oolleotorla de Berbaoana, pe. 
na Capttal do Bdado.-Rem8W4o ao Sena· dlnclo a revogac;lo d~ § 2. • do a• ~. 2t do 
do em 6 de aetembro. doc. n. 2.182, na pane qne exolo!n o Pia&· 

Projeotos do Senado remetUdoa á Ct•ara mento das poroentigeoa peta arrec~ •e 
em ano.os antêriorea o que tiveram anda- annnldacle e penaõ81 •oa alolll:loe do Inter· 
mento em 1109: natoedo Gymnado Mineiro a dOI doentet 

N. 158. de 1908, auctorlunllo o governo reOCilhldoa á Aaalatenola e sobre 15 ·f. da 
a conceder licença a dheraos 8erventnarloa rtnda bruta ela feira do Sitio. - Approvado 
de justila . -R.-me~üdo 'IJancçio. em 15 de julho. 

N. 156. de 1908, refl)rmando a ConaUtnloJc N. 151, da commiatlo de Legialaçlo, opl· 
do Ba~o na parte referente ao art. 10-', nando pelo archivamento do requerimento 
que ab'GT•u as apoaeotadoriae.-Promulgado. do capitlo Joio BapV.ta R~drtaaea Villaa 
Lei n. 7, de 14 dO arosto de 1908, addiaio· Boas, solicitando 801& reforma p r tnnlidez 
na li Con• ~tmtçl? do Ba~do. no poato qua oooupa na Brigada, independeo. 

N. 143, do 1905, crncedendo 08 favores de te da circom. tancta de teu.opo.-Approvado 
que trat~ a lei de 19 de setembro de IW3 em 15 de julbo. 
a joiao do governo. ás usociações coopera- N. 152, da commi8sio de Petições,opinan· 
tina de credito agrícola. sob a fôrma de do que seja re1l'ettido ao governo, pa!'l 
mutualidade, ~em c. pi\81 social e sem emi8 attender oomo achar de jnsttç'l, um reque· 
alo de apoliceP.-Rejeitado em 26 de agosto. riatonto de d. Maria da Conce1ç!o e Siha 

Pareceres de c ' mmissões Pe manentes '\o"al f!, professora da cadeira do &t xo feminino 
apresentados em 1909: do d•strlcto de Remedios, mantcioio de Bar· 

baoena. soltcitando um annr• do licença, em 
N. 144, da oommisslo de Constituiçlo, Le· prorogaçlo para tratar do soa saude.-Ap-

gislaçlo e Justiça, reconhecondo deputado provado em 15de julho. 
pela 5.• circum oripç!o eleitoral o ar. major N. 153, da mesma commiselo, opfnando •ue 
Antonio Leio Monteiro de Monra. (Este pa · seja indeferido e archívado um rl'querimento 
recor toi apresentado na seaslo oxtraordi· de Pedro Falei Junior, ex·prof esor publico 
uaria de 23 de março).-Approvado em 15 do de Congonhas do Norte, pedodo reio~gra· 
junho. çlo no maglsf;erio primario, em vista daa 

N. 145 da commisslo do Petitõ ~s. iodofe. informações prestadas pF- la Secretaria do In· 
rindo, em face do art. 119 da Constitofçlo, t erior . -Approvado em 15 de julho. 
o requerimant de d. Antcnia Henriq oca N. 154, da mesma commisslo, solicitando 
Eiras, professora publica do districto de intormaçõeR do governo sobro o podido que 
Soas oby, s licit-ando um anoo de licença em faz A•thur Ferreira da Cunha, fi :~ oal das ren· 
prorogaçilo para tratamento de sande.-Ap· das do E tado. pedindo abono de quantias 
provado em 15 de julho. que deixaram de ser compntadas pela Seore-

N. 1.(6, da me ma commise!o, opinando t b'ria de Finanças e bem a sim moratoria 
que st- ja remettido ao governo, para attender para o pagamento de om alcance quo é roa 
como for de justiça, o requerimento do col ponsavet para com os corroa do Estado. -
leotor de Lavras, ar. José Antenio Dias Mi· Substituldo pelo pr"jecto n. 67. 
nisterlo Junior, p diodo rclevaç!o do paga· N. 155, da commisalo de Ag ricultura e In· v 
mento do I :95!• 463, alcance encontrado em dust rias, opinando pell\ approv ção da indi· 
soa tomada de contas. -Approvado om 15 de caçAo n. 5 . -Approvad'o em 22 do julho. 
julho. N. 156, da commlsslo de Petições, man. 

N. 147, da m~sma commissl o,opinando que dando que seja archivada uma represontaçlo 
st>jam archivados os requerimentos dos cida· de G .. ldmo Augusto da Lnz. contraotante da 
dãos José Lopes Sobrinho o outros, po in o rons rucçlo da cadela de Tres Corações de 
relevFç!o d ~>s multas em que incorreram Rto Verde, pedindo-lhe seja paga a indemni· 
como jurados fil ltosos á ses~õcs do j ury . - Zllçi!.o correspondente a 30 % sobre o valor 
Approova o em 15 de julho. de seo contracto.-At'prova<lo em 23 de jo-

N. 148 da commise!o de Constituiçl • L9· lho. 
gislaollo e Ju tiç ' • opinando pelo archivn· . N. 157, da commisall.o do Conetituiç!o e 
manto da repr sontaçã do Anor.üno do l J ustiça, opinando que sej m rt:mettidos á 
P4ula o outro ~. d> mu ioipio do Põuso AI com •·i elo de Petições os r quorimentos de 
gre. contra a In i municipial n . 71, do 3J rio Luiz Cyri no Rodrigues e Nicvlü a José Fer· 
novem bro do 1908, quo c eoo o imposto de l reira . -Approvado em 28 dP j ulho. 
ox ort•çã .-A .. prov::ldo em 15 dt julb". 1 N. 1f8, da m9 ma commi· ã , c> pinan do 

N. 4 • da co m s A.•l d•J Poti õo indoro pelo · rc hi vamcnt rto uma r prcsentaç!o da 
rindo a petiç \o dei Cam., ra monicip I de Ti- Camara Municipa l da Chdstina, pedindo res· 
radoot ·~ sol • o•t~ odo um au xilio de 20:0003000 t a ra cão da respectiva com ar a, em face 
p ra a c~t pt çã. > c cenalizaçi!.o de agu p d a rt . 112 da C nstituiç!l.o do E ta1o.-Ap · 
ta v I ua ror ri Ja cid do. -_ ppr va o om 15 provado em 29 de jntbo. 
d · jalh •• . N. 159, da commiss!o do PoticõcP onvian-

N. 150, rl me11m11 colDmisFão,opinando que rto á 11 mmi ão de Orçamento os requer i· 
st>jam r.•mottid(•S á. commiss!o de Legl 1 çã mantos do Benjamin Eo~ taqU1 o rlos Santos o 
os requ nmoot de J Ao Sabino Rtboiro, ou,ro , porteiros, c o nt iouo~ o sorvontea das 
juiz do p .. z do Do rea do In layá, pedindo p · Secret r1as de E ta <to o rapar tições snneure, 
ga o to p r i tetro doa vencimentos a qoo ped•ndo cquiparaçil.o de seue vencimentos 
t em direito por 83 a bar substit uindo o juiz aos de fuoccionarios de ('gllal categoria n 
monicip 1 e dos cidadãos João Manoel Go Seo eta&ria de~ ta CalDara e do Sooa o.- Ap· 
mes do Ara.ojo e Joviano Fernandes,· colleotor provado em 30 de j ulho. 



N.160,dao..,mmia6lo do f\ ç'm·nto, opioan-, N. 173, da oommlssll.o de Petições, pedindo 
do pelo arobivamento da petição do colle - que se requeiram ao governo intormllçõea ao-
c~r de caumbú, pedindo rest·.tlliçlio da bre o requerimento da professora~- Mathll· 
quantia qoe rr- thou corre~tpn ndente á per- de Carmellta de Alencar, em que pode pro-
oenbgem " h ·a molta.s impoJtas ao co,_'jces· roga~;ão de lioença.-A}lprovado em 26 de 
slonario da Lotaria Mineira& em Juiz do Fóra, agosto. 
'Ylato ter o governo, por desp.1 oho de 11' de N. 174 da commiuAo de Obras Pnblfcas, 
julho ultim1, p r eqnidade, permittindo que opinando pela approvaçlo da indica<.lo n. 
o petioiuouio resta to~ a importancia rcti· 10.-Aoprovado em 1. • de setFmbro. 
ra'411_. , í'Bcontada pt> la 10.• parto d~ renda N. l7p. da commissão tle Legislaçlo e Jns· 
meú ai d o, Jl 1 ctioria .-Appr..>vado em 7 de tiça, pedindo o arobivamento de oma re· 
agost · presentaçlo inderecada ao Congresao pelo 

N. 16 ·, rll.l mrs~a oomm!~são. opinando Conselho Deliberativo de Bello Borlsoote, 
para q ts • j t r mettilio ao poder executivo solicitando interpretação do art. tO e sens 
o reqne rJmeu to do reitor do Oymnaüo de paragrapbos, da Jei n. 5 addrclonal i Con· 
L'lY as, pedind 1 iseoçào de impcstos esta· stttuiçlo.-Approvado em I.· de seff>mbro. 
dcaes para acqui iç~. o do terrenos, por parte N. 176, da commisFlo de Obraé Publicas, 
~ cAssociação Nortu Amerioan :-.r », vis!o ea - pedindo qae o project-o n. 81 seja remettido 
iar o cauo previst. oa lcttra b rto art. 1.0 ao governo para atteoder, como achar con· 
da lei o . 461.-Approvedo em 7 de ago, \o. veniente, e bem como um requerimento de 

H. 1~2. da commi·sll. de Petiçoe~:, opinao· B. Napolelo Abren sobre concesPio de pri· 
do qae srj a enviado ao governo o requeri- Tllegio pu a constrnc~ll.o de estrada de !erro. 
me;no de d . Elisa P.iva de Villleoa, pedindo -Approvado em 1. ·de setembro. 
ama romnnera~ão. - Approvado em 7 de N. 177, da commissl, de Petições, pedindo 
agosto. informações ao governo obre um requeri· 

N. 163, da oommlsslo de Agrlcnltnra, opl· mento de Ernesto Moreira , escrivlo crfmi· 
na.ndo pelo arobivaDJen~o do req ueriment-o nal da comarca da Con11ehão d;t Sarro, pe· 
do cid-t dAo BliBillo Magno Mendes Leal, pe- dindo pagamento de custas vencidas em 
dindo cooces lo de !•vores para o es,abele pro ... essos crimiaaes.-Approvado em 1. • de 
c(mento de uma feira nesta Capital, deno· aetembro. · 
minada cVestival Feira.. -Approvado em N. 178, da commissio de LeglsJaçl.o e Jus· 
de agosto . . tiça, opinando pelo arcbivam~nto do ama 

M. 16l da c~mmlSsão, opinando pela appro· representaçll.o em qoe Quinno da Silva 
vaçAo da indiot ção n. 8.-Approvado em 13 Braga escri ão de paz do distrioto de Dhl· 
de ag,sto. . . . no do' Carangola, pede revogaçl.o dos arti-

N. 165, da c'>mmlSslo de Petfçõee, opmando gos 2.· da Joi de 30 de agosto cte 1830, e se· 
pelo ar~hlvame.nto do requerimento. do dr. gundo, parte tlntü do deo. n. 9.986.-Appro• 
ArcbanJo da Costa GnlD:iaries, auditor da vado em 2 de setembro. 
H_rig~t d li Poii .. ial, pedindo augmento de ven· N. 179, da commh &o de Petições, pedindo 
ctmentos.-Approvado em 1~ d~ agos~ . infcrmaçõea ao governo sobro a petição de 

N. 166, da mesma commJsSI:lO, op1nando d . Ambrosina Mendes de Souza, solicitando 
que se remetta ao governo, pilra inrormar, relGvaçio do alcance verificado nas contas 
a petição do cldad o Ulyses de AI_lllrade, d~ sen finado marido, Joaquim Mendes da 
u-p · of~:ssor. e~ B. Ooooalo do BrfJO das S•l va, ex-colleotor do muotoipio de Santa 
Alm s momoip1o da _. f~Jntes Claroe.- Appro· Rita do Sapncaby.-Approvado om 3 de se· 
vado Pro 13 de agosto tembro 

N. 167. ~ta mrsma commis.são, (\pinando que N. ISÓ, da commisB!o de Legisíaç&o e Jas· 
~ e p• ç~m informações ao governo st bre o tiça, pEdindo que por intermedio do gover· 
reqoEmme~to da p~ fess: ra da 1.• cadeira no sc-jam solicitadas certidõe o a copias ao-
de Tbeopbll Ottonr, solicitando licença.- thenttcaa de documentos nece satios para 
Approvado em 13 ~e agostr. . poder resolver uma reDresenta Ao do pre-

N. 168, d• c mmttsão de Leg1slaçlio e Jus sidente da camara de Silvestre Ferraz so· 
tfea, opioan1o que se remetta ao _governo bro a decretação de limites desse com o 
uma reprPsentação da Camara Mumctpal da município de Cbristina -Approvado em 6 
MaobUilF ú, p dlndo providencias contra a de letembro . · 
in v as! da ter ri torto mineiro por aootori N. 181, da mesma commfs•ão, pedini o 
dades do E~tado do E·plrlto S oto.-Appro que se envie ao governo para resolver 
vado oro 13 de ago_E- to. . ~omo tor de direito, uma petição de Joio 

N. 1_69. da co mt t>Ao de lmtrncç_ão Pnbh- Gualberto Fon~ cca e d. Maria Joaquina da 
ca, opm nl!o p l• approva~io da 1ndicaçlo Silva, pedindo a restituição do imp sto de 
n. 6.-Approv~tdo ~m 26 de ogosto. . traosmise!o cau&a mortis pela herança que 

N. 170. da corn!Jl18 ão de Orçamento, op1 lhes coube em apolice da d1vid publica da 
nando pelo arc~1vacento de peças protooo- UniAo.-Approvada t m 9 de sett>mbro. 
ladas o do prt JOcto o. 163, do Senado.-Ap N 18? da commissão de obraa Pub.ioas 
prova~o e·•· 26 de ~g .. oi. t · . . opi~Pnd~ para que s j~am remettidos ao go~ 

~- 171, da o liDmts .!io Especial, opmando verao 08 papeis protocdad 8 n. 1.098.-Pen· 
pel appr v ~ão da tndic&ção n. 9.-Appro de de discn.ssão 
vado ~ID 26 oe agost.... · . _ 

N. In. da c:ommi Pio de Orçamento, opi· . ParecerEs ~e oommtssoeP. de annos ante· 
nantfo qn~> st'ja r"mettido ao sr. secretario r1otea que tiveram anda.mento em 1909: 
das Finanças o requerimento do colleotor N. 143, do 1908, da commfs eAo de Petições, 
eataclo~&l ae M, rh•nna, Aris,ides de Oliveir opinando qne seja remettido ao governo 
Campot.'. - .\ppt ovallo em 26 do agosto. 1 p11u a\tend .r, como ach11r de josüça, ore· 



qneritnEnt.:; do padre Vic nt de Cooto Pin· 
to, vigarlo da freguozia d N. S. das Dores 
do Turvo, pedindo relovaç!J do pagamento 
do impr eto territ{)rial e multa a parlir do 
190 , pelll f• lta de in odp !o da razenda de 
nominada c?inheirof •.-Approvado om 28 d 
jun 'lo . 

lodicaçõoa apresentadse em 19G9 : 
N. 5, do r. Nel·on de S ~nna , in.iicaodo 

que a. C11mara se manife te aos ~overnos do 
Esta.1 o e da Untlo sobre a conv n~nci~& da 
fnnd ção rto cPtt to Z ot ech nlco Federal• na 
região pa toril do V b lle Mi aE> iro do Rio S. 
Françisco.-A pprovado em 22 de julho. 

N. 6, do s·r. Senna Flg ueiredo, in 1icando 
qoe a Camara represento ao Congrest-o 
Federal no intuito do ser o Rstado dispensll· 
do do pallswonto tf as qootas do 3:6001000, dos · 
tinados á. tlscaltz ç! do Jaterm to e Exter· 
n &. to do Gymoasio Mineiro, vist.J ocmo nes· 
ses estab l cimeato slo executados com ri · 
go r os progra~mmss do Gymna io Nacional. 
-.Approvado em 6 de agosto. 

N. 7, do mesmo sr., indicando que , a C:l · 
mara, p or intormedio da M·l a, rej)resento 
ao c ngresso F dera!, no ontido -:i e serem 
lcvBda linhas tolograpbioss aos monlcipios 
de Pira ga e Alto Rio Doce partindo do OU · 
ro Pr Pto u de Ba rbacena e aos municípios 
do Ml! nhua 1 ú, aratinga o Abre Campo, par 
tindo da Estação que mais de perto consulte 
ao lntere~ s publico, consignando fara e se 
fim a verba necessarla no Orçamento da Via 
ç!o.-A pp ~o vado em I.· de setembro indo 
pen ente do parecer da o mmiss!o a reqoe· 

ACTA D.\ S.,83ÃO SOL MtlfR 08 ENCeRRA· 
MENT DA3 .•:sE38Aú •RC:N~Rl-\.D\5.• 
LE ;I:sLATURA O::> CONGR~SSO O ESTADO 
DE adl~AS GERAES, AOS 15 DE SET8M81i0 
DE 1~9 . 

PRB8lDENCU. DO SR. PRA DO LOPES 
Prenünte da Oamara 

A uma h"ra da tarde, t ita a "'bamadtJ, 
acbll!l·se prellente os srs . Prado lJ.':'pee, Pe-
dro Drommond, Amorioo Lo nes, A r~·emtro do 
Resende>, Bdoardo do Amsr~> l , J,.r1 totel as Da · 
tra, Jci Lisboa, Jayme G .m A, E 1m ando 
E Iom, chumann, Voldol!l ho do Megalhlr s, 
J o~é Alves, X vior R?li n, J t ! :> Vcllcso; St! · 
v For t s. Ndson do Seno a, "' I v o de Lemos, 
J, lo França, Ationso P 'lna Ju~io r. Attolpbo 
Vianna, Gaspar Lopc:P, J o ~ ioo de ri to. l.C· 
'Yindo Lopes. Mello Fr nc . Camillo de Brito 
e Ferrei ra Alves. faltan 1o cJm causa parti · 
cipada o srt1. Agob"nbo ~-"·· r tra Z roastro 
de Alv " nga, Anto.cl · Mn1ra, C~>mpos do 
Ama ale Gon alvas C' r. vrs o err o!la os 
mais scr:horçs. 

Abre so a se ~são. 
o sr . Presidente diz qoe o fim da presente 

sess! é o oncerrament doR t rabalhos do 
Congresso, polo qae, pondo·se de pé, no que 
é ac mpanhado por todos os p resentes de· 
clara encer rada a 3.• sesE!o da 5.• legia-
latonl do Congro so Mineiro . 

E·n 8 g uide, na forma do artigo 14 do Re· 
g,imento CDmmum, é lida e approvada 1 pre· 
sente :!c ta. 
V~vanta-~o a sesfl<'. 

rimonto do eu auctor . DISCURS PRONUNCIAO :> NA SESSÃO DE 16 
N. 8, do m aPm o ar., indicando que a Ca· DE JULHO DE 190{! 

mara po r intormed io da Mesa represente ao ~NCBSSÃO DB ABONO E MORAT RIA AO Fit CA.L 
Ccngros o F dera! sobre a modifi cação do re 
gab mento do imposto de consumo.-A}Ipro · ARTHUR FBRRBIRt DA c 'NHA 
vado em 13 de ago to. O&R. SILvA FoRTE: (Samrevis!oado ora· 

. . . dor) r . Prt' sidente, pedi a palavra parare· 
N. 9, do sr . Pao! tello e ~ tros mdtcando mettor é. Me doi, paN cercs, por parte da 

q uo & Ca. mara p •r tnter r:: ed1~ da Mesa cpre commi ão de R 0 , tõ ~ 0 p ti õea . 
sent~ & o g . v r no federal, sobi c a .urgon~e n r · I No p meiro a comJDi r ff~ r c para 2.• 
cos t ia b do ~ c r . .>rolo ga da ~ ! J~ha t r .::J co rli cu t.A o o projeoto n : 62 ue ctorin o 
d ~ 1 êJo, OI ~Di oeu a srté 0 mumct~ 0 d ~n~a P r' si 1 o te do E .. tado a a dqu1rir n a cidade 
Rttade ,a f: . >l . -App. ovado m 4!6 de ago,. . de c té o terreno ooderc- ;:c u a mos re tos 
t o · mortaes do audoso dr. J à Pinheiro da 

N. lO. do f r . A uem i ro d Ro~cnde e ootr. s Silv& u a despendet· a quantia neo s• aria com 
in icando quo a Ca a ra p or i nterm di o da a c n t rucção d-> m l u •oléo ou e ga r de per· 
Me~ a 1 rost n 11 g overno fe oral sobre petua mente cs re tos do oa. inent · mineiro , 
a urgP t n.•c ·f'sld do de J prolongar a l o eg undo ~arecer r re re f a. um reqae· 
nh· t 'cg,apt:ca q uo já ee tá om E \r( lia do rim.:> nto, que foi pr sente á om:níl' llo, do 
Sul ~oté P r t-a. tú , p ~os~tn~o p<•t· Moot Car· cid oã Arthur Ferreiu d~ Co uh , tlsoal 
m ello .-Appt-. V11d ; m 1.· do ll' \ OIL b ro . da r ndas inter na do B tad .,, pe 1into o &· 

O ire to r do IIPrviço da ~ oe sõcs, .Ale~JJanàre 
de ou. a Coutinho. 

Publtqoe- o no orgão (tlcial. 
~ Em seguida o ~ r. Prl' idente decl:ue ên· 
oerr~td ot! s \rabal b s da Camara e c nvida 
os sr . dep~.>tadc 8 a a ~i tirem i FOPI'ão de 
encor r:lmt·nto do Congre eo amanhA. á uma 
hora da tlirde. I'C ndo, do acoordo com o art. 
72, parHgrllpho anico do regimento li1a e 
&ppro ii<la a. p t e entt' aQta. 

Lev4nta-:;o a sesslo. 

b no de quantias qoo nã o f J 11 m l vadas a 
seu c red i to na toma:ta de ~u ns contas e bem 
ast im mCtrato• ia pera p!lgatmcr. to dn om ai· 
cance em que foi julgbdo re poo .. avel plr a 
com o8 c fre8 do E tad · . 

V. exc. e a C~smara devEm se rccord r, 
sr . Presidente , qu(>, a r spetto de• e reque-
r imento, a cl:'mmi são com a Polidlll'iedll.de 
do todc8 os soas mcm broP, ha ~ia elaborado 
u par cer solicitao o intorm ções essas 
qoe, mais tarde, j lgo u de nece arias ao 
governo, informações em vhta do1 documen· 
to& qoe o petietonar:o apresent u e qae 
instruem a ec a preten,ào. 



A ~ommltalo agort, para correaponder 
ainda ~rala uma ~e& á confiança com qoe a 
Camara a tom honrado e paten~e&do a soa 
JDUima sinoodda"e a leaUalio no estudo 
1811& qne ti ·, el&borou um projeo~c> prsca-
dtdo de um parecer em eojos oo.oaidenmilos· 
deixa bew claro o seu modo de penur. pa· 
recor a cuja lei\ora vou praceder, eo~ian· 
do-o depois • Mesa aftlll de lhe ser dado o 
'eatino reglment,l (U) . 

Sr. PreBideow. oeata qoestlo como em 
~daP, a comminlo procoroa ser aevera tl 
ri1 roaa, fazendo justlca com perleita aero 
Dldade e ••ençlo oe animo, aem detcurar um 
16 iD taote doa interesses do E kdo. 
N~m ae poder6. dize que. aUcndend.J a 

requerimento do petieionarlo, a c ommtsslo 
deix-1 o~a porta liberta a futuros abuso , 
porquanto, como disse, ella fot rlgoroabsima 
no exame m nuotos? e decalhàdo das c ndi· 
\Õea em que EO deo o alcance dcese tonccfo· 
nari , prooo ando saber, com empeohr . i 
eshthl lia parte do mesmo tra ode ou mà fé, 
ou ai elle d ixou s e alcançar p lr deslelx l 
n;, cumprimento de eoua deveres. 
• Da,se exam a oommfssii, cbeg u & con· 
cluslo de qoe o refe: ido fonoclonarb foi 
aloanoado p r um imprevfstr , isto é, por 
circomst n oias acoiientau. que pod em oc· 
correr a q 1a quer om de nós,maxilré, qoan 
do confiamo a terceirOS a de (e 8 dOS DOS · 
aos iotero s ~> s. Tenh conctaido. (Mu1to bem; 
muito bem !) 

O I!!P. Silva llorte_s {sem a ravisAo do 
orador):- Sr. Prcsi c ote. antes de entrar 
J)roprh•mente na di cuss!o do prr jecto n . 
67, et>ja me permittldo chamar a attençl!.o de 
v. o:ro . o da Ca a par a algon .. erro 1 qoe 
ao deram na imprat~ ~!o do parecer I .. v rado 
pela commia úo de P etlçõ s por oocasiAo da 
apresentacAo do rerer · o projccto, erros es-
aes qoo, lém do ofJo derem muito de perto 
a nossa llogoa vcrnacnla, alteram por com-
pleto o vordad«.' ir o sentido das pai v rae. 

Ar:aim é qoe n ) parecer or igina I acba-lle 
escripto o segui nte trecho: •prn labore et de 
juru. QU nd n impres •o se ê •pro la bQre 
e de jure • A coojo n otl a et latina fi ora shi 
atmple m ente cc m ca qoando devo sor ccb . 

Ullla outra p~ rto qoe pr c sa do correc._ ão 
é a que so r fere á publi caçA de um d 
conHuerando d p r ooC' r no 4Mi oas erac ~ • . 
na qual a di Jonctiva c :: foi a dultera • . 
de~> vi t uao .1 1nt i. a mant e o pcosamcmto da 
OJmmt ~ iio. 

F..' a s1m q ue diz o or i ins l do parecer (lé) 
cCon id r ando que a m orost a de com oue 

erMm t• mad~s u coLtaB dc; s t ncc ionarios 
de ord ;- m t! a;cal c Jn r.titoiu eh mentos para 
que qualquo t· fúncci n. ~io, por mai h on ra · 
do qu ro , pudone er surprcbendi rt o ocm 
aJc, n e mnmen ta neo ou &I o pr visor io, etc. 
Bahta publicado no •M inas Gorao •=- c . .• pu 
desse ser ~urp r hendido com alca nce m o 
men ta neo all sal o provisor io•. · 

C mpr t> h ode v. uc , Fr. Preiidcnte, qoc 
a commi • Ao Ao podia ter eaolipto simi· 
lhante ab urdo . St ela tivesse eJaboralio 
um cconsiderandmu nenll& condiçõeP, ella 
propda n!o coroprrht>ndtria o que havia 
eacripto. 

Feitaa eaaas correc~;õ ~s. pa e&rei a oeco-
par-me, aui~ ltgeframentt>, do projec~ n. 
67, ora em discusslo. .-

Sabem v. ex c. e meus illustralfos collegaa, 
ar. Presidente, que Jlelo regcJamanto qu~ 
rt'ge os funocionarfc;s do orJem fl scaJ, deachl 
que este1 ao achem alcançado~:~, a repartlçlo 
compecent nlo póJe lbea &booar a11 grati· 
ftcações pro labore cooaigoada · em lei. 

E' ncceesaria, ne11re ouo , a ia\ervençlo 
do Congr~so L gtdativo, atlm de que o po· 
der rxeoutivo, por falta de dis jíosiçlo ex· 
p ressa. em lei, n!o pratiqae um &c'o do 1-o · . 
j oeliça. 

Sr. PreFidente, a eommis. lo de Peti\ õe é 
FDIDmameote sovet\ quando ' em de este· 
dar as qu e11tõe!\ qn.;o se referem ao dispondto 
dos di oh i roa publ co•; a \rata: do E do f.; n -
coionarl e d o .d m fi• c ~o l. que té -11 •oh 
suare pon abiltdade s dtnbciro ~ do .E b tl o, 
ella p roonr ampre saber. d&t alhada c mi· 
nucio ament , 11i esEO& runcl t narios pro· 
cederam com dó lo oo má fé. 

S tm, sr. Prda,de r1 t , porque os fu o ciona· 
rios que procedem com dõ :o cu re á. fé lo 
devf' m m r~cor oondt>sccnd ncia por por 
to do podet' Jegi sldivo, e ne m por p!lrte 
do poder executivo, torn li nd ·! O incompati· 
veia c m as attribuiçõ s que exercem. 

U a odo C: ioc ridade que m e earact~ rita 
e co respon end á contlanç Qom que lm 
m reci dament ten ho si do bon "do, dr ll do 
loog d ta, pel Cumara do Deputad os, 
ol t> gend ·mo. roiter~dat:r co tt~, pa ' e. a c m· 
mi alo do Petições, s i t: s o pinb osa, cu 
digo sem pre a v erlia , cff oda embora 
a qoem quer que srj & c gUando. a pc · 
nas, doa principiaR da ju. tl ç e dH OG Utda -
de, co m a s pr.licacão dos qu os u ma si to 
bem com a minha propria cr necic ia . 

De aooor do com esses principioP, sr. Prc-
si dent , N i ví'nbo dedarar ' C~~om ra que o 
prr j ecto d<f q e fi O tru c nsigoa uma mo· 
di da de toda justiça. 

O runco~ on rio q e em r o !citar do Co o · 
g r so a bono das qu •nti~F qoe lh o eram des 
tioh a 1 em le i e mür atorla pu· pug· monto 
do a lca nca oro qoo f., i j lg 11 do p ra com os 
C< fr~s do E t a.ti • o ercc u do ra osi sim 
co olheir o ,. ffo os P• noa. qcanao ti oha as 
sento no Sonad o Mio~i ro, p lavras de jo t 
louvo r p C' Io modo oscr upu l e er gi o 
c m q cc &bia co mprir t u d v ·r a . 
Ego ~ I e o t o lb f . ra fci as li !\ .t'j P. iras r · 

ter oCt a. no r e l .. t rio do di tiocto s . 1 . 
David Ca p' ta, qo ndo' cr t n o as FJDa n 
ç s. efr r encia!-o c ~oi! ext n 1: o 8 tud d · 
rector da arrOCild ll ~ l!.o d .. s endaR do E · t~t dr , 
ar. Frs ncl ~ c o f. re Alvim .M · ·bad o. E cu 
p ~ a frt • ma1 à ~a sa q oo o tr~J ta , i n r ntl · 
tavPI nt e, do u func~ i nalio z J c 
cumprido r de euR tie vcr~ , quo f i ~lcan 
Çl\ dn. em h1t.VCi', po: ém, de soa& p•rt o dólo cu 
má fé. 

Dos pa pcisqoe ncom p& nbamo qu er i ment 
do pe,id nar to c ns~ om11 jo t1n çA o ode 
se pr v a quo oa tomada de c r n ta l', p r o t e 
a Secretari ll das Pinanç 11 , fd da d a f•-.. or 
da u ll il tuoccionario um s~ Jd do 14 con · 
t e e tanto, quo elle ~~~ r c c ' u a rrce br r . 
porquanto di~Se poblicamente aquoiJa r o· 
partrçlo qoe eimUhante uldo poaciia per-



teacer a qualquer out~o tunooionario e nlo tiaa proporoionaaa de sorte a aat•ar o &loan• 
a al. Pois bem; e~so tuncctonario que Sinb.a co em que foi jnJg.to rupoanel para 
saldo a seu ravor, claht ha pouooa dias apre· com oa cofres do Rstado. 
sentou-se aloaooido porque esee saldo, na O despacho do Seo~tario du Pinantaa 
impossibilidade de ao r diaoriminaio a quom t )\, como j~ dl.ue, baseado no d!apoaith'o do 
poderia pertencer, nlo lhe foi consignado, art. 124, do cleo. 942, de 1896. 
oocaatonando, p rUnCO, o alcance para ao· ora. ai a leglalaçlo vlgen~ oonoecle. ao 
luolo do qual clle vem pedir moratoria t funcoloaario poroeatagena pro labore, em 
Camara dos Dopuudoa. •1rtnd& do •rabalho qlle elte exe.,uta, eujul-

Todoa eabem que a morosidade na tomada garla uma verdadeira lnjoaüo& nlo serem 
de contas aos funcctonarioa publico& tocn abonadas eaaa'l porcenta&ena e nem oonce · 
quasi sempre trni.to como consequencla dUa moratorta para pagsmen~ de um ai · 
serem cons•deradoa aloanoadoa homens de J c•.nae q11e nllo t li occaaionado por dó lo ou 
cuja probidade, do coja honestidade elo se má rtt e aim, f.t.le:ldo-se uma oradca severa, 
ria licito a niogaem d.uvidar por om in· peh moroaidade oo:D que eram t omadas as 
stante . oonha doa tunoionarioa de ordem thcale que 

E nea nó3, sr. Presidente, podemos duvi- oonstl~uta elemento para que qualqnu !uno· 
dar da honestUade tradicional de toio o oionarao, por mata honrado que tosse, pa-
fO!lccionalismo mineiro. decso ser sarprehendUo com ahanoe mo-

Provada a b Joestld•de e a boa f~ do fanc mentaneo ou saldo provlsorio. 
oic na to om quealllo · damonstrados 01 mo Si assim ~. ei se attribue o alosnoe e:rcln· 
tlvoa quo o surprehe~deram como alcança· sivamente á morosidade com q~e foram to · 
do perante o Estado, a Camara dos Deputa madas as contas desse hncocaonario, o d 
dos irá pronunciar 0 seu veredictum sobre esta nAo tem reot?rsos para saldar prompta· 
o projecto em debate e estou corto que 0 mente o s ~ u debtt '.', qual deve ser o proo&· 
fa rá cJm a devida jostiça. dlm,onto do Congresso Legislativo~ 

A commiss!o, ar. Prestcleote, julgou-se E ~onceder mo!atoria, tanto malS quanto 
escusada de pelllr rsclareotmentos ao go o p~taclonarlo ~ dagno de1se f~vor.. . Sa se tratasse de um tanccaonarao COJO in· 
v~rno porqua o rrqacrlmento do tanoolon3.· tuito fosso ., do prejuiioar 01 coft·ea elo 
r1o acha-se perfeitamente documentadt', ten ao d , 1 d c ri do a Secret!ldl:\ lfaa Finanoaa jusíUloado 0 cllta o, o pr, cad manto o ongresso ae a 
seu despacho ndlo exarado oom a deola outro, e o homtlde orador nlo estaria um ró 
raç!o de não serem abonada~ ao aupplican· in t nte a sd ~ftar da Camara llenevolencia 
te as imporhncias que pede, om virtude para nm runcotonorio de tal ordem, para o 
do disp sitivo do ert 124 do deo 942 de qual todo o rigo_r seria pouco. • . ' • • TPnho conolotdo. 1896, em qu~ o Secretarao das Finanças ba- (Muito bem 1 Muito bem 1) 
se:~a o segmnte despacho ([I): · · 

c A lrgislaçAo geral, subsidiaria da esta-
doai, noj caso omissos, não permitto o abo· Dl~CURSO PRONUNCIADO NA SE~eÃO D~ 6 
no de porcentagens aos tunccionarios deve· DE AGOSTO OS 1909 
dorea dll &loancto. • 

Sendo as im, ar. PresidentP, lt bem de ver 
quo o poder legh lati v o é o competente para 
resolver sobre o assumpto. 

Ainda para demonstrar a boa fé e a hono· 
rabilidado desse tuncc:ionario, poderei in-
formar ã. C mara quo elle, independente 
mento de QU:llquel' acto IP.&isla\ivo, está 
rneo;to con t ri n ui~õ ~ s para eliminar o seu 
de.i>ü o, tendo, ~>ind~ ha poucos dias, entrado 
par• s c ft·ea d Estado com a quantia de 
t rozcnto:; o taMos mil réis, dolluzidos de 
seas ? ·dcnados, para esso tlm, o quo tora 
contn bulrlo para qao o alcance real B('ji 
inrorior ao quo é allegado. 

Pergunt r!o, tal vez, os rue os illustrados 
collo Ih :- e t- RO pra:&o longo de 9 aonc s 
que o paticione.rio s Hclta para saldar o seu 
alcance 1 

Rc p i) J dcrci a r. a. escs . dizendo que o 
rrgim t- n ft ca l é p >r demais avcro o si o 
~o ter l e git~lattvo nlo vier ao oocontro do 
fXocutivo, uavieando as condi ÕOd do flln· 
cci nar o om qllhlquer emorgenoia critic111, 

11 s 1 á e1o utado, os seus boas equeatra 
d .·, , apur11 nd v :o todas as qaaniiaa do quo 
cl e puder di por para saldar o soa dêbüo. 

Eis porque o fan aoionario, qu , al iás, sen· 
\o·se h Jor .. ct o em sut consoiencla, vem eoli · 
c1tar da Camara não um perdllo, mas sim· 
plesmoote mor~ttJ ria pal"~ entrar coed quan· 

(REDUCÇÃO DO L'dPOSTO DE BXPORT.\ÇÃO DI: 
MAD'IIIRAEI) 

O 8r. Silva Portes (sem a revisão do 
orador):-Br • . ~residentP, pedi a palavra, 
para, em ligeiraa comicleraçõea, con\rariar 
o modo de pensar do illustrado colloga qtle 
me precedeu. 

Embora esteja do acco rd o com os &rgu· 
mo atos goraes que .:>nobre deputado expen· 
dou o'lm re laçllo la. conser vação das manas, 
dhirjo dos. oxo. qaanto ao modo pratico 
de eucarar esse assumpto de exporhçlo de 
madeiras. 

Estou de aocordo com s. O XI}. quando diz 
que devemos tomar precauçõ JS contra o 
desbaste. sem 111etbodo o sem regimon, das 
ma\tas do nos :o Est •do; mas divarjo de s. 
esc quanto a outros pJntos de su~ argn· 
meobçllo. 

Sr. Presidente, encaro a p ·o priedade sob 
doiij aspecto di1ferontes: sob o ponto de 
vista do domínio particoiAr o incorporada à 
oommunbllo, ao dominto collectivo. 

Encarada a quesC!o eob o ponto de "'ista 
do domínio oollecti v o, entendo, sr. Pr<Biden· 
~. que nlo faharit. ao poder publico com· 
p .teocia para eatabelecer regras, condições 
ou leia que venham rodear a propriedade 
de todas as garantias possiveiP. 

Sob o ponto de viata do dominio par\lcll · 
lar, relevart o meu illustrado coJlega que 



• 
eu declare, nlo estou ele accordo oom e. forem ezportaaaa para fina lnclcat·laea hlo 
ezc. quando dis qoe o direito de proprie4a· de te perder hulaente e con~ribuir apenas 
ele 6 lrreatirloto, é Ulimltaclo e ae ea"nde do para o adubo elo &ólo 7 ( PaJUa). 
oéo aos infernor. S. eso., pratico como 6, ba de reconhecer, 

O aa. Harroa n• Souu:-E' a phrase elo sem du•lda, qoe naquella1• ugiõas onde nlo 
direito romano. eslaiem estradas vlclnaee, oode nlo ezlatiem 

O aa. SILvA P'oaTa:- Bneontramoe a Umi eatradllB dd ferro, se devo facilitar por todos 
uolo derae direi~o na dlapoaiçAo clara e os m• dos o transporte du EDadtiraa até aos 
~tlva do 1 17 do ari. 72 da Cooatitnlçlo mercado~ coneut~~ido~s. 
Federal, que declara quo co direito de pr~· UM aa. DBPOT.&.Do :-Mas ex;ort&tlo util 
prieude mantem·39 em toda a soa plent- nlo é dovaataçlo. 
tnde, salva a deeapropriaçlo por neoeeaicla· O IR . SILv..a. FoRTES :-Mu nll ha do ser 
de ou uttlldacle publica, mediante indomni· com impostos posados Q onerosos que se 
zaolo prévia.. fará eaaa ezportaolc. 

Baata, por oonaeqoenoll, que eJ:iata nooea Si essas Z'lnas onde existem doa&proReita· 
aldacle ou utiUdade para o moniclpio, para da a essas grandes riquezas naturaea Juotam 
o Ba&ado oo psra a Uailo. pua qae o direi com dllthuldadea do transporte, olo devo · 
to de proJ)rle4ade eeja limitado e restrloto. mcs augmentar as soas dHftcuHadea com 

O ea BBITOR DB Souu: -Isso é argumento um regimen de Impostos opprea~or e onero· 
em meu favor. ao, qae virá fazer com que seja ainda mais 

o 88• Sn:;YA P'oRTB~: -Bawa contestando a ~tccentaada a pobreza qoe reina nas elas. 
aftlrmaoi.o do meu collAga qaando disso quo aes product-oras e nae clas•es roraea. 
o direito de propriedade é trroatrloto e nlo S . Presidente, a comt~~is Ao de Oroamen· 
encontra limit-es. to d sta. Camara compõe-ae do coll~>gas dia · 

Posso pronunciar-me Bêm ser om llogaa \inct~esimos e oompeto:1tos o co rdzenfo a 
gem teobnfca; entretanto, tenho a!l oxp es- defesa da emenda por olla apreseata1a, pro 
aõoit neoesaarlas para oaracterizu o meu cedo ea:-officio. 
modo do -pensar. 8 t~n. porém, c nv&n ido do que a modl· 

O sa. BBIT R DB Souu: .:.E' o jur utendi, da c noro\isada nes~a omonda é ve dadei 
fruenrli et abutendi . r amen'e util e noceasaria 

o sR . SILv .a. FoRTB3 :-Conf.Jrma declarei A derrubada das tnttas, sr. Presidente. 
om começo, discordo do meu illustrado col- em muit >s casos e~ lm~õ e cu mesmo já 
Jt>ga em -parte. tive oocasiAo do vErificar i t> o em mioba 

o m. BBITOB ne Souu. :-Folgo muito qao pro priedade sgrieola . 
v. cxe. teoha encontrado algama causa de E' a sim qoC', emquant mantinha as mlt 
util om mi nbaa consi~eraçoes. ta , om minba pr prleda e, o valor desta 

O ea. SlLVA FoRTB : - Ningoom mais do qao achava-se bem reduzido. po!'qoauto ellas re-
o homil e orador acata a optnilo do sons presrntavam um c1pihl mort<-, que n!o 
ooilegas. ci·cnlava e nio t ·uia Juero nem á minha 

O ~R . BBITOR ve Soo~A :-Isso até é ama I pos oa, como propriotario, nem o E tado. 
coasa uiomatica. Tive~ pois da devasta i-as, co vertendc-: s 

o ea. SIL VA FoRTEJ :- Respeito as convi· em pastagens para o deaenvolvimcnto da 
cções do todos até me~o. 1para quo as mi· iadustria pastoril, aprovei~ando li S madeiras 
nhas possam ser respeitadas. do tMihor modo q ao me foi pos ivel. 

Entendo que so devem empregar medide.s Não cogitei da sua e'lportatio p ~rqao o 
coorciti vas tendentes a pOr cõbro á. evasta· corte dellas, nss matt~" , a sua condoação 
tAo das mat as publicas; mas, em ~o tratan para a e tra:ia. de ferro e o tran porto nosta 
do do dominio prop lamento particnl•r, en· eliminam quaeeqaer lucro. que porventura 
tendo, sr. Presl ente, .qae nós, legisladores pndessem raatu ao prop riotarfo. 
eetadttaes, n!o temos competencia parares Já v~ v. exe ., sr. Presidente, quo o pro· 
tringlr o uso o o goso do aa. proprio:iad · priotario muitas vezes s inda mesmo quo 
E 9E&. oompet ncia llttingo já ao domtnio da 0 não qaeirs , 6 obrigado a per ar madeiras 
legislatnrb federal. de Ioi do um valor loestim ll.v .. l, que "Vã~ 

.Mae, ar . Prosidentt>, ou não quero dfsco tlr cootriboir apenas para o adub ., o para a fur · 
essa qof's t!o de direito do proprie ade. V c· tilidado do terreno, obed ecendo á 1 i immu· 
nho, ap '" na , declarar quo n!o diseor.to da t vol do quo a torra t odo con~omc. 
eommis ã de Or amonto qoand 
diminuição do i mp -- ato so re a cxp rtaçAo do O SR. Ss~~A YIGu&r Eoo:- V· c x está ar-
madeira 'por uma rnllo eimpllci . ima. que gu::non~ando mutto bem o com moita. cl~· 
ba da certbmo .te c~> l •r no eflpirit do ou reza. 
il'ostrad collcg , sempre orltericso o bem O SR. SlLV .~ FoRTE :-S u ront ari a t tJ -
ntonclcnsdCl. da as medidas quo pcs um oo t :a ar, do lo· 
~. pergonto fi O m~u distinoto compan ei 0 voao menos, o de envolvimento economico e 

de repre entaoã • rcsilfente em Caran~o la. iadu~tria l do meu Estad'l . ' portanto, do 
q o manitcstou-se b mbem contrario á emon· moa palz. 
da a commt s!o :-nas vast r.s o fron osa D . jaria reduzir todos o im postos que 
matta do nlle do M110hnallsú, quo cont,ti pe~am sobro o. lavour o sob ~o as indostrlaP, 
toem uma das maiores riquezas aclu os o f vorocon<1o, por todos o modo . o descn · 
faturas de Minas Gor ac . nes. as mattlls opu · vul vimen destt s; o si não t rd duzo em facto 
lentas o mag t sas e. exo. nunca t erá. ob or· o meu modo do poo &r é porq tenho sem· 
va o, nooca. to• é. notado madeiras ftois i- pro em mira cs intc rcs~ e superiores do E ·· 
ma , de qoalidado ineattmavol , que ai nio tadC'. os i nteresses g ~ racs da collec1i vidade 



e procuro aa bar al o theaooro· comporta ou 
nlo. a reducç&o de tal ou qual impoab. 

M•s, desde qne é a .commlaalo de Ocoa· 
manto, pela voa anctorlnda do at> u1 mem· 
broe, que nos vom diaer que o Estado com· 
porQ a reduco&o do lmpo to aobre a espora· 
çlo do madeiras, nlo serei eu quem de 
certo ae opporl á dimiuuiçlo dessa taxa e 
moito men~..s procurar~ ombaraoa!' a expor· 
'açlo desau m~&deirae, sob o prct. xto de que 
as nosflas mattae estio sendo devaatad•a. 

As madei ras ore3cem e te d&ôonv lvem 
n~taralme~Atc ; p i ~, DÓi bavemo•. com im· 
not ' os probibt ttv 11, concorrer para qne esaa 
(o Ate do r qu n deaappare;a' 

Nlo será p er. tive l.qoe DÓS apro vei t emos 
e aas riquezas do que slo opuleotad astDo& · 
s : s mat.tas e que aerlo substüutdas por ou· 
t•~t c: , no futuro 1 

Cllr t mentd que sim, sr. Presidantr . O re· 
gimen fl orcotal nlo h, 4o Re ftrmar em im· 
postos opprePsor ·F; a propriedade oi? será 
por ellt>s gar&ntid~; nlo. 

Ao o•>ntrario dtno, a riqut'n e a proape · 
ri ·•ado d·J nouo ~lorioso E t •do hlo de S:l ma 
nifc!s'er pujantr s, no dia em quo pudermos 
eliminar do nosso c rçameoto os impostos do 
exportaçlo. (.VuUo bem ! JftAto bem!) 

DISCURSO PR NUNCIAOO N.\ SR3SA0, DE 7 
DE AG STJ DE 1909 

(C. NCESSÃO DE R I!FORliU. Afl Rr•L DA.DO M .4.NOBL 
DE LE~Ocl 0UIMARÃRS) 

O • r. 811 va Forte8 (1em a revisão do 
orador): - r. Presidente, por par t J d" com · 
misslo de P e tl ( ÕOI', v ,• nh submetter á. con· 
llider.ac;lo da C.1mara d"s srs. Deputados um 
projeo'o auctorizando o Presidenlo do E ta· 
!! o "'conceder reforma com todos o~ veooi· 
m entoR ao solJado do I.· batalbA.o da Brigada 
Policial, M-tooel de Lom s Guimarles, por 
t er se i avdid do, quando em dlllgenoilt. 

Antes de el b rar o proj cto, a commfss! l) 
teve o maximo cuiiado e o mnimo eacru· 
pulo em enminar ·os documentos qne justift. 
cam a preten A.o desse servidor do nosso E:J· 
lado. 

Serviodc-38 dos meus p equanos conheci 
mantos sQbre a medicina, embor a reapei 
t&ncio a opinião do abalieados clinlcos quo 
e pronunui r am sobra a invalidez do r eque 

r .' n te, a commis Ao procuroa t ambem ave-
rigua-r si. de r ... ct ·>, 0.:1 terimentls ocoasio na · 

Oil l.h) so lda !o M•noel de Lom s uimar! es 
ora d m ,td • a tm;>o~ sibilital-o par os r· 
viço militar. 
Fe i ~ o r m , a. co:nmh Ao entea a qao 

a potiçAo mc t·r c !'r a J lntJ r voravt l 
mt'o te p I Cam n, mbora na f>. ti fdc1o 
rto ro llPraat o ·x:stam oh que dt- mon 
t rarn t ra ta r·,. a~ um oi dado que nli pri 

m u m1.1it I dit~oiplin , no x'l rci::io de 
suaa tu c cLs . 

Eo r t!lot • a I i l(&rant' a e o m'.l a 
m ilitares s inv <~ l l oi lir o m em Hvi : e 
mogo m po t' r o· o e tar qoe o u pph ao -
t ia alldo u Pe oro ~or vic:> 11 o E t•do, pru·. 
CIH.t do 11 to~t de v rri'idci ra b r~"ura que ju . 
ti llca m " n ~ r p ') lç o do u :n ,·é o entre o E o o 
pa~ a.i fJ o as us. C" I 11.s . 

. Caapre-iDe ~il~a dJser ' Ca•~rá qae a 
coaamüs&o concede a retor~ ao tuppucan· 
h no posto de aolclado e nlo :co podo de 
cabo de esquadra, a qne t .i o màaae pro· 
movido loco ap'óJ os aooncaotaenSoe que de· 
~tmlnaram a so.a lnvallilez. 

BnSretanto, a comiBlSIIo nlo opport. ob· 
ata 'llo a que a Camara oono.,da lbe a rBfor· 
ma no posto de cabo ele esquadn, at aaalm 
jolgatr d~ jodlça. 

o soldado em queatlo !.>I invaJHado (m 
dilJg<'DOI9, baiXOU »O hoapltaJ, tratou-se 81D 
Jolz. de Fóra, sendo prttJDoviílo a oabo de 
etquadra oor ao'o• d., bravura. 

Ha, porém, diA'erença oai se r ooneedida 
r6forma ao militar no posto quo occupava, 
quando &8 invalidou e naquelle ~ que foi 
promovido pr atoriormente, oomo remunera· 
çlo de fn\ coragem o bra-.ura. 

A Camllra, entre\anto, resol vetá. oaae pon· 
t> como entendl\r em 1 04 sabedQrta. 

NA.J qúer qu<', nem de leve, a co•miulo 
SE'ja acc1uada de nsar oe aubtcrfolioa e 6 
por Isso que, ez abundantta corar•. a.pre· 
sento, ni,tcta e J)erfotsamentl3 deltoead., a 
questlo • Camara dos &18. DeputadoP, aft:n 
de que esta, om seu alt<l cribrio 8 aabedo· 
ria, faca o q e ror melhor o o que for de 
justiça. · · 

(lla~ito bem ! Muito b1m !) 

Dl5CUR50 PR.ONU.S ~ I \DO NA 8883\0 D8 9 
DE AGO:STO D8 1909 

(OR~AXBNTO DO BSTADO) 
O er. Reitor de 8ou•a: -Sr. Pr.esi· 

denle, a p\\rio\ica cum~Dit&!·J de Orçamento 
o anno p ssad" jua\itlcou uma medada que 
foi conver~id• n' lei n. 3t6, de 1908, e que 
abonava aos del E' gados suxiHarea a dlarla de 
101000, quando fóra ele 6UiB clrcumsorl· 
pções. 

Venho agora, sr. •· Presidente, ampliando 
esse dispositivo, propor á. Camara doa De· 
pulados quo a abonaçlo dessa diarla aeja 
permanente, embora reduzida a 81000. 

Estio naturalmente na ooosctencia de to· 
dos os meus oollegas as ratões que ~nbo 
para propor ea~ modidcaçlo. 

8m primeiro logar, ha o precedente doa 
iospeotoras tcohntcos, qua têm ama diarla 
permanent e quer estejam ou niJ naa aéclea 
de suas clrcumscripções e v. exo. aabe 
maito bem, sr: Presidente, que ·o servi90 
p lioial não ooa:Jpilrta, como o da 1hcaliaa· 
çAo de en~:in CI, inlerrtlpçõ ~s. 

Dam is. ar. Presidente, é de miate t' re· 
muoora r b_m esse m oço:> que foz '3m o m . 
ior dos S lll O I ·dei s S··rv!odo n . a fun etõea 
m l!ndrotHI" de voh. r p 4 s gorança o m-
mum. 

• oa:c. c :n pr bonde po1! it.amente, sr . 
PrPbideot •, qu lS ve uoimento actuttea des· 
es (unccioosr i iJ f Ao os m is p~&rcimonic· 
o ; que s ~rviço pol.clal accllrro ta via· 

gen que occ ~ sionam despe a não 1 ó do de· 
I gado li Ut tllar como taa: b··m do seu uorl· 
vAo e ordenança, e 's vencimentos nlo dlo 
p!L ra Et sas di poodios. · 

L • R . J . l > P'RANQ : - E~ee3 alo faltos JIOr 
conta da Chofta de Policia. 



por cwnta elos delegados. que IBtls dlreoumente repreeento n11ta 
o SB. SIL•.A. Foa:ra: - Nlo; alo teltoa I nlelpfo ele Santa Luzia elo Rio daa VeDlal, 

0 ·11• 'Jut:D.aL Pmnu: - Bm om aenlço Ca• ; e eu me aenUtla abalAdo e lndl~ 
poUclal no meq monlciplo o. eacrlvlo gaa· meamo ·de repreaenur: a !egenclarla Urra ele: 
~u !41000 e q·uan4o requereu p1gamenso o C, , li nlo Uvesae a ueceasaria ao agem de 
governo r6 lbe paaou pela qualia parte_. vir d~ftntr minha aWtode lran~meo~ oon· 

o n. HBlToR DB SllUBA. :- O aparte de v. traria A. canelldatura do ar. Jbrecbal Hermu 
exc. é a melhor reapoata ao do nosao lUoa· ela FoDieca A. prealdeoola ela Republfu. 
trado collt>ga ar. Joio França. Reapondendo ao cllecurso do ar. ttepotado 

o que a policia paga elo aa despeaaa com Joio Fnnç~at diaae o noaao dlaUncto oolltp 
clllfgenclaa e nlo 8./J de allmentaclo doa fon· sr. Nelson de Senna qoe, pen~o, repreaen· 
cclonarloa e outras lnevltaveta em vtagena Uva a oploilo da Camara e !aliava C\>mo 
ele aervloo policial. cleacler• da malorll ••• 

0 BB.. AlaiBRICO LOPBS:- 0 que O Estado O IR. NBLSOJ.f DB Samu:- A Oamara nlo 
paga slo as oUbtaa que vencem e . Isso pela tem cleadeu e continua a nlo tel·o. O que 
quarta parte. ba aqolé malo1 ia pnfatamente acoenloada 

O t!B. HBlToR DB Bouu :- Sr. PresUente, é .nesta queatlo de succes~lo presidencial. Por 
lndispenaavel em fonc\lo de ta•anha im· dt Jegaolo doa meus colle1aa. tive a honra 
portaocia, que oe fancctonarioa tenham inde· de reaponder ao meu ct llega depo'tado tr. 
pendencia para eurcel-a e eBsa indepen Joio França, secundando-me o ar. Heitor ele 
denota, mau grado a probidade doa noaaoe S:mza. 
tonocionarioa, só F6de exh\lr dfioazmeate O aa. ADoLPHo VIANNA:- V. ext'., entre· 
qua.ndo os pozor mos a 11lvo de todas as ne- tanto, dbta fallar em nome da maioria-ab· 
oeaetdades ••• (opoflldo6). solota dettta Caman e eu jul1ava. •• . 

0 IR. NBL'.ION DB SENNA. :-E nem podem 0 BJL. NBLBOR D• 8&NNA:-Fllllel em-nome 
ser exeroldts dig.namonte taes cargos. da maJorta com o appmuao da Camara. 

O &B.. HaiT R u Souu ... como convem ao (ApoladM). 
preattsio e etr•cacta da lei. o ER AooLPHJ VIANNA... que o ftlease 

O 1 a.. A MEIUCo LoPES :- Pena é q ne a emen · nf'ate caracter. 
da de v uc. nlo seja geral. o eR. HBIT ... R DB SousA.: -..:Nesta quedlo 

O f R. HBITOB. o• Sou .. A :-Pen~o que a Ca ba de ftloto maioria at.soluta na Camara. 
mara dos srs. Deputados aoeeitando a emen O fB.. ABoLPHo VuféN.&. : - (di.rigibdo·ae 
da p rovidoocíará. para que os fnncclonarioa ao ar Nelson de Senna) v. fXt. alftrmou que 
encarregado• de sobrevelar a ncBta proprle· o depulado Joio Franoa era o unioo que ae 
dade, a nosaa "Vida, ténham asaas garantias levantava contra a oand.idatora elo mareobal 
matenaes que carecem Pllr& desempenhar Hermes. 
com oorrecÇ&o e com protlêuidade 01 seus o sa.. NBLBON n• S&NNA. : - E até aquelle 
deveres. (Jiuilo bem; 1íf "o bem). momenso era. na verdade. : o IB.. fllELSON DB S~'NA. :-Poltcia mal paga o SR. AD:>LPHG VIANNA: - E v. esc. era 
é policia que n!o reprimi>. (Muitõ bem; mui· tambem o unico que vinha tallar a f•vor de 
lo hem!) · b i candidatura. o &B.. Jol.o LuBoA. :- Com delegaçlo de> 
DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 2 todoa n63. (Crusam·te m14,i~o1 apartu. Pal· 

DE AG03'00 DE 1909 ma.r na1 gallritu. O w . Pre.rirünUfa:uoar 
cu tJ1mpano.r e reclama atünçclo). 

( CANDlDAT CRA.S PRBtiO&NOIABS ) 

O I!Jr. Adolpbo VIanna: -Sr. Pre· 
sidentl', nlo venb,Q fazer om dta.orso. Che · 
aando bootem a esta CapitaJ, e sentindo-me 
Uoda ·f•tigado pela vi~gem eo nlo poder ia, 
certamente, preparar-me para bC'je, de me· 
mento, pronunciar um diacoao eobre a me 
llndro i alma qnesu.o das candida~ona pre· 
aldencias da Republica. Lendo, entretanro, o 
mantf, ato que c a srs . congresabtas dirigi 
ram .ao povo mineiro, e tendo eu recusado 
ainba aaetaoatnra a eFs~ documento polttt 
co, jolgo.mo no dtver iudeolin vel de trazer 
a conhfcJmento publico ae razões que .me 
determinaram .ene proeedimenw. 

Humilde rerreaemante da S. • ciroomseri· 
pçlo eleilora do meu Estado, obscuro man· 
dau rio d , livre ti generoao povo de Mlnaa 
Gerau, fU :alo me julguei baatante aucto· 
rizado a as60I!Dir tlq grave re ponaabilidade 
sem primeiro oovir áquellea que m~ eltge 
ram dep.atado 10 Oonareno )IJneiro. 

Veoho, JIOiém, ar. Presidente, de co'Vir ta· 
lar om po-.o que se levanta em algnUleaüva 
e nobre a\titude pela relvindiaaçlo de aea 
direito ele repreaen&aç!o. Reftro-me, para 
nlo citar a. maioria do 6.0 diB&rlcto, ao DIU · 

A. C. -48 

o tR. J.YIIl• a~Mss: · ~ ouoamoa o nobre 
deputado qu~ falia em nome do povo. . 

0 SR. ADODPHO VIANNA: - Em nome ·do 
povo sim, sre Prealden~. untca vontade so ,. 
berana que reapeifart-1 no cleaempenbo 'de 
mt-o mandato: 

Venho, ar. ·Preai'dente, apenaa dec-larar oa 
motivos por qoe nlo aocettet a candidatara 
do marech.I He,.mes. P'tl o convenoidamente:· 
primeiro porque eata candtdatUJa nlo repre·· 
senta a vontade do monicipiJ de que aoo 
mlia direc,amente maodatarlo net'h eaaa e 
ao qual procurei ouvir antes de dllr o ae1i. 
voto dectslvo nesta qutetlo. . 

0 SR. ABISTvTJn.B DUTa.A. :- Maa V. ezc. 
nlo representa aqui sómente oa JDODiolpio, 
repreaenta oma ctrcom·acripçlo. · · 

0 llB.. ADOLPHO VIANNA: - =~v. 1ezo. DIO 
pode isnoral' que a maioria doa monioiploa1 

da 5. • circomsoripoJ.o têm .fe declarado con· 
trar i o à. oand.idatora Hermes. o. I! R Jol.o FB.A.NçA :-Nio h a negar easea· 
taotoa •. Os jornaea, diariamen\0, raalatram. 
essas declarações. · ' ' 

O sa.. ADOLPHo VIANNA·: - O proprio •111· 
QaB Oeraeu, que é o oralo of1lolal doa po ••• 

. rea do Estado, nlo aõcósa adlieâões A. :ca~ · 



4oo 
4idatora Hermes 'Partidas da maioria dos O SR. 1ol. '> lnBoA :-Eot!o os generaea qae 
a uniciptos da 5.• oiroomaoripçlo, qae, na I se manifestaram c mtra a caodtdato.rt. Her· 
aoa quasl tol&Udade, poeeo afftrmal o, elo me~ não representam ~ von\ade do uer· 
francamente conn•arioa a esssa oandida oi~? · 
tora. O SR. ADlLPHO VIANNA :-Responderei di• 

Dígo mais: desmentem a vontade do e lei · zenljo qne v. v. eictt. estio na Capital, on· 
torado, n!Lo siLo genutnameote representao· vincfo, apenas, a palavra do governo; nio 
tes da 5. • circomscripol.o aquelles que, di· andam ahi pelos municípios, como eu andei, 
vorciados da opiuilo de aeos elei~rer, acoai oovloelo o povo. 
taa a candidatur~& do . marech~sl Hermes á Posao asseverar que iodividaos qae nonca 
presidenoia dll Republiott.. se levantlram contra t s situaçõ e politic~a, 

O f R. JoEB' ALVBi :- De minh l parte v. subservientes até aqui,Je?antam -se hoje para 
eJO.c. nada tem quo ver com isso. Soa re r,>roteatar energicamente con\ra a candtda-
prea ntante da 5.• circumscripçlo e assumo tora militar, qu J não acceitam em abso· 
a responsabi lidade na minha opinlio. luto. 

0 fR, ADJLPHO VIANNA:- Responlfarel a 0 SR. JOÃO FRANOA :- Apohdo. E' eSBa a 
v. ex • dizendo apeo11.a qoe o Pará. tem se attitude do povo em todos os recantos de 
mani!estado contrMio a e11sa candidtlra. Minas . 

O SR. Jo B' ALvEs:- Nlo, senhor. o Pará. O "R· AD:>LPH VIANNA: - E' nobre essa 
nllo se !ará. rep!'esentar na Convençlo de 22 &ttitude do povo. Entendo que n!Lo ha cri· 
de agosto. lenho documentos em que se me me algum nessa attitu se dos nossos ~atri 
afd rma o cooturio do qu" diz v. exc. cios, maaHe. tando livremente as suas 1déaa 

O SR. ADoLPH l VIANNA: - Eu quizet a que contra tal candidatura. 
v. exc. ex'libiase aqul esses documentos. Nem isso depõe oantra o ar. Bermee, qne 

O m. JoFB' ALvis:-São cartas, e eu não ê. inoontestavelmente um marechal distin· 
tenho auctortzaçAo para exhlbiJ -as em pu· ctisatmo ••• 
blioo. (Trocam -se outrosparus). O sa. lol.o F'RAN~A:- E' om bom mare· 

O SR. PaasioBNTB: - Attençi!.o! Peço aos chal, um bom mtnistro da Gaerra . 
srs. deputados ouvirem o orador. O SR. AooLPHo VIA.NN:A. ••• um homem qae 

O SR. AD LPHl V1&NNA:-8r. Presidente, terá. todas as qualid11des dignas para orga· 
sinto ser ubrlgado, em virtude dos apartes nizar o exercsho, mas cuja candidatara o 
de meus collegas, a estar divagando, sem povo recusa, como poderia recusar a de qual· 
entrar no ponto principal da qoeatio qae ê quer oivil . 
apresentar os motivos por que Dlo accseit~l O SR. JA.YMB GoMEs: - Eatio vamos dei· 
a candidatura H"'rmea. xar isso para. o dia 1. · de maroo. 

E!D 2: Ioga r, devo dizer que nllo acceitei O SR. ADOLPH > VIANNA. :- Entretanto, to· 
essa candidatara pela meneíra por que ella ram v.v. exos. que \rouxeram essa qoestlo 
toi apre,entada á. Nao&o. para o seio da Camara dos Depu'-dos (não 

Vv. axcs. bea sabem co.,o foram precipi· apoiado• gerae&) . 
tadameote convocados oa delegados dos di!· o SR. JAYMB GoMES :- E' o contrario pre· 
ter entes Eattdos da Republioa, muitos dos claamente do que v. exc. atftrm•. 
quaes ni!.o podiam desempenhar a sua re· o BR. Jol.o ft'RAN~A. :-v. v. ex os. falaram 
presentação nem mes mo por te1egrammas. como deputados, aesignando am manifeero ao 

A adhesllo de Minas mesmo, oomo ê a&· povo mineiro. Para f•t'r no caracter de de· 
bido, foi resolvid• em tres dias. patados, entendo que o logar propicio ê a 

O BR. JoÃo FRANÇA.: -o povo nlo foi con· tribana des~ Camara. 
soltado antecipada•ente. O SR. NBL<JON DB SENNA: - Vv, exos. po. 

O sR. Jol.o W3B >A: -0 povo é consultado dem falar e a nome do povo contra a candi· 
no dia do pleito. datara de 22 de Maio; nós, em maioria, não 

o sR. ADOLPHO VIANNA : -Como ia dizendo, podemos tasel o I 
sr. Presidente, não acoelto easa candidato· O sa JAYKB GoMBi:- Ap,iado. Ss.·excs. 
ra, pora_oe a aoa indicação não partio do se julgam com essa pretençlo, pa recendo 
seio do povo, e tambem, porque nlo so !los qae nos querem tirar esse direito ! 
Impõe, absol11taaente, agora, uma candida· O sR. ALoLPHo VIANNA :- Vs. excs. fala· 
tora milita&r, porquanto temos de ha moi~ ram como depotados. 
atravessado a pbase proprlamence militar o sa. JAYMB Gor.ms : - Nlo trouxemos 
da ceotralitaolo do poder e temos attiogido para o recinso da Camara essa qaestlo. 
já, de ha moito, a phase da prodnco&o, da O &R. AnoLPHo VaNNA: - Troonram. sob· 
agr;culto.ra, de indnetria e de commercio. screvenilo um manifesto, no oaraoter de de· 

Seria retrogradar, ~cceUarmos uma can· potados qoe alo ao c.:JngresJo Mineiro. 
dldatura militar no momento aotaal. o eR, JAYMB GoMas:- Vv. exos. Tinha• 

O sa. JoÃo h.A.NQA :-Apoiado. a imprensa para fazel o. (ApoladN). 
O sa. ADJLPHo VIAmu:-Por mais qae se O sa. 1ol.o FRAN:A:- Para falar, como re· 

queira at'aatar de Hermes da Fonseca a can· presentantes do povo, ê eate o Jogar. 
didatura militar, ella nlo se allivia absoluta· o sa. PRBsiDBNTB : Attentão ! A hora está 
mente dessa qaalltloaçlo, porque olla o ê, a terminar. Peço aoe ars. deputados que nlo 
ele facto. interrompam o orador. 

A oanclidatnra Hermes foi levantada como o aR. ADoLPHo Vu.mu :-Sl'. Presidente, 
elemen~ forte, tendo o apolo do exercito oomo v. exo. vê, os apartes com que me 
brasileiro para su1fooar a oplnilo publica honram oa meoa diatinotoa collegaa obrigam· 
que a isto se tem mostrado insubmissa. me a interromper a cada puso o mea dia· 

O sR. JAYMe GoMss: -la~ é o que dls "·l corao qae se cooaütoiria, apenas, de meia 
exc. l duzla de palavras, definindo a minha atUta· 



do contra a candidatara Hermes, tom, abao · 
latamente, preteuder atirar nenhom repto 
aos nobres 4epntados. o a~>.. JA.. YD GoMas: - Nlo podemos deixar 
de contrariar o modo de ver de v. e:s:c., por 
qne v. exc. vem como qne pretendendo tirar 
ã maioria o direito de falar em nome do,o•o. 

o •a. AnoLPHO VIA..NNA:-Entendo, ar. Pre· 
sidento, que nós aqoi ~moa delega!!lo ape· 
nas para trabalhar peloa interesses tto povo, 
conteccionando·lhe ao leis e nada tinhamcs 
qoe ver coa a candldamra Hermea (muito 
llem! apola®l) e qoe esta qoeatlo não de· 
veria ter sldo agilada nesta Casa. Entendo 
tambem qoe desmentiram o seo mandato os 
deputados federaes que subscreveram o ma· 
nlteato indicando o nome do marechal Her· 
mea á. preaidenoia da Republloa ! 

O Congresso Mineiro, soo o primeiro a 
•onfesaal-o, nada tinha qoe ver com essa 
candidatura; mas, ema vez qne se me vem 
truer um mantrea&o para qoe eu o enbscre· 
veaae como deputado, julgo· me no dever de 
prestar estas d Jaragõea da tribuna da Ca· 
maras 

O ea. JoA.o FRANÇA:-Apolado. Penso como 
v. exa. 

0 f R. NaLSON DB SBNNA:-0 Congrasso Mi· 
neiro nlo se manifeawu; manitestaram·se os 
deputados pela imprensa. 

• 0 SR. ADOLPHO VU.NNA.:-Esses deputados 
nlo tinham deh gaçlo especial do po,..o para 
indicar candidato á. presldenola da Repn· 
blica. 

0 !R, NBMON DE S~~NNA:-EV, e:s:c. atem 
para vir protestar 1 

0 SR. ADOLPH'> VIANNA :-Tenho, 
0 SR. NeLSON DB SJINNA:-H:s:hlba eesa dO· 

Jegaclo. 
0 SR. ADOLPHO VIANNA:-Tral ·a el amanhA 

para moa,rar a v. exc. Mais de metade dos 
mnoioiplos qne represento já protes1t\ram 
contra essa candldatnra. 

0 SR. NBLSON DB SBNNA:-Pois nós trara· 
mos a v. exc. a votaçlo do eleitorado no 
pleito de 1.· de março: coroa de 180.000 vo· 
tos. 

O sa. PRBSIDBNTB:-Advlrto ao orador qne 
a hora está. eago~&da. 

0 t;R, ADDLPIIO YIANNA:-Nesle 0&80, peçc; 
licença para continuar amanhl. 

0 fR, PRBSIDBNTB:- V. exc. pode pedir 
prorogaçlo . 

0 fR, ADOLPHO VIANNA: -Prefiro, sr . Pre-
sidente, ftoar com a palavra para continuar 
amanhã . 

Das galerias par'e ama sP.Iva prolongada 
de palmas. O sr. Presidente faz soar os 
tympanos declarando que as galerias ntlo 
podem se manlrestar. 
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Apresentação ....... ~ .. .......... . ............. .. .... . ............ . ....... . ........ .. ........ . 
1.• discussll.o-pa s . 11 e . . . ....... . ..... . ....... ... . .. . .. ......... ... . .. .................. . 
1.• discu.ssão-pngs . 151, 163 e . ................ . . ..... .... . ..... ... .. . . .... .. ........ .... ..... . 
3.• discussl1o -pags. 183, 206 e ... ........ . . .. ...... ..... ..... .... . ... . ...... . . ....... . ...... . . . 
Redacção final-paga. 231 c . . ..... .. ..... . ... . .... . ..... ... .. .. . . . . . .............. . ....... . .. .. . 
Emenda.s offerecldas pelo onado-pags. 3U, 347 e ... ..... . .... . ............ .. ........... . 
Redação' fina l - pags . 376 c. . . ... .... . . ....... ... .. ... .... ........... . ... ... . ............ . .. . 
~. 66 -(Auctoriza o govcrnQ do Estado a conceder licença a diversos serventuarioa de 

juatiç.a)-Proposiçüo n . 40. · 
Apresentaçao .. o •••• •• •• ••• •••••••• o •••• •• • • • • , •• • • ••• ••• •• • • • ••• • •••••••••• •• •••••••• , •• ••••• 

1.• dlsewaão- pags o 120 c .•..•. .• ' •••. , .•• . ••. ••.... , •..•.......•....•. . ....••.•. ,o ••••••••••• 
2.• disct.Wio-pags . . 134, 138 o •••• •.•• ,, , , •• •••.. , .•..•. • . •.•...••• . •••••• . ..•••• .•••••. , ••• 
3.• discussão-pags . 156 e .. ... , • . . , . •....• . . .•••...•.•.••.•.•.••.•..••.. , .•• . ..... o •• • ••••••• 

Redacção final-pags . 184 c . .. .•....•. . •. . . . . . .. .. ... . . .. . .• •.. • . ...•...• ••. . ....... .. . . , .••.• 
Emenáaa olf, recida.s pelo . enado-pags. 354 ~e .... .... .. ..... .. ..... .. .............. . . .. .. .. . . 
Rcdacçlo final . . . .....•....••• . ..•..•..•....•. .•.• ... . ..• . .•. . ....• ················o· ········ 
~. 67-(Mand& abonar ao fiscal Arthur Ferreira da Cunha as quanti:lS que deixaram de 

ser computada.s pela Secretaria das Finauças e concede ao mesmo sr. morat<l• 
ria para liquidar seu debito-Proposição n. 41. 

Apresent çllo . .. . .. ... .. ..... . . ..... . . . ... . .... . ..... .. ....... . . . .... .. ... . .. . .. . ........ ... . 
1." discussão. o •.• • o •. •••• ••••••••• •••••• •••..•••..• •. .••• , •• .•••••.• •• •.•. o. , •.•• •••••• •••• . • 
2.• d'c:cu.ssão-pags. 156 e •• •• . , .. . , •...•.•..•• , .... .••.•..•..•..•.•••.. o. o .•••• o . ••• • o •• •• ••• 
3. discuado-pags. 104 e . . .. • . .••..•.. o., • • • ••• •• • •••••• • • •• .• • •••••••• •• ••• • ·········=· .. .. . 
Redacç!l.o flnal- pags. 230 o .. . . .. ...... . .. . .......... . . ... ..... .. . .... . .... . .. . . .. . .. . . . . . 
Emenda offi recida pelo Senado-paga . 327, 335 e ......... . .. .... ... , ... .. ... ... ... . . .... . 
Redacção flinal- pags. 351, 352 e . ...... ... .... ... .. ... . ................................ . 
N. 68-(Fixa a rorça publica do Eatado para o exerciclo de 1910)- Proposição n . 43. 
Apreaentaçlo . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . . . . • • • • . . . . . • . . . • • . • . .. , .•.••••••..•. .. , •.. · •• . . •..• . 
1.• diacuaslo-pags . 137" e •.• .•. ••.•• . ••.•..•• . . •. ..••••. . .• . .••.••.• , . ... .. . , o o .• • o •••••. •• •• . 
2.• discussão-paga. 173 e •........• .. .•.•. o .•• .. •••••••.••..•• , ••••••••••• ••• o .•• ••• • o •• •• •• 
3.• dilcrisslo-pagso 215 e .. •..•.. ... ••• , .••..• . .....•• o • •••••• •• ••• •• o •••••• o •••• • • ••• •• • • 
Redacçilo flnal-pags. 259 e .. . . . . . .. .. .• . . . . . ... ...•....••• ••.. .•. .. ••.•• ...... . . •• . .• .• . • •· 
Emendas offerecida3 pelo Senado-paga. 34-4, 352 e .. .. .. .. . ........ . .. .. . ............... . . . . 
Redacçilo flnal-pags. 37;1 e. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . ·. ·• · · 

71 
116 
292 
321 
362 

77 
116 
118 

. 140 
174 
362 
376 

101 
128 
H o 
174 
198 
362 
376 

103 
128 
293 

Ul 
118 
174 
218 
260 
36! 
380 

IH 
128 
140 
175 
198 
36! 
380 

116 
1&4 
174 
218 
232 
345 
362 

129 
HO 
198 
232 
260 
362 
376 



o 

N. 69-(Deelara isentos da Contribuiçllo annual de 2:000$000 os estabelecimentos equip~· 
rados aa Escolaa .Nonnaea do Eau.do)-Pro~çlo rn : 47, 

'PAGIN.\.1 

A preaentaçAo. • • • • • • . • . • • • • .... • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • • • .... • • •. • ... • • •• • • ... • • • • • • •• • •• • ..... • • . • • •• • ... .137 
1. • discuasao.. . • • . • . • . . . • . • • • . • •• •. •.•.•••••••••..••.•.• ·'·. . • • .• • • • • • • • . • • • • • • •• • • • • • • • • • . • • • '110 
2. • diS<!USsAO -pags. 1-54, 186 e. •• ••• ·,.,, · .. , •,' •.. , ,,, • . , , , , , , • •.,., •.,,,,,,,,, ... ,,,,,, • 198 
3.• disculllll.o-pags. 204, 311 e . •. ..• . • • . • . • • • .• . • • • • • •• . . .•• •••. •• .... ... • • . . . • .... • . . • . . . • • 321 
RedacçJlo final- pags. 322, 330 ·e . ..... .• . ... . • • .. .. • • • .... • • • • . .. • •• . .. . .. .. . . .. • .. .. .. .. . .. 362 
Emendas otrerecidaa pelo Senaí:lo-pags. 388 e .............. r•... .... . .. . . . .. . ..... .. .. . ... . 391 
Redacçllo final-pags. 401 e..... . • • . • .. .. . .. • . • .. . ... .. ... • . . . .. ... . • • • . .. • . • . .. .. .. . .. . • • • • • 403 
N. lO-( Reduz o imposto de exportaçllo de minerios de ferro)-Proposição n, 44. 
Apreaent.açllo . .... .... ... .. . .. .. . . • .. . • . .. . . .. .. .. .. . • . • • . .. .. .. . .. . ... . • . . . . . .. •• .... . . . . . .. . 140 
1.• d.iscll&IA.n..._ .............. . . ........ , .. .... - .... . .. .. ·-....... .... ..... • • ... •• • ...... ... • • • •• •• • ••• .155 
2.• discussilo----paga. 183, :206, ril8 !e .............. r. ···-· ····· ·~ · .......... _ '''"'''''""''' '132 
3. • discussao.-pag.a. 2.5.M, .283 e................................ . . . . . . . . . . ... .. . . . . ... . . . . . . . . !92 
Redacçilo final ~ ............................. . :·•oo•• .......................... _ ..... . . ._...... "293 
Emendas oiferec1das pelo Senado-paga. 345 352 e ...................... . .. ~.-............. '31!12 
~edacçllO Jloal ..• ··-· •••.•• , ••.• _ ..... , . • • • • . • • . ••• . •• • • ••• • •• • • • ••• • • • • • • ... ............ •• ........ . • • • • • '"3'70 
N . il-(Auctoriza o ~reaiden1e do ,JiAtado .a .conceder llDll aciu'les .profeuorea pri.maEios .da 

Capital, o IUJ8maD.~ de 10-0{171 aobte .os bJII!pee.tPlOI .voacim.e.nt~) . 
ApresentaçiO ................. ..... ......... ·-· .... ... . _ .... ... ~··· ........ .. ~ .. .................... ., ............. 1"\.,... 1.5-' 
1 • discuSSll.o-paga. 167 e . .......................... . ................................... .. ~., ... 174 
2 • discussllo .• -...... . . - .................. . .................................. . .... . ..... ····-- .406 
N. i 2-(0rça.a receita o fixa a despesa do Estado, para o exeréiéio de 1910)-Rroj>vaiçJlo n .. ~. 
!Apresentação. .. ... . . .. .. ............................................ ~ ... ~ .......... . ~... '!57 
} .. • d.iscusaAo-pa.ga,. lit& e .............................................. ...... ...... -·~ •••• ,. •• '198 
2.• discussll.o -.pags. 206 226, 232, 233 e ................................ .,. ... _ .. ......... •••• :.260 
3.• discussão- pag3 . . 267 e .... ... ........ ............... ~ .... ...... ...... - .. .......... ..... !!94 
'Redacçllo final. .. . ..~ - .. .. . • .. .. ..................................... ... .,. ............ ~ , . '301 
Emendas .oflerecidas pelo Senado-; paga. 354, 36~, 36!4, 386 e................................ "389 
Redacçoea tinaes-paga. 393, 399 -e ••• • ••.••• ~-··-·.. ... ••• ... .. . • .. • •• .. .. • • . • • • • • ... • • • .. 403 
rN. i3-;(Crêa. annexa á Directoria iJa Agricultura, uma -.euao de flscàliaçlo iloa generoa 

alimentícios e 'bebidaa alcoolicaa), 
cA preaenta~Ao. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . .. . . . • . . . • . • . • • • • . • • • • • • . . . . . • . • • . • . • • ._. • . . . • • ... • • • • • • 162 
1.• diacusaão-paga. 186 e.... . .......... . . .. . . • . •. • • ... . .... . .. • .• .• • • • •• ......... ... • • .... • . • 198 
.2.• discussllo-pags. 311 e.............. . ..... . . . ........................... . ......... ......... .f!22 
:N. i4 -lRrgula a refórma dos officiaes e praçaa da .Brigada PollciaU-Prqpoa~ção :.n. '51. 
Apresentao,;ilo ............................... . .............................. ~......... ....... 174 
1. a di.acuasao . . . . . .. . . . .... .... - ··· . . • . ... . .. . . • ..... . . • . • • . • . . . ... . • • • • • •.• • . • . . • ... . • • • . • • • • • . • • • • . • 1.99 
2.a discussão-paga. 283, 309 .e ... ... ... ... ....... ........ -•••• ,, , • . • •• • • • • • • .••.•••. •• • • •• • • • •.• • • • • '821 
3.a discussllo-pags. 3tl, 33-i e . ............................. , , .. .. .. • . .. .. ............... .•• • 345 
:Red;scçJ.o flnal-pags. 350, 352 e. . . ..... . .................................................... 362 
.Emenda offerecida pelo Senado-paga. 392, 402 e ........................... . ................. , ~ 
Redacçiio final ........ . .... . .............. . ....... '""·.- ..... .. .................. , . ••• , , , .••••.• 4()5 
N. i5-(Modifica a organisaçllo do Gymnaaio Millelrô) . 
Apres ·ntaç o ..... . .... ...... ........ .............. .. . ............ , .• , , .• •••..••• .••..•••.. , • • •• • 19-& 
1. a discu.aaão O • e e O e t 0 O 0 e e • e 0 0 O ' e 0 • 0 O • 0 O O 00 e 0 O O e O e e • o t • O e O e • e e O • O 0 O f 0 0. f. I •• • •• 0 O • 0 e O 0 •• e e 0 e te 0 218 
2 ... discussão- paas. 231, 261, 267, 286 e . ............ , ........ , .... , ....... ... . ~ ......... ·,. , '292 
S.a discussão-pag3 306, 311 e ............................................... ,...... ..... • . • 821 
Redacçllo flna l-pags. 329, 3-'H e .. . ......................................................... , 362 
N. 16- (Auctoriza o governo a garanti r juros a um Banco que se fundar no Estado pa-ra 

operar aobre credito agrlcola)-PropoaiçAo n. 50. 
A.preaenta.ção ..•..• .. . • . .••..•.•••..•.... .•. . ••••• ••.••.•••••• ~, ,.,, •••.•.••.•••••••••• . , • • 197 
l.a d.isc na são •• •• , ••••••••• •••• , •••••• • • ••••• , , , • , •• , •• , ••• , ••• •• ••••••••• , • , • , • , •••• , •••• , • , , , 232 
2.a discuasJio- pags, ~9, 276 e .•. .•••• .•• ••• . •••. ••••••••... , ••••• ••••• .••.••••• , •••.•• , •• , • ~ 
3.• discuasD.o-pags. 307 318 e ................ . ............ , .•..•••••••••••••••••••••••••• ,.. 821 
Redacç.Po fi nal --:pags. 938, 339 e ... .... .. . ....... . ................................... ,, ••• ,,. 862 
Emendas offeree1da.s pelo Senado-paga. 388, e .••••••••••.•••••••• ,,, •••••••• ,,...... . ...... 391 
Redacçoea flnaea- pags . 399, 400 e .... . ... .. ....... , .... , . , , , , ....... , . ...... , , ••••• , .;.. •• 403 
N. 71- (Regula, no Estado, o exercic' o da pharmacia). 
Aprese c ta..c;Ao ••••• ,.. . • ••••••• • •••• • , ••••• , • , ••••••••••••• , , •••••••••••••••• , • • • •• • • • • • • • • • • • :!04. 
1. d.iacoss.Ao-paga. 274 e , ..... .. . . ..... . ........................... , ••• •• ,, ••• , •••••.•••. ,.. ~2 
2.• discussão, .• , .... . ... . . . ............. . ................... .. ........ ,.. ••••••..• ... • • •••.• . • ::111 
N. i (Auctoriza o· gov•arno do Estado a estabelecer medidaa relativaa ao eatudo doa 

meios prophylaticos e cul'ati vOII da febre aphiosa e de outru epizootia.s) -
ubstitutivo do de n. 64. 

ApresentaçAo .....•••. ~ .•. • •• . •. . .• , , . .• , ••.• .•• : • .••. , ••• .• ••. . •• •......• .... , ..• ·' . .. •.. . . . • • • '212 
0Jecusslo de preferenc~a-pags . 251, 283 e..... ... .. . . . ....... .............. ... . . .............. 292 
N. 19. - (Auctoriza o Preaidente do Estado a conceder reforma ao soldado Manoel de Lemos 

Ouimarllea). 
ApresentaçAo .................. . ........ . . . .... .. - ... - ...................... . ,......... ~1-i 
1. • discusallo-paas. 263 e.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .... .•.•... . ..• . . , . :'212 
2. • discussllo-pags. 282, 309 e.. • .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .... . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 1121 
3 .• discussJ.o-pags. 32 , 338 e...................................... .. ...................... .845 
Redacçllo ftoal-pags. 350 352 e ....... ... . .. .. . .. ..... .. .. ....... .. . . .. . . . u .. .... .. ..... .. 362 
N. - (Approva as contas doa exercicios de 1 e 1908 . 
Apre~entaçllo .. .. ... ·.. .. . ...................... ...... .. ...... .. ... . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. !59 
1. · d1scUEsllo-pags. 283 e.. .. . . ... .. ..... . ................ .. ... .. . . .. .. . .. .. ... ......... . . . .!9'2 
2 · di cussll.o-pags. ~3 3!1 e ....... ... .......... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. 321 
3. · discussão pags. 329, 338 e........ ... ........... ..... . .......... . .............. .. ... . ... . 345 
Redacçllo flnul-pags. 3'";)(), 352 e .... . . ... . ... , . . ...... .. . ...... . ~·.................. .. . .. . . . . '8ô2 



[IX 
) 

PAGJNM 
N. 81-(Coneede a Luiz Blano e a José Antonio Tan\ll'e, privilegio para. a. exploração de 

uma linha de automoveia entre Theophilo OUoni e Aiassuahy. 
~preaeu~ . ; .. ; . ~~~~ .~ ..... ..• . ;~; .; ~;; ......... ; .;;.; ... ;;; .......... . . ;; :; ; ; ..•• ~~;; ... 309 
1.· diaeuaa&o.;; •••••• ,, . , ,, ,,,,,,,,,,,,, ~·· ~•• •••••••••~eA eeeee•••••••••••••• ~ •• .. ••••eeeeee 316 
N. 82-(.Fixa o PMIIO&l do Laboratorto de Analysea Chimicaa, creado pela lei n. 452, de i 

de oufubro de 1906 e o peasoal eoeanegado da fiacalização doa generoa allinen-
~ietoa, no Ea1&do l mA e& vencimentos e contem outras prov)deneiaa). - Sobsti-
tutivo do de n. 7;j, 

Âl'reaentaçlo ••.•.............. ...... . ............. . . . ... . ............. . .......... · .•.......• 
Dilcll.lllo de pre!erencia ................................... .. ................. . ............. . 
N. 83-(Auetorisa o Preaidente do Estado a conceder licença ao dr. Antonio José da Cunha). 
A preaen taçlo •••••••••••••••••••••••••• ••••••.•.•.•••.•• • . • • · • • • • • • • • • • • • · • • • · · • • • · · • • · · · · • • • 1. • diac uaalo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • . . . • • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • .. • . • . . • . . . . • • .. • • • • • • • • • 
2. • diaell.IIIO-paga. 3CK e .... .................................... ..... .. ..... ..... . ....... .. 
N. 84-{D§. a denomln'91o de cPon1al do Araaauahy• ao ac.tual districio de~ da .cB&na 

do Pontal). 
Apretentaç.lo ..•.......... ............... ....... ...... ... . ....... . ...... .......... . ................. 

(De annos anteriores) 
N. 92, de 1904-(Releva do pagamento de alcance o cidada:o LeoJ>Oldo oguana da Gama, 

colleetor eatadoal de Manhua.u). 

~.' ~~c3!~~n~e11! ~·~·'de ~kõ~·.ila C.Wüãi" 'ô · :Wüi(; · ~nn;ai ~:tie 
10:ooot000)-Propoaiçlto n. 46. 

2. • diaeu.aalo-pags. 173 e .......•............ . .............•.............. • •...... .. . .... .. • 
S. • diaellUAo-pagt. 215, 263 e ...................................................... · .. ·-.. 
RedacçllO final-paga. 291. 309 e ..... . .................................................... . 
Kmenúaa oJr~recld&a pelo Senado-paga. 388 e ............................................ . 
Red&eçoea ftnaeea-pags. 400 e... . . . ............ . .. . . . .. . . . .. . . . ..• • . .. .... . ... .. ...... . . .. 
N, 26, de 1907-(Auctoriza o governo a concetler uuxilio a particulares que. fundarem 

e mantiverem no Eatado fazendas-modelo). 
~: fa~d~~908!(f~e~1~~~ g~·~ê;~õ 'à · ~dar p~gã;" ~õ·~ci~~i ·.;õ;~iro (lã' i~i>~~~~·~m~·i~i 

dt!ferença de venc}mentos)- Proposição n. 24. 
Emenda o«ereeida pelo Senaco-paga. 327, 334 e .......... . .... . . . .......... ..... ......... . 
~~:3,~~ ~~rtFt!,~ 35Jlis;~;i:Õe~ ·~i~ ·i~~· i;: 3·1s·,· 'ciê 'i9 ·de ·~~t~~b~(; ·dé ·iooã; ;.;~ · ·i>~~iê 
2.· dileta!:~~;~:.~~~~~.~ .. ~~~~~~~!~.~~.~~~~. ~~ .. ~~~~~~~~~.~~0~~~?.~~ .~: .~: ...... . . 
8. • diacu.aalo--pags. 127 e . ..... .. . · ........................ . . . ... ................. ........ . 
Redacçlo ftnal-paga: 134, 137 e ........... ..... ...... . ...........•......................•• 
Rlnendal otrerecfdaa pelo Senado--paga. 327, 335 e ......... ....•••.••••••..... . ••.. ...• •.• 
Redacçlo final-pags. 351, 352 e ..................... . ................................. . . . 
N. 49 de 1008-(Crêa feiraa de gado nos município de Bam buhy e Fructal)-P~poaiçAo n. 34. 
8. • diactuallo ............ . ........................ . ........ . ............................... . 
Redacc;Ao final-paga. ô7 e .....•........... . ................. • ..••.......... .. ... . ... .... .. 
Emenda offerecida pe1c,Senado-paga. 3t7, a:H e ........................................ .. 
~:o;!t~ ~~: ~~ta~i!,2 r:C;u.:so· .. i>~.r~ 'i.. iieiru;iõ; d"s:s' .<Íéé~õàa' 'ci~~. ·~á;~ .. M:tiJ'rlci-

paes noa caaos de reconheclo ento de poderes, annullaçOea de diplomas ou de elei· 
çOes, de que resulte dualidade de Camara.s e contem outra. d.ispoalç~ea) . 

Segunda diacuaaão, p~. 204, 309, 313 e ......................................... ..... .... . 
Terceira diacuaaão ... . ........................................................ ........... . . . 
N, 51, de 1908.- (Auctoriza o governo a mandar pagar juros ao colleetor eatadOAl àe Boa 

VJ.ata do Tremedal). 
Terc.eira diseuulo .. .................... ; ....................... . . .• . ........... ···~· ..... . 
~~~~~~ r~:-P(i~e=~~ oe g~v~~no;â .. éô~êàdê~· ao 'di-: "p~inãn<iõ 'Ãiêüiici;ã. vili6Ji." ciã 

Andrade, ou á empresa que organizar, prtvilegil) para uma linha de automoveii)-
Proposiçlio n. 32. 

Bmenlla ofl'erecida pelo Senado, paga. S87, 391, 402 e ........................... ......... . .. 
Redaeção final. ................. ............................... . .... ; .............. ........ . 
N. 56, de 1908.- (Crêa o c Museu Mineiro • na Capital do Eatado). 
Segunda discosslo, paga. 361 e ........................................................ ~.~ •• 
Terceira dlscos.sllo, paga. 376, 387 e ....................................... . .............. .. 
Re1acção final. .............. . . ............. . ........................... .. ............... . . . 
iN. 59, de 1908.- (Dá nova · denominação a ·dive?sos districtos de paz).-·Proposiç!lo ·n. 36. 
Redacçao flnal, paga. 67.1 68 e .................. ........ .......... ..... ........... ........ .. 
Emenda otlereclda pelo ~enado, paga. 340, 343 e ........................... ~ ............ .. 
Redaeçl.o dJ.a.&l . ••• ••••••••••••••••••• , •.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

P~ectoe do Se_.., 
N. 156.- (Revoga o art. 104., da Ocmstitui o 4o Bda1lo na parte em que boliu aa apo-
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sentadonu). 
Recebimento pela camar&........ .. .. . •. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . • .. . . . .. . . .. .. Jl3 
Primeira <liacuaaao, paga. 163 e............................................................ 4 
' egunda di&cU&illlo, paga. 183. 199, !280, ~ 12t0 e.................. .. .. •• • • .. •• .. . .. . .. .. .. ~ 
Terceira d.iacuaaão, pagt. 276 e............................................................. %92 

• 
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N . 158.-Auctoriza o governo 11. conced r licenç.'\ a divorsoa serventuario de j ustiça). 
Segund:. diao\138io.. .. .• .. .. . . . . . • . . .. • . . . . .. .. .. .. • .. .. . . .• .. .. •. .. .. .. • . . . .. . ... .. .. . . •. .. .. G6 
Terceira discuuilo, paga, 66, 68 e.. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. ... . . . . .. . • • • .. . . . . . . .. . . 116 
N. 159. - (Dispõe sobre o 1'6Curso do neto , deciS(;es e deliberações das Camaraa Muni-

clpaea). . c 
Reoebimento pela Camara . ... . ..... . .. ... . .. .. ...... . . . . . ........... . . . .... . •.•• .. . ,,. .. . . . . 3M 
Primeira discrusão, paga· 359 c.... .. .. ..................... .... ............. .. .. . . . .. .. .. 362 
Segunda diacussllO, paga, Si3 e..... .. .. . ... .. ................... . .. ........ .... .. .. . .. .... .. • 3&1 
T e rceira diac.u.a;Ao, paga. 384. e . • •. • . • • • • • . • • • . . •• . • • • • • . • • . . • . • • • . . • • • • . • • . • • • • • • • • • • . . . • • • . . . 390 
Redac.çl o tlnal •••.••••••..•• ..•..••••..•.. . ...••.••. . •••••...••••••.•.•. . ..••••••..•.•. ;\ .... . 390 
N. 160.- (Auct{)riza o Prelidente do Estado a innovar o contracto celebrado com o Ban· 

co de Credito Real de Minas Geraca, aobre emprcstimoa agricolas). . .. 
Recebimento pela Camara........ . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • • . . • • • . . . . • • 371 
Primeira diacu.aallo, paga. 386 e....................... .. . . . .. . .. .... • .. .. . . .. .... . .. . . • . . .. . . 389 
~unda dilcuaal.o,... ••• . . • . • . .• • • • . • • • • .. • • • • • • . • • • • • . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • •• . • . • . . • • • • . . . . . . 4·01 
N . 161.- Crêa o Tribunal de Contas in.stituido pelo art. 109, da Constituiçiio do E ... 
. tado~ . 

Recebimento pela Camara.......... .. .. • . • .. . • . . .. . . . .... .. • ... • . . .. ... . . .. .. . . . . ... . . . •. . • . 31; 
Primeira discussão, paga. 386 e ........ .. ........... ... .... . . .. ........ . . . . . . .. .. ..... ... ... 390 legunda diacu.ullo, pa.ga. 390 e................. ................................ .. . . . . . . . . . . 404 
Terceira diacuaalG, paga. 406 e..... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. 40i 
N. 162.- (Auctoriza o governo a crear uma Colonia Correcional). 
~~Cf~~e(~c~~~~a:;or:e~~O· ~ • fUndÀ~: • nu' l~edi'âÇõe~ .da. ~pitai; . Ú~ • á~yio 'pâ;à. ~· ;êcÔlblme:~~ 

de mendlgoa). 
T'AOIN AB 

R-ecebimento pela Cam.ara . • •.•.. .. ..• .•• •• • ••• •• • · •·: ···. • ..•• • . . . •.. .•. .•.• • ••...•• ••• ••.. •. • . • 892 

R 
Resumo 

Re!umo dos trabalho• da Camara ...... . ........................ . . .. . ........ , ........ . .... .. ; • 401 

s 
Sessões 

Sessões preparatorias da camara, pa!?8 , 89 e ...... . ....... ... .. , .. .... .... ............ . . . .... •• 40 
Seasllo de in.stallaçAo do Congreaso ••• . •...• , . . . • . • • . • . . • . • . • • • . • . . . • .• , • . • . • • • • • . • • . • . . • • . • 41 
SessA-o extraord.inaria da Camara........ . . . • . . • • •. . • • • .. • . . • • . . • •• • . • • . • • . • . • • . . • . • . . . . • . . • • • 385 
Sessllo de encerramento do Congrea.eo . .. .. . ........................ , .......... , . . •. . • . . ••••• 412 
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•••••••••••••• t •• ' ••• • •• • • • 41'7 

_ J.U[on o Penna JUIÜor: 
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Restabelecimeu w u11s apoaentadoria r, pags , 261 e .. ..... ... . . .. . .. ... . . ... .. ,., ••• ,.. . . . . .. . 2H 
Concesailo de pri,;Iegios. pags . 31 e . ••.• .. •• , ••••••.••.•.. .•• •••• •• •• ••• . •• •• , ••• • •• , •• • . • , • 4~ 
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feira de gado, p~. 191 e .... . . . ... . .. .. .... . ............... . .. ... .. .............. . 
ttecurao, para a Relação, das decisões daa camaraa municipaa. .. ........... .. . .. . ........ .. 
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Cru.eiro da Fortaleza .... ...• •.. , • •.•.•.. •. .•.• .. • , .. . ••. , •....• • , .. •• , •• • • . . . •. .••. •• •.. 

(.;ouceuão de priTilegio ••• . •• ••• •• . • . : ·· •• •• • , • • , , , ••. • .••••• , ..•• ,. , •.•. •...•. . . • •.•••• • . . •.• . 
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Fiacallzaçlo doageneroa alimenttctoe no Eltado, pag1, S:U e .. , , , . ••••• . ••• ••••••• •• ,,, ,, ••• 
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G 
Galdino Rios : 
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- Candidaturas presidenciacs .. ............... . ........................................... .. 
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~ Raul de Faria : 

- educçA~ do imposto de ex portaçllo de mineTios de fe rro . .... ; ... ...... . . ... . 
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Schumann: 
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- }força publica ..... ..................•••..............•....•..• ~ ........ · .• · ·. • • · · · · · · • • • 
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preatadoa ao Eatado por seu finado marido ••••••.•.••••••• , ........................... .. 
- Orçamento do· Estado ..........................................•...........••....•...•... 
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- Reclamaçllo contra engano oecorrido no publicaçlo de um aparte .•••..• , ••••••••....... 
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Silva .........•...•.....• :... ................................... . . • . . • • . • • • . . . . . • . • • • • 77 
- Eatudo dos meios prophylatlcos e curativos da febre aphtosa e outra.s eplzootias........ . 101 
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- Credito agricola paga. 195 e ....•......•....... .. . . .......................•...•.. , .. ; • . 276 
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Reduçllo do imposto de exportaç!lo de madeiras ..................... ,...................... 414 
Concesaa:o de reforma ao soldado Manoel de Lemos Ouimarllea ..•••. , . . . •.••......... , .• , • • 416 
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Valdomiro de Magalhães : 
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Candidaturas presidenciaes ........................... ,..... •.. • • . . . ... • . • . • . ..... •. .. . .. • . .... • 168 
Paasam6nto do dr. Euclydes da Cunha........... ........ ................................... 817 
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Ealudo dos meioa prophylatlcos e curativos da febre aphtoaa e de outras epizoot.iaa ..••.•. 
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ERRATA 

Na numeração de paginas, a começar da de n. 97, a 
typõgraphia enganou-se dando este numero quan-
do devia ser o n. 79; de modo que dahi em deán-
te continúa a numeração errada, não havendo, 
entretanto, alteraçlo na publicação chronologica 
das aotas . 

. ·· . 
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