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SESSAO ORDINARIA-1925

ANNA ES
DA

Camara dos Deputados
ACTA DA I. SESSAO PREPARA-

TORIA, AOS II DE JULHO DE
1925.

Preside/icia do sr. Euler Coelho
(l.° Secretario)

A' hora regimental, nSo Se achan-
do presentes as srs. Presidente e
vce-Presideinte, •occupa a cadeira
da presidencia o sr. Enter Coelho,
1 . 1 Secretario, quo, na ausencia dos
demais membros da Mesa, 0a for-
ma do art. 3.° do Regirnento, con-
vida Para I .' e 2 . 0 SecretariOs, res
pectivarnente, as srs Games Perei-
ra e Olyntho Martins.

Foita a chamada, acharn-se pro-
sentes as srs. Euler Coelho, Ga-
mes Pereira, Olyntho Martins, Adol-
pho Vianna, Argerniro de Rezer.de,
Elpidio Cannabrava e Ferreira Pl-
ies.

EXPEDIENTE

0 Sr. 1.0 Secretario lé urn tele
gramrna do Sr. Aristides Coimbra
cornrnuicando que comparecerá as
primeiras sessöes do Congresso.-
Inteirada.

Diplomas

Achando-se sabre a mesa as di-
plomas de deputados conferidos
pela 2. 6 e 5. circurnscripçOes el .ei-
toraes, reSpectivamente aos srs.
Augusta Games Freire de Andrade
e Miguel Baptista Vieir.a, 0 sr. Pre-

sidente manda que esses diplomas
bern corno as dern.ais docurnentos
existentes na Secretaria, sejam re-
mettidos a respectiwl cornrnissão.

Nada mais havendo que tratar,
convida aos srs. deputados preSen-
tes Para Urna se.ssão preparatoria
amanhS, a hora regimental.

Levanta-se a sessão.

ACTA DA 2.' SESSAO PREPARA-
TORIA, AOS 12 DE JULHO DE
1925

Presidencia do sr. Euler Coelho

(1 . 0 Secretario)

Ao mcio dia, feita a chaniada,
achani-se presentes as srs. Euler
Coelho, Ferreira Pires, Olyntho
Martins, Games Pereira, Adolpho
Vianna, Argerniro de Rezendc, e El-
pidio Cannabrava.

Abre-Se a sessão.
Lida a acta da anterior e nho ha-

voudo numero Para a votaçh3, fica
a mesnia sabre a mesa .Para 5Cr ap-
provada .opportunarnente.

0 Sr. I .°Secretario dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Diplomas

Achando-se sabre a mesa as di-
plomas do deputados conferidos,
respectivamente, pela I.', 3.', 10.'
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e 12. circumscripçöes eicituraes
aos srs. drs. Euzebo Thornaz d.
Carvaiho Britto, Antonio Auguto
J unqueira, Joao Henrique Sampaio
Vieira da Silva e José Martins Pra.
tes, Sao os mesmos enviados a corn
missAo de Legislaçao e Justica, Pa-
ra Os fins co&ivenientes.

Commis8do de Legislaçao
o sr.Elpidio Connabrava, pela

commissSo dc Legislaçao e Justica,
fazendo ver achar-se a mesma des-
falcada e ter materia urgente a re-
solver, pede a nomeacao de dois
membros interinos para .co.mpletal-a.

o Sr. Presidente, deferindo
iequerirnento, nomela us srs. Oli-
tho Martins e Comes Pereira.

Nada mais havend0 que tratar,
o Sr. Presidente convida seus C0i
legas Para uma nova reunião ama-
nhã, a hOra regimental.

Levanta-se a sessão.

ACTA DA 3. a SESSAO PREPA-
RATORIA, AOS 13 DE JULHO
DE 1925

Piesidenc ja do Sr. Bias Fortes
A' hora regimental, f .eita a cha-

mada, achamse presites . U .S srs.
Bias Fortes, Euler Coelho, Ferrel-
fa Pires, Games Pereira, Ad.olpho
Vianna, Argemiro de Rezende, El-
pidilo Cannabrava, Olyntho Martins
e Duque de Mesquita.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente e não

havendo quem sobre a niesma fa.ca
observacoes, fiCa sobre a mesa pa-
ra 5cr approvada opportunarnente.

0 Sr. 1. Secretarie dá cnta do
SegUinte

EXPEDIENTE

Telegramma

Do Sr. lgviacio Murta, annuncian-
do a Camara estar de viagem Para
Os trabalhos . - Inteirada.
Apresentacao die 	 de coin-

missôes
0 sr . Olyntho Martins, pela corn-

missão de Legislacão e Justiça, en-
via a Mesa as seguintes

Parecer a. 98

(9. legislatura)

A coinmissão do Constituicao,
Legisiacao e JListica, enCarregada
du dar .parecer score a eleicao a
q:e se procedeu a 10 de maio pro-
ximo undo Para preenchimento de
urna vag dc deputado pela pri.
meira circumscripcao eleitoral do
Estado, tendo presente o diploma
expedido pela Junta Apuradora da
reterida circumscripção ao dr. Eu-
zebio Thomaz de Carvaiho Britto,
exami1ou •detidamente as actas e
boletins referentes ao pleito e

considerando que o processo del-
toral obedeccu as normas legaes e
que o candidato suffraga . do corn
nialoria absoluta fol o dr. Euzehio
Thomaz de Carvalho Brito, que ob-
teve doze mil setecentos e tres
votos (12.703), conforme apurou a
Secretaria .da Camara dos Deputa-
dos, a vista das actas apresentadas,
como se ye do quadro incluso:

E' a commissão de parecer que
seja reconhecido e proclamado dc-
putado pela primeira ( I . ,) cir-
cdimscripção eleitoral do Esta.do o
candidato diplomado dr. Euzeblo
Thomaz de Carvaiho Britto.

Sa la das cornmi.ssSes, 13 de ju-
iho de 1925. - Elpidio Cannabra-
Va. - Olyntho Martkis, relator. —
Gomes Pereira.

1. Circumscripcao Eleitoral

Quadro da apuracão das eleicOes
realizadas em 10 de maio de
1925, Para 1 deputado pela 1 .
circumscripção eleitoral, Segundo
as actas e boletins das juntas
apuradoras municipaes e actas e
boletins de secce5 enviadas a
Camara

Candidatos:

Dr. Euzebi 0 Thomaz de Carva-
iho Britto:

Municipios: - 1, Antonio Dias,
275 votos; 2, Bello Horizonte, 635;
3, Bomfim, 825; 4, Caeté, 551; .5,
Conceição, 1.570; 6, Contagem,
294; 7, Corintho, 327; 8, Curvello,
216; 9, Ferros, 1.067; 10, Itabira

1248; 11, Mesqui'ta, 295; 12, Nova
Lima, 288; 13, Paraopeba, 148; 14,
Pedro Leopoldo, 1.349; 15, Pirapo-
ra, 53; 16, Rio Piracicaha, 183;
17, Sabará, 179; 18, Santa Barba-
ra, 502; 19, Santa Luzia, 1.328; 20,
Santa Quiteria, 636; 21, Sete La-
goas, 633. Resuitado da circum-.
scripcão, 12.703 votos.

0 dr. José Ribeiro obteve I vo-
to cm Itabira.

o Sr. Alberto Alves Dolabella
obteve I voto em Sabará.

o Sr. Eurico Camillo de Oliveira
obteve I voto em Santa Barbara.

Secretarja da Camara dos Dpu-
tados, 10 die juiho de 1925. JoSo
Furst, 1.0 official. - Visto, Casto-
rn 0 Magalhaes, director.

Parecer n. 99

0. legi1.atur.a)

A ooni:mjssSo 'die Co'nstituiçSo,
Legislaca'o e ju'stiça, enlca'rregada
dc 'dat parecer sob re a eleiçã a pro-
cedida 'a 10 die male do corpente
a,ninio, parr precnchiimento de urna
vag.a die deputaicto ipelia segundo
'oirou'mscri pço ,&eitoral do Esta-
do, exauiiinau idietidamiente o 'diplo-
ma expedj,d.o pela. juntaura'do-
•ra do •referrida •cir'cuinisor.ipç a ala
dir. Augusta Games Freire die An-
drade, as ac tas e as beletins re fe-
rentes .a'o plieita, e

Cansiderande 'que 0 rpracelssa
eleitoral 00 rreu i'egu .lanme,nte 'e quoo canduIdato uulffraigado 0cm male-
riija ahscu±a foil o dir. Augusta Go-
mes Freire 'die Andrade, quo obt'eve
doze mi ll n'Oveoe'n.tos o vinle 0 sete
(12.47) votos, conforrne arpurou
a. Secretaria da Camara dos Dopu-
fades, 5 vista das 'actas apr.esen-
tad'as, come se ye 'do qisrdro in-

IE' die parecer quo seja reconhe-
cido 'e proclamadio depu'tado pela
s'egu'nda circumsaripçao 0 candi-
dafto .dipcmacfo dr. Augusta Go,-
jnie.s Frei,ne 'die Andrade.

Salla das'0atmrnisses, 13 die ju-
liho 'die 1925. - El.pl'dio Oanniab.ra
v'a. — Olyntho Martins, relator.
- Go'mies Pereirta.

2. circumscripçao eleitoral

Quactro 'da alpuracSo das'oloicOes
re'afjzadiais cm 10 dc .maio dc 1925
Para I deputado pela' 2. a cireurn-
scripçSo eleitona!, segundo as :actas
e bcletins dos juntas aipuradjoras
lnuin.:cpaes e actas 'e bc1etins dos
se'cçöas en'yjijdj05 S Oairnara

I - Abre 'Campo: Dr. Augusta
Gmcs Freire 'do And: racje, 1.014.

2 - A1vi'nopo us. - A Sec ref'a-
na. são recebou actas e acm bole-
tins deste mu niipio.

3 - .Aymores: Dr. Augusto Go-
rues Freire dc Andrade, 274.

4 - Caratinga: Dir. Augusta
Games Fre'ine 'die Andrade, 1.259.

5 - itabirita: Dr. Augusta Ga-
mes Freire die Andrade, 115.

6 - Itanhami - A Socrefreja
nSo rcc:eheti a'ctas e mom boletinis
deste rnurrioipio.

7 - Jequery: Dr. Augusta Go-
rues Freire de Andiradie, 303.

8 - Jose Pedro: Dr, Augusta
Games F,neire die 	 1 .504.

0 — .Manhtaas.sü: 'Dr. Augusta
Games Frinc die Andrade, 1.013.

10 - djanhliumjrjm: Dr. Augusta
Gaines Freire die Andrade, 1.134.

II - Marianna: Br. Augusta
Games Freire die Andrade, 1. 173.

32 - Ouro Preto: Dr. Augusta
Gomes Freipe die Andrade 842.

'13 - Piranga: Dr. Augusta Go-
mes Freire 'de Andrade, 781

14 - Ponfe Nova: Dr. Augusta
Gonies Frei pe die Andrade, 1.512.

15 - Ramul Scares: Dr. Augusta
Games Freire die Andirade, 688.

16 - .Ri,o Casca: Dr. Augusta
Games Frire die Andrade, 365.

1 — S. Domingos do Piiata:
D r. ^ugts'to Games F,nrei;re dc An-
dr.a4e 1.037.

18 — São ManeI do Mutuni':
Dr. Augusta Gaines Freire die An-
drade, 213.

R'esu;tado dia circumsc .rjpcao . Dr.
Augusta Games Frei re de Andrade,
12.927.

Secnet.arja da Canana ds Die...
putados, 10 die julho 'd'e 1925. -
Joa.o .Furst, l.° official. - Vista.
— Casteri'fljo Magalha'es, director.
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Mniciriios - 1, Alto Rio ore,	 circumscripccio elcitoral1.223, votes: 2. Rarhacena 1.446;
3 Cerenrlaliv. 383: 4. Ent' Mos.	 Cuadri da antirci-ac des e!ei-
459: 5. Laoa flollrala, 108: 6 Tj_ I	 o.n 10 rIo	 4
rae Diiarto 487: 7. Mercês, A S- 	 1Q?5	 -ni den'itcri n0ta 10,
crefria 050 roc-hen actes e nern 	 r"rClTrnloi in a Ol.&fr.rl	 seundeiholefli's dese flhIrrlicnIr), 8 Palrnt'_ i's colas e hol'et,,.ps cias tonIcs con-.
ra. 431: 9. Po"iha, I . 138: 10. Pra- 	 dCiS rrnoelreces a arIas e
dos. 513: 11. Oii o luz. I .40: 12. Re-	 Ins de ?iecCe0s e.niacies d Cam;azend0 Costa. 118: 13 Rio Esner,	 rid:
222: 14 Ti rc Ienfes 277: 15. Gua-	 I - Arceiara' Dr. ini-o Henri..
ranv, 142. Resitlfado da circuniscri-	 litre Siimne,0 W E'in,? Jq Silva
pçSo, 8.394 votos.	 1,163 jnsI6 1it,ro,,,l,

1-

1•

Parec&r a. 100

9. 1egi1aLura

A Cornmissão do Constituição,
Legislac5o o Justi.; a, exanlin anQo a
eleição a quo so proceoel a itJ c
majo do corrilLe anno para pr00n-
chimento do ama vega Lie uCpuado
f cia (3.) circumscripcSo oleitoral
do Estado e tendo . presente 0 diplo-
ma conferdo pole Junta Apuradora
dii refrida circumscripcão no dr.
Antonio Augusto junqudra, estu
dou , como the cuniprie, as actas e
Os boletins relalivos ao pOito.

Considerando quo o processo 01ei-
Lorai obed 0ceu ásn•ormas legees 0

qu: o candidate suifragado coin a
rnaiorja absoluta foi a do Auguste,
digo, 0• dr. Antonio Augusto Jim-
quetra , au, qu1l totem dados qu'atro
mil ottocentose sessenta a trs vo-
tes (4.863), conforme •a opuração
procedida nesta Camara e constan-
te do qudro incluso:

E' do piecer quo s:ja reconheci-
do a prccla.m.a.do deput.ado pela 3.
circumScripcão @1 e1tora.l o candidate
dpoinado dr. An.tono Augusto
Junquera.

Sala das commi s.sOes, 13 de jut ho
de 1925. - Elpidio Cannabrava.-
Olyntho Martins , relator . - Go-
mes Perrira.

3.' circumscripcdo eleitoral

Quadro da apuracão des eleiçOes
realiz.adas em 10 •d0 m .aio do 1925,
para urn deputado pela 3•0 .Cir-
cum.scrip.ca.o Eleitoral, segundo as
actas e boll-tins das juntas apura-
doras rnu:nicipaes c, actas a ho-

• ltjn.s de seccoes enviados a Ca-
mara:
Candidates - Dr. Antonio Au-

gusto Janqueira:
Mu.ncipios:
1 - Alem Parahyba • 1.023 vo-

tos.
2 - Carangola 84.
3 - •Leopoidina. 919.
4 - Muriahé 2.240.
5 - Patina, 110.

- Tombos, 291.
7 - $. Manoel, 196

8 - V..icosa. A Secretarua nâo re-
oelwu actas e niece boletins deste mim-
II

l.esudtado da circumscripcão,

. cretaria dc Camara dos De-
ictados, 10 do juiho do 1925. -
João Furst, 1 . 0 official. - Castor'-
noMagalhaeS, director.

Parecer a. 101

(9.' legislatura)

A commissão de Constituicão,
Legislacao a Justica, encarregada
de dar parecer sobre a eleicSo a que
se procedeu a 10 de maio do cot-
rente anno para preenchimeinto do
urna vaga d0 deputado pela quinta
(50) circumscripcSo eleitoral do
Estado, tendo presente o diploma
conferidopela Junta Apuradora da
referida circumscripcão ao dr. Mi-
guel Baptista Vieira, examinou mi-
imuciosamente as actas e cis boletins
relativos ao pleito e

considerando que 0 processo elei-
toral correu regu.larrneete e que 0

candidato suffragado corn maioria
de votos toi o dr. Miguel Baptista
Vieira, ao qu.al foram dados oit3
mil trezentos e noventa e quatro
votos (8.394), conforme apurou a
Secretaria da Camara dos Deputa-
dos a vista das actas apresentadas,
como so ye do quadro inclusL

E' de parecer que seja reconhe-
cido e proclacnado deputado pela
5.' circumsCripcSo o dr. Miguel
Baptista Vieira, candidato diploma-
do.

Sala das commissSes, 13 do ju-
llio dc 1925. Elpidio Cannabra-
Va. - Olyntho Martins, relator.-
Gomes Pereira.

5.' Circumscripcão Elcif oral
Quadro da apuracão das eleiçóes

realizadas em 10 do maio de
1925, para 1 deputado pela 5.
circumscripcão eleitoral, segundo
as actas e boletins das juntas
apurado:ras munici.paes e actas
e bcdetins de secçSes enviadas a
Camara.

Candidates:
Dr. Miguel Baptista Vietra:

Secrafara da Camar, dos Dnt-
farms, 10 de hill1 0 de 1225. - loSo
Furst. 1 •° 

offci1 . -Visto, Casfo.
rino Magalh5es, director.

Parecer a. 102

(9.' Ie gisIatu ra)

A commissSo dc ConstituicSo
Legisle.cS.o e histiça., ten:do •pnesen-
to o diploma expedido pela Junta
Apunad.ora cia cfecima (10. 1 ) cii--
cumscripç5o eleftoral do Estada OiO
dr. 105o He'nriqua Sampaio Viei,:a
cia Silva, n:a elicSo •a clue Se pro
cedeti a 10 de mane do c'nrrente
anne, Para preenchjniento de uma
vaga de dput pela referida
circ.urnscrj.pcSo ex.ami non deli da-
menlo as acta.s •e os boletins .refe-
rentes Iaio pleito, a

COnsicleiando que o processo
eleitoraf ohedeocu as riormas le-
gales e quo o cand:iciato suffragado
corn m:ajoeia absotuta lot o dir. JoSe
Heririque Scempaio Vieira cia Silva,
•aio qual foram dades quatorze rail
novecentos a quarenta 0 tres...(14 - 943) votos, conform a apura-
cSo a qua se pro'oedeu nesta Ca-
Mara a constanfe do qu'adno junto:

iE' dc parocer qua •s'eja recenhe-
cido e proclaniado dieputagia pete
10.' circu niscripcSo el ei to rat o dc.
JoSe Hencique Sannan:.o Vteira d,a
Silva, candidato diptomado.

Sala cia,s Ceniniiss5es, 13 die ju-
Iho dc 1925. - Elpitho Cannahra_
Va. - Otyntho Martins, relator.
- Gmes Pereira,.

JCliILJt0, I VU
to.

Amiaxd - Dr.	 l'r'Sio Honrique
Scimnraaio Viena cia Srl ya 1.3R2.8 - O2nni,t,. Dr. loao Hen-
r000 Sanlna: o Vie Ira	 clan Siivan,

319.
4 - Coromandel ! Dr. loSo Hen-

Sampain Vieira cia Silva,
I 'I24.

Fotre'ljo di 41 Dr. loSo
11e-iog	 Sa111. 113;0 Vieira dia Silva,
1 .008

6 - F-"i't,l: Dr. L aSo Hon:riqu'e
Sani nor., 1I dj 0' ;i1 . ig

Jh:	 Dr. LO') 14.0i.rque
Scnea :.> V, : o,. cia S!ya, 675.
8 - Ittmrnifnh: Dr. loSo Henri-

cir,o Somoorc \ Ii ira da Silva. 752.
9 - loao Pinheiro. - A Secre-

lni'i nta re'ceIaeu actas e nem ho-
!etn ciesto 'rntemciio

10 - Monte Ale gre: Dr. loSo
14e"-que Sc,moaiio Vieira cia Silva,
1.155.

11 - Monte CCime,lio: Dr. loSo
1-Icnhrique Saninxio Vi.eira cia Silva,
648.

12 - Papac p t- Dr. J.10 Henri-
quo Sarnnajo Veira cia S ilva

'
 789.

13 - Patrocjnji Dr. loS,o Hen-
00110 Scrnnn;o Vielna cit SiIva, 227.

14 - Prafa: Dr. Tone Henrioue
Smr'ai Vieira ida Silva, 694; di.
Ca'les Terra, 16 votes; dir. JoSe
Poz dc 

01 "rhP. 16 votes; e dr.Quinti ,V enno Ja:rc'inm, 3 votes.
15 - Saaranient . D:r. loSo Hen-

riue Sanipaic> Vicira cia Silva,
990: José Prophvdo de Ainieicf a
Maohadio , 43 votes,

16 - SAc RomSo. - A Score-
lana aSo aeceberi actas a acm be-
letins dade niun.icipio.
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17 - Tu:pacyguara: Dr. Joao
Henriqthe Sarnpaio \Jioi!ra da Silva,
484.

18 - Ubortha: Dr. Joao Henri-
quo Sampaiio Véeir,a da Sia,.....
2.240.

19 - Ubera!binha: Dr. Joao
Hen r.ique Sampañ.o Viira 4a Silva,
774.

IResu.ltaclo •da circu.m.sc11pcã.o:
Dr. João Henriqu.e Saimpao Vi.eira
da Silva,, 14.943, e ottoos me.rios
v,otadios.

Seoretatnia •d.a Caimara ds De-
putajdos, 10 de juIho do 1925. -
João Furst, 1.0 official. Visto. -
Oasorino Magaihaes, director.

Par0cer ii. 103

(9. 1egisatura)

A Com,mss5o do Constituicão,
Legisiacão e Justica, tendo prosca-
to o diploma ex.pedido pela Junta
Apuradora da decima segun.da
(12 . 0 ) circuscripção eleitoral ao dr.
José Martins Prates, na cIeção a
que so procedeu a 10 do niaio do
corrento anno na r.eferidia circu.m
scriipção ipara prenchimonto do

ma vaga die deputado, OxaminOu:,
como Ihe cum.pni a , 55 •actas e os be-
letins referentes ao pleito e

Consi.d!erando quo 0 prOCeSSO olei-
toral obedeceu as normas pgae.s o
que o ean.didato que obteve ma0ni5
abo1uta dc votos foi o dr. José
Martins Prates ao qu.a.i foram. .da_
dos •dez mJ Seiscontos e vinto e no-
ye votes (10.629) , con forme aplsrou a
Seer0taria d!a Camara dos Deputa-
dos a vista das actas apresentadas,
como Se ye do quadro incluso:

E' de parecer quo sea 'eco.nhe-
cido e procl:amado dcputado pela
12. a circumsoripçao el0ttoral do
Estado o candidato diplom:ado dr.
Jose Martins Prates.

Sala das ConimiSsöes, 13 dc juiho
1025.- Elpidio Canna.brava.-

Olyn.tho Matins, relator. - Gies
Pereira.

12.0 circumscripcdo e1etOrOi

Quadro •d.a li ..puracao das eleiçSes
realizadas 0m 10 do male de 1925

para I depu.tado pia 12 . 0 cir-
cumscriPcaO eieitra] , segundo
as actas e botet,ns.das juntaS
apuradoras municipaeS e act-as 0
bototins de secçdes 0nviadas a
Camara
Candidates - Dr. José Martlins

Praliss e eutros meacs votads:
I Arassuahy, 727 votes; Arithoro

Locena Ruas. I veto; Louir0nco Por-
to Primo . I vote.

•Dr. José Martins Prates:
2 - CapelEnh.a, 219.
3 - Espinosa, 539.
4 - Fortaleza, 524.
5 - Gro Mogo1, 773.
6 - Itamarandyba. 951.
7 - Itambacury . 500.
8	 ! pquitinhonha, 843.
P - L alacacheta , 710.

10 - Mnas Novas 1 .009.
11	 Rio Pardo. 441.
12 c- Snin.ns. 893.
13 - Theophito Otlon, 1.512,
14 - Treniedal. 981.
Pettltado da circumscrpcao,

10.629.

Sccretaria ct-a Caniara. des Deputa-
Ins 10 & jiciho die 1925. - joâo
Firsl, I .' official. Visto Casteri-
no Mo0aihps drector.

) sr. Pi-e.sidentc .ni .anda quo se
i'v ,orim9 ri os Ion r0ceres,

N5o havoncto nnda n.u-moro legal
r1c cm. cl p putadsis or' Sents para St

loio do Congreso, o sr.
Prosdente rn.nvcca nova sssSo
nriimar.nh1rapara am.a!n.ha, a hera
ron'tnientai.

Levanta-se a

ArTA ic's a' cicsxn P i.'FP\-
PATflPIA \(i 14 DE 1!LHO
flE 1925.

Prcsidencia do ,c'. Bias Fe"!C

40 i"cn din. frfa a
nrosontes oq srs. Bas

Fji'c, Co,'-lhn F prrern "-
(Ion-es Pereira. Adoinhc' Van-

na Argemiro de Resende, ElpidiC

(annabrava, Olyntho Martins, D:-
que de Mesquita, Enéas Camera.
Odilon Braga., Bernardino Viera
Agenor CanCdo, Aenor Alves, Ccl-
so Machado, Aristides Coimbra,
JoSo Beraldo, Viviano Caldas , Ma-
rio Mattos, Puhens Campos, Ca-
millo Chaves, Pinheiro Chagas e
Paulo Menicuci.

Abre-se a sessSo.
Lida a acta da ant000dente,

mesnia, scm debate, approvada, bern
conio as das tres primeiras sessôes
preparatorias,

0 Sr. 1 . 0 Secretarlo dá conta do
seguinte:

EXPEDIENTE

Officio
Do Sr. 1.0 Secretario do Senado.

Conhmunicando ter-se verificado nu-
niero legal de senbores senadores
para a installaçSo do Congresso,
peTe que foram suspensas as ses-
sóes daquelba Casa ate que Se rece-
ba da Camara identica conimtjnjca-
çSo. - Inteirada,

Dispensa de infers! icdo

O Sr. Elpidio Cannabrava pede
dispensa do interstice regimental
para Que os pareceres ns. 98, 99
100. 101, 102 e 103, Ia impressos e
di tribuidos, Selari discijtidos e vu-
t os na nresenfe sess5o.

Consultada a Casa, resolve ella
affirmativamente

Disesgdo de pireceres
O Sr. Presidentc declara que. em

obediencja no dolibroado pela. Casa
vae pôr em discuss5o os pareceres

Parecer ii. 98

Lido e posto em discussSo unico
o parerar n. 98, da comn7lSS5o do
Lerisbac5o, reconhecendo e procla-
mando denutado nela prirneira (1.0\

circurnscrij-içSo eleitorab do Estdd
o candidafo d- j r)joroadc, dr. Euzehi'
Thomaz de Carvalho Britto, C o
mesmo , scm debate, appro-cado.

Parecer in. 99

l.''cir. reconhecendo • e prc3-
claniando deputado pela segunda
&rcumscripçSo o candidato diplo-
mado dr. Augusto Gomes Freire de
Andrade, é o mesmo, sen debate,
ipprovado -	 -

Parecej- Ti. 100

Lido e posto em discussão unica
o parecer n. 100, da commissAo de
Legislacao, reconhecendo e procla.
:iiando deputado pela 3,0 circumscr j

-ocaoe leitoral o c-andidato diploma-
Ac, di. Antonio Augusto Junqueira,

o me-mo, scm debate, approvado.

Parecer in. 101

Lido fe paste rem discursâ& iai-
ca io parecer in. 101, dta commuis-
s5ro .de Legislacao, rreccstheoende e
ploclamaiadh deputadlo podia 5.'
ciinoumocnipção o ldr. Miguel Br-
pti.sta Vieiiiai, candiideo dilon'adb,
é o imesmo rem d!ebae approyacloc

Parecer n. 102
.iird.o ii postro em discuoo ani-

ca ro parecrer ii. 102, da cGm.nrie-
sac ide LegislracSo, ileOonhecrondio e
prociVamando dicipuitaldo pea. 10.'
ci:rcuimiscripcSo eieitoiiai o dr. JoSe
Henniq tie Sampaio Vie-i: a da Sid-
va, candridato dipliarmado, é o nie-
nile se-rn debate raippilosacto.

Parecer in. 103

Lido e posto em dksc:utstsSo on '-
ca o parecer in. 103, din: conninfis-
aSo dc L:egiciaca.o, reconhocendo e
p000iamarnrdo Idteputadio pal a 12.'
ci rcumrscripçS:o. ie1,eritcrcd die Etado
o candirciato di:pl:omaidio dr. José
Martins Peat-es, C ic mlesmb se-rn de-
bate approvado -	 I

A' propercSo que Os paileceries
iam sendo. VotalcIcs o sr. Presidn-
to p noel a ma ya dcputaido o caindI
cIa to elie1to em Oata urn deliles ce-
feridlo.

Posse de depufados I

O Sr. Odilon Braga (podIa or-
dem) pc-die a: ncrneacSo cle santa

-	 -	 ccnnmsa) clue sintilc'duzc' no t1Oc:ilfl-
Lido e posto em discussao unca to o sir. Miguel Baiptista Vieia',

o parecer ti. 99, da commissâo do I era aa ane-salIla, e quo abaTJaJ die
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i'r proclarnado dieputaidi D. pea. 5.
crcL!msc!rltpç5o	 ftoro

o Sr. Presidente, cam a;sstenti-
mlenti' da Cana nictrnea iparia a re-
fonda cotrnrms5o cis isrs . Odica
Braga ., Fleinrena Pi p's e Aglenoir
Ctsitedta.

tinttttoaitb no reaiintto•, cam as
ficrmtaaidJes .iieginwiatales, presta 0
0onppcnisso C tomia astsetnto o re-
fe'rkio stir. d.eputacio.

O sr Adoipho Vianna (pela or-
diem) tazendo veff •aloha.r_sie na an-

o Sr. Euz,hio Thomaz die
iCiaiwalho Britta, là rlecioin:hecido C
procJamaido d1erputa i do pei.a I . tr-
cruimstenocão eieitorai, pede a no-
rneaçS:o ide uma coflhimi'sLao que 0
ilntroduz.a no necinto.

o Sr. Presidente, costn o• assre.nti-
miento ida Ctaniiara, n0mea pairla a
aefenida cJdinl!m1ss.ao• as sirs. Ad;o1-
pho Viannia. néas Camera e Ber-
stalrdlno Vie:irria,

Con idluzEdo ad reciIvto ida C.aimaro
aqueWe sr. de ii tadb prIesta 0 com-
p omiEssio, C toima assento.

Verificação de numero

o Sr. Presidenfe dfiz que, erifi-
canido-se num.erio legal de sirs. die-
putadois p rieSentes, pora •a
ção idlo Oonlgreoso, vote eornimuni-
car so Seniado e •ac; Sr. Preiidiente
do Etstaido.

Urgencia

o Sr. 1.0 secretario (pela or-
deini), obtendo urgenIca iê urn of-
ficio do 1 .o secnet'airo do Senaldo
em q:ue comrnunca ter 0 Pnes;den.
tie daqueha Gasta desi gniaida o dia
die OnianhA, As 13 horas, pars ter
loga r a soemnidade d!a :instial!Iacão
do Ckia gresso.

o Sr. Presidente, em vi.rtude do
requermeinto quie .acab.a d s.er Ii-
do, co iw:dia os Si's. dieputaidos paira
a so1emndadie da 'arhe.rtu'ra. do Con-
gres.so, arnlanilã. Sis 13 hoinais, die-
endio, poréai, coIrparIecier i.im pan-

co antets ida ho pa di'sti g.nraàa, aifilu
die ise proceder aD storteo do corn-
mssão que tem die iceb,ir o sr.
Secreteirio do late nOr, incumbidO
de lea- a meosagem prtesdtdienicial.

Levanta-se a sessho

ACTA DA SESSAO SOLEMNE
DA INSTALLAcAO DO CON-
ORESSO MINEIRO PARA A
3. a SESSAO ORDINARIA DA
9. a LEGISLATURA, AOS 15 DE
JULHO DE 1925.

Preside,wia do Sr. Diogo de Vas_
concellos, presidente do Senado

As 12 112 horas, feita a chama-
dia, ac III am-se presentes os srs.
Diego di' Vasooncefflois, Enter Coe-
lho, Olympia Moorão, Bias For-
tes, Oleganio Macid, Games Pe-
reira, AdJoilpho Vianna, Argerniro
di' Rezeside, Elpidilo Cannabrava,
Ribeiro die Oliveira, Aibertirio
Drurn.morjcf, Gabriel Santos, J.
Mon taadon, Joao Pio, Miguel Lan-
na, Moreira do Rocha, Alfredo Ca-
lao, Vailadiares R.iheiro, Alfredo
Baeta, Alves de Lemos, Levindo
Coelho, Xavier Rollim, Olyntho
Martins Duque die Mesquita,
Enéas Camera, Odi'1n Braga , Bi'r-
n andtino Vieitra A goner Canedo,
Agen .or Alves, Celso Machado,
Aristildies Coimbra, joao Beraldo,
Viviianio Ca ildias, Mario Majttos, Ru-
hens Campos, Camillo Chaves, Pi-
ciheoro Chagas, . Paulo Menicucci,
Euzebio die Bnito e Miguel Baptis_
ta.

Sortelo de commissão

Na frrna do art. 7. 0, do Regi-
men to Coniirnuim, o Sr. Prosidente
dtz quo vaie se precedleir ao soirteio
cia corm lmjss5 0 incumbidta die rece-
heir o Sr. Seeretarie do Interior,
portadlor dia niensagem pretsdion_
cial.

Para esta commistsão são ser-
feados as Sr's. senador Xavier Ro-

e dte.putados Celso Machado e
Euzebio die B.rito.

Posse de congressista

0 sr. Agenor Aires, fazendo
vor achar-se na aintesala 0 Sr. dir.
Augusta Games Freire di

e Andira._
dc, deputiado já rOconhecido pela
Caiaira, pede a r.oameacão dii' uma
coiiimissão afim di' rocebol-o, sien_
do nemeados Os srs. congressistas

Alfredo Catao, Agener Alves 0
Ferreira Pure's.

litroduzido no reclirto, corn as
forniail;iidadi's regi rniiontaes, presta o
cornpromi!sso e toma assOnito aque-
lie Sr. diteputado.

0 sr. Presidenfe suispOncie a Seer
são ate qute seja annunciiaida a che-
gadia do Sr. Seoretar'io do lr.terioi.

A's 13 horais, iiabre-se a sssão.
0 sr. Presidlente convida a corn-
inisisão a clSIflpriIr 0 500 doiwi.

lntiioidazklO no recinto corn as
fomoaadiJidics regirnentaes, 0 Sr.
Secretario do Interior torna assen-
to a dirCita do Sr. Presidiente e
siendo-Iha dada a paliavra, proce_
de'á i&tura da mensagellfl , quo
vac pbicarda em outra part,.

Srs. Membros do Congresso
Legislativo do Minas .Oeraes:

Corn ineffavel satisfacao venho cumprir 0 dever
constitucional die contas da vicla adminis-
trativa e politica do Estaclo, neste terceiro anno do
periodo presidencial, aberto cm 7 die 	 de

1922.
Não vos terá passado despercebido o grande

surto animador, em que a activiclade fecinda do
povo niineiro se vae desdobrando neste estendal de
paz e de trabaiho.

Por tocia partc a erntilacão saclia e benefica es-
timula a produccão e a circulacao das riquezas, cada
vez mais inteusa, e augmenta nossas reservas patri-
moniaes, sob o influxo do senso pratico e da pruden-
cia perseverante do nosso povo

DR. RAUL SOARES
Cumpre-me consignar, aqui, as homenagens da

minha saudacle e da niinha veneracao a memoria do
dr. Raul Scares, cujo desapparecimento represen-
tou para todo o paiz, e não sOrnente para Minas,
urna grande e irreparavel perda.

A morte do eminente chefe republicano occor-
reu em dias de angustia para a Patria, quando todas
as forcas valiclas da nacão se voltaram para S. Pau-
lo, conturbado pelos graves acontecimentos que pu-
zerarn em perigo cis destinos da Republica.

Perdendo, embora, a vida fOra do campo . da
lucta, onde tanto sangue se derrarnou em defesa das
instituicOes, nem por isso deixou de ser o dr. Raul
Soares a mais illustre victima daquelles dias sinistros.

Agindo, com desassombro e presteza, na triste
emergencia, o então Presidente encarnou, corn varo-
nil energia, a causa da legalidade, a qual sacrificou,
em glorioso hojocausto, a propria existencia, accele-
rando pelo trabalho exhaustivo, a que se entregou, e
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petas preoccupaçes de espirifo, a cujo embate nAo
poude eximir-se, 0 desenlace da enfermidade que
ja The vinha minando o organ jsmo.

E' de seus derradeiros dias o empolgante do-
cumento de sincero civismo prégando a necessidade
premente da "Cruzada Republicana" contra os mi-
migos de toda a especie do regimen. Canto de cysne
-do egregio democrata, testamento politico do esta-
dista insigne, essa pagina vibranfe repercutiu, fun-
daniente, em foda a Federacao, concol-rendo Para
aggremfar, em torno dos poderes constjtujcjos Oselernentos vitaes do paiz.

As excepcjonaes manifesfacoes de pesar do Bra-
sil inteiro peTa morte de tAo grande filho, bern tra-
duziram o ajcance do preniaturo desapparecjrnento
de quem, pelas suas virtudes singulares, estava ta-
thado Para occupar, no scenario da vida nacional, os
postos mais elevados e de major responsabilidade
na adrninistraçAo e na po!itica.

0 governo do Estado, iliterpretando o senti-
mento .Jo povo nhineiro, e cumprindo auctorjzaço
legislafiva, resolve" erigir, no cemiterjo do Bomfim,
urn mausojéo ao dr. Raul Soares, havendo, Para isso,
Se dirigido a alguns dos nosscs mais notavejs escul-
ptores, aos quaes SOlicitou a apresentaçao de proje
etos Para o rnencjonado monurnenfo

EstA termjnado o prazo Para o concurso e, em
breve, será escolhido o projecto em melliores con-
diçöes.

DR. OLEGAR!O MJICIEL
Corn o fallecimenfo do dr. Rant Soares, assu-

miu interinamente o governo o dr. Olegarjo Macjet,
cujo nome obtivera, em pleito concorrjdjssimo jun_
tamente corn o daquelle itlolvidavej mineiro, a mais
brilhante consagracao Para o cargo de 

vice.Presj_dente do Estado.

Jà five ensejo de aprecjar em documenfo publi-
co, por occasjAo de minha posse, Os rel evanfes ser-viços prestados pelo dr. Olegario Macjet A terra
minejra, duranfe sua interinidade

Auxiliar entAo de sen governo, dou, mais urna
v'z, testernunho sincero do pafrjofjsmo clarjvjdentecorn que s. exc. se

 Conduzju na direccao dos ne-
gocios publicos. Era cheio de responsabjlldade o
legado (jUe nos deixara o Presidenfe extjncfo,

0 dr. Olegario Macjet mostrou_se, porém, digno
da invesfidura, proseguindo. serena e lealniente, na
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execuçao do grandioso programma de seu• an-
tecessor.

S. exc. poude transmittir-me o governo, levan-
dD na consciencia integra a conviccAo do dever curn-
prido e a certeza de que soubera honrar a confianca
de seus concidadAos, cujo reconhecirnento pela sua
fecunda actuacão no governo constitue o mais jus-
to preito As qualidades de sua austera e conspictia
personalidade.

RELAcOES COM A UNIAO E Os ESTADOS

Mantiveram-se corclialissirnas as nossas rela-
çôes corn a União e os Estados.

Curnpre estreitar cada vez rnais esses vinculos
em bern da conservacAo da unidade nacional, contra
a qual, de vez em quando se levantam infundadas e
inoperantes campanhas no exterior.

As fronteiras que balizam entre si os Estados
não devem constituir linhas de separação, propria-
mente ditas, entre Os mesmos.	 -

Simples delirnitacöes de caracter e feitio admi-
nistrativo e politico, reclarnados pela propria exten-
são do paiz, pe!a nossa grandeza e pelas conve-
niencias de descentralizaçAo imposfas pelos varios
inferesses regionaes em jogo, essas lindes terriforiaes
desapparecern annulladas pelo ideal conimum -
a Patria unida e forte - de que são partes integran-
tes, em egualdade de direitos e deveres, todos esses
Esfados.

Para manter infrangivel essa unidade, con-
correm, felizmenfe, elementos diversos de ordem
historica e moral: - tradiçôes, aspiraçoes, legisla-
cAo e crencas communs.

A unidade da lingua e urn élo de grande impor-
tancia. Mais que simples conjuncto de palavras, o
idionia é, principalniente, segundo illustre publicista,
urn mecanismo mental.

E' intimamenfe associada A vida do espirito e
corn esta se identifica. A vida moral e intellectual de
urn povo como que se espelha na lingua.

Falar, dest'arte, a mesma lingua, quer dizer,
dentro em pouco, pensar do mesrno modo. Pela uni-
dade do idioma conserva-se a unidade do pensamento.

A religiAo é outro factor importantissimo cia
unidade nacionat, e, a despeito da separacAo entre o
Estado e a Egreja, nao pOde, nern deve serdespre-
zada pelos poderes publicos -	 -
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Ha na hisforia modet-na dois grandes exemplos
de sua força vinculafjva.

Ao laco religioso e a sua situação entre a or-
thodoxia slava e o Intheranismo germanico, deve
em grande parte, a Polonia catholica a conservaçAo
de sua integridade nacional.

A Irlanda e oufro caso caracteristico do valor
das convicç6es religiosas como nexo e estimulo das
aspiraçOes nacionalistas.

Importa, conseguintemenfe, denfro das formu-
las constitucionaes, nâo desprezar esses e outros
elementos de ordem historica e moral, que tanto con-
tribuem para apertar os faces de solidariedade entre
as diversas circumscripcôes da Republica.

E, imbuidos do mesmo sentimenfo de fraferni-
dade, sem consideraco ao desnivel consequente do
irreparavel erro politico dos im plantadores do novo
regimen, clue näo tiverani a clariviclencja de, por urn
golpe henidito de espada victoriosa, egualar em ex-
tenso territorial, em ouant j clade de populaco e de
possibiridades econornicas, as unidades federativas,
matando, de vez, surfos de anibicão de predominjo,

resolutas e enlacadas, marcheni, em collahoracão
leaf e sincera, para o ideal conimum, que e a pros-
peridade do Brasil unido e poderoso.

MO V/MEN TOS SEDICIOSOS

Agoniza, afinal, nos sertöes de Matto Grosso,
em sons derradeiros e desesperados arrancos, a iiy-
dra demagogica que, nor tanto tempo, trouxe presa
de angustias e sobresaltos a consciencia nacional. E'
larnentavel one os desvarios de uma imponderavel
minoria facciosa tenham perfurbacjo, durante Inezes e
mezes, a fio, a tranauilljdade do paiz, preudicando,
sobremodo, a marcha normal dos negoCjos publicos.

Aos desordeiros impenitentes no faltou. merc
de Dens, a reprovacão da grande maiorin dos bra-
sileiros e, mais do one ella. o concurso efficierife
em torno dos poderes constitujdos - dos elemenfos
mais re presentafivos da nossa cultura, para definiti-
va juuIacão da obra da rebelcija.

Contrastando -Corn esse ignominioso procedj-
mento de bandoleiros, alistados nas fileiras da anar-
chia, para a execucão s ystemafica do fratricidjo. dos
sauues, das de predacOes de toda ordem - fol urn
bello espectaculo conforfador o one deram os Es-
tados accorrendo corn os seus auxilios aos appellos
da Republica ameaçada.
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Coube a Minas, desde o corneco, efficaz e -
por que nao dizel-o? - decisiva contribuição nesse
sentido.

A policia mineira e os contingentes mineiros do
Exercito, foram as avancadas que chegaram a S.
Paulo, quando alli rebentou a mashorca e ainda se
acharn combatendo os ultirnos revoltosos, incapazeS,
agora, de qualquer resistencia séria e transformados
em bandos de salteadores, a viverern das rapinas, a
quo se entregarn, em sua fuga desordenada.

U governo e o povo mineiro, accordes corn 0

entirnento nacional, apoiarn sempre e continuarn a
prestigiar o erninente brasileiro - presidente Ar-
thur !3ernardes - como impressionante, figura re-
presentativa da ordem e da lei, que tern sabido, va-
ronilmente, rnanter prestigiadas, através das reitera-
das tentativas da demagogia, nesse delirante anceio
de subverter as instituiçOes politicas.

S. exc. tern sabido, corn tenacidade inexcedivel,
corn sacriticios pessoaes sern meças, honrar man- ,
dato que Ihe delegou o povo que pensa, que produz
e que trabaiha, e o reconforta corn applausos e adhe-
são nas horas torvas das difficuldades.

Dc Minas liberal, sempre altaneira e desprendi-
da, partam bençams a sua obra immorredoira de con-
solidador do prestigio da auctoridade civil em que se
alicerça a seguranca das instituicöes.

Restabelecida a ordem, assegurados os direitos
da actividade honesta e productora, mantida a au-
ctoridade suprema da lei, cumpre tranquillizar defi-
nitivaniente a Nação, restituindo-lhe a certeza de p0-

der usufruir as beneficios da organizacao politica e
da subordinacão de todos a necessidade da coexis-
tencia.

Que Deus inspire aos brasileiros .desejos de
paz e Ihes instille n'alma anceios fraternaes de ami-
zade.

São reclamos da Patria, cujo progresso seria urn
crime demorar por mais tempo. São brados lancinan-
tes dos coracOes de mães, de viuvas, de irmãos, aos
oragos de sua devoção nos lares intranquillos e som-
brios.

Não devem Os pocleres publicos deslembrar a
sorte das familias dos soldados mineiros que, fre-.
quenternente, recehem elogiosas referencias dos che-
fes mulitares e cumprem, corn enthusiasmo, abnega-
çao e bravura, a rnissão que ihes deu o governo
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Além da medaiha militar que tive o prazer de
Suggerir, parece-me que deveria o Congresso auto-
rizar o l'oder Executivo a entrar em accordo corn a
Prefeitura da Capital, para doar as familias dos que
tenham succumbido lotes para construcção de casas,
facilitando, assim, a realizacao do pensarnento da
comrnissäo nomeada para distribuir as quantias reco-
Ihidas per contribuicao popular.

MARINI-IA NACIONAL

E'-me gratissimo registrar o gesto de fidalga
gentileza da Marinha Nacional, enviando a Bello
Horizonte, brilhante contingente de suas torças, por
occasiao dos festejos aqui realizados em comme-
moraçao da data de 21 de abril.

Associando-se ao povo mineiro, de modo tao
expressivo, nas homenagens a essa ephemeride par-
ticularmente cara ao nosso civismo, os bravos man-
nheiros foram acoihidos, aqui e no trecho mineiro da
Central, que percorreram, corn as mais vibrantes e
inequivocas demonstracoes de apreço e enthusiasmo.

Ao illustre commandante Amphiloquio Reis e a
brilbante officialidade da Marinha tiveram o gover-
no e a culta populaçâo da Capital, opportunidade de,
condignamente, homenagear, durante sua permanen-
cia no Estado.

Ao velho e glorioso almirante Alexandrino de
Alencar transmitti, em nome de Minas, sinceros agra-
decimentos pela visita corn que nos honraram os re-
presentantes da Armada Nacional.

Aproveitando o ensejo lembro ao Congresso Mi-'
nelro a idea patriotica de votar urn credito para au-
xiliar a restauraçao da Marinha de Guerra e respon-
der, dest'arte, ao appello que, ha tempos, dinigiu ao
paiz, o illustre Sr. dr. Felix Pacheco, ministro das
Relaçoes Extertores.

Afigura-se-me que terá sympathica repercussäo
no seio do Congresso essa providencia destinada a
concorrer para a reconstituiçao da Marinha, que é
Urn dos padrOes de gloria da nacionalidade.

VISITAS AO ESTADO

Desde que assumi o governo, tenho visitado Va-
rias regies do Estado: a zona do S. Francisco e as
cidades de Lavras, Oliveira, Formiga, Campo Bello,
Born Successo, Diamantina, Sabara, Juiz de FOra,
(Juro Preto, Sete Lagoas e Curvello. Emprehenden-
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do essas viagens, tern sido meu objectivo auscultar
de perto as necessidacles locae, e estabelecer mais
intimo contacto entre o governo e o povo, levando a
este o conforto e a segurança de que aquelle se pre-
occupa, realmente, corn - a sua prosperidade e en-
grandecimento.

Mediante essa approxiniação tenho podido, mais
bern orientado, dar a varias questöes de interesse
collectivo solucOes promptas e adequadas.

Essas viagens, que reputo muito do feitio do
r.gimen, tm me proporcionado a satisfaçao de ye-
riticar, pessoalmente, que, por toda parte, em Minas,
O povo coriserva as gloriosas tradicoes de amor a
orciem e acatamento as autoriclades constituidas, vir-
tudes maximas que nelle se alliam ao trabaiho in-
defesso pela prosperida.de do Estado e grandeza do
Brasil.

Demais, o governo, por sua vez, recebe de perto,
bern viva, a impressão dos avigoramentos das nossas
energiis productoras e Se estimula nesse ambiente
sadio Ic uma população que, entoando hymnos ao
traba!lio, cresce e rnarcha impavida.

VJSITAS

Honraram-nos corn suas visitas este anno, os ii-
lustres niinistros drs. Francisco Sá e Miguel Calmon
du Pin e Almeida.

A estes distinctos e efficientes collaboradores da
administraçao federal, Minas, que Ihes deve relevan-
tes e inesqueciveis serviços, recebeu corn o apreco
caloroso de que são dignos.

PA TRIMONIO ARTISTICO

Entendendo que a defesa do patnimonio artisti-
CO C tarefa de que não se devem desinteressar Os
poderes publicos e considerando que Minas, a despei-
to de repetidos desfalques em suas riquezas nesse
genero, possue ainda preciosidades e reliquias que
importa resguardar da cupidez de mercadores sern
escrupulos, resolvi nomear uma commissão .para
estudar os melos de impedin a sahida de objectos de
ante do Estado, evitando, assim, o desbarato de urn
espolio tao cheio de encantos e de amorosa estima
para nOs.

Aos membros da refenida comrnissão dirigi a
seguinte carta:
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"Bello Horizonte, 8 de Junho de 1925.
Meu illustrado amigo:
As reiteradas noticias de que se vae augmentan-

do, em nosso Estado, a venda de objectos antigos,
trabaihos de arte historica existentes n'algumas de
nossas cidades tradicionaes, suggeriram-me a lem-
branca de procurar urna meclida, uma iniciativa que
possa diminuir, sinão obstar de vez, essa impiedosa
transterencia de bellezas cia nossa para outras terras.

Como o assunipto, tocando de perto a conser-
vacão de urn rico patrimonio carinhosamente guar-
dado e generosarnente legado pelas geraçöes que nos
precederam, ë delicado e muito Se relaciona corn os
fOros de nossa civilizaçao e cultura, resolvi organizar
uma commissão que Se reüna nesta Capital para de-
liberar sobre o meihor e rnais alto meio de ser reali-
zada a minha lernbrança.

Tambem penso, como todos aquelles que sabem
viver pelo sentimento e pela intelligencia, que é pre-
ciso corar a porta a esse commercio mediocre e seni
alma, para que, dos escrinios da boa e veiha gente
mineira, não desappareçam, ao toque cia moeda pe-
quenina, as nossas preciosidades antigas, em que
muitas vezes parece palpitar, ao sopro divino do at-
tista, a commovida recordaçao de uma época

Estou certo de que o distincto amigo se digna
rá acquiescer ao meu pedido, collaborando luminosa-
mente na defesa de urn dos rnaiores patrirnonios da
belleza.

Queira acceitar a expressão do apreço corn que
se ihe dirige o amigo e admirador."

Ficou assim constituida a cornmissão:

D. Joaquirn Silverio de Souza, D. Helvecio (10-
mes de Oliveira, D. Antonio dos Santos Cabral, ar-
cebispos de Diamantina, Mariana e Bello Horizon-
te; senador Diogo de Vasconcellos; deputados Au-
gusto de Lima e Nelson de Senna; drs. Lucio dos
Santos, Jair Lins, Gustavo Penna, Agnello de Maco
e Francisco Negrao de Lima.

Magnifica foi a impressão causada, dentro e
fOra do Estado, por uma iniciativa que se impunha
em bern dos nossos fOros de cultura e civilizacao.

As pessoas nomeadas são - todas - nomes
conhecidos e dignos da investidura quo Ihes coube.

Attendendo a quo as alfaias e outros objectos
do culto catholico, nao poucos reniontando aos tem-
pos coloniaes, são dos mais cobiçados pelos espe-
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culadores que nos visitam, entendi incluir na corn-
rnissão as tres mais altas autoriclades da Egreja em
Minas, qualquer dellas garantidora, pela sua cultu-
ra e virtudes, do exito cabal da rnissão que Ihes
incumbe, nessa obra de patriotica salvaguarda dos
thesoiros artisticos que ainda Se encontram em tan-
tos ternplos (Ic nossa terra.

APPELLO A' MOCJDADE

U embaixador brasileiro junto a Sociedade das
NaçOes (Ir. Afranlo de Mello Franco - em of-
ficio dirigido ao Ministro das RelaçOes Exteriores,
encarece a necessidade de tornar conhecido da ju-
veiatude o fecundo labor daquelle appareiho, interes-
sando as rnoços no bello ideal que anima a Liga e
attrahindo as novas geraçOes a collaborarem corn o
seu enthusiasmo sadio no programma da instituiçao
que tao notaveis serviços está prestando ao mundo e
ainda maiores prestará, quando puder contar gom o
concurso dos que neste momento se preparam nas
academias e nas escolas para iniciar, amanhã, sua
carreira na vida publica.

Desse alvitre, fez-se arauto diligente 0 Sr. ml-
nistro Felix Pacheco, dirigindo vbrante appello a
todas as academias e escolas do paiz.

Parece ao rneu iclealismo confiante que não de-
viam ficar indiffer.entes os poderes publicos do Es-
tado de Minas, porquanto, no ambiente tranquillo de
cordialidade acolhedora do povo mineiro bern me-
drará a arvore bem•dita da pa'z entre Os homens.

Como born salienta esse digno Ministro, a Liga
das NacOes e o expoente legitimo da aspiraçao gene-
ralizada no sentido de urn meihor aproveitamento
da actividade do genero hurnano.

Passou, felizmente, o tempo em que sociologos
do curta visAo assentavarn no hornicidio collectivo 0
progresso da liumanidade.

A doutrina do darwinisn,o social, refutada por
Novicow em paginas de convincente e irretorquivel
dialetica, e, hole, uma hypothese morta.

A guerra não e genetriz da civilizaçao, scm em-
bargo das ousadas affirrnacoes de Ratzenlwfer,
Spencer, Bismarck, von Molike e Renan.

A selecção entre os povos não pôde operar-se
por meio da violencia.

no sentimento da cooperacao que reside a
grande forca civilizadora por excellencia.

A. c.-2
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Esse ideal da Liga das Nacöes bern concre-
tiza as aspiraçöes dos povos modernos, que devem
procurar sua prospericlade dentro do mutuo res-
peito e do labor pacifico em que se engrandecem e
mutuamente se auxiliarn.

0 appello da Liga das Naçöes vern ao encon-
tro dos nossos ideaes de povo arnante da paz e des-
ambicioso de conquistas.

Escute a mocidade mineira esse brado de con-
cordia, que vem de tao alto, e eu propago, levando-o
avolumado, como onda de redempção e de amor, ao
seu coracao generoso, a sua alma pura e cavalhei-
resca.

Receba-o coin syrnpathia nthusiastica que
sempre despertam Os grandes movimentos de ideas,
destinados a estimular a solidariedade eutre Os O-
vos e preparar melhores dias para a humanidade.

ResOe nos parlanientos. Rebôe em hymnos nas
escolas para modelar os coraçöcs infantis.

Nas preleccOes dos mestres nas academias, nas
predicas re!igiosas, por toda parte repercuta.

Não deixeis, macs queridas, que nas quebradas
Jo olvido criminoso se perca esse eco de fraternidade.

Solucae-o no ouvido de vossos filhinhos a todo
0 instante.

iormernos todos urna cruzada santa pela con-
corcija hurnana.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Parece aconseihavel pela pratica do regimen Ii-
geiro retoque em nossa Constituiçao. • Segundo o
disposto nos arts. 49, § 2. 0, e 50, o periodo presi-
denclal C de quatro annos, fixado a partir do iniclo
cia vigencia daquelles preceitos.

A reiteração cia escoiha do Presidente pode tra-
zer graves perturbaçOes na vida politica do Estado,
akm de injungir, no actual systerna instituiona!, o
elcito, ern mein do periodo governativo, a execuçao
nlecanica de determinado programma, não podendo
reahzar aspiraçOes (10 momento.

E' certo que a continuidade adrninistrativa tern
feito a felicidade de Minas.

Aquella, todavia, deve soffrer alteraçoes con-
s.equentes cias exigencias Occasionaes, que não Se-
riarn, quiçà, possiveis em tempo curth.

Razoavel C que o eleito do povo tenha deante
de si urn periodo integral.

A duração do mandato do vice-?residente, seria
condicionada a do Presidente, coin unica restricçao
de não Se preencher aquelle cargo, sempre que se
abrisse a vaga depois do segundo anno do periodo
governamental, para evitar eleiçOes successivas.

Os outros substittos eventuaes prestariam ser-
vicos, quando necessarios.

E', senhores do Congresso, o systerna que me
perniitti suggerir a vosso esclarecido apreco, para
vigorar depis que terminasse a honrosa delegacao a
film confiada pelo generoso povo mineiro.

A Constituicao Federal necessita, egualmente,
de rnodificaçOes.

o movimento reformador, parece, já tern
cido resistencias.

JA del a conhecer, aos representantes nhineiros
no Congresso Naciona!, rneu pensamerito sore a!-
gumas das fOrmulas propostas.

S/TUAcA0 FINANCE/PA
A 6ituaqdo financeira é a mais lisonjAra que se

pode desejar. Corno no anno anterior, as contas do
exercicio encerrararn-se corn urn saldo consideravel
em dinheiro, o qua!, reunido ao do exercicio de 1923,
coristitue forte reserva, que permitte ao Estado a
execuçao de obras pub!icas e outros emprehendirnen-
tos de utiliclade.

A receita ordinaria, constante da renda dos irn-
postos e das rendas industriaes c patrimoniaes, es-
tirnada em 63.241:880$000, attinglu ...........
109.360:385$303. A receita extraordinaria, cujas
rubricas principaes são: juros dos dinlieiros do Es-
tado em bancos, juros de ernprestimos municipaes,
cobrança cia divida activa, venda de terras devolu-
tas e de machinas agricolas, etc., foi esfimada em
5.l60:260$000 e produziu I1.169:850$546.

Em resurno:

Renda ordinaria orcada .......63.241 :880$000
arrecaciada.. .	 109.360:385$303

Renda extraordinaria orcada	 5.160260000
arrecadada	 11.169:850546

Total da receita orçada ........68.402:140$000
arrecadada.... 120.530:235$849

Superavit da arrecadaçao ......52. 128:095849

A arrecadação do exercicio excedeu, assim, de76 
% a previsao do orçamento.
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A despesa, autorizada na importancia tIc
68.309:404$336, elcvou-se a 83.708:151$598,
corn os creditos addicionaes, excedendo a fixada em
15.398:747$262

A lei do orcamento distribuiu a despesa pelas
Secretarias de Estado do seguinfe modo:

Pela Secietarja do Interior......27.933:49198o
Pela Secretaria das Finanças....	 19.301:250$756
Pela Secrearia da Agricuttura. ..	 21 .074:391600

As despesas realizaclas subiram, pelos serviços
concernentes a cada Secretaria, as seguintes cifras:

Pela Secretarja do Interior ......28.707:933$512
Pela Secretaria das Firiaricas.. 	 21 .059:2524O7
Pela Secretaria da Agricultura .	 33.930:965$679

() excesso da despesa da Secretaria do Interior
provém: de creditos supplementares Para o appare-
Iliarnento da Força Publica, chamada a prestar ser-
vicos na defesa da legalidade em S. Paulo, do cus
teio clas operacöes fóra do Estado, cia construcção
de predis escolares, sessAo extraordinarja do Con-
gresso, material de expediente e publicacöes na Im-
prensa Official, calculadas em somma niuito insuf-
ficiente por falta de dados exactos, proveniente cia
imperfeita discriminaçao das despesas, antes cia re-
forma cia Contabilidade do Estado, que entrou em
vigor em janeiro de 1924.

A despesa da Secretaria clas Finanças ultrapas-
sou a fixada, deviclo ao resgate de 619:800000 de
apolices cia Conversäo Bahia e Minas, em virtud
do coiitracto, C Para o que ii5o liavia sido incltiida
verha 110 Orcamento, dc dutferciiças dc cambio con-
tra o Estaclo, na conta dos emprestjmos Illtinicipaes,
do pagamento A Faculdade de Direito de subvençOes
atrazadas, feito inediante accordo, em apolices da
divida federal, que custaram 370:815$000, tie des-
pesas de exercicios encerraclos, na importancia tie
247:938$400, do paganlento cia stibvençao legal
Prcviclenc j a dos Servidores do Estado, que näo con-
stava de verba, e principalrnente tIe creditos supple-
nientares Para pagamento aos arrecaores: col-
lectores, vigias-fiscaes e estradas de ferro, cujas
porcentagens, calculadas Para urna receita de nienos
de 70.000 contos, se elevaram consicleravelniente
corn a arrecadaçäo de mais de 120.000 contos. 0
excesso cia clespesa desta Secretaria ter-se--ia eleva-
do ao dobro, si näo Se hotivesse verificado uma eco-
flomia de 1.800 contos no serviço cia divida externa,
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proveniente, de urn lado, de haver-se mantido o fran-
co abaixo do calculo adoptado •e, de outro, por ter a
Secretaria, aproveitando a queda do cambio francez,
no conieço do anno passado, se munido, no exterior,
dos lundos necessaries para os conipronhissos do Es-
do nos exercicios de 1924 e 1925.

A Secretaria da Agricultura apresenta, na des .
-pesa, excesso mais consideravel, proveniente de urn

credito supplementar de 1 . 500 contos Para constru-
ccAo de estradas de rodagem, de outros no total de
10.054:604$334 Para o apparelhamento da Réde
Sul-Mineira, em virtude do contracto de arrenda-
mento, do gasto de 2.698 contos no proseguimento
cia construccão da Estrada de Ferro Paracatü e do
creclito supplementar de 300 contos p'ara a defesa
agricola e contra as pragas e combate a epizootias.

A'sini se resume a conta da despesa do exercicio:
Creditos orçamentarios:

Para a Secretaria do Interior. 27.933:491$980
Para a Secretaria das Finanças... 19.30 050$756
Para a Secretaria da Agricultura... 21.074:391600

Creclitos acldicionaes, abertos em virtude de au-
torizacoes legaes Para supplementaçâo das verbas
insufficientemente dotaclas e Para serviços e obras
votadas pelo Congresso, atraz mencionadas:

Para a Secretaria do Interior 	 2.169:529627
Para a Secretaria das Finanças.. . 	 2.888:352$556
Para a Secretaria da Agricultura... 22.512:593$924

Verificaram-se, portanto, as seguintes sobras
nos creclitos Para o exercicio:

Secretaria do Interior ........ 	 I .395:088095
Secretaria das Finanças .....1. 120:350905
Secretaria da Agricultura....	 9.656:019$845

Corn a applicaçao rigorosa do art. 24 cia lei n.
851, (Ic 1923, quc estabeleccu o empenho prévio cia
dcspcsa, chegamos ao bello resultado dc verificar-se
excesso dc despesa apenas no custeio de poucos servi-
cos, nos tres clepartamentos da aclnhinistração, a sa-
ber: "Publicaçöes e encommendas na Imprensa Of-
ficial", das tres Secretarias, as quaes são or-denadas
scm empenho prévio, por nSo ser conhecido o custo
senão clepois de executaclas naquel!e estabelecimento
official; "Passes e transportes em estradas de ferro",
que são requisitados em pontos differentes do Esta-
do pelos diversos funccionarios autorizados e cujo
total so 6 conhecido clepois de apurados os balance-
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tes das estradas de ferro; e "RestituiçOes", na Secre-
taria das Finanças, titulo que representa reposicOes
de verbas de exercicjos encerrados e salcios creditados
a exactores do exercicio anterior.

A dotaçao dessas verbas era insufficiente por
falta de dados positivos para o seu calculo no orca-
mento de 1924, o primeiro que se organizou no Es-
tado de accordo corn as novas regras de contabili-
dade publica.

Pelos quadros deinonstrativos da despesa pelas
tres Secretarias, que vos serão apresentados, verifi-
cards que todas as outras verbas on foram apenas
exgotfadas on deixaram sobras.

A confeiçIo de orcamentos reaes, sua execução
estricta e escripturaço clara constituem, nas demo-
cracias, o dever principal daquelles que estão encar-
regados de autorizar e realizar a applicacao dos di-
nheiros publicos. Corn os aperfeicoamentos introdu-
zidos na proposta para 1926, o Estaclo de Minas
apreserctara uma contabilidade tao discrjnhjilada e ri-
gorosa quanto é possivel obter em administraçao
publica.

Recapittilando: a conta do exercicio se expressa
nestes nurneros:

RECEITA:
Estimada ................. 	 68.402:140000
Arrecadada ................120.530:235$849
Superavil. .................	 52. 128:095849

DESPESA•
Fixada . ................. 68.309:4tJ4$336
Realizada ................83.708:l51$598
Excedente .................l5.398:7472ö2

Saldo do exercicio	 36.822:084$251
Este saldo, junto as sobras do excrcicio ante-

rior, está depositado a juros em bancos, constituindo
aincla urna reserva superior a 60.000 contos dispo-
niveis, apesar do emprego de sommas ja consideraveis
110 exercicio corrente em obras pubiès, emprestimos
As municipalidades, emprestimo a Previdencia dos
Servidores do Estado para instaliaçao da sua seccao
predial, acquisiçao de material ferroviario no exte-
rior e outras applicaçOes ordenadas pelo Congresso.

NAo vos deixeis, porém, enlevar pela situação
excepcionalmente folgada das finanças do Estado,
para votardes alargamento nas despesas permanen-
tes da adrninistraçao. Deveis precatar-vos contra
as suggestOes do optimismo na autorizaçao de no-

VOS gastos que não sejam (IC appareihatnento ceo-
nomico do Estado e portant() reproductivas. Na situa-
çao de prosperidade financeira que vos exponho, a
parte devida ao desenvolvirnento da riqueza publica,
ao incremento da producçao, a actividade do traba-
Iho mineiro e a va!orizaço real de tiossos principaes
productos de exportaçãó é sensivel e evidente, .rnas
grande parte dos saldos provem da desvalorização
do dinheiro naclonal, effeito da inflacão monefaria a
qual o governo da Uniào poz patrioticamente urn Ii-
mite que, tenho confiança, não será transposto. Essa
desvalorizaçãO, alteando os precos de todos os pro-
ductos em papel-moeda, elevou automaticamente a
receita dos impostos de exportaço, colas taxas são
ad valorem. Não podemos, porem, prevêr nom dese-
jar que tal situacão se prolongue, porque a alta dos
precoS, isto é, 0 encareciniento cia subsistencia, re-
presenta sacrificios e privacöes da grande maioria
da populacão, daquelles que tern rendimentos fixos,
do funecionalismo, dos pequenos empregaclos, das
classes trabaihadoras. A moeda do paiz entrou em
convalescenca e ha. de restaurar-se, não al son po-
der acquisitivo anterior, mas a urn valor que repre-
sente o nivel approximado cia accomrnodacão da ceo-
nomia nacional. E como esse nivel está longe de
corresponder aos precos actuaes, estes lido de bat-
xar, ha de baratcar a subsistencia, a reccita do Es-
tado ha de cahir, não em valor-ouro, nias em quantida-
cT do inoeda-papel. 0 projecto de despesa que vs
proporei está calculado de modo que, si vier a verifi-
car-se uma baixa ate 40 % na receita do Estado, a
administração não se encontre a braces corn desequi-
librio no orçarnentp e se ache appareihaila pam fa
face as despesas do Estado, scm recurso ao credit..

Sott, srs. congressistas, urn opfimita. Tenh
fé inabalavel nos destinos do Estaclo e do paiz, nt
sua capacidade de r•ecuperação, na pujanca de seu
recursos e no valor dos seus homens. Acho, porCm,
que o optimismo do homem publico ha de ser tem.
perado pela prudencia. .que n.p deve dar umpassO
para deante scm estar bern. seguro da solidez do ter-
reno e prevenido contra o risco de retrocesso. Nao
e licito sacar sobre 0 incerto, e saques sobre o futu-
ro sO Os comprehendo, lançando seus encargos so-
bre as qeracOes clue venham auferir-lhs Os betiefi-
cios . Considero dever primordial e insophismavel
do administrador •nianter a despesa normal dentro
dos recursos cia receita normal, isto C, equiiibrio do
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Orçamento. Insisto neste ponto para prevenir a ob-
Jecção que poderia ser levantada contra o governo,
de manter sem alargal-os Os quadros actuaes da ad-
ministraçao e de evitar a ampliaçao dos serviços per-
manentes, nuni periodo de consideraveis superavits
da receita do Estado. Limito-me a propOr clesen-
volvimento sensivel apenas nos servicos permanentes
da instrucçao publica e de hygiene e como não é
prudente reduzir impostos em periodoS anormaes, Os
saldos da receita sero applicados em obras publi-
cas de utilidade geral e no appareihamento economi-
co do Estado.

CONSIDERAcOES SOBRE A RECEITA

A arrecadaçao da receita excedeu, na quasi to-
talidade das rubricas, a estimativa do orcamento,
exceptuando-se a amortizaçao dos emprestimos mu-
nicipaes, que calculada em 320:000$000 produziu
2l2:350$965, corn uma diminuicâo de 107:649035,
proveniente de differença dc cambio contra o Estado;
a cobraça da divicla inscripta, não orcamentarja,
prevista em 100: 000$000, e que nada produziu; o di-
videndo de titulos do Esiado e outras pequenas dif-
ferenças num total de pouco mais de vinfe contos.

Os impostos que apresentararn major exceden-
te da arrecadaçao relativamente a previso orçamen-
taria foram os seguintes, em contos de réis:

Previsao
ad a. A

qAO
Direitos de exportãco	

na

ad-valorem ... ......... .24.950:0008 50. 125:000$ 25.175:0008
Sobre-taxa do café ....... .4.500:000$ 6.601:0008 2.104 :000$
Industnjas e profiss6es 2.700:0008 4.231:0008 1.531:000$
Imposto de bebidas..... . 3.200:000$ 4.814:0008 1.614:000$
Transmissäo Inter-vivos. 3.600:0008 7.963: 000$ 4.303:0008
Territorial .............. .4.700:0008 5.677:000$	 977:0008N. e V. Direitos ........ ..1.500:0008 2.711:000$ 1.214:00(38
SeHO .................... 1.600:0008 2.801:000$ 1.201:000$

Nas rendas industriaes, as cas rubricas que
major augmento offereceram for,rn as seguintes,
em confos de réis:

Renda da Rede Sul. Prevista Arrecadada A nlais
Minejra ............ 8.636:0008 11.476:0008 2.840.00138Quota do Estado no
lucro daloterja..,	 120;000$ 1.323:(09$ 1.203:000$
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0 cotejo dos principaes inipostos do Estado, em
coritos de réis, nos tres ultimos exercicios mostra a
seguinte progressão:

1922	 4923	 1924

Exportaço...... .27.234:000833.771 :000S50.125000$. 480/
Territorial. ........ .5.189:0005 5.442:0008 5.677 :OGO$' 04°/a
Industrias e pro-

fissOes .......... ..2.729:0008 3.44S:000$ 4.231:000822'/'
Bebidas .......... 3..051:0008 4.118:000$ 4.814:0008 160,0
Transinisso inter-

VjVOs ........... 3.725:0008 5.570:0008 7.993:OOG$! 38°/s
Transinissão can-

sa-nir1js....... . I .830:0008 2.297:0008 2.387:000S 03 0/
Sello .............. 1.966:0005 2.448:0005 2.801:000$12 '/0DiversOes........ . 334:0095	 418:000$	 468'0001I 0/0

Como vêdes, o imposto de exportação continta
a ser a principal fonte dc renda do Estado. Apesar
de ser urn tributo anti-economico, terá a prdfducçao
mineira ,cle supportal-o ainda por largo tempo, at
que se venha a operar uma distribuição mais equi-
tativa dos impostos pelos contribuintes. Não e ta-
refa que possa assumir o meu governo no curiopra-
zo que Ihe resta. Não e exequivel reforrna tao radi-
cal do systenia tributario de urn anno para outro. U
imposto territorial correspondeu apenas em parte a
espectativa dos seus reorganizadores e não julgo su-
sceptivel dc ser levada rnuito longe a exploraç5o des-
se campo fiscal em urn Estado onde existem tantos
latifundios improductivos, não por inercia dos pro-
prietai-ios, Illas por falta de braços e dc meios dc
transporte. Ao imposto dc herança terã urn dia o Es-
lado dc pedir novos recursos, talvez sob a fOrma dc
nina taxa progressiva, mas sO 0 imposto sobre Os
rendiiiientos poderà vir a attentiar, sinäo substituir a
taxa da exportaç'io.

0 cotejo aciina demonsti-a o effeito da fiscali-
zacão espccialinente sobre a rencla da transinissão
inter-vivos. A cvaso a este imposto tornàra-se tao
generalizada, que foi necessarin rnodificaçäo na lei,
adoptando-se a investigação e prova administrativa
da fraucle para irnposição das niultas. 0 resultado
do esforco da adrninistracão iiesse sentido resalta
do augmento dc 38 % na renda desse tributo em urn
sO anno. Na fiscalizaçäo do imposto dc heran ça a
adininistracao se encontra desarmada ante os dispo-
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sitivos do Codigo do Processo Civil, que generaliza
o processo do arrolarnento rcduzindo ate supprimir,
nas avaliacoes, a acção ito represeritante da Fazenda.
E' riecessaria nesse sentido urna providencia vossa
quo salvaguarde Os interesses do Estado.

EXP0RTA cÁo
Continuant a figurar como principaes productos

cia 'exportaçäo do Estado a café, a gado vaccum,
as lacticinios C OS tecidos de algocião. Entre as pro-
ductos cia reino mineral quo apresentam maior va-
lor na lista da exportação, occupa 0 primeiro logar
O ouro, seguido polo manganez, a cal e as aguas ml-
neraes.

A lista quo segue mostra a importancia de cada
urn dos principaes productos da exportação mineira
em relaçao ao valor coin quo contribuern para a ri-
queza pliblica e a somma quo rendoni ao Thesouro
do Estado:

	

Updade	 Quantidade	 Valor	 Iniposto
Ayes domesticas, k	 5.629.561 16.888:6838	 82:9308
Muares, un ........ . 13.445	 1.314:5008	 47:1618

	

Vaccuns , .........132.552 86.510:4008 	 2.955:1178
Carnes, k	 ........ . 8.789.023 16.699:143$	 514:2408
Couros salgado, k 	 734.367	 895:9278	 72:8198

	

seccos	 296.73	 637:82$	 56:092$
S la,k	 ........... 1.441.556 	 5.766:224$	 177:8808
Leite,k .... .. ..... 	 15.397. 1,40	 9.2384648	 141:6458
Manteiga, k .........	 4.7fl 898 28.895:0778	 1.090:4238

	

Queijos, k ......... . 5.986.370 22.275:77$	 668:4558
uinos, un ........ . 117.086 18.245:060	 918:0278

Productos suinos, k	 4.698.093	 9.881:887$	 - 309:441$441$
Arroz, k ........... 14.101.419 	 7.873:9148	 214:2368
Café, saccas .. .... 	 3.474.00 503.602:447S 35.023:9038
Carvo,k ........ . 7.657.176	 4.211:4468	 459:4298
Cascas, k ........ . 6.781.537	 1.356:307$	 108:5518
Feilo, k ........... 6.321.863 	 4.324:1548	 81:6808
Lenha, lii i 1.044.417	 3.131:251$	 313:325$
iadeiras,tons	 30.983	 9.535:700$	 öf3:171$
MOho,k ............ 24.930998 	 7.828:3335	 210:1258
Fumo. k	 ......... . 3.907.741 12.313:7368	 880:1608
Tecidos de algo-

	

do,k ........ . 3.804.709 43650:5348	 882.155$
Aguas in neraes, c	 161.131	 5.80.1:7168	 461.4318
Darnante, gr.	 ..	 3.444	 1.205:4008	 36:1728

	

anganez.tons	 I',9.049 16.114:4108	 1.707-5358

	

Ouro, gr ........... 3,712.753 24.713 431$	 800:1708
Pedras córdas, gr.	 863.709	 2.113:4458	 80:3508
Prata, k	 787	 141660$	 3:536$
Cal, tons ........... :9.512 	 5.926:7975	 224:2658

Dos productos que se exportam, isentos de tn-
butacao, Os principaes, pelo , seu valor, são os S
guintes:
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Quantidade e valor official cia exportacão r4..
artigos näo tributados:

Quantidades Valor official
Ovos .............K 2.131.263 4.262:526000
Pelles ............1<	 92.182	 460:910000
Banha ............K	 765.371 2.296:611000
Conservas de porco K	 406.453 1.219:359$000
Batatas ...........K 2.743.230 2.743:230$000
Fructas ...........1K	 690.545 1.381:090000
Mamona ..........K	 924.988	 924:988000
Resinas ...........K	 599.104 1.198:208000
Oleos ............K	 (56.006	 198:018000

0 valor official da exportacao tnibutada subiu
cut a 915.998:410$000 e o da exportacão isen-
ta de impostos a 22.471:182000, perfazendo a
soilirna do 938.469:592$000.

0 café entrou nesse total corn 3.474.060
saccas, na importancia dc 508.447$440, o que
corresponde aa preco de 146$ 402 par saccal custo
esse inferior a media do anna.

0 valor official adoptado na pauta de exporta-
çäO para a cobranca do imposto, varia de 60 a 75 %
do valor real. Calculando-se a preco do café, du-
rante a anno na media de 180$000 a sacca, e accre-
scentando-se 20 % ao valor official dos outros arti-
gos, verifica-se quo o valor da exportacão do Estado,
em 1924, attingiu no rninimo a I . 130.000:000000.
correspondente a cerca da terca parte da exporta cáo
total do paiz para o exterior.

E' certo quo pouco mais de 60 % da nossa ex-
portacao se dirigiu para a extrangeiro, mas Os reS-
tantes 40 %, absorvidos na Capital Federal e em
ojitros Estados, attenderam a urn constimo que tenia
do abastecer-se pela irnportacão do exterior, si nao
encontrasse a sect supprimento no paiz.

Accentio este facto, para mostrar o lagar, neni
senipre reconhecido, que cabe no Estaclo do Minas
(ieraes na economia da Federacão.

0 valor da exportação dos principaes artigos
comparaclo corn a dos dons annos anteriores é ø Se-
guinte, em cantos tie rCis:

1924	 1923	 1922
508.602:0 ; .0$ 339.429:0308 269.846:0008
86.510:0008 94.948:0008 53.954:0008

43.650:0008 51.154:0008 15.496:0008
28.895:0008 20.881:0008 10.974:0008

Café ............
Bovinos .........
Tecidos de algo-

d5o ...........
Manteiga .......
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Ouro,
Queijos.
Suinos ..........
A yes doniestjcas
Manganez ......
Fumo..........
Productos suinos
Madeiras........
Leite ...........
Arroz ..........
Milho ...........
Aguas mineraes..
Feijäo .... .....
Ovos...........

1924
24.7i3:006$
22.275:0005
18.245.000$
16.888:0008
16.114:000S
12.313:000$
9.884:000$
9.535 001$
9.238:000$
7.873:000$
7.828:000S
5.800:000S
4.324:000$
4.262:0008

1923
23.643:000S
25.425:000S
11.190:000$
14.299:000$
17.74:0O0$
6.519:000$
6. 47: 000$
6.789:0005
¶L275:000$
6.505:0008

10.247:000$
7.550:000$
9.430:000$
3.409:000$

1922
16.637:C00$
23.535:0U0$
8.013:0008

10.995:000$
12.553:C00$
5.431 000$
7.868:0008
4.429: 000$
7.212:000S
5.880:0008
5.650:0006
6.435:000S
5.7S0:000$
3.093:0006

essa riqueza nacional, porque as leis econoinicas tern
saiicçOes inelutaveis e para as suas infracçöes nAo
ha indulto nein amnistia. VCde o exernplo da borra-
cha. A sua alta no paiz estirnulou as plantacoes
asiaticas c arruinou a Amazonia. Quanto ao café, a
concorrencia que podernos terner está felizmente Ii-
mitada a America Central, o que facilita as condi-
çOes da sua defesa cm bases economicas. E', porérn,
assumpto que nSo cleve ser considerado unilateral-
mente, apenas sob o ponto de vista da producçao.
Espero poder clentro em pouco trazel-o a vossa apre-
ciacâo.

DJVJDA INTERNA

Us bovinos exportados e Os SCUS productos
camnes, lacticinios, couros, etc., produzirarn .
174.238:000$000.

CAFE'

A exportaçao geral cresceu egualmente em vo-
lume, orérn, em proporção menos sensivel. A
exportaçao do café confrontada corn a dos annos an-
teriores é a seguint•e:

1922 saccas ............2.759.588
1923	 .............	 2.998.291
1924	 >>	 .............3.474.060

0 augmento origina-se de tres causas: o desen..
volvimento das pantacöes no valle do Rio Doce, a
partir de 1920; o anno agricola favoravel, e a re-
ducçAo do consurno no Estado: effeito natural da
alta do preco.

Este producto, que representa nlais de nietade
do valor da exportação mineira, merece do governo
especial attencão Julgo conveniente a defesa do
café contra as gandes oscillaçOes de preco prove-
nientes do abrrotaniento annual do mercado ex-
pOrtador na ofcasiSo das safras, a alternar-se corn a
cscassez do producto em mezes suhsequentes. Mas
nest(' assuinpto é necssario não perder dc vista Clue
o preco é urna rclação cntre a offerta c a procura. 0
prcço dos artigos industriaes on de generos agrico-
las de plantio annual pOde ser firmado pelo kartell
on pelo trust clue consiga reunir todos os producto-
res e fixar a producçao na proporção do consurno.
Corn o café tal não succede. 0 s•eu custo demasiada-
mente alto anima de urn facto o deenvolvirnento do
plantlo no paiz e no exterior, e por outro lado reduz
O consumo nacional e extrangeiro, coniprornettendo

A divida fundada interna soffreu no excrcicio a
reducçao de 619:800$000 proveniente do resgate
dc 3.255 apolices ao portador do emprestirno "Con-
versSo Bahia e Minas", dc 1894, de 5 %, sorteadas em
outubro passado. 0 passivo estadual interno ficou
dessa fOrma exonerado

'
no presente exercicio, dc

mais de 651:000$000, incluiclos os juros dos t4tulos
resgatados.

Circularn actualrnente. os seguintes titulos da
divi(ta do EstadO:

54.905 apolices nomina-
tivasde ............1:000$ 54.905:000000

1.176 apolices nomina-
tivasde ............500	 588:000000

337 apolices nomina-
tivas de. ..........2OO	 67:400000

10.774 ao portador no-
minativasde ... ... 	 200$	 2.154:800000

represenfando o total de 	 57.715:200000
Esta sonima exige para o pagarncnto scrnestral

dos juros de 5 % sobre o SQU total, ciii 1926, a im-
portancia dc 2.851:580$000.

A lei fl. 688, de 5 de setembro de 1917, insti-
tuiu uni fundo especial para custeio dos encargos
das dividas consolidadas niterna c externa, compos-
to do producto cia cobrança cia clivicla activa, saldos
dos exercicios financeiros, rendas eventuaes, produ-
cto da venda dc proprios do Estado, etc., alérn das
consignaçOes orcarnentarias votadas pelo Congresso.
Essa lei, que devia vigorar a partir de 1918, não
poude clesde logo cornecar a ser applicacla, quanto
'to resgate cia clivida interna, devido as circurnstan-
cias preinentes do Thesouro do Estaclo na occasiäo.
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Actualmente, estando folgadas as condiçOes f 1-
nariceiras, julgo conveniente ainpliar o resgate cia
divida interna triplicando pelo menos a importancia
applicada a esse servicO nos dons exercicios ante-
riores. Os compromissos do Estado são muito re-
duzidos relativamente as suas rendas, e os titulos
mineiros gosan do major credito e da major cotaçãO
proporcional aos seus juros. E', porérn, de boa pra-
tica financeira accelerar o resgate da divida publi-
ca nos periodos de saldos orçamentarios, afim de
manter integro o credito do Estado, como reserva
segura a que recorrer na occasião da necessidade.

DJVIDA EXTERNA

A divida passiva externa expresSa-Se pela sorn-
ma de 130. 199.750 francos francezes. Em de-
zenthro proximo serão realizados dons sorteios de
titulos dos emprestirnos de "Conversão" c do "Fun-
ding Loan", num total de 4.776 obrigacöes, sendo
1.41.9 do primeiro e 3.357 do segundo, ficando
aquella somma reduzida a Frs. 128.655.000. 0
governo está ja niunido de somma disponivel, de
nioeda franceza, em quantidade quasi sufficiente
para os encargos dos juros e aniortização da divicla
externa no segundo semestre do corrente anno e em
forth o exercicio de 1926.

DIVIDA CONSOLIDADA

Esse servico continia a ser feito coin a malor rc-
gularidade e prornptidão.

A rIlVida consolidacla assim se resume:

Interna	 57.715:206$000
Externa (franco a rs. 450). 	 58.589:887$500

No total de .............116.305:087$500

Os juros dessa divida não attingern a 6.000
contos, somma iferior a 5 % cia receita do exercicio
passado.

O Estado não tern clivida fluctuante, a não ser
a dos depositos, fiancas e caucoes, que é inevitavel
na administracão. As contas e encommendas são
pagas a vista e as obras publicas logo em seguirla i
sua mediçSo, o que traz ao Thesouro uma economia
consideravel, sendo frequente verem-se precos aprc-
senta1os as concorrencias abertas pelo Estaclo jute-
riores em 20 % e mais aos que são pdic1os pelo
mesmo proponente a outros compraclores.
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DIVIDA FLUCTUANTE

0 estado da divida fluctuante no encerramentO
do exercicio financeiro é o seguinte:

Deposito na Caixa Economica..
Cofre dos Orphams .............
Bens de Ausentes ..............
Previdencia dos Servidores do Es-

tado, inclusive emprestimos
Caixa Beneficente da Forca Pu-

blica .....................
Depositos diversos ............
Fiancas e cauçOes (confa antiga).
CauçOes......................
Fianças.......................

Na Caixa Economica entraram durante o exer-
cicio 5.458:162$000 c sahiram 5.989:369$, fican-
do a responsabilidade do Estado reduzidade
531:206$000.

No Cofre dos Orphams verificaram-se sahidas
de 213:012$841 e nenhuma entrada. E' uma conta
que não mais se alirnenta e vae se extinguindo ra-
piclamente em virtude das disposiçöes do Codigo Ci-
vil sobre a collocação dos hens dos orpharns.

Na conta de Bens de Ausentes, verificaram-se
entradas na importancia de 42:945$64 4 e sahidas na
de 19:779$394.

A conta da Previdencia dos Servidore do Esta-
do apresentava ao findar o exercicio de 1923 urn
saldo dc 432:274$000 , sujeito aos peculios a pagar e
aos emprestimos do Estado. Ao encerrar-se o de
1924 o saldo se apresenta majorado de 36:578$249,
tendo sido paga vultosa somma em peculios.

0 debito do Estado para coin a Caixa Benefi-
cente Militar reduziu-se, 110 exercicio, de .......
314:999$17 2 a 105:105$081 em virtude de ter sidO
applicada parte dos depositos dessa instituição em
titulos cia clivida publica, a requisicSo. do seu Con-
seiho Administrativo.

0 titulo Fiancas e Cauçöes Antigas não repre-
senta encargos effectivos senão em pequeria parte,
estando sobre a restante extincta a responsabilidade
do Estaclo. Esta conta está encerrada e vae se llqui-
dando, a inedida que se apresentam Os interessados.

15.619:355W23
1.125:140$025

675:544$506

468:852240

105-105$081
3.600:398462
2.400:566$456

556:903$545
70:972$270

I
a

a
a
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a
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E
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DIVIDA ACTIVA

o saldo cia divicia activa, no fecho do exercicio
de 1923 Inoritava a 72.001;881$875 .Durante 0
exercicio de 1924, houve a inscripção de .......
6.917:398063 e cleu-se a baixa de 2.686:346$509,
passancio para 1925, o saido cle 76.232:033$429.

Os devedores principaes são as Carnaras Mu-
nicipaes, Prefeittiras, empresas de aguas mineraes
e cooperativas agricoias. 0 Inovirnento verificado cm
1924 povOrn na stia maior parte cia inscripcao de
devedores dc inipostos de lailcaniento, na importan-
cia dc 6.497:474$828

BALANcO DO EXERCICJO

0 baianço geraf da rcceita e despesa do exerci-
do financeiro de 1924 é o seguinte:

I	
RECEITA

RENDAs 1)0 ESTADO:

Ordjnarja .............109.360:385$303
Extraordjnarja .......11. 169:859$546	 120.530:233$349
DEPOSITOS:

Emprestinios Economi.
cos. Depositos diver-
sos, Bens de Ausen-
tes, Caixa Beneficen.
te da Força Publica,
Prevjdencja dos Ser-
vidores do Estado,
sendo 118:724$930 de
C/ de Einprestimos,
Cauces e Fianças...

0PERAçES DE CREDITO:
Caniaras Municipaes...
MOVIMENTO DE FUNDOS:
Supprimento recebido

do exercjcjo de 4925.

DESPESAS DO ESTADO:

Secretaria do Interior..
Secretar j a das Fifiar,ças
Secretaria da Agricul..

tura ................

DPOSITOS:
Emprestimos Economi.

cos, Depositos Diver.
sos, Bens de Ausen-
tes, Caixa Beneficen-
te da Forca Publica,
Previdencia dos Ser-
vidores do Estado: Pc.
culios, Ernprestiiiios,
Cauces, Finaiicas,
Emprestinio do Cofre
de Orphams e Fian-
cas e CaucOes Antigas

OPEItAçOEs DE cREDITO:
Caniaras Municipaes...
Liquido de operacoes

bancarias ...........

ExERCICIO DE 1923:
Suppriniento ao exer-

cicio de 1923 .......
SALDO DO EXERCICIO:
Ern poder de exactores,

municipalidades e re-
sponsaveis ..........

I3ALANçO ECONOMICO

Passo a expOr-vos o balanco economico do Es
tado, encerrado em 31 dc maio ultimo:

ACTIVO
PROPRIOS DO ESTADO:
Valor dos predios, ter-

ras, estancias. etc...	 224.954:778$143
Valor dos moveis e

utensilios . .......... 	 7.267:410$045	 232.222:1888188

DIVIDA ACTIVA:
Saldo escripturado ate

o encerramento do
exercicto ..........

VALORES DO ESTADO:
Saldo escripturado no

Thezouro e suas es-
tacOes ..............

AMORTIZAcOES DA Dlvi-
DA EXTERNA:

Do Emprestinio .Con.
versAo. .............

Do Emprestinio d a s
MunicipaIidades.

Do Emprestimo .Fun-
ding ...............

10.553:127$986

-	 6.852:083%027

3.661:838$764

141.597: 285$26

DESPESA

28-707:933S512
21.069:252$41)7

33.930:9658679	 83.708:151$59,3

40.989: 134$669

6.775:309$720

31.996:277$637
	

38.771:5788357

2.505:492S203

5.622 :28$799

141.597:2858626

-	 76.232:3338429

-	 17.658:7508786

3.328:776$00

1.060:0368300

4.229.820$000	 8.618:6328300

A. c.-3



TITULOS DA DIVIDA EX-
TERNA:

Valor dostitulos adqui-
ridos ..... ..........

MUNICIPALIDADES:
Eniprestimo collocado

ate o encerramento
do exercicio ........

BANCOS NO PAJZ E NO
EXTRANQEIRO:

Saldo deposito em Ban-
cos .................

EXACTORES:
Em poder de Exactores

DIVERSOS RESPONSA.
VEIS:

Em poder de diversos.

VALORES DE COMPEN-
sAçAo

Qarantias diversas..
Valores r caucionados..
Etnprestimos mu n i ci-

paes ................
ESTAMPILHAS:

Existentes no Thezouro
31.033:6758050 e nas
Estaces 5.787:9708115
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28.414:5348199

-	 18.896:036$516

-	 63.452:0508927

-	 13.466:9298251

-	 6.322:i0$767

465.283:5768363

18.485:200$000
23.962:635$35'

20.328:852$832

36.821:645$165
	

99.598:3338351

564.881:9098714

Bens de ausentes ......
Previdencia dos Servi-

dores do Eslado de
Minas ..............

Caixa Beneficente da
Forca Publica ......

Depositos diversos....
Fiancas e cauces an-

tigas ................
Fiancas...............
Caucoes ..............

DIVIDA cONvERTIDA:

Saldo de responsabili-
dade do Estado na
converso do em-
prestimO ............

BANCOS:
Saldo credor de Ban-

cos ................

EMPRESTIMOS MUNICI-
PA ES

Amortizaces feitas pe-
las Camaras Munici-
paes ................

EXERCICIO DE 1925:
Liquido das provises

deste exercicio ......
PATRIMONIO DO ESTADO:
Valor desta conta em

4923 .................
Avanco patrimonial em

1924................

37

675:5448506

468:852$249

105:105$081
3.600:3988462

2.400:566$45G
70:9728270

556:9038545
24.622:8378617

2.376:0008000

4.280:0008000

903:292$184

3.661 :838$764

217.853:2738039

37.096:1948759 254.949:4678798

PASSIVO

71.280:0008000

29.736:460$000

15.104:8808000	 116.121:3408000

-	 58.368:8008000

15.619:355$023

1.125:1408025

465.283:576$363
VALORES DE COMPEN-

SAçAO:

Valores em garantia..
Valores de terceiros..
Emprestimos mu n ic i-

paes contractados...
Estampilhas a emittir..

564.881:9098744

Na apreciação desses nutneros e necessariO
considerar, para ter a explicaçao das divergencias
corn cifras atraz citadas, que se trata de urn balanco
encerrado a 30 de maio.

Analysando-se esse quadro, verifica-se que as-
sim como a situacão financeira, as condicöes econo-
micas do Estado são lisonjeiras. Grande parte dos
valores constitutivos do patrimonio do Estado se
acham representados no activo por importancias in-

DIVIDA EXTERNA:

Emprestinio de 1910-
120.000,000 Irs., des-
tinadOs a conversAo
da divida fundada...

Ernprestimo de 1911 -
50.000,000 de francos
destinados as muni-

cipalidades ..........
Emprestimo .Funding.

-totalidade dos titu-
los eniittidos nesta
operaco............

DIVIDA INTERNA FUN-
DADA:

Apolices em circulacao
DIVIDA ELUçTUANTE:

Emprestimos economi-
cos .................

Emprestimo do Cofre
de Orphams ........

18.485:2008000
29.962:635$354

20,328:852$832
36.821:6458165	 99.598:3338351

11
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feriores aos setis valores reaes, ao passo que no pas-
sivo se dá o contrario, isto é, ha encargos avaliados
acima do real, como os do calculo da clivida externa
em moeda nacional. Basta considerar que no activo
dos proprios do Estado se acham registraclos por
224.954:778143, avaliaçao (10 tombamento primi-
tivo, Pleiido 0 scu valor actual ser calctilado polo
Inenos em 400 mil contos.

DJSPONIBILIDADES DO ESTADO
Os recursos disponiveis do Estado, apurados

cmii 4 do corrente mez, montam ao seguinte:
Em dinhejro:

Em Bancos da Capital.. 29.831:196$000
Em Bamicos no Rio de Ja-

neiro ..................	 25.313:981$000

	

Em cofre .................1J96:180S003 	 56.341:357$0,)0

Em francos francezeg, no
Rio e em Paris.........
10.198.270,00 a 400 rs..Era

42-856 apolices federaes..
de 1: 0005300 pela cota-
cao de 740$000 .........

2 de 500$000............
10 de 200S000............

69.936:109S000
Nesta relaçao não estão incluidas as disponihi-

lidades a longo prazo.

I3OLSA DE FLINDOS PUBLICOS

A l3olsa de fundos publicos, creada pela lei n.
636, de 29 (Ic setembro de 1914, regularnentada no
dec. n. 4.375, (IC 2 de rnaio de 1915, c ate hoje no
installada, ja 6 nina necessidade desta Capital em
vista do desenvolvjniwito do Estado e do vulto dos
negocios. Fomei as disposicOcs necessarias para a
installaçäo da Bolsa, o que ainda não poude 5cr fei-
to por falta de local apropriado no centro commer-
cial. Espero, porCw, poder remover essa diffictilda-
de dentro de breve prazo.

VENCIMENTOS DO FUNCCIONALISMO

No fipi do mez cortnfe cessa a vigericia da id
n. 876, de 23 de janeiro do corrente anno, que au-
torizou o governo a conceder ao funccionalismo do
Estado uma bonificacao extraordjnarja sobre os seus

vcncinicnto. Persistindo ainda as .circumstancias
quc motivaram essa lei, julgo quo deveis prorogal-a.

EflIPRES TIMOS AIUNICIPAES

E' a seguinte a confa corrente das Carnaras Mu-
nicipacs, pelos servicos dos seus emprestinios, no
cericio de 1924:

RECEITA:
Sa!do da conta de 123 .........51:2O9184
Arrecadaço de impostos munici-

paes pelo Estado ...........6. 598:896049
Differença de cambio ...........210:751$898
Juros abonados .................42:435$080
Saldo a favor do Estado ........3.433:939161

Total ......................1O.337:291372
DESPESA:

Saldo da conta corrente de 1923	 3.282:428'522
Porcentagem aos arrecadadores 	 19771383
Fornecimento de cadernos de co-

nhecimentos ................1: 164$500
RestituiçOes as Municipalidades	 5.303:842$443
Liquidacäo dos balancetes	 4:599816

oBRIoAcOE SsEMESTRAES:
Juros ..... ........... .......... I .125:320$009
Amortização .....................137: 133388
Meio por cento .................5:868$281
Sa!do a favor das Camaras 	 279:562I30

Total .......................1O.337:291372

Na sua quasi totalidade as Caniaras Municipaes
tern satisfeito corn pontualidade Os compronhissoS
para coin 	 Estado.

Attendendo aos beneficios patentes que resulta-
raw, para a prosperidade dos rnunicipios C para a
econornia do Estado, dos emprestirnos anteriornen-
te concedidos, votastes o anno passado nova auto-
rizacäo para alargar-ihes esse favor, destinando a
esse tim 9.000 contos dos saldos orçarnentarios.

I'REVII)ENC/A DOS SERVIDORES DO ESTADO

CornpletOu-se uni anno de funccionamento da
Previdencia dos Servidores do Estado, coin

 francarnente lisonjeiros. A antiga Caixa Be-
r.eficente dos Furiccionarios, fundada em bases en-

4.079:092$900

9.513:440$)OO
740$000

1:4808000	 9.515:660$000
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piricas, desde logo se iiiostrou incapaz de preen-
clier Os SCUS fins. 0 governo teve de acudir-Ihe corn
auxilios crescentes que tendiam a transferir Os onus
da instituicão para o Thesouro. Entrou a avolumar-
se o debito da associação, que caminhava para a
hquciacao, si o Estado não ]he assumisse quasi in-
tgrahnente os encargos, o que é vedado pela Con-
stiaicao. A reforma do anno passado veiu reanimar
a beiieinerita instituicão, fundando-a ern bases scien-
tificas c dividindo entre o Estado e o funccjonario o
onus da constituição dos peculios, ate que 0 respecti-
vo fundo attinja 500 contos de réis, o que se pOde
prever em prazo nao longo. No novo regimen, c
tendo recebido ainda o anno passado a quota da ar-
recadaçao da divida activa orçawentaria, a Previderi-
cia dos Servidores poude pagar os peculios em atrazo,
na importancia de 567:266$000, tendo-se verificado
de 1.' de juiho de 1924, a mesma data do corrente
anno, 64 obitos. 0 nuniero total de socios actuaes
C de 2_014, muitos dos quaes inscriptos depois da
reorganização.

A sociedade opera regularmente em empresti-
wos a !ongo prazo aos seus associados; realiza, p ie-
diante modica coinrnissão, adeantamento de venci-
mentos aos funccionarios que necessitem de peque-
nas sonimas 110 correr do rnez e já installou a sua se-
ccSo predial corn Os recursos que Ihe proporcionistcs,
autorizando o governo a emprestar-Ihe 3.000 contos
dos depositos da Caixa Economica a juro apcnis suf-
ficiente para indemuizar o Estado do que faga pelos
mesmos clepositos.

I'	 CAIXA ECONOMICA

A Caixa Economica do Estado, organizada em
moldes improprios e corn a escripturaçao atrazada
exigia jima reorganização que foi iniciada no anno
passado. Rernocle!ada em bases racionaes, adaptacao
dos processos bancarios, acha-se o serviço em execu-
cão adeantada, devendo estar terminado no primeiro
trimestre do anno proxirno. Não C possivel maior
presteza em urn servico que nao deve ser atropelado e
consta d'a verificaçao e acerto de contas de cerca de
50.000 correntistas, transcripçao em livros novos,
contagem dos juros atra'ados e substituiçao das ca-
dernetas pelas do novo modelo.
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BANCO DE CREDITO REAL

Este estabelecimentO, do qua! o Estado possue
cerca de tres quartos das accOes, continua a prestar a
lavoura, a industria e ao comrnerCio Os servicos a que
Se propoz pe!a sua creação. 0 seu capital, que se ha-
via integralniente consurnido em prej uizos verificado
nas suas operacöes, na occasião em que o Etado ad-
quiriu, corn a maioria das accoes, o contrôle do esta-
belecirnento, acha-se hole completamente restauraclo
e o Banco em franca prosperidade. Tal resu!taclo foi
conseguido corn sacrificios do Estado, que ernprs-
tou ao Banco 10.000 contos, cujos juros, de 5
ficararn retidos sern juros por 10 annos, de-
vendo conleçar a ser feita a restituicão, em
prazo longo. Nao tendo mais o Banco necessidade
desse auxilio, rescindiu Os respectivos contractoS corn
0 Estado, corn o qual convencionou a restitttição do
emprestirno e juros retidos, no montante de cerca
de 14.500 contos, em prestacöes annuaes dca 1.000
contos de rCis e mais os juros da divida extante. Des-
ligado dos anteriores contractos, o Banco adqtiie
rnais liberdade de acção. Os accionistas, em asseill-
blCa geral de 23 do mez passado, tornaram conheci-
mento cIa rescisão e approvaramfla, votaram as aRe-
racöes necessarias nos estatutos e dirigiram por UIJa-

nirnidade uma moção de agradecirnentos ao governo
do Estado pelo amparo que este tern prestado ao es-
tabelecirnento, collocando-o na situação lisonleira
em que se acha.

Na assernblCa geral anterior havia sido eleito di
rector-gerente o dr. Christiano Machado, em substi-
tuiçSo ao Sr. Aprigio de Oliveira que renunciára o
seu logar na directoria.

Na ultirna assemhlea, tendo ficado supprirnido,
pela rescisao dos contractos mencionados, o cargo th
director-presidente, de norneacào do governo, os ac-
cionistas julgaram conveniente restaural-o, sendo
e!eito o dr. Americo Luz, que vern de longa data pres-
tando valiosos serviços ao estabelecirnento.

JMPRENSA OFFICIAL

ContinCa funccionando regularmente a Ii:ipren
sa Official, desdobrada nas suas duas divisöes: -
ds officjnas, destinada a execuço de obras e traha-
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baihos avulsos do Estado, e o "Minas Oeraes", cuja;
columnas, aléni do noticiario copioso quo estampani,
divulgarn os actos do governo.

Ha rnuito que o estabelecimento se resentia de
reformas rnatcriaes, que, para major efficiencia do
serviço e em correspondencia coin saude e Os inte-
resses dos 330 empregados que alli trabalhani, 0 pU-
zesse parallelo aos grandes estabelecimentos couge-
neres do paiz.

Taos refornias vão sendo executadas corn a pos-
sivel presteza.

E' assirn que jã foram notavelrnente rnelhoradas
as condiçOes de hygiene e de espaço do estabeleci-
mento. Todas as seccOes gosam agora de sufficiente
aeracäo e são bern illuminadas. Foram edificadas no-
vas salas e ampliadas muitas das existentes.

Todas as seccöes tern sido consideraveirnente re-
formadas, ja pela acquisição de novas niachinas, já
pelo contracto de technicos.

F rain adquiridos em 1924 para a linprensa Of-
ficial os seguintes instrumentos de trabaiho e aper-
feiçoainento dos servicos: 2 motores electricos, 1 ma-
china lithographica, I fiinclidora de typos, 1 Krause,
de cortar papel, 1 para monogrammas e etiquetas, I
rama corn rodisios, para nurnerar talöes e bilhetes de
loteria, I rnartellete rnecanico, 5 apparelhos para pi-
cotar talOes e I conjuncto para o quadro de installa-
ção electrica.

Em 1295:
I machina para dobragern de folhas, 3 machinas

para fundicão de typos, "Fouche", e diversos acces-
sorios, 5 motores electricos, 1 graphotypo e 2 addres-
sographos para o serviço de expediçâo do orgarn of-
ficial, I relogio atitographico e 2 registradoras "Dial",
para o ponto diario.

Alérn da seccão de lithographia, cuja capacida-
de dc producçao está dobrada,e da de gravura em aço,
quo soffreu urna remodelaçao completa, foram orga-
nizados niais Os seguintes serviços no estabele-
cinento:

Fundiçäo de typos, que teve reformadas as ma-
chinas existentes, sendo adquiridas mais 4 destinadas
a fundico de typos de diver os corpos e de material
typographico. Para reorgani ar o serviço, Ioi contra-.
ctado urn technico da Imprensa Nacional.
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Gaii'anopiastia, que, creada ha nlais de dez an-
nos, sO agora foi posta a funccionar, tendo sido, para
isso, completadas as suas installaçOes.

Esta seccão, que e de importancia capital nuin
estabelecirnento graphico coino a Imprensa, acha-se
appareihada para executar qualquer trabalho de gal-
vanoplastia, nickelagem, prateacão e douração, tendo
sido a sua installacão dirigida agora por urn dos te-
chnicos da Casa da Moeda.

Estatisfica. E' tambern unia seccao nova, crea-
da scm clespesas, corn o proprio pessoal da Irnprensa,
para os servicos de estatistica que o Estado vern rea-
liando e a que me refiro em outra parte deste docu-
mento.

A Confab ilidaa'e sotfreu tambem completa remo-
delacão, para se per em correspondencia corn a ecri-
pta do Thesouro do Estado.

Estes e outros muitos rnelhorarnentos foram fei-
tos na Imprensa Official, que executou o annpassa-
do 4.872 encommendas, sendo bern maior o numero
de trabalhos quo vao passando, em 1925, pelas suas
seccOes.

0 "Minas (]eracs" teve as suas officinas tambern
meihoradas: a sala de composicão adquiriu mais uma
Jinotypo, novas matrizes, magazines, caldeiras e mo-
tores; a sala de impressão foi igualmente reformada,
passanclo a .estereotypia a ter unia organizacão pro-
pria, dispondo de prensas electricas e sendo os lions
fabricados na reparticão coin economia para
a rnesrna; a expedicão do orgarn official é feita agora
per processos modernos, tendo-se adquirido, para es-
se fini, tres machinas que fazem o servico corn rapi-
dcz, econonhia e absoluta perfeição.

A tiragern actual do "Minas Geraes, cuja circula-
cão se faz em todos os Estados da Republica, e de
14000 exemplares, senclo assignado não so polo fun-
ccionalismo publico do Estado, mas tambeni por par-
ticulares.

Parece que deveria ser elevado o preçO da assi-
gnatura para particulares.

LOTERIAS

Na receita de 1924 figura a importancia de .
I .328:307$062 proveniente da quota de 60 0 1 0 para o
Estado dos lucros da empresa quo explora por con-
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tracto a Loteria dc Minas Geraes Essa importancia,
entrada para o Thesouro no prazo contractual, está
sujeita a revisão, na tornada de contas da ernpresa.
Não sinto satisfaçäo em annunciar-vos a vulto desta
rencla que tende a augnentar corn a confiança inspira-
da pela Toteria mineira, que é rigorosarnente fiscaliza-
da pelo governo e restitüe em premios, a econornia
publica, 80 OO do producto das emissOes. 0 jogo de
azar, sob qualquer das suas rnodalidades, é urn mal
econornico e social. Extravia o dinheiro das applica-
cOes uteis e alirnenta no povo a esperança de encon-
trar nos caprichos do acaso os recursos que so deveni
ser procurados no esforço e no trabaiho. Não poden-
do Tirohihir a circuiaçäo dc loterias que desviavam do
Estado sommas annuaes iluportantes, o governo pro-
ctirou ao inenos attenuar esse inconveniente autorj-
zando a extracção de urna que retivesse taes sornmas
ou parte delTas dentro de Minas. Esse objectivo está
alcançando, emquanto nào se resolverern os poderes
cornpeftntes a prohibir definitivarnente no paiz as to-
terias, como era de meu desejo, pois a sua sombra
medram outras fórrnas talvez aincla rnais nefastas do
vicio do jogo.

ALFANDEGA

Espero deixar installada a Alfandega de Bello
Horizonte antes de terminado o rneu mandato. Dois
conipetentes funccjonarjos federaes da Fazenda fo-
rani postos a disposiçao do governo para Os estudos
necessarios, confeiço dos regulamentos e soluçào
clas questOes referentes a baldeacao e transporte das
mercadorias, no Rio, para os vagöes aduaneiros. Es-
tao promptos Os orcamentos e plantas do edificio que
o Estado vae construir na praça do Mercado, local
escolhido para esse fim.

As objecçoes levantadas na imprensa contra es-
se projecto provêm de errada comprehensäo dos nos--
SOS propositos. Não pretendenios iniportar desde á
directarnente todas as mercadorias que consome o Es-
ado, nern a ma jor parte deltas. Tao pouco cogitamos

de crear novas correntes comrnercjaes nem de desviar
as existentes. 0 que o Estado pretende, corn a Alfar-
dega, é supprimir intermedjarjos dispensaveis entre
Os iniportadores desta Capita que ja e urn grancte
emporio de comrnercio, e o exprtador extrangeiro,
permittindo que fiquem no Estado Os lucros da irn-
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portacãO das inercadoriaS dc que se vein abastecer em
Bello Horizonte g rande parte da zona do Oeste, ser-
'ida pela E. F. Oeste de Minas, parte do Triangulo
Mineiro atravessada pela Inesma via ferrea, a região
do norte cortada pela E. F. Central e seus rarnaeS
dc Diamantina e Montes Llaros, e parte da Matta.

Actualrnente toda essa região suppre-se ou nas
casas importadoras da praca do Rio, ficando todo o
lucro do cornmercio dc importacão fOra do Estado, on
em estabe!eci'nefltOS desta Capital, chegando a mer-
cadoria ao retaihista gravada corn lucros de dois 00

inais intermediariOS.
A alfandega dc Bello Horizonte trará portanto

ao conimercio e a econornia do Estado grande van-
tagem.

As mercadoriaS encommendladas pelo iniporta-
dor desta Capital serão baldeadas do vapor para urn
armazeni do cáaes ou para a vagão aduaneiro, que
as trará directarnente para o Estado, onde chegarão
alliviadas do carreto do cáaes do porto param esta-
belecimento do iniportador do Rio, do lucro deste e
do reaconcliciOflarnento para o transporte ferro-viarlo.

Senhores, devemos esforçar-nos par attenuar as
prejuizos e reduzir as perdas que a contingencia geo-
graphica acarreta a econornia do nosso grande Esta-
do. 0 productor mineiro enviou o anno passado, so
para as cluas praças fóra do seu territoria, mercada-
rias no valor de mais (IC urn milhão de cantos dc réls.
A exportacão para o exterior e rcdistribuicão desses
productos pelos outros Estados e pelos consurnidores
proporcionou ao conimercio daquellas duas pracas
urn lucro oue se poderá avaliar em 100 mil contos.
Aquelles 900 mil cantos foram devolvidos ao Estado
de Minas em outras mercadorias que deixaram por
sua vez nas niãos dos conimerciantes que as fornece-
rani pelo nienos outros 100.000 contos die lucros. A
ciuinta parte do valor da produccão mineira C absor-
vida e retida cada anno por intermediarios de fOra do
Estado. E' esse 0 niotivo por que a desenvolvirnento
e a riqueza de Minas marcham em progressão arith-

metica, ao passo que cresce em progressão geometri-
ca a prosperidade dos intermediarios que se bene-
ficiarn do esforço, do labor e da produccão do povo
mineiro.

A alfandega dc Bello Horizonte, trará portanto
passo para emancipar a econornia mineira dessa si-
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tuacSo quasi colonial, a espera do dia em possarnos
permutar clirectaniente a rnaior parte dos nossos pro
ductos co in constirnidores do paiz e do exterior e
reccber pot nienor custo aquelles que consurnirnos.

ENSINO PR/MARIO
Falando para o povo e em norne delle, a lingua-

gem dos governoS deve ser simples, sincera e alta nos
propositos. 0 torn de vulgaridade, corn quo rnuitas
vezes devernos vestir o pensarnento, não dirninue, ncrn
encobre a sua grandeza, antes Ihe aviva e augmenta
a claridade.

"Urn povo vale o que vale a sua mentalidade."
0 conceito, nem por muito repetido, deixa de synthe-
tizar urna aifirniaçãO, que nao e mediocre, e de pro-
vocar um problema, que e dos mais largos. E quanto
rnais procurarnos conhecer, em sons principios e f i-
,ialidades, a indole, a organizacão, a consciencia e Os

impulses do nosso povo, rnais nos convencemos de
quo a lnstrucção é e por muito ha de ser a chave mi-
raculosa corn que se desvenderá o thesoiro da nossa
felicidade e da nossa força.

Bern sci que a solução do problema não se alcaji-
ça repentinamente. Não e para urn governo, nern pa-
ra uma geracão. Mas, scm pretencöes estultas, os ho-
mens de responsabilidade e bern orientados podem
trabaihar a passes de gigante.

Tenho corno iinperativa a necessidade da diffu-
são do ensino em nosso Estado, verdacic velha .e corn-
mum, mas cada vcz major verdade. Vou per isso re-
solvendo, corn os avanços permittidos pelo tempo, as
difficuldades niais patentes, preparando para Os viii-
douros ao menos urn caminho já batido pelo esforco
5enl clescanco e pela vontade constructora.

Assim agindo, dando urn rurno esciarecido a so--
luçSo do problema educacional, não taco niais do quo
alargar, na Pr.esidencia, a directriz que me tracei
quando exerci o cargo de Secretario do Interior.

Effectivaniente, desde que Inc empossci naquel-
Ic posto, a convite do dr. Raul Scares, comprehendi
quo uma reforma se impunha nos methodos de ensino
ate então entre nós adoptados, para que se the dCsse
uma feição outra, vigorosa e renovadora.

Estudo criterioso da legislação antes existente
estava apontando a administração o caminho a Se-

guir.

Dados os passos necessarios para a elaboracão
do novo RegualmentO, em que cooperaram vontades e
opiniöes das mais acatadas e a qual presidi corn des-
veto especial, emprestando-Ihe o concurso do men
pensarnento, foi die ternunado e posto em execuçãO
pelo decreto i. 6.655, de 19 de agosto de 1924.

Dc como vae sendo essa lei entendida e prati-
cada, seis mezes de experiencia ja nos dizern clara-
inente - mercC de Deus - que a obra legislativa,
actual norteadora dc nossa instrucçSo, contCin muita
sabedoria, muita vitalidade, muita luz

Casos antes iJesconhecidos da lcgislação, de pro-
funda resonancia no descnvolvimcnto do ensino, ap-
pareceili inuitas vezes c encontrarn, na letra e no es-
pinto do Regularnento, solucao prompta e efficaz.

Dentro delle, urn inundo de rcalizaçöes se agita.
Coin amparo da sua autonidade, rompern iniciativaS,
estüarn ideas, fervem movirnentos em toda a vastidão
de nosso Estado.

Linhas adeante, encontrareis, catalogad, cx-
postas corn simplicidade e franqueza, vasadas em in-
formaçOes niathematicas e concludentes, as noticias
dos factos niais vivos e duradouros, corn quc, no que
diz rcspcito a instruccão publica, o rneu governo se
apresenta ao julgarnento da opiniao mineira.

A UNIAO E 0 ENS/NO

A retorma do ensino federal, reccntemente feita,
pernhittiu, nos ternios do dec. n. 16.782 A, de 13 de
Janeiro deste anno, que a União entrasse em accordo
coin Estaclos para o estabelecirnento c manutcnção
de escolas ruraes primarias - urn largo passo, afinal,
qite a visSo descortinada dos nossos horncns publicos
vinha ha muito reclamando. 0 govcrno da Republica
vcnccu, pois, coin nicrecedora de applausos,
Os teniorcs constitucionaes que se nao coniprehen-
eliani no systcrna traçado pcla Carta de 24 de fcvc-
reiro.

Parccern-me, entretanto, pouco claras as dispo-
siçôes do art. 25 do referido decreto federal.

Si o accordo estabelece, como condicao essen-
cial, faca o Estado adoptar em todas as escolas ru-
racs, por dIe mantidas, o programma de ensino or-
ganizado pela União, não se poderá assignal-o sem
prejuizo da actual organização nhineira do ensino.
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Mantcnu stado o seu ensino systeinatizado, obe-
decendo as circumstancias de meio, é bern de vr quc
o seu programma, para escolas ruraes, guardara,
coin outros prograrnillas estaduaes on corn o que o
Governo Federal organizar, as linhas geraes dos rno-
demos systernas de ensino. Tal programma ha de,
porém, se pôr em correspondencia corn o ambiente
cm que vivem as escolas ruraes niineiras, diverso, em
parte. do de outros Estados. Terá de commum, corn
Os outros, a mesma preoccupacao civica de format
cidadãos brasileiros, e não apenas a regionalista de
instillar o sentirnento de arnor a Minas, porque tem Si-

do essa a norma invariavel das administracOes esta-
duaes. Terá de conimurn,com os outros prograrnmas,a
mesma finalidade educativa e instructiva, mas será
orientada pelos habitos e costumes do meio.

Si é pensaniento da nova reforma a uniformida-
de dos programmas, bem difficil serà qualquer accor-
do, daas as difficuldades que acabo de apontar.

Esclarecido, poréni, que taes programmas serão
adoptados para as escolas niantidas pela União, ne-
nhurna restricção me é dado oppôr. E, nesse ponto,
aguardo as necessarias instrucçöes do Governo Fe-
deral para a acção one devo desenvolver.

Acredito que se abre excellente opportunidade
para se dar as escolas ruraes prinlarias, cspalhadas
por todo o tcrritorio nacional, a mais assignalacla liii-
portancia, feitas as restricçOes que estabeleci acinia.
E estou certo de que, corn edificios apropriados, dis-
pondo de terreno bastanfe, ensaiando as industrias
caseiras, servindo de granjas modelos, nas zonas em
que se installarem, amparadas e prestigiadas pot uala
larga propaganda, corn a fundacao de clubs escolares
- as escolas ruraes exercerão duradoura influencia
no rneio brasileiro, iinpedindo, em grande parte, o
exodo das populacOes ruraes.

c0NTRIBU! cÁO DAS CAMARAS

N5o póde caber exclusivaniente ao Estado a ta-
refa de solucionar, por inteiro, o problerna educacio-
nal. Todos os seus recursos, reunidos, nào bastariain
para obra de tarnanho vulto. Sómente a coordenaço
de energias e auxlios, por parte do Estado, das Ca-
maras, dos particulares e da União, levará o movi
mento a urn triumpho meihor.
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U Congresso das Municipalidades, congregando
e estimulando vontadès antes adormecidas, fortaleccu
o sentiinento desta necessidade da cooperacão muni-
cipal. Pouco a pouco, o estuario da grandeza Coill-

mum vae recebendo e recokhendo a vitalidade de coc-
rentes poderosas, e tenho a confianca de que as edi-
lidades mineiras, desejando- logar cada vez niais no-
bre no reconhecirnentO geral, entrarão corn ardor
senipre crescente nesta cruzada santa de intelligencia
e prosperidade.

Na ultima mensageni presidtncial, cram de .
736:897$000 e 48:479$000 as verbas votadas poi- Ca-
maras Municipaes, respectivamente, para a manuten-
cao de escolas primarias e auxilios as Caixas Escola-
res. Esses algarismos sobem agora a 1 .506:300$119
e a 86:091$000, respectivamente, sendo de nolar que
algumas ainda não fizeram comrnunicaçoes das suas
quotas a Secretaria do Interior.

Eis a melacao das Camaras, acoinpanhas dos
auxilios a instrucção e as Caixas Escolares:

Abacté réis 5:000$000 Abre Campo, 6:800$000
e 240$000 Aguas Virtuosas, réis 1:800$000 e ......
200$000 ; Além Parahyba, 4:320$000 e 500$000; Al-
fenas, 9:500$000 e 500$000 ; Alto Rio Doce.......
6:500$000 ; Alvinopolis, 2:400$000 e 300$000; An-
tonio Dias, 800$000 e 100$000; Araguary.........
22:200$000 e 600$000 ; Arary, 4:500$000 e 500$000;
Arassuahy, 7:300$000 e 300$000; Araxá, 20:500$000
e 500$000; Arceburgo, 500$000; e 243$000; Areado,
2:000$000 e 500$000 ; Ayrnorés, 12:872$619, Ayu-
ruoca, 4:600$0000 e 200$000; Baependy. 7:253$000
e 200$000 ; Bambuhy, 7:500$000 ,e 300$000; Barba-
cena, 10 : 000$000; Bicas, 4 : 600$000; Bocayuva,
3:000$000 e 300$000 ; Born Despacho, 5:000$000 e
200$000 ; Bomfiw, 3:800$000 e 600$000; Born Suc
cesso, 1:000$000 e 400$000; Borda da Matta......
3:000$000 c 600$000 ; Botelhos, 2:000$000 e ......
300$000; Brasilia, 5:124$000 e 480$0 00 ; Brazopolis,
5:500$000 e 300$000 ; Brejo das Almas, 200$000 a
Caixa Escolar; Cabo Verde, 5:760$000 c 400$000;
Cachoeiras, 2:400$000 e 500$000; Caeté, 4:500$00()
e 200$000; Caldas, 6 :000$000 e 300$000; Cambuhy,
1:500$000 e 2:000$000 ; Cambuquira, 13r156$000 e
250$000; Campanha. 1:200$000 e 250$000; Cam-
pestre, 3:000$000 e 300$000; jCampo Bello.......
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10:800$000 e 800$000; Campos Ueraes, 8:000$000
Capeilinha, 600$000 e 100$000; Caracol, 12:000$00U
e 5008000; Carandahy, 600$000 e 1008000; Caran-
gola, 40:000$000; Caratinga, 5008000 e 1:000$000;
Carmo do Paranahyba, 1:200$000; Carnio do Rio
Claro, 3:800$000 e 3008000; Cassia, 7:200$000 e...
1: 100$000; Cataguazes, 9:000$000 e 800$000; Ca-
xambu', 9:240$000; Christina, 4:800$000 e 200$000;
Claudio, 1:800$000; Conceiçao, 6:800$000 e ......
3008000; Conceiçao do Rio Verde, I:500$000 e...
250$000; Conquista, 7:620$000 e 600$000; Conta-
gem, 2:056$500 e 2008000; Corintho, 1:000$000 C

250$000; Coromandel, 2:000$000 e 200$000 Cur-
WHO , I0:000$000 e 1:000$; Dianiantina, 8:880$000
e 300$; Divinopolis, 4:0008; Dores da Boa Es-
perança, 1:000$ a Caixa Escclar; Eloy Mendes,
1:000$ e 1:000$; Entre Rios, 2:500$ e 1008000;
Espinosa, 2:000$ e 300$000; Estrella do Su!,
3:000$ e 500$; Extrema, 1 80$; Ferros, 7:0008;
e 300$ Foriniga, 9:360$ e 3008000; Fortaleza,
3:740$ e I : 000$; Fructal, 14:640$ e 1:0008; Urão
Mogo!, 2:000$ e 300$; (ivanhães, 5:000$ e 300$;
Guape, 2:000$ e 300$; Eluaranesia, 16:320$ e 600$;
Guarany, 800$ e 300$; (ivarará, 4:000$ e 500$;
Guaxupé, 20:000$ e 600$; Gyinirini, 5:760$ e
300$; Ibiâ, 3:000$ e 600$; Ibiracy, 7:200$ e 1:000$;
Inconfidencia, 2:229$ e 240$; lndaya, 7 : 000$ e
300$; Itabira, 8:700$ e 400$; Itabirito, 1:200$ e
300$; Itajubá , 5:000$ e 1:000$; Itamarandyba,
400$ e 300$; Itanibacury, 4:2008; Itanhandu',
4:0008 e 300$; Itapecerica, 8:760$ e 500$; Itauna,
17:500$ •e 300$; Ituyutaba, 25:000$ e 300$; Ja-
cuhy, 5:000$ e 500$; Jacutinga, 15:800$ e 300$;
Jaguary, 6:000$ e 300$; Januaria, 6:000$ e 300$;
jequery, 1:000$; Jequitinhonha, 1:800$ e 400$;
J oao Pinheiro, 2:000$; José Pedro, 18:600$ e .....
2:000$; Juiz de FOra, 12:000$ e 600$; Lagoa Don-
rada, 1:000$ e 400$; Lavras, 15:000$; Leopoldina,
10 : 000$000; Lima Duarte, 6:200$ e 500$; Luz,
5:0008; Machado, 4:600$; Malacacheta, 3:000$ e
150$; Manga, 800$ e 150$; ManIivassu', 18:000$
e 1 : 000$; Manhumirim, 12:000$; Mar de Hespa-
nha, 20:000$ e 900$; Marianna, 3:600$; Maria da
Fe, 800$ •e 200$; MercCs, 4:600$ e 3 00$; Minas
Novas, 2:400$ e 300$; Mirahy, 10:000$ e 360$;
Monte C.arme!lo, 7:486 e 300$; Monte Santo,
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26:000$ e 500$; Montes Claros, 10:000$ c 200$;
MuriahC, 35:840$ e 600$; Muzambinho, 10:000$ e
500$; Neponiuceno, 10:000$ e 1:0008; Nova Lima,
4:600$ e 300$; Nova Rezende, 5:400$; Oliveira,
3:180$ e 1:090$; Ouro Fino, 14:3008; Ouro Pre-
to, 5:000$ e 360$; Palma, 5:000$ e 600$; Palmy

-ra, 18:000$ e 300$; Pará de Minas, 9:000$; Pa-
racatu', 1:000$; Paraguassu', 5:360$ e 300$; l'arai-
sopolis, 5:000$ e 200$; Paraopeba, 1:800$ e 200$;
Passa Quatro, 9:700$ e 300$; Passa Tempo,
10 : 000$ e 400$; Passos, 10:000$ e 1:000$; Patos,
7:000$; Patrocinio, 10:500$ e 500$; Peçanha,
5:700$; Pedra Branca, 2:840$ e 200$; Pedro Leo-
poldo, 1:800$ e 300$; Pequy, 300$ a Caixa Esco-
lar; PerdOes, 1:600$; Piranga, 11 :360$ e 300$
Pirapora, 6:000$ e 180$; Pitanguy, I0:114$ e 900$;
Piuinhy, 4:000$ e 1:000$; Pocos de Caldas,
31:200$ e 300$; Pomba, 5:800$ e 600$; Ponte No-
va, 6:000$ e 300$; Pouso Alegre, 3:000$ e 0$;
Pouso Alto, 2:200$ e 300$; Prados, 3:000$ e 300$;
Prata, 13:300$ e 300$; Que!uz, 11:500$ e 1:000$;
Raul Soares, 9:600$ e 2:000$; Rezende Costa,
1:600$ e 500$; Rio Branco, 24:060$; Rio Casca,
6 : 480$ e 200$; Rio Espera, 900$ e 450$; Rio No-
vo, 3:672$; Rio Paranahyba, 3:600$ e 200$; Rio
Pardo, 3:600$ e 200$; Rio Piracicaba, 3:0008; Rio
Preto, 6:720$ e 300$; Sabará, 200$ e 200$; Sabi-
nopolis, 500$ e 100$; Sacramento, 8:000$ e 2:0008;
Salinas, 2:000$ e 600$; Santa Barbara, 8:000$ e
300$; Santa Catharina, 400$ e 100$; Santa Lu-
zia do Rio das Velhas, 5:400$ e 600$; Santa Ma-
ria do Suassuhy, 500$ e 200$; Santa Quiteria,
3:000$ e 500$; Santa Rita do Sapucahy, 7:000$ e
500$; Santo Antonio do Monte, 3:000$ e 250$;
S. Dorningos do Prata, I0:000$ e 200$; S. Fran-
cisco, 4:800$ e 500$; S. (ionca!o do Sapucahy,
2:000$ a Caixa Escolar; S. Gothardo, 4:080$ e
600$; S. Joao d'E!-Rei, 58:300$ e 1:000$000; S.
São Joao Evangelista, 1 00$000 a Caixa Escolar;
São Joao Nepomuceno, 1:0008000 e 800$000; S.
Manoel, 250$ A Caixa Escolar; S. Manoel do Mu-
turn, 10:000$ e 2:000$; S. Romão, 1:800$ e 200$;
S. SebastiSo do Paraiso, 6:000$ e 500$; S. Tho-
niaz de Aquino, 1:000$ e 500$; Serro, 4:450$ e
250$; Sete Lagoas, 13:500$ e 1:000$; Silvestre
Ferraz, 4:000$ e 200$; Silvianopo!is, 3:000$ e 200$;

A. C.-4
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Theophilo Ottoni, 17:000$ e 300$; TiradenteS,
1:000$ e 200$; Tiros, 4:800$ e 400$; TomboS,
9:840$ e I :000$; Tremedal, 1:500$ e 300$; Tres
Coracöes, 1:416$ e 300$; Tres Pontas, 3:000$ e
200$; Tupacyguara, 4:800$ e 240$; Turvo, 5:600$
e I:000$; Ubá, 7:500$ e 600$; Uberaba, 75 : 000$ e

I :000$; Uberabinha, 34:400$; Varginha, 3:000$ e
1 :000$; Viçosa, 13:000$ e 500$; Virginia, 3:240$
e 300$; VirginopoliS, 1:500$ e 150$000.

Totaes: 1.506:300$1 I9 c 86:091$000.

0 ENS/NO PARTICULAR

0 povo mineiro vae tendo, na obra do seu en-
grandecimefltO pela instrUCçãO, 0 concurSO, ago-
ra niais paipitante, do esforço particular. Nos col-
legios, nas escolas normaeS, nas aulas proprianlen-
te ditas particulares, a actuacão pessoal se des-
dobwa intensarnente. 0 trabalho do governo en-
contra, uesa attitude exemplar dos prolessoreS
pa,rt culares , urn impulso consolador que o anima

a ret ribuir efficienternePt e as iniciativaS que Sur

gem.
\Iereis paginas adeante, o nurnero das escolas

particulares èxistentes em nosso Estaclo, quaciro que
da a dia augnienta de novas cifras.

CA/XAS ESCOLARES

() movimento renovador das caixas escolares
4 urn dos titulos cool que se apresenta o men go-
verno. Não é iociispensavel que en faca, nesta
mensagem, o eiogio das caixas escolares. Elie ir-
roinpe de cada inteI1gencia c cle cada coração. For-
necendo roupa, calçado e merenda as creanças po-
tyres, as vezeS em nleios que sO corn este auxilio p0-
(+erao recoiher o beneticio do e nsino, não sei de ins-

litu icão que mais tale a alma e tao profundamente
concorra para que a instruccaO popular se tome a
verdade magnitica que ambicionarnos.

0 soccorro, tie material, evolue para o espiri-
tual, nesta campanha de caridade e de fé que trans-
pOe as paredes das escolas e leva a todas as ca-
madas sociacs, cheias de hurnildacle on de brilho, a
agitacão cia Su'asinceridade e o amparo cia sua
fdrça.
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Entre 1911 e 1914 foram fundadas caixas es-
colares annexas as escolas isoladas de Arcos, Pal-
nieiras, Barra Mansa, Bocaina, Comniercinho, Can-
déas, Pains, Conceição do Pará, Espirito Santo
da Forquilha, Figueira, Garimpo das Canoas, Itin-
ga, januaria, Joao. Pinheiro, Lagoa Formosa, Mat-
to Verde, Monte Alegre, Nazareth, Porto Real, Pc-
robas, Pau Grosso, Ribeirão Vermelho, Rio Preto,
Rio Pardo, Rio Vermeiho, Santa Maria de S.
Felix, S. Sebastião dos Pintos, SAO Pedro do
Suassuhy, São José do Jacury, Santa Rita de Cal-
Jas, São Roque, Santa Cruz cia Chapada, São Se-
bastião cia Ventan j a, Santo Antonio da Ponte No-
va, São Gonçalo do Path, Santa Rita de Palos, S.
Miguel cia Ponte Nova, S. Pedro da União, SAO
Joao Baptista, S. Doniingos de Arassuahy, SAO Se-
bastião cia j3clla Vista, Serra Nova, Tremedal, Len-
coes do Rio Verde, Joanesia, Pouso Alto, São Pe-
dro do Atcanlara, Santa Ri ta do Gloria, Di'no do
Carang o la, Dores do Aterrado, Inhaumas, Ewbanck
da Camara, Porteirinha, Rio Paranah yba, Sereno,
(irão. Mogol, Minas Novas, Caxainbu', Passagern
do José Pedro, Pinha!zinlio e Nossa Senhora cia
Luz do Aterrado.

Dessas histituiçes, poucas prosperararn. Umas
feneceram pela pobreza do meio, outras pelo des-
animo. Rarissimas as que enviaram os seus balan-
cetes a Secretaria do Interior.

Nos uliimos mezes, porérn, voltaram a reani-
mar-se algumas dessas caixas. Outras foram crea-
das em substituicAo as extinctas.

Fuodadas de urn anne a esta parte, funccio-
nani as seguintes em:

Aracá, Alto Rio Doce, Areias, Agua Verinelha,
Allianca, Born Jesus do Amparo, Buenopolis, Car-
mo do Paranahyba, Campos (Jeraes, Cattas Altas,
Cocacs. Campolide, Careassu', Cachoeira do Cam-
p0, Espinosa, Ewbanck da Camara, Fabrica do Ce-
di', Hehodora, labirito, 1bi:, Ibiracy, Itanhandu',
Itingoy, Itambacury, Itaniaraty, Januaria, Joao Pi-
nheiro, Jacare, Joahyma, Joaquiin Felicio, Juiz de
FOra, (Federacào Operaria Minoira), José Pedro,
!assance, Larnbaryzinho, Maria cia Fe, Monte
Carmello, Manhumirim, Maravilhas, Pinhaizinho,
P.iranguinho, Quartel Gera], Raul Scares, Rio do
Peixe, Ribeirão Vermeiho, Rio Paranahyba, Riacho
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Fundo, Rio Doce, Retiro, Santa Rita de Jacutinga,
São José do Alegre, São José de Toledo, São Tho-
maz de Aquino, São Lourenco, São José do Picu',
São Manoel do Mutum, São Romão, Sant'Anna de
Patos, Santo Antonio Ida Columna, São João cia
Serra, Santa Rita de Caldas, São (ionçalo do Rio
Abaixo, São Gonçalo do Monte, São José do Pau-
lista, São Francisco, São ()onçalo do Parã, Tel-
xeiras, Tayobeiras, Tiros, Treinedal, Urucania e
Vigia.

CAIXAS ESCOLARES DOS GRLPOS

A receita dessas associacöes, que em 1922 fOra
de 12:984$205 , em 1923 subiu a 199:389$68 3 e em
1924 attingiu o total de 417:757$7 12 ; a despcsa
qile em 1922 fôra de 3:921$805, subiu cm 1923 a
74:133$228, attingindo em 1924 a 140:847$107.

o movimento geral de 1924 foi o seguinte:

a) sako de 1923 ........202:256$368
b) receita de 1924 .......215:501344
c) despesa de 1924 .......140:847$107
d) saldo de 1925 ........276:910$605

Havia, em 31 de dezembro de 1924, 180 Cai-
xas Escolares, ao passo que em igual data em
1923 havia 163, clas quaes sO de 92 se sabia o mo-
virnento.

o anno passado, gracas a energica fiscalização
exercida, poude facilmente ser verificado o inovi-
mento de todas ellas, pois, das 180 -existentes, 9 ti-
'eram seus balancetes devolvidos por incorrecçOcs
on estiveram paralizadas, e as restantes 171 tiveram
niovimento bastante animador.

São estas as caixas escolares dos grupos:
De Abaeté, Abbadia do Pitanguy, Abre Cam-

po, Aguas Virtuosas, Além Parahyba, Alfenas, An-
lonio Dias, Araguary, Arassuahy, Araxá, Areado,
Aventureiro, Ay uruOca, Bacpencly, Bambuhy e Bar-
bacena; de Bello Horizonte - Cesario Aivim, Al-
fonso Penna, BarAo do Rio Branco, Silviano Bran-
clão, Henrique Diniz, Barão de Macahubas, Assis
clas Chagas, Francisco Salles, Bernardo Monteiro,
Bueno Brandão e Delfirn Moreira; de Bicas, Born
Despacho, Botelhos Brazopolis, Cabo Verde, Caeté,
Caldas, Cambuhy, Cambuquira, Campanha, Campo
Bello, Capella Nova, Capellinha, Carandahy, Carmo

do Rio Claro, Cassia, Cataguazes, Ciiristina, Clau-
dio, Conceição do Rio Verde, Conq uista, Contageni,
Corintho, Curvello, Dianiantina, Dores do Campo,
Entre Rios, Ferros, Formiga, Fortaleza, Fructal,
Guanhães, Guaranesia, Guarará, (ivaxupé, Inconfi-
dencia, Itabira, Itajubã, Itapecerica, Itauna, ltuyuta-
ba, Jacutinga, Japão, Jequitinhonha, Juiz de FOra, La-
fayette, Lagoa Dourada, Lavras, Leopoldina, Lima
Duarte, Mar de Hespanha, Marianna, Mariano Pro-
copio, Matheus Leine, Mathias Barbosa, Mercês,
Mirahy, Monte Santo, Montes Claros, Muriahé, Mu-
zambinho, Nepomuceno, Nova Lima, Oliveira, On-
ça, Ouro Preto, Palma, Palmyra, Pará, Paracatu',
Paraguassu', Paraisopolis, Paraopeba, Passa Tem-
po, Passos, Pates, Patrocinio, Pecanha, Pedra Bran-
Ca, Pedro Leopoldo, Pequiry, Pequy, Perdöes, Piau,
Piranga, Pirapora, Pitanguy, PocUs de Caldas, Porn-
ha, Pompéo, Ponte Nova, Porto de Santo Antonio,
Pouso Alegre, Pouso Alto, Prados, Prata, Queluz,
Ressaquinha, Recreio, Rezende Costa, Rio Yfranco,
Rio Casca, Rio Espera, Rio Novo, Rio Piracicaba,
Rio Preto, Rochedo, Sabará, Sabinopolis, Sacra-
mento, Salinas, Sant'Anna do Jacaré, Santa Barba-
ra, Santa Catharina, Santa Maria de Itabira, Santa
Quiteria, Santa Rita do Sapucahy, Santo Antonio
do Monte, São Domingos do Prata, São Geraldo, S.
Goncalo do Sapucahy, São Gothardo, São João d'El-
Rey, São João Evangelista, São Joao Nepomuceno,
São José cia Lagoa, São Manoel, São Matheus, São
Sebastião do Paraiso, Serro, Sete Lagoas, Silvestre
Ferraz, Silvianopolis, Tiradentes, Tombos, Tres Co-
racOes, Tres Pontas, Tupaciguara, Turvo, Ubá, Ube-
raba, Uberabinha, Var ginha, Virginia. Total, 171.

Para se avaliar a efficiencia destas caixas, pu-
blico o movimento das seis que tiveram os malores
saldos em 1924:

"Silviano Brandão" (Capital), 17:195$175;
Santa Catharina, 10:351$850; "Cesario Alvirn" (Ca-
pital). 7:499$816; "Baräo do Rio Branco" (Capi-
tal), 7:059$891; Leopoldina, 6:984$400; "Francis-
co Salles" (Capital), 6689$200.

As caixas de major receita em 1924 foram:
Lavras, 7:916$868; Uberaba, 5:152$988; Juiz de
FOra, 4 : 597$710; "Affonso Penna" (Capital),
4 :469$ 1 00 ; Sacramento, 4:121$600; S. João d'El-
Rey, 4:013$230.



Caixas de inalor despesa em 1924:
Lavras, 5:113$340; Uberaba, 4:054$350; Sa-

craniento, 3:046$020; "Barão do Rio Branco"
(Capital), 3:026$900 ; "Affonso Penna" (Capita!),
2:724$950; Sete Lagoas, 2:678$510.

AssoclA cÁo DAS MAES DE FAMJLIA

Dando cumprimento ao art. 82 do Regula-
mento do Ensino, dirigi as mães de farnilia miriei-
ras Uni appello sincero para que se reunam em as-
sociaçöes que venharn dar ao governo a stia inspi-
rada col!aboracão no clesenvolvimento do ensino.

A niinha carta, publicada primeirárnente no Or-
gam official, traiispoz, como sabeis, as lindes de to-
dos Os municipios niineiros, e corn justo orguiho vos
cornrnunico que as agrerniacOes, por niirn lembra-
das, florescern hoje em muitas clas localiclades do
Estado.

4Jm grande beneficio advelu já deste movi-
niento, qile tanto cresceU e Se cspraiotl: a necessi-
dade da r!iffttsO do clisino deixou dc figurar apenas
em palavras vã,,,, para hater agora em todas as
portas, para ecoar fortemcnte em todos Os recantos,
para dorninar clrculos c melos que; antes, inclifferen-
temcnte coil tern plavaIII a obra dos governos.

Corn przer reproduzo aqui as palavras qua
dirigi:

A'S MAES DE FAMILIA MINEIRAS

Bello Horizonte, 28 - 3 - 925.
Ao tracar as bases cia actual refornia do ensi-

no primarin iticlul no aft. 82 do respectivo regu-
lainento 0 seguiiife preceito:

"0 governo oth'itá, seilipre, sobre a efficien-
cia c inoralidade do ensino, as assnciaçOes dc mães
dc familia que por ventura se orgInizeili na loca-
lidade pata pronio\cr on ilispeccionar o ensino."

Tat disposicAo tlo é desHnada a permanecer
comb iJnla simples formula dc hornenagem a vossa
rnissão educadora e ao grande papel, que, nas de-.
nlocracias, reprcsentaes na forniacäo do caracter
dos cidadies. Mais pratica c efficiente e a sua fi-
nalidadc, porque crêa urn orgarti tiara a vida, exer-
cicio e realização de urn dieito, clue é vosso, como

tambern vosso dever - zelAr peta educaçao dc
vossos filhos, iniciada no lar e conhinuada na es-
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cola. 0 Estado fern vivo e largo interesSe nessa ii-
luminada collaboracão, que enconra nos n-obres
ideaes que a inspirafli a garantia cia sua victoria.

0 manancial rnais puro das energias civicas e das
virtudes moraes - é hoje verdade universallilente
proclamada - brota da educacãO do lar pela palà-

vra materna.
E' na alma da infancia, aberta a impressào de

todas as irnagens de helleza, que se instillam e gra-

vani Os preceit OS basicos da moral social, e é ties-
sa phase dilucular da vida que se lançam as señien-
tes fecundas clas grandes accoes futuras, dos feitOs
immarceSciveis, dos rasgos santificados dc herois-
mo e de bondacle.

Por outro lado, é na obediencia a doce aufori-
dade das macs e nos consebhos constantemente dr-
ramados do seu coração, que os honiens apprendem
o culto da lei, pará respeitar e obedecer aos seus
verdadeiros representantes.

Creando e instruido conscienCioSafliel1 o H-
tho, num anibienfe em qtie predorninam .attas pala-
vras e gestos digiios; a mae faz nelte clespertar
abrindo-os para a vidá - a intelligencia e o coraco,
o impulso do clever; o sentirnen to cia nobreza, esse
generoso arranco para as pelejas do caracter e da
honra.

Quando a cteanca transpôc as portas da es-
cola, já se presume que o seu coração se modelou
nos grandes ensinamentoS de ordem, de discip1ina
de anior a terra em que nasceu. E dessa forma-
cão sómente as macs säo capazes, debrucanclo na al-
ma dos filhos a alma materna.

A escola, proldngamento dci lar, p01100 fará

sem as fortes inspifacöes da mae de familia.
Em rigor; pela precedencia absoluta da pala-

vra, do exemplo e da direcçäo, a verdadeira escola
primaria, a do primeiro ensino, na familia se inicia
e floresce jiitãmente qtianclo geriiiina dos instinctos
infantis a delicáda plarita do sentiniento, sob o al-
vorecer da consciencia.

A outra, a do professorado, não se podc desviar
do carninho traçado. A' mae compe t e velar caute-
tosamente peto adeantamento da creanca, peta sua
freqtlencia as aulas, entretendo-a a respeito das Ii-
ccOes e dos deveres moraes e civicos, quo ella se-
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meou no lar e quo iräo expandir-se ao carinho da
professora.

E' para o exercicio mais efficiente desse inipre-
scriptivel direito que o governo vos institue em or-
gam de conseilio e inforrnacao, offerecendo-vos urn
modo pratico de coilaborardes corn elie nesta diffi-
cii e sagrada rnissão educativa do Estado.

A associacäo clas rnães de farnilia, em carla lo-
calidade, vos investirá de poder e prestigio para quo
meihor exerciteis, junto a insti tuicao escolar, Os VOS-

sos direitos de rnães.

Queni, inais intimarnente, corn meihor conheci-
niento de causa, poderá, a todas as horas, ajuizar da
efficiencia e do provoito moral e intellectual das Ii-
ccOes da escola? quem, coin santo interesse
poderá acompanhar o progresso do ensino e da
educacao officiaes, do que as proprias mães das
creancas? E' possivel, comtudo, que quanto ao va-
lor d instrucção, propriarnente dita, nem toclas fa-
cam o juizo a que se allude, porque a algumas fal-
ta a necessaria cultura. Mas a nonhuma passarã
despercebido o progresso moral da educaçao do f i-
Iho on o son pouco aprovei tamento, porque na grata
conviveucia do Jar sensiveis se tornarn os effeitos
dessas modificaçöes poclagogicas, quo nAo são indif--
ferentes ao carinho e desvelo maternacs.

Para o crescimento e born norne da nossa ter-
ra, posso entregar-vos esta causa, que é vossa e tam-
bern do Estado e da Republica, confiante de que
nâo a deixareis cahir no vazio da indifferença, mas
a elevareis a altura do arnor que consagraes aos
vossos filhos e do s ulpremo desejo que vos anirna
de que, pela bondade, pela cultura e pelo prestigio
de nobres esforços, so facam elies dignos da nossa
grande Patria.

Acceitae, valorosas collaboradoras da gran-
de obra de prosperidacle do Brasil, as homenagens
da niinha adrniracao e do men culto, do envolta
corn supplicas ardentes a vosso terno coração di-
rigidas, para que, scm cessar, cm fervorosa prece
a Dens, consigamos paz clefinitiva, de clue tanto ca-
recemos Para grandeza de nossa Pafria -- soce-
go e felicidade de nossos lares.— Fernando Mello
Vianna."
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A muiher mineira ouviu corn sympathia as pa-
lavras que tive a ventura do clirigir-lhe, como so ye
da lista dos logares em quo so fundaram associacöes
do macs de farnulia, cumprindo-me dizer quo, por
falta do communicacão, C possiv.el haja omissöes
na referida lista, que é a seguinte:

Abadia dos Dourados, Abre Campo, Alto Rio
Doce, Antonio Dias, Araguary, Araxá, Ayuruoca,
Barbacena, Bello Horizonte (grupos escolares Af-
foiiso Penna, Barão de Macahubas, Bernardo Mon-
teiro, Francisco Salles •e Henrique Diniz e Escola
Normal Modelo), Bicas, Bocayuva, Born Despacho,
Bomfirn, Born Successo, Brasilia, Brejo das Almas,
Cabo Verde, Cachociras, Carnbuhy, Cambuquira,
Campanha, Campo Bello, Campos Ueraes, Capella
Nova, Caracol, Carangola, Contagern, Corintho, Co-
romandel, Curvello, Divinopolis, Espinosa, Estrella
do Sul, Formiga, Fructal, Guarany, (Iuarará, Qrão
Mogol, Gymirirn, Jtajubá, Itanhandu', Itapecerica,
Ituyutaba, Jacuhy, Januaria, Leopoldina, 14z, Man-
ga, Mar do Hespanha, Matheus Lerne, Minas Novas,
Monte Alegre, Monte Carrnello, Montes Claros, Mu-
riahC, Nova Lima, Palmyra, Paraopeba, Passa Qua-
tro, Passa Tempo, Passos, Pafrocinio, Pecanha, Pc-
dra Branca, Pedro Leopoldo, Piurnhy, Pocos do Cal-
clas, Pornpéo do Pitanguy, Ponto Nova, Porto do S.
Antonio, Pouso Alegre, Pouso Alto, Prados, Prata,
(jie1uz, Rezoncle Costa, Rio Casca, Rio Espora, Rio
Preto, Rochedo, Santa Rita do Sapucahy, São Do-
mingos do Prata, São Domingos do Rio do Peixe,
São João d'El-Rey, São João Nepomuceno, São José
da Lagoa, São José do Picu', São Manoel do Mu-
l tiiii, São Pedro do Ferros,São Pedro do Pequery,
São Ronião, Serro, Tiradentes, Tremedal, Tres Co-
racöes, Tres Pontas, Tupacyguara, Turvo, Ubá,
Uheraba, Uberabinha, Varginha e Viçosa.-

INsPECçAO DO ENSINO

o ineu governo está praticando, no que
peita a inspeccão do ensino, urna campanha de en-
thusiasmo.

Os inspectores escolares districtaes, pelos mo-
tivos assignalaclos na mensagem do anno passado,
descitidain-se, muitas vezes, dos sons deveres, de
modo quo a inspeccäo technica vae cabendo, cada
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cia, uma actuacào mais ampla, mais dilatada, para
que o ensino não perca em crescirnntO e efficacia.
Não basta, realmente, o trabaiho inecanico e es-
treito de fiscalizar apenas E' preciso tocar de ideal
a accao dos inspec1ores regionaes. 0 son papel é
tambem instruir, animar, movirnenfar, deixando da
sua passageni em cada localidade urn novo motiv
de cu'ifianca.

Apreciareis de seguida o que me cabe infor-
niar-vos sobre este raino do servico publico.

A inspeccão foi exercida, em todo o Estado,
clividido em trinta e tres circulnscripcöes, pelos ins-
pectores technicos regionacs, que fizerarn o servi-
çø comniuni de fiscalizac5o de cscolas singulares e
grUflS escolares pelos roteiros em seu poder, o de
comniissöeS especiaes e o de assistencia a exames
do curso normal em primeira e segunda epoca.

Para major efficiencia de son trabaiho, é indis-
pensavel elevar o numero das circumscripcöeS a
trinta e cinco, polo menos, pois scm fiscalização
constante não haverá organizacão regular dos es-
tabeleciment oS, e neni o ensino será proveitoso, nern
correspoiiderá an sacrificio feito polo Thesouro.

0 corpo de inspectores effectivos e coinmis-
sionados consta de trinta e sete funccionarios, dos
quaes dois trabaiham na Secretaria, em caracter
permanente, dois promovern a respectiva aposenta-
doria, urn foi posto em disponibilidade por physica-
mente incapaz e outro tern a incumbencia de, em
grande parte do Estado, fiscalizar as escolas nor-
macs equiparadas, estando os demais cm plena
actividade.

Para julgar cia cooperacão dësses servidotes do
Estado nàrande olira de cdmbate contra 0 anal-
phabetismQ basta considerar quo, no periodo de
30 de abril do anon passado a 1 de maio do cor-
rente anno, derani entrada na seccão competente da
Secretària - 1 .783 relatorios. Em virtude destes
na maioria dos casos, foram expedidos 350 officios
nos inspectores technicos, 385 aos i'spcctores esco-
lares, I 112 nos directores de grupos escolares e
professores e 373 a diversos, além de terem sido Ia-
vradas 104 portarias e officios de elogios e 35 de
penas.
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CONSELHOS ESCOLARES

Para corrigir em parte a actuaç5o deficiente dos
inspectores districtaes, acredito sinceramente na ef-.
ficacia dos conselhos escolares municipaes, creados
corno orgain auxiliar cia adininistracãO do ensinO.

Queni lê, no RegulameiitO, os deveres que se
confereni a estes appareihos, ye lucidarnente que
não C, näo dove ser estreito o raio da sua visão, nern
acanhada a esphera do son trabalho.

Compenetracios, conscientes da sua incumben-
cia, Os conseihos escolares não serão corpos sem
vida. 0 indispensavel C imprirnir-Ihes urn fremito de
t e, para tanto, muito tern feito o rneu governo, pres-
tigiando a accão delles, inandando-Ihes Was e rece-
bendo corn especial agrado Os sous alvitres.

j a foram feitas as nomeaçOes para Os conseihos
dos seguintes logarcs: Abaeté, Abre Campo, AlCm Pa-
rahyba, Arassualiy, Bãrbacena, Born Despacho, Born-
tim, Borda cia Matta, CaetC, Caldas, Carnbuhy, Cam-
huquira, Campo Bello, Caracol, CarandalW, Caran-
gola, Caratinga, Cassia, Cataguazes, (Jonceição,
Contagem. Curvello, Divinopolis, Dores cia Boa Es-
peranca, Entre Rios, Fructal, Ouanhães, Uuaranesia,
(ivarará, (ivaxupC, !hiá, lndayá, Itabirito, Itamba-
cury, ltanhaiidü, Itapecerica, Jactitinga, Jaguarv, Ja-
nuaria, Juiz do FOra, Lavras, Leopoldina, Lima Duar-
to, Luz, Malign, Manhuassü, Manliumirini, Mar tie
Hespanha, MuzanibiiihO, NeponiucerlO, (Juro Fiiio,
Passa Quatro, Passa Tempo, Passos, Palos, Pedro
Leopoldo Piranga, Pirapora, Pitanguy, Piurnhy,
Pornba, Pouso Alegre, Pouso Alto, Praclos, Prata,
Queluz, Raul Soares, Resende Costa, Rio Branco,
Rio Espera, Rio Preto, Salinas, Santa Barbara, San-
ta Luzia, Santa Rita do Sapucah y, S. Domingos do
Prata, S. Oothardo, S. Joo d'El-Rei, S. Joo Ne-
pomuceno. S. JoSo Evangelista, S. Manoel Silvia-
nopolis, Tiradentes, Tombos, Tres Pontas, Tupacy-
guara, Ttirvo, Uberaha, \Targinha, Virginopolis.

CONSELJJO SUPERIOR DE iNsTRuc cÁo

Expedido o Regulamento, que o dec. ii. 6.655,
de 19 de agosto do 1924, approvou, e por ter-se ex-
ti'nguiclo o niandato ( 1 0S membros do Conselho Su .

-1erior de 1nstruccO, foram nomeados interinarnejite,
a 22 daquelle met, os srs. drs. Antonio Affonso de
MoraeS, jacques Maciel, l'olycarpo de Magalhães
Viotti, .Arduino Bolivar, Antonio Jose Marinho, pro-
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fessores Antonio Raymundo da Paixäo c Ernesto
Carneiro Santiago e Claudionor Lopes de Oliveira,
one servirani ate 31 de dezembro.

Enlrando cm vigor a 1 de janeiro deste anno, 0
fcgu1amcnto do Ensino Primario, a quo está subor-
dinado o Conseiho, ficou o mesmo constituido, a 22
do referido niz, em virtude de norneaçöes effectivas,
pelos srs. drs. Antonio Affonso de Moraes, Poly-
carpo de Magalhães Viotti, Uswaldo de Mello Cam-
pos, Aftonso dos Santos, professores Antonio Ray-
inundo cia Paixäo

'
Francisco Ainedée Perét e Joäo

Baptista de Assis Martins.
Näo foram ainda feitas as nonieaçöes de sup-

plentes dos actuaes membros do Conselho.
No correr do anno, instanrarani-se 23 proces-

SOS disciplinares, I para verificaçäo de incapacidade
physica, 6 referentes a livros e appareihos didacti-
cos e 2 sobre validade de diplomas de normalistas.

Realizou o Cooselho 9 sessôes ordinarias e 6
extraorcliiiarias, tendo discutido e julgado 40 pro-
cessos, e l os quaes 28 sobre niateria disciplinar e 18
sobre flvros clidacticos.

Do julgaiiiento ciesses processos, resultou a ap-
plicacao das seguiiites penas: cxoneraçOes, 9; re-
1;ioc6es, 7; admoestação, I

0 Conselho absolveu 4 accusados, converteu em
diligencia 3 julganientos, adiou 3 e devblveu a Ad-
rninistracäo, 2

Approvon 3 livros, rcprovou 7 e converteu em di-
ligen cia o ju Iganien to de 1

Tenho o major prazer em proferir aqui uma pa-
!avra de caloroso elogio a actuação cledicacla dos
membros do Consciho Superior de Instrucçäo. Não
tern sido infecunda a sua tarefa, mas cheia de eleva-
çäo e de estimulo.

Como urn dos seus trabalhos de niais vulto, quero
destacar a organização dos programmas dc ensino,
de que falarei a seguir.

PROGRAMMAS DE ENS/NO

Os programmas de ensino, organizados pelo
Conselho Superior de lnstruccão, ,;ob a presidencia
do Sr. Secreatrio do Interior, ja publicados e adopta-
cbs, vaberam por uma profunda e sabia transforma-
ção de habitos e de methodos.

Ficaram mesmo na altura dos melhores do paiz.
Esta mensagem não deve calar uma referencia espe-
cial para elles. Encontra-se nesse trabaiho urn pu-
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uhado de cousas novas, no Brasil ainda não prati-
cadas, e corn as quaes iinmediatamente se iclentificou
o professoraclo mineiro.

Quero por isso render a minha homenagern aos
que exercern o rnagisterio em nossa terra. Nas filei-
ras desses abnegados servidores do ensino, uns Ic-
vando a boa sernente a tantos rincöes longinquos,
outros fazendo-a fborescer já em logares de civiliza-
cao mais requintada, perpassa agora intensamente

e eu o estou verificando corn enthusiasmo - urn
sopro de intelligencia, a proccupação de bent ser-
vir, o anceio de trabaihar dignamente.

Urn dos resultados mais palpitantes dos novos
prograinmas de ensino está na disseminaçao constan-
te das Ligas de Bonclade, das Bibliothecas e dos Mu-
scus Esco]ares.

LIGAS DE BONDADE

Fica bern aqui uma palavra para estas agrenhia-
15es escolares, que hoje não são de urn EsMdo nem
ic urn paiz apenas: ellas tern estatutos quasi univer-
sacs - são luniinosos programmas de amor e cia ìé,
cuja execucão é o mais alto penhor de benemerencia.

Creio ardentemente na niissão transformadora
das Ligas cleBondade. Si out cada escola do Estado
'icejar urna instituiçao destas, estará crescendo em
cacia escola uma sementeira bemdifa de fraternidade,
nbc delicadeza, de caridade, de elevação espiritual, de
tanIasoutras virtudes que bião de ter, rnais tarde, na
organização 'moral da nosa gent, inesqueciveis
proecçoes.

BIBL/OTHECAS

As bibliothecas escolares, ja insfalladas em
nlnilas das nossas casas de ensino, vão sendo nticicos
ck reuniao intelligente c proveitosa. Constituindo-as
de !ivros bellos e uteis, o professorado mineiro muito
po ,kiit conseguir em favor do adearitamento do cor-
p0 disccte, iniroduzindo nos seus habitos o trato
coni a boa leitura.

MUSE US ESCOLARES

Acorocoando a iniciativa de se crearem museus
ciii nossas casas de instrucção, a Secretaria do In-
(crior fez publicar urn piano de organização (losses
fldseOS.

São apparelhos de larga influencia no ensino.
Nelle appiende o alumno, recebendo de tudo utna
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Intpressao mais viva, o valor das nossas riquezas na-
turaes, a belleza das reliquias historicas, a uilidade
dos nossos productos, ao inesmo tempo que sente
esse encantamento do passado, as vezes tao suave, e
que tanto falta a cultura civica do nosso povo.

RE VISTA DO ENSINO"

Creação do Regulaniento em vigor, a "Revista
Jo Ensino" ja representa ulna idea victoriosa.

Por ineio clesta publicação, o professoraclo fica
em contacto corn as ma is moclernas reformas peda-
gogcas, corn os processos inais efficientes em prati-
ca nos .iogares onde o ensino tern attingido certo
aperteicoamento. A "Revista" insere realmente, em
shas columnas, traducçöes clas suas melhores con-
genercs estrangeiras e procura tirar de tuclo a cOr
local, corn clareza, smpUcidade e intelligencia.

Pouco a pouco, o governo facilitará os seus sur-
tos e estou convencido do ppel educativo, sobretu-
do edktiyo e ufil, que vae a "Revisa do EnsinO"
eNercer no magisterio do Estado.

l'ata-se de urna iniciativa que honra sobrenia-
neira Os tOws dc nossa cultura. No Brasil seritia-se
a falta de uma publicacao que se dedicasse exclu-
sivarneute ao ensino, a sua utilidade e aperfeicoa-
iflentO.

H YMNARJO ESCOLAR

Os hyinnos quo se cantarn nas escolas (IL) Esta-
i polo exaggero das notas, ja pela improprieda-

de da concepção, no se ajustain as condiçoes phy-
sicas new a eclucacão das creancas.

Resolvi ior isso organizar o hyninario escolar e
o cancioneiro infantil, entregando a clireccão deste
trabatho a exma. sra. (I. Branca dc Vasconcellos e
aos (Irs. Arduino Bolivar e José Eutropio. Vamos,
pots, seleccionar os hymnos mais adequados, ada-
ptal-os e uniformizal-os em todo o Estado.

A orgarIizaçäo (10 hymnario e assiin uma tare-
la de alcance civico, coorclenadora de harmonias dis-
DersaS. Haveis dc ver, depois e concluido, o encanto
deste irabalho. Em todas as escolas, vizinhas on
distantes, corno si urn éco respondesse a oufro Cco,
a alma infantil desferirá a mesnia nota, o mesmo
rvthmo vibraudo a corda das mesmas emocoes.

0 rneu pensaiflento, entretanto, nAo estaria corn-
pleto si não fizessemos, ao i/do do hyrnnario, o can-
cioneiro infantil.
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A' maneira do que acontece na Suissa, precisa-
nios levar aos nielOS escolares o segredo da felicidade
pelo rebate da alegria. 0 povo mineiro é, na maior
parte, e dentro da sua proverbial bondade, urn povo
ielativameflte triste. Não e demais, pois, urn movi-
incntO dc enthusiasmO, que venha fazer, tambem, clas
nossas escolas verdadeiros centros (Ic alegria, for-
mando-se dest'arte geracoes felizes.

0 cancioneiro infantil será urn pouco de poesia,
ae musica e de intelligericia juntas, e estou certo de
clue, introduzido em nossa vida escolar, acordarã o
coração infantil, fazendo que, no correr dos tempos,
o trabalho hoje iniciado seja a realização victoriOSa
do pensamerito que o inspirOu

OLITRAS AppLicAcOEs DO REQ ULAMENTO

O men governo iniciou nesta Capital uma se-
re dc conterenciaspeciagogica'S, que alcançaram
exito magnifico. Realmente, esta iniciativa faz que 0
protessorado (Ia Capital, e depois o do Estdo, vá if-
cando sempre eni contacto corn as Was mais novas
uc agitani as cousas do ensino.

Por rneio dessas conferenciaS, por exemplo, id
no C novidade entre nós o methodo "tests", larga-
inente adoptado nos Estados Unidos, corno urn opti-
mo syste rna dc tornar o ensino accessivel aos diver-
sos graus da aptidäo do alumno. E' urn methodo se-
leccionaclor de intelligencias e vocacöes.

Tambem tendo ein vista a applicacão integral
do Regulamento, cuidei de mandar modificar Os exer-
cicios ne gymnastica, adoptados ms aulas dessa
disciplina.

Fizernos introduzir, relativaniente a esse assuni-
pto, briiqueclos e jogos interessantes, que imprimern
non communicative ulota (IC jubilo aos ambientes es-

colares.

INspEc cÁo MEDICA ESCOLAR

Dc confoninidade corn o que estatiTie o Regula-
rIcnk) do Ensino Primario, resolveu o governo crear
ii Capiird a ir.speccão Modica Escolar, que se es-
tcndera, tuturameuiae, a todo o Estado. Desneces-
sanio C encarecer a importancia deste serviço. To-
das as grandes cidades o possuem.

U governo aproveita-se assirn da passagern
cos iiossos jovens pelas escolas para fiscalizar-iheS
o desenvolvimentO physico, evitando c corrigindo de-



feitos; oriental-os na verdaclejra educação hygieni-
Ca; protegel-os, emfini, contra as molestias infecto-
contagiosas, justamente no inais critico periodo do
seu cyclo biologico, que C a edade escolar. E' a des-
nalphabetizaçao vivendo ao Iado da hygiene social.

Nas escolas primarias de Bello Horizonte, onde
para mais de nove mil criaturinhas Se inovirnentarn
diarianiente, essa medida vinha, de ha muito, se fa-
zc-ndo esperar.

A orientaçâo geral do serviço obedece aos Se-
guintes pontos: a) inspecção individual dos alumnos,
professores e empregados dos estabelecirnentos pu-
bticos de ensino; b) inspecçao dos predios escolares,
publicos e particutares, e do respectivo material;
c) prophylaxia hygienica dos alumnos e professo-
res; d) correcção dos defeitos physicos e das ano-
inalias dos alumnos; e) gratuidacle de clinica me-
dica para Os atumnos pobres dos estabelecirneitos
jublicos; f) organização methodica do respectivo re-
gstro e las fichas sanitario-pedagogicas indivi-
duaes dos atumnos.

Obeclecendo a essa orienta çao, serão creaclas
ciasses ao ar livre para os debeis e especiaes para os
anorrnaes, dispensaries escolares corn clinicas espe-
cializadas, etc. Faz parte aincla do serviço, que está
a cargo do dr. Lucas Machado, o ensino de hygiene
cscolar e irifantit aos alumnos, que o medico escolar
deve fazer em fOrma de palestras e dernonstraçOes
praticas.

ESCOLAS AMBULANTES

Urna das creacöes novas do Regularnento C,
corno sabeis, a escota ambulante, que corn o seu pro-
tessor apparelhado de material escolar necessario,
se destina as zonas ruraes de população pouco den-
sa. E' a escola viva, instantanea, que se installa em
qualquer Cpoca do anno e em qualquer logar onde a
afluencia de 25 creanças, no minirno, dê margern
a que se ministre o ensino em sala particular, em
barraca, ao ar livre.

0 governo cuida tornar em realidacte esta idea
de alcance intuitivo.

As escolas ambulantes clevern ser localizadas
em pequenos povoados como se encontram frequen-
tuiflente no sertão mineiro. 	 I

São nucleos constitnidos por 4 a 6 casas, pro-
xrnias umas das outras, junto de uma estrada, e Va-
rias outras dispersas em torno, em distancias varia-
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veis, ate duas leguas, mais on menos. Esses povoa-
dos, porem, distani as vezes muito uns dos outros -
clez, doze e mais leguas.

No sertão do rio S. Francisco, entre a cidade
do mesmo nome e a de Pirapora, encontrei povoados
dessa natureza. Em urn delles sei que havia 22 crean-
cas cm edade escolar, sendo este numero mais on me-
nos coristante . Quer clizer que aquella gente não p0-

derá alcançar a escola rural, pois é impossivel fre-
quentar as de Pirapora, S. Francisco, Extrema on
(ivaicuhy, dada a clistancia.

Na installaçäo de escolas ambulantes convém
escolher para cada zona o periodo escolar. Na região
assolacla por febres, não se deve conieçar o curso
escolar antes de Maio on Junho, new leval-o além
cia cessacão das enchentes, Janeiro ou Fevereiro.

Convém, desde jã, fazer urn estudo das zonas
rnais esquecidas em materia de ensino e rnais favora-
veis a applicação inicial das escolas ambulantes. E'
o que o governo está fazendo.

ESCOLA MATERNAL
0 decreto n. 6.833, de 21 de Marco ultimo,

creou nesta Capital a Escola Maternal, a primeira
que se funda no Estado, e a qual o sr. Secretario do
Interior, por acto espontaneo, deu o meu noine.

"As scolas rnaternaes - consoante palavras do
htegulamento - são institutos de prirneira educação,
em que as creanças de urn e outro sexo, de tres a seis
annos de edade, recebem, em communi, Os cuidados
que reclamam seu desenvolvimento physica, moral e
intellectual."

Jogos e movimentos • graduados, corn acompa-
nhamento de cantigas infantis; exercicios manuaes
adequados a edade de cacla creança; principios de
educação moral, deveres para corn Deus e os hornens;
exercicios de linguagern, narrativas, pequenos con-
tos moraes, etc., são themas em torno dos quaes se
desenvolverá, na escola maternal, a educaçao da
creança.

No nosso rneio, em que as populaçöes pobres
atravessam presentemente tao serias conjuncturas,
por meio desta obra se estenderão a gente necessita-
da rnaos protectoras, conduzindo aliniento e luz.

Nos primeiros annos da vida a creança não en-
contra, dest'arte, fronteiras distinctas entre a escola
e o lar. Este prolonga-se admiravelmente naquella.

A c.-5



Varnos encontrar, na escola maternal, as cha-
maclas jardineiras ou cultivadoras de creanças, e es-
tOu convencido de que o rneu governo, corn este tra-
batho, terá prestado urn serviço digno do applauso
dos honiens e clas bencams de Deus.

Dentro de poucos rnezes estará concluido o ccli-
iicio cia Escola Maternal, que está sendo construido
na avenida Paraopeba, num quarteirão, e corn a ca-
paciclade para receber folgadarnente 450 a 500
crearicaS.

De estylo leve e elegante, terã o predio uma area
coberta, de cerca de 3.000 metros quadrados, sen-
do forrnado de 5 grandes pavilhöes, convenientemen-
te dispostos no centro de uma area ajardinada para
recreio dos meninos, de oncle partirão suaves rampas
do accesso as largas varandas de Iigacào.

Aléni de todas as clepenclencias necessarias ao
tim a que so destina, e de installaçoes de banhos,

rande piscina do nalacão, solario, salöes abertos
para as irrnãs de caridade, a cujo carinho e dedica-
arnplas%e fartamente illurninadas, que pelo systema
de communicacãO (folding door), .podern foriiar,
quanclo neceSsario, urn so e vasto salão. Em urn dos
pavilhOes, onde -se encontram as acconmoclaçOes
para repouso, etc., disporá o precilo de 14 salas
cão vão 5cr entregtieS as creancas, ha instaflacao
para assistencia medica e clentaria e. urna pequena en-
termaria.

VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE ESCO-
LAS RURAES E DJSTRICTAES

Corn o crescimento do nurnero de grupos esco-
lares do Estado, situados sempre em logares maiores
edo vida mais confortavel, accentuou-se, nos nor-
malistas, o pendor para sómente procurarem cargos
naquelles estabelecimentos.

E o resultado é o seguinte: emquanto o gover-
no custa a resolver sobre tantos pedidos feitos para
as classes dos grupos escolares, ficarn desprovidas
de mestre numerosas escolas ruraes e districtaes,
sendo muitas outras preenchidas corn professores
interinos.

Em 1923, o numero destes professores era de
419, em 1924, 465, e em 1925, 538. Bern se ye que
a teticlencia é para augmentar as cifras, corn prejui-
zo do ensino, porque os professes interinos,
por nãO serern diplomados, nem sethpre estão nas
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condiçOes do deseinpenhar efficienternente o ma-
gisterio.

E' preciso levar, pois, para o interior mineiro,
a todos os seus recessos afastados, •o born mestre e
o born Iivro. A população do Estado so constitue,
essencialmente, da grande massa sertaneja, cujas
geracOes novas nao podern ficar desarnparados do
ensino, scm urna actuaçAo forte que prornova 0 re-
erguirnento das suas escolas.

Mas os normalistas evitarn as escolas ruraes e
districtaes pela previsão da falta de conforto nesses
nucleos e muito principalmente pela exiguidade dos
vencimentos que o professor percebe.

Venho, pois, Jembrar ao Congresso esta medida,
que representa urn passo do major alcance no des-
envo1vinnto da inst,rucção: -que normalistas, no-
meadas para as escolas ruraes e districtaes, tenham
vdncirnentos eguaes aos que trabalharn nos grupos
escolares.

Assim, iremos provendo de mestres capazes
aquellas escolas. Darnos acts diplomados a oportu-
nidade facil de collocaçoes convenientes. Levanta-
mos, nos reconcavos do vasto interior do Estado, uma
contiança rnais firnie no preparo da sua gente. E,
comprehendendo que o governo projecta para as es-
colas ruraes e dos districtos o prestigio dos seus
cuidados e o amparo das suas vistas, os professores
ensinarão corn estimtdo e serão meihores combatentes
nesta campanha collectiva.

0 ensino das populaçoes ruraes devc merecer
grande carinho. São ellas o major nurnero. Educan-
do-as	 faremos obra de pura democracia.

NLIIIIERO DE ALUMNOS MATRICULADOS E
OBRIUATORJEDADE DO ENSINO

0 Regulamento do Ensino Prirnario estabeleceu
a obrigatoriedade do ensino primario fundamental.

A gratuiclade do ensino elementar, definitiva-
ruento, hoje mais do que nunca triumphante e quo
sociada ao principio da instrucção obrigatoria. A es-
cola gratuita, scm a frequencia imperativa, represen-
ta urna instifuicão rniitilada. Este C o claro pensa-
monte resolvida entre nos, está inseparavelmente as-
Puy Barbosa, já em 1883, expunha corn fulgor a
Camara dos Deputados, como relator da cornmissão
do instruccao publica.
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Assim sendo, aos governos que costumain 1Ie-
dir a ext•ensão da sua responsabilidade, sO urn rumo
se pOde tracar neste assumpto: executar corn sabedo-
na o principio da obrigatoriedade do ensino, mas
executal-o realmente, corn absoluta certeza de que,
scm elle, não ha rneios de auferir a sociedade as be-
neficios que Ihe deve dar a instrucção popular.

Não deixando o seu pensamento gravitar fOra
desta orbita, que e vercladeira, 0 men governo tern
procurado applicar rigorosarnente a lei, advertindo,
cstiinulanclo e punindo, quando necessario.

Assim, por exemplo, refiro o facto de terem sido
destituidos, de accordo coin a lei, varios tutores que
se negaram terniinanternente a mandar a escola as
utelados.

Por outro lado, as autoridades policiacs vão
prestando collaboração intelligente e decidida a esta
carnpanha.

Os resultados surgirani, ja magnificos, para
compensaçao do nosso esforço e major engrandeci-.
ment do povo mineiro. 0 exito desta orientaçao é
simplesrnente admiravel.

Ireis ver, em poucas linhas, a extensão dos re-
ultados pelos cuidados do governo e a applicação

da lei.
No 1.0 semestre do anna passado a matricula

nos grupos escolares e nas escolas publicas do Es-
tado attingiu a numero de 189.193 alumnos.

Esse numero elevou-se, no 1. 0 semestre deste
anna, a 204.579 alumnos, havendo, portanto, a major,
15.386, o que representa urn consideravel augmento.

Mas a nova Regulamento instituju a registro
cias escolas municipaes e particulares, e o numero
dellas, ja apurado na Secretaria do Interior, e de
1.634.

Destas nern iodas mandaram ainda as respecti-
vos mappas de nlatricula. Apuraram-se ate agora
924 mappas, que nos dão a noticia de 42.627 alumnos
rnatriculados. Sommando-se esta cifra aos 204.579
das escolas publiras e dos grupos, ternos o total de
247.206 alumnos matriculados no Estado, que basta
para coilocar a nossa terra nurna situacão singular
entre as demais unidades da Federaçao.

Devo, entretanto, ponderar, qua numero ainda
vae Jonge. Das escolas particulan!s e municipacs
apenas se sabe da matricula cm 924 ddllas, quando,
como vistes acima, ellas são 1.634.

A matricula das 924 referidas, indo a 42.267
alumnos, se divide, em media, por 45 alumnos em
cada escola.

Dando que nas 710 escolas municipaes e parti-
culares, que não mandaram mappas, esta media vá a
35 alumnos para cada urna, teremos 24.850 alumnos
nessas 710 ainda não catalogadas.

Accrescentando-se agora estes 24.850 alumnos
aos 247.206 mathematicamente conhecidos, podernos
affirmar sem receio dc errar que ha no Estado, ma-
triculados nos cursos primarios, 272.056 a!urnnos,
no nhininio.

Valha-nos, pois, a eloquencia deste numero con-
solador.

MOVIMENTO ESCOLAR

Funccionaram em Minas, no 1.0 sernestre de
1924, 164 grupos urbanos, corn 1.301 classes; 23 dis-
trictaes, corn 119 classes; 242 escolas urbana; 900
districtaes; 592 ruraes; 28 nocturnas e 2 infantis corn
14 classes.

A matricula foi de 103.734 alumnos masculinos
e 85.459 femininos, num total de 189.193 alurnnos.

A frequencia foi de 106.526 aluinnos - 56.338
masculinos e 50.188 fernininos.

Porcentagem da frequenscia sabre a matricula
56,30-1-.

Não funccionaram nesse semestre Os grupos ur-
banos de Campestre e Jacuhy; os districtaes de Sant'-
Anna do Pirapetinga e Santo Antonio do Amparo;
12 escolas urbanas; 89 districtaes; 179 ruraes e 5
nocturnas.

No 2.0 semestre funccionaram: 165 grupos urba-
nos, corn 1.306 classes; 23 districtaes, corn 115 clas-
ses; 245 escolas urbanas; 900 districtaes; 613 ruraes;
27 nocturnas e 2 infantis, corn 14 classes.

A matricula attingiu 199.583 alumnos, sendo
109.400 masculinos e 90.183 fernininos, e a frequen-
cia a 113.089, sendo 59.175 masculinos e 53.914
emininos.

Porcentagem da frequencia sobre a matricula -
56,66 0j0

Não funccionaram Os grupos urbanos do Cam-
pestre, Jacuhy e Pitanguy; os districtaes de Sant'An-
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na do Pirapetinga e Santo Antonio do Amparo; 8 es-
colas urbanas; 99 districta•es; 154 ruraes e 7 noctur-
iias.

Tanto no 1.0 semestre, como no 2.°, so foram
considerados frequentes os alumnus de 75 liccoes, nos
termos do art. 238 do Regulamento então em vigor.

0 resultado dos exames foi este: approvados no
1.0 anno, 29.505 alumnos; no 2. 0 , 19.104; no 3•0,
10.833; no 4. 0, 6.033.

MATRICULA EM 1925

A matricula nos grupos escolares, nas escolas
publicas rnunicipaes e nas particulares, em 1925, se-
gundo os mappas chegados a Secretaria do Interior
ate 30 de Junho ultimo, é a seguinte:

rupos urbanos: - 170 grupos - Matricula:
mascuiina, 41.606; feminina, 39.275; total, 80.881.

Grupos districtaes: - 23 grupos - Matricula:
masculina, 3.683; feminina, 3.020; total, 6.703.

Escolas urbanas: - 222 escolas - Matricula:
masculina, 9.043; feminina, 7.874; total, 16.917.

Escolas districtaes: - 891 escolas - Matricula:
masculina, 32.183; feminina, 26.007; total, 58.190.

Escolas ruraes:	 613 escolas - Matricula:
masculina, 22.641; feminina, 16.034; total, 38.675.

Escolas nocturnas: - 32 escolas - Matricula:
masculina, 2.234; ferninina, 0; total, 2.234.

Escolas infantis: - 3 escolas - Matricula
niasculina, 484; ferninina, 495; total, 979.

Escolas municipaes: - 396 escolas - Matricu-
Ia: masculina, 13.325; feminine., 6.291; total......
19.616.

Escolas particulares: - 528 escolas - Matricu-
Ta: masculina, 12.463; feminina, 10.548; total .
23.011.

Aluninos matriculados, nos grupos escolares e
nas escolas publicas: masculinas, 111 .874; femininas
92.705; total, 204.579.

Matricula nas escolas municipaes e particulares:
masculina, 25.788; feminina, 16.839; total,....

42.627. Somma geral - 247.206.
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GRUPOS ESCOLARES

Actualmente existein installados no Estado 199
Grupos Escolares, dos quaes 10 locabza dos na
pital, 163 em cidades e villas e 26 em districtos.

Dos localizados na Capital, installou-se a 15 de
J unho do corrente anno, corn toda solennidade, o de-
norninado "Olegario Macic!", creado por decreto de
19 de Agosto de 1924.

Installaram-se ainda us grupos de Tres Pontas,
em 30 de Seternbro de 1924, Theophilo Ottoni, Ma-
chado e Manhuassu', respectivamente, em 25 de Ja-
neiro, 21 de Abril e 24 de Maio do corrente anno.

Reabrirarn-se, em 21 de Abril e 13 de Maio, us
grupos dc Carangola e Campestre, que estiverain corn
O CflSiflO suspenSo.

EstSo em organizacão os grupos de Conccicão,
J aguary, Porto Novo e o 2. 0 da cidade de Sao Joao
d'El-Rey.

Foram creados grupos nas seguintes 1ocaida-
des, em 1924:

Alto Rio Doce, em 8 de Fevereiro; M,ivassu',
em 4 dc Abril; Porto Novo, em 25 de Abril; Bello
Horizonte (grupo "Olegario Maciel"), eta 19 de
Agosto.

Em 1925:
Monte Alegre, em 23 de Janeiro; Machado, em

30 do mesmo mez; Sao João d'El-Rey (2. 0 ), em 13
dc Marco; São Rornão, em 5 . de Maio; Espinosa, na
mesma data; Monte Carmello, idem; Nova Rezende,
em 29 de Maio; Ouro Preto (2. 0 ), em 16 de Junho.

Os grupos de Aventureiro, Santo Antonio do
Amparo e Pirapetinga continuam corn o ensino sus-
peiiso, tendo sido egualmente suspense, a 12 de Ja-
neiro ultimo, o ensino no grupo de São Manoel, por
falta de frequencia.

JARD INS DA INFANCIA

Existem dois na Capital, denominados "Bueno
Brandão" e "Delfirn Moreira". Vão Tunccionando
corn a necessaria regularidade.
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Em 7 do Junho ultimo installou-se em Juiz de
Fóra, corn toda a solennidade, o denominado "Mariano
Procopio", creado polo dec. n. 5.789, de 25 de Ou-
tubro de 1921.

ESCOLAS SIN GULARES

Existeni actualmente 2.058 escolas singulares,
assiin classificadas:

IJrbanas, 271; districtaes, 979; ruraes, 786; co-
loniaes, 22.

Destas escolas são: para o sexo masculino, 503;
para o sexo feminino, 353; mistas, 1.202.

Acharn-se providas 1.735; vagas, 267; corn o
ensino suspenso, 39; corn a installação dependenclo
de predio, 17.

Das escolas providas estão corn professores ef-
fectivos, 1 .197; coin professores interinos, 538.

Destes são: normalistas, 817; não normalistas,
918.	 .,

0. numero de adjunctos a escolas singulares é
actualmente de 159, assim distribuidos: escolas ur-
banas,63; escolas districtaes, 80; escolas ruraes, 15;
escolas coloniaes, I

55. Estão proviclos 104 logares; acham-se vagos,

57. Dos 104 adjunctos são: effectivos, 47; interinos,

Incluem-se neste numero: normalistas, 30; näo
normalistas, 74.

ESCOLAS MUNICIPAES E PAR TICULARES

0 novo Regulamento do Ensino, approvado pelo
dec. n. 6.655, de 19 do Agosto do anno findo, em
seu art. 6. 0, estabeleceu o registro das escolas muni-
cipaes c particulares, na Secretarja do Interior, como
condiçã•o necessaria ao seu funccionamento.

Providenciou esta Secretaria para execuçäo do
citado dispositivo regulamentar, do modo que Se re-
gistraram, ate 30 de Junho deste anno, 1 .610 dessas
escolas, assim disciminadas: municipaes, 737; parti-
culares, 873.

Este numero, acidicionado ao das escolas esta-
duaes, dã o total do 3.668, assim distribuido pelos
municipios •de:
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AbaetC, 10; Abre Campo, 22; Aguas Virtuosas,
9;Alem Parahyba, 20; Alfenas, 22; Alto Rio Doce,
21; Alvinopolis, 21; Antonio Dias, 4; Araguary, 22;
Arary, 5; Arassuahy, 27; Araxá, 12; Arceburgo, 7;
Areado, 5; AyrnorCs, 22; Ayuruoca, 18; Baependy,
14; Bambuhy, 6; Barbacena, 85; Bello Horizonte,
45; Bicas, 7; Bocayuva, 14; Born Despacho, 11;
Bomfirn, 33; Born Successo, 22; Borda da Matta, 3;
Botelhos, 3; Brasilia, 27; Brazopolis, 12; Brejo das
Almas, 4; Cabo Verde, 12; Cachoeiras, 10; Caeté, 11;
Caldas, 9; Cainbuhy, 8; Cambuquira, 9; Campanha,
12; Campestre, 2; Campo Bello, 18; Campos Oeraes,
13; Capellinha, 5; Caracol, 16; Carandahy, 12; Ca-
rangola, 55; Caratinga, 37; Carmo do Paranahyba,
7; Carmo do Rio Claro, 7; Cassia, 17; Cataguazes,
38; Caxambu', 17; Christina, 9; Claudio, 7; Concei-
cão, 52; Conceição do Rio Verde, 4; Conquista, 7;
Contageni, 12; Corintho, 8; Coromandel, 7; Curvello,
32; Diamantina, 72; Divinopolis, 14; Dores Boa
Esperanca, 7; Eloy Mendes, 9; Entre Rios, 24; Espi-
nosa, 9; Estrella do Sul, 13; Extrema, 4; Ferros, 24;
Formiga, 23; Fortaleza, 7; Fructal, 5; Orão Mogol,
16; Ouanhães, 28; GuapC, 6; Guaranesia, 15; Gua-
rany, 6; Guarará, 5; Guaxupe, 17; Gyrnirim, 7; lbiá,
6; Ibiracy, 13; Inconfidencia, 15; Indayá, 15; Itabira,
36; Itabirito, 22; Itajubá, 27; Itamarandyba, 11;
Itambacury, 15; Itanhandu', 17; Itapecerica, 26; Ita-
tina, 28; Ituyutaba, 15; Jacuhy, 5; Jacutinga, 7; Ja-
guary, 10; Januaria, 30; Jequery, 14; Jequitinhonha,
26; Joao Pinheiro, 7; José Pedro, 18; Juiz do FOra,
72; Lagoa Dourada, 4; Lavras, 36; Leopoldina, 38;
Lima Duarte, 17; Luz 9; Machado, 9; Malacacheta,10;
Manga, 5; Manhuassu', 32; Manhumirim, 15; Mar do
Hespanha, 17; Mariana, 27; Maria da Fe, 5; Mathias
Barbosa, 9; MercCs, 5; Minas Novas, 28; Mirahy, 10;
Monte Alegre, 14; Monte Carmello, 9; Monte Santo,
11; Montes Claros, 17; Muriahé, 36; Muzambinho,
20; Nepomuceno, 7; Nova Lima, 18; NOva Rezende,
11; Oliveira, 27; Ouro Fino, 34; Ouro Preto, 58; Pal-
ma, 15; Palm yra, 21; Pará de Minas, 35; Paraguas-
su', 8; Paracatu', 11; Paraisopolis, 11; Paraopeba,
14;Passa Quatro, 11; Passa Tempo, 4; Passos, 19;
Patos, 21; Patrocinio, 11; Pecanha, 20; Pedra Bran-
ca, 6; Pedro Leopoldo, 16; Pequy, 6; Perdöes, 7; Pi-
ranga, 34; Pirapora, 7; Pitanguy, 26; Piumhy, 15;
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Pocos de Caldas, 15; Pomba, 25; Ponte Nova, 49;
Pouso Alegre, 25; Pouso Alto, 20; Praclos, 4; Prata,
15; Queluz, 39; Raul Soares, 23; Rezende Costa, 9;
Rio Branco, 40; Rio Casca, 13; Rio Espera, 3; Rio
Novo, 21; Rio Paranahyba, 9; Rio Pardo, 10; Rio
Piracicaba, 8; Rio Preto, 22; Sahara, 10; SabinonaH:,
11; Sacramento, 22; Salinas, 10; Santa Barbara, 36;
Santa Catharina, 2; Santa Luzia, 26; Santa Maria do
Suassuhy, 9; Santa Qoiteria. 11; Santa Rita do Sa-
pucahy, 20; Santo Antonio do Monte. 9; S. Domin-
os do Prata, 49; S. Francisco, 9; S. Goncalo do

Sapucahy, 20; S. Gothardo. 3; S. Joao d'E!- .Rey. 51;
S. joão Evangelista, 12; S. joão Neponiuceno, 24; S.
S. Manoel 4; S. Manoel do Mutum. 8; S. Romão,
9; São Sehastiâo do Paraiso, 13; São Thornaz de
Aquino, 6; Serro, 31; Sete Lagoas, 27; Silvestro Fer-
raz, 6; Silvianopolis, 9; Theophilo Ottoni, 29: Tira-
dentes, 9; Tiros, 7; Tombos, 9; Tremedal, 12; Tres
Cora%es, 7; Tres Pontas, 8; Tupacyguara, 6; Tur-
vo, 22; Ub, 61; Uberaba, 37; Uberahinha, 21; Var-
ginha, 12; Vicosa, 40; Virginia, 4; Virginopolis, 9.

CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES

Na construccão de novos predios escolares, es-
pecialmente nos destinados a grupos, não se tern pre.-
occupado o governo apenas corn as condicOes exigi-
das pela technica pedagogica e pela hygiene. E' son
intento, e o vae realizando, levar tambem em conta o
lado architectonico.

Mais do quo quaesquer outros. devem os predios
escolares.'agradar polo aspecto, estylo e natureza da
ornnmentacSo, produzindo uma ernocão esthetica a
ciue tanibem as creancas são sensiveis, e que vae nes-
tas despertanclo e aprimorando o gosto artistico. Ao
inesmo ternpo, scrá mais agradavel aos professores
a tarefa de ensinar, e aos alumnos a de aprender.

Os nossos predios escolares, corn poucas exce-
pcöes, embora dispondo quasi sempre de condiçöes
pedagogicas e hygienicas 1 são construccOes frias e
sem gosto, nSo porqtie n s faltem architectos, por-
auanto ahi estão provan o o contrario muitos predios
da Capital e de outras cidades niineiras, nias por cir-
cunistancias outras, seja pela carencia de recursos,
seja pela intenção deliberada de realizar construccOes
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clemasiado singelas, que a muitos se afigurarn maiS
convenietiteS as escolas.

Vernos, per ahi, muitos predios escolares que
não tern propriainente estylo .Outros ostcntam, quarl-
€10 muito, urn nCo_claSSiCiSnlO a D. Joao V, muito
apagado, on urn misto de classico e renascenca mal
conibinado, on, o que é poor, urn arnontoado infeliz
de dorico e jonico, corno se usou em Portugal no se-
culo passado.

No sentido de nielhorar, desse ponto de vista,
as nossas construccoeS escolares, tern o governo ou-
vido diversos architectbs cia Capital e do Rio de Ja-
neiro e abcrto larga concorrencia para os novos pro-
jectos, alguns destes approvados, outros ja em execu-
çäo, nos quaes foi attendido corn empenho o valor ar-
chitectonico. Em alguns foi preferido o estybo colonial,
scm os exaggeros ornarnentaes do estylo barroco e
corn as rnodificacCeS exigiclas pela arte nioderna.

Na falta de urn estylo propriamente krasileiro,
no meid de tantas combinacOes e misturas, as vezes
desastradas, de varios estybos, é preferivel que nos
volternos para o colonial, tao ligado a nossa historia
e que foi o inspirador dos artistas quo nos legarani as
nossas meihores obras d'arte	 nosso encanto e nos-

so orguiho.
Tambern não se tern descurado o governo de re-

servar sempre, em tomb do predio escolar, uma area
sufficiente para os exercicios physicos e jogos das
creanças, admittindo o rninimo regularnentar de .
2.000 metros quadrados para os grupos escolares.
Nesse ponto de vista, os antigos predios, em geral,
deixam muito a desejar.

PREDIOS CONSTRUIDOS E EM coNsTRuc cÁo

Ficararn concluidos os predios destinados aos
grupos de Sabará, Carangola, Guarará, "Olegario
Macid", (Bello Horizonte), Theophilo Ottoni, Vargi-
nha, Porto Novo, "Maria Thereza", em SAO Joao
d'El-Rey, Manhuassu' e Conceição e as escolas sin-
gulares de Pmudente de Moraes, Retiro (Contagem),
Ressaca e rua Hernatita (Bello Horizonte)

Estão cm construccão os predios destinados
aos grupos de Alto Rio Doce, São Romao, Espinosa,
ParaisopoliS, Nova Rezende, Monte Carmello, Mar
(Ic Hespanha, Sete Lagoas, Sâo Joao Evangelista,
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Bomfini, Queluz, Araguary, Escola Maternal (Bello
Horizonte), Ituyutaba e predio escolar de Piedade
(Porto Novo).

Estão coin Os estudos terminados e irão ser mi-
ciados breveniente os predios dos grupos de Montes
Claros, .Januaria, e Itanhandu'.

Vão adeantados os estudos prelirninares para a
construcção dos grupos de Eloy Mendes, São Lou-
renco, Bocayuva, Ayrnores, Monte Alegre, Alvinopo-
us, Rio Paranahyba, Brasilia, Guaranesia, Arassua-
hy, Tres CoracOes, José Pedro, Ibiá, Maria da Fe,
Palnieiras (bairro de Ponte Nova), Sao José da La-
goa (Itabira), São Francisco, Malacacheta e Cassia
e dos predios de escolas isoladas de Silva Xavier,
São Pedro de Ferros, Cajuru', (Itaina), Canna Ver-
de (PerdOes), Dores de Victoria (Mirahy), Careas-
su' (Santa Rita do Sapucahy), Jaboticatubas, (Santa
Luzia) e Candêas (Campo Bello).

Est em estudo os augmentos dos grupos de
Capella Nova, Guaxupé, Leopoldina, Christina e
tiberabinha.

CONCERTOS E MELHORAMENTOS

Foram executados concertos e melhoramentos
nos grupos de Cambuquira, Pouso Alegre, Paracatu',
Abaeté, Paraopeba, Ressaquinha, Borda da Matta,
Patos, Conquista, Pitanguy, Vespasiano, Tombos,
Rio Preto, Capellinha, Araxá, São Gonçalo do Sapu-
cahy, Carandahy, Jacuhy, Varginha, Patrocinio, For-
miga, Pequery, Ponte Nova, Porto de Santo Antonio,
Mariano Procopio, Itapecerica, Pompéo, Ouro Preto,
Guaxupé, Virginopolis, Bicas, Baependy, Turvo,
Uberaba, Rio Espera, Santa Barbara, Lavras e nos
predios de escolas jsoladas de Retiro (Perdöes),
Chacara (Juiz de FOra), Sao Jeronymo dos Pocoes
(Sao Gothardo), Sobral Pinto (Ubá), Pedra do Si-
no (Barbacena), Victoriano Velloso (Tiradentes).
Carlos Prates, Engenho Nogueira c Goduras (Bello
Horizonte), Taquarassu' (Caeté), Barra Grande
(Christina), Ribeiros (São Gonçalo do Sapucahy) e
São José do Jacare (ConceicTh)

MOBILIARI 0

Foram distribuidos: 41 globos geographicos;
625 niappas de Minas (Barão Homem de Mello);
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352 rnappas do Brasil; 1.342 cabides; 322 talhas; 33
supportes para talhas; 21 relogios; 51 sinetas; 102
cestas; 46 escarradeiraS; 30 baldes; 8 porta-chapéoS
3 machinaS Singer; 3 lavatorioS; 22 filtros "Pasteur";
2 pianos; 52 bandeiras; 59 espanadores de penrias;
338 tynipanos; 56 compasSOS 63 esquadros; 29
transferidores; •42 caixas de solidos geornetricOs; 231
contadores; 137 reguas; 7.567 carteiras; 171 limpa-
pés; 200 quadros negros; 543 cadeiras corn assento
de palhinha; 20 sofas; 163 mesas para professoreS;
161 armarios; 19 mappas da Europa, 18 da Ameri-
ca do Norte e 20 da America do Sul; 10 planisphe-
rios e outros pequenos objectos.

LIVROS ESCOLARES

Foram adquiridos e acabam de ser remettidos
aos grupos e escolas 8.000 caixas de giz e 181.700
livros de leitura, sendo do 1 .0 anno 104.000, do 2.0

anno 54.000, do 3. 0 anno 17.000 e do 4.° ano .....

6.700.
ENSINO NORMAL

ComprehendendO a importancia e o alcance de
uma refornia do ensino normal, quando occupava o
cargo de Secretario do Interior, escolhi uma commis-
são de technicos e professores de notoria competen-
cia que me auxiliou a organizar o actual regulamento,
expedido em 20 de Marco deste anno.

Determinararn esta iniciativa varias medidas
que a adrninistracão se afigurar.am capazes de corn-
gir senOes e supprimir deficiencias que a critica apon-
tava e a experiencia vinha, ha muito, aconseihando
remediar.

Dentrc essas medidas, sobreleva a concernente
A creacão do curso fundamental, destinado a preen-
cher o interregna que medeia entre o pnirnanio e o nor-
mal, estabelecendo urna sequencia gradual e logica
entre anibos.

Effectivamente era urn salto algurn tanto violen-
to o que se verif'icava na transição immediata do cur-
so primario para o normal.

JA agora, corn a instituicão desses estudos inter-
niedios, os alumnos terão accesso a Escola Normal
coin 	 lastro mais solido e, portanto, corn probabi-
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Modelo e as designacöes quo so tornarain precisas
no corpo docente desta e da Escola Normal Re-
gional de Ouro Fino.

ESCOLA NORMAL MODELO

Continua como director da Escola o dr. Ptrdui-
no Bolivar, que é tambem professor da 2.' cadeira
de portuguez (grammatica historica e noçöes de Ii-
teratura nacional).

Por acto de 1 .o de Abril do corrente anno foi
designado para desempenhar as funccOes de vice-
director o dr. Edgard Renault Coelho, professor de
arithnietica e noçöes de algebra do •estabelecimento.

Por acto de 12 de Agosto do anno passado, foi
norneada professora da cadeira de gymnastica a
normalista Anna Luiza de Araujo, candidata clas-
sificada em prirneiro logar no concurso realizado.

Nos termos da ultima reforrna e por actos de
20 de marco deste anno, foram nomeados professo-
res d1 . cadeira de portuguez e da de chorogra-.
phia do Brasil e geographia as drs. José Oswaldo
de Araujo e Isaac Newton da Silva Pessanha, respe-
ctivamente, e auxiliares das cadeiras de pedagogia
e desenho d. Ignacia Ferreira Uuirnarães e a profes-
sor Anibal Mattos.

Foram ainda feitas desi gnacOes dc diversos pro-
fessores da Escola para terem exercicio em cadeiras
modificadas pela mesma reforma.

Por acto de 20 de Marco ultimo, foram nornea-
das professoras das 1 a, 2. a e 3. a cadeiras do cur-
so fundamental, respectivamente, donas Maria Rita
Burnier Pessoa de Mello Coelho, Bernvinda de Car-
vaiho e Honorina Prates Filha.

Escolas annexas - Funccionararn corn regula-
ridade as quatro classes prirnarias annexas.

Caixa Escolar - Está funccionando a Caixa
Escolar, que distribue merenda, vestuario, calcado,
etc., aos alumnos das classes prinlarias annexas,
bern corno uniforme as alumnas do curso normal, no-
toriamente pobres.

Existem em cofre 5:887$280, que respondem
por despesas a feitas e calculadas em cerca de
2:500$000.

Matricula - Em 1925 foi esta a matricula nos
cursos:	 -
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Normal: 1.0 anno, 58 alumnas; 2.° anno, 5
3. 0 anno, 67; 4 anno, 41; total, 225 alumnas. Al-
gurnas matriculadas foram transferidas para esta-
Lelecimentos equiparados.

Curso Fundamental: I .o anno, 66 alurnnos,
sendo 65 do sexo feminino e I do sexo masculino.

Curso Prirnario: 173 alumnos de ambos as
sexes.

ESCOLA REGIONAL DE OURO FINO

Continu'a a frente cia Escola Regional de Ouro
fine, conio director, o professor Antonio Sanches
Pitaguary de Araujo.

Dc accordo coin recente reforma, foi feita a
necessaria designacao do pessoal docente cia Esco-
Ia, tenclo sido nomeado a dr. Raul Apocal ypse, in-
terinarnente, por acto de 13 de Abril ultimo, para a
2. a cadeira dc portuguez (grammatica historica e
nacoes de literatura nacional), unica accrescia pelo
regulamento.

Tendo sido exonerado o professor da cadeira
de francez, por abandono do emprego, Sr. Basilio
Baptista cia Silva, per acto de 20 de Marco ultimo,
foi designado o professor interino da cadeira de
physica e chimica, supprimida, Sr. Agenor Chaves,
para regel-a, por acto de 5 de Maio.

Para a cadeira de chorographia do Brasil e
geographia, vaga, foi nomeada, interinamente, d.
Dolores Pinto Ferreira, per acto de 13 dc Abril.

Estando cliversas cadeiras da Escola providas
interinarnente, foi providenciado para que as mes-
mas fosseni postas cm concurso, tendo esfe se rca-
lizaclo dc 13 de Abril a 6 de Maio para as cadeiras
dc geonictria •e desenho linear, historia do Brasil,
educacao civica e nocöes dc historia universal, an-
thrnetica e nocöes de algebra, costuras e trabalhos
manuaes, desenho figurado e calligraphia e cdii-
cacao physica.

Outras cadeiras estäo interinamente providas,
cevendo ser annunciado concurso para sen preen-
chimento.

Escolas annexas - Funccionaram regular-
mente as escolas annexas, onde as alumnas do 4.
anna fizeram pratica profissional.

A. c.-6
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Foi de 34 alumnos a matricula da escola mas-
culina, que ficou reduzida a 30, corn 4 eliminaçoes
verificadas.

Compareceram a exame 24 alumnos, dos quaes
13 foram approvados e 11 considerados não pre-
parados.

Na escola feminina foram matriculadas 38 alu-
iimas, havendo 3 eliminaçOes.

Comparecerarn a exame 34 alumnas, tendo si-
oo approvadas 28 e consideradas não prepara-
das 6.

Terminararn o curso na escola masc ulina 2
alumnos e na ferninina 13.

ESCOLAS NORMAES EQUIPARADAS

Continuararn funccionando estabelecimentos
equiparados nas seguintes localidades do Estado:
Barbacia (2), Palmyra, Juiz de FOra (2), Rio No-
vo, S. Joao Nepomuceno, Muriahé, Leopoldina, Ca-
taguazes, Carangola, Ubá, Vicosa, Ponte Nova, Ou-
ro Preto, Sabará, Marianna, Curvello, Diamantina
(2), Serro, Conceiçao, Ferros, Pecanha, S. Joao
d'El-Rey, Oliveira, Uberaba, Pouso Alegre, Muzani .

-binho, Passa Quatro, Tres Coraçoes, Santa Rita do
Sapucahy, S. Sebastião do Paraiso, Campanha, Ita-
jubá, Lavras, ltau'na e Alfenas.

Depois de preenchidas as exigencias da lei n.
825, de 1 . 0 de Outu bro de 1921, foram conferidas
as regalias da equiparaçao a mais quatro institutos
particulares de ensino, situados ern Bello Horizonte,
Guanhães, Montes Claros e Pitanguy.

Pretendem equiparaçao, tendo sido tomadas
providencias sobre fiscalização previa e permanente,
estabelecjr-,entos de ensino corn séde em Uberabi .--
nha, Queluz, Itabira e Itambacury.

GYMNASIO MINEIRO

Continu'a em vigor o Regularnento quo baixou
corn o dec. n. 4.363, de 7 de abril de 1915, o qual
tern de ser revisto, de accordo corn a recente refor-
ma do ensino federal. Para tanto solicito ao Con-
gresso as providencias que julgar necessarias.
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EXTERNATO DA CAPITAL

0 predio qure serve ao Externato da Capital já
não satisfaz as exigencias sempre crescentes des-
sa casa de ensino.

Resolvi então mandar abrir concorrencia para
a construcçao de novo edificio, tendo apparecido no
concurso, que se revestiu de inexcedivel brilho, sete
projectos que entreguei ao exame de uma commis-
SAO competente, em cujo laudo o governo se
apoiarã.

Estou convencido de que a administraçao
prestara auxilio inesquecivel a nossa instrucçao Se-
cundaria construindo outro predio para a Uymnasio
aa Capital.

Continu'a como reitor do estabelecimento o dr.
Polycarpo de Magalhaes Viotti, nonieado par acto
de 6 de Dezenibro de 1923.

Par acto de 30 de Janeiro do corrente anno,
foi a dr. Affonso dos Santos norneado para o car-
go de professor cathedratico da cadeira4le choro-
graphia e historia do Brasil, em que vinha servindo
interjnamente desde 2 de Abril de 1924.

Par actos de 15 de Maio u ltimo, foram nomea-
dos professores da 2.a  cadeira de portuguez, vaga
corn o fallecimento do professor Joaquim Francisco
de Paula, em 12 de Julho de 1924, e da de allemão,
tambem vaga corn a exoneracao, a pedido, do pro-
fessor interino, dr. José Viaiina Romanelli, em 7 d2
Outubro do mesmo anna, as drs. Claudia da Silva
Brandão e Franz Roedel, respectivamente.

Realizaram-se no Gymnasia concursos para 0
provimento das cadeiras de chorographia e historia
do Brasil, allernão e portuguez (2 . a cadeira), que
estavam vagas.

Forani classificados nos concursos, além de ou-
tros, e rorneados para as referidas cadeiras, coma
já ficou dito, as drs. Affonso dos Santos, Franz
Roedel e Claudio da Silva Branr

GYMNASIO DE BARBACENA
Internalo - Tendo o governo federal transfe-

rido para a Estado o edificio em que se achava ins-
tallado, em Barbacena, o Collegio Militar, resolvi or-
ganizar alli a Internato do Gymnasio Mineiro, trans-
formando assim o actual externato.
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J a foram dadas para esse fim a providencias
rnis urgentes e espero mandar abrir o internato no
aniio vindouTo.

0 predio e os moveis transferidos ao Estado
attingeni valor de mil e quinhentos contos de réis.

Externato - Na reitoria do estabelecimento
continu'a o professor Francisco Lins, nomeado em 2
de Janeiro de 1919.

Continuando vaga a cadeira de chorographia
e historia do Brasil e tendo cessado o exercicio, na
mesma, do professor Bernardino de Senna Figuei-
redo, commissionado para regel-a, foi feito seu pro-
vimento definitivo, por acto de 27 de marco ultimo,
com a nomeacão do dr. Joaquirn Nogueira Branco,
que fôra classificado no concurso para preenchimen-
to de egual cadeira do externato desta Capital.

Continu'a confiada a fiscalização ao dr. Simão
Luiz Tamm.

CbNSERVATORIO DE MUSICA

o Estado conta já com o seu Conservatorio de
Musica, installado nesta Capital, em predio proviso-
rio, obedecendo por emquanto a regulamentacão do
dec. n. 6.828, de 17 de Marco ultimo.

E' sem duvida, urn dos maiores actos corn que,
no tocante ao ensino, procura 0 rneu governo vir ao
encontro do que reclamarn, corn justiça, os nossos
fOros de civilizaçao.

A Minas faltava - e ja de ha muito se procla-
maya esta verdade - urn instituto onde se eviden-
ciasse o culto da arte.

Não era possivel que as vocaçöes niineiras
continuassem procurando em outros meios elemen-
tos que entre nOs mesmos podiam ser creados em fa-
vor de nossa cultura artistica.

Assirn, entendi que o Conservatorio de Musica
era o resultado logico de uma necessidade que me
cumpria não ver adiada.

E de como foi o acto recebido pela nossa socie-
dade, e testemunho eloquente a affluencia de alu-
mnos, que, a primeira noticia da matricula, depres-
sa levaram os seus nomes a Secretaria do Instituto.

0 exito, de significativo, passou a ser surpre-
ncrente. Para logo se verificou, entretanto, que o
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Conservatorio, para o desempenho do papel que Ihe
cabe em nossa educação artistica, precisa de urn pre-
dio condigno. 0 governo ja contractou a constru-
ccão do novo edificio, cuja planta se acha appro-
vada.

Na nomeação do director e professores do Con-
servatorio apenas uma preoccupacao norteou o go-
verno: a de congregar valores reaes, trazendo para
os cargos nomes laureados em outros grandes cen-
tros de cultura.

E' director do Conservatorio, por designacao de
17 de Marco ultimo, o maestro Francisco Nunes,
professor de harmonia.

Alérn deste são professores: de teclado - d.
Yára Coutinho Camarinha; de piano - Pedro de
Castro; de violino - George Marinuzzi.

De accordo corn o regulamento, o professor de
harmonia tambem rege a cadeira de solfejo.

Matricula - 0 curso geral é de 8 Anos, tendo-
se verificado a seguinte matricula nos tres primei-
ros: 1.0 anno, 403 alumnos; 2. 0 anno, 37 alumnos;
3. 0 anno, 3 alumnos; total, 443 alumnos.

ENSINO SUPERIOR

0 governo procurou adaptar meihor as installa-
çöes da Escola de Pharmacia de Ouro Preto, tendo
siclo alli feitas alguinas obras de vulto.

E' o unico estabelecimento de ensino superior
mantido pelo Estado.

No decurso do anno findo esteve em vigor o
regulamento expedido pelo dec. n. 4.566, de 9 de
Maio de 1916. Em Janeiro do corrente anno, porém.
foi decretada a reforma do ensino superior, a que a
Escola terã de ajustar sua organização dentro de
urn anno, nos termos do art. 269 do re gulamento fe-
deral n. 16.782 A.

Peço-vos para esse fim as providencias ne-
cessarias.

Foi esta a matricula na Escola, em 1924: no 1.0
anno, 12 alumnos; no 2. 0 anno, 14 alumnos; no 3.0
anno, 16 alumnos; total, 42 alumnos.

Urn alumno se transferiu para o curso de
pharmacia da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro

RM
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A Escola continu'a sob a direcção do dr. Jove-
lino Mineiro.

o pessoal docente é o mesmo, tendo-se verifi-
cado apenas a exoneração, a pedido, do lente da
cadeira de chirnica analytica e toxicologia, dr. An-
tonio Ribeiro da Silva Braga, em 31 de marco ultimo.

Está preenchendo a referida cadeira, por con-
tracto, o secretario da Escola, pharmaceutico Ja-
cintho Bruno de Godoy.

Continu'a corno inspector federal junto a Esco-
Ia o dr. Francisco José Leite (iiuirnarães.

o Estado tern subvencionado os seguintes
tabelecirnentos da Capital: a Faculdade de Medi-
cina corn 80:000$000; a Faculdade dc Direito corn
50:000$000; a Escola de Odontologia e Pharmacia
corn 10:000$000.

Outros estabelecimentos de ensino superior são
subvencionados, entre elles a Escola de Engenharia.
Na parte'referente a Secretaria da Agricultura são
feitas as especificacoes das verbas respectivas.

Pa,ece-rne opportuno lembrar ao Congresso Mi-
neiro a possibilidade da creação, aqui, de uma
Universidade, aproveitando tao valiosos elernentos
existentes na Capital.

Trarei, provavelmente, ainda no decurso da
actual sessão urn projecto para objectivação desse
desideratum.

ESCOLA DE CEGOS

Não são inuteis os individuos privados da vis-
ta. Merecern nosso afago esses desherdados da sor-
te, para que Ihes minorernos o infortunio.

Corn especial aprendizagern podern-se tornar
cperarios apreciaveis e ihes forneceremos, assim,
valioso cabedal para não extenderern a mao a carl-
dade publica.

Ninguem rnais autorizado que Henry Ford para
dar conseihos aos homens constructore.

No seu livro "Minha vida e minha obra", esse
potentado industrial preconiza nova pratica da ca-
ridade e, como substitutivo da esmola - "geradora
de ingratidoes" - suggere o emprego de meios de
fazer desapparecer a pobreza pela self-reliance, vale
dizer, pela confiança de cada urn em si mesmo e pela
seguranca de bastar-se a si proprio.
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Mostra que nas industrias bern organizadas ha
postos para todos: "Haverã rnais logares para Ce-

gos do que cegos para os logares".
"Urna vez collocados no posto conveniente,

conseguern fazer o rnesrno trabaiho que os outros,
quando não os excedem em actividade. Assim, por
exernplo, urn cego collocado no armazern, corn a
cbrigacão de contar parafusos e porcas para a re-
niessa as succursaes. Na niesma occasião se con-
fiou o mesmissimo trabalho a outros operarios phy-
sicarnente perfeitos. Dois dias depois o mestre das
obras enviava uma nota a secção das translerencias,
pedindo que se desse outro serviço aos sãos, porque
o cégo era capaz de fazer o trabaiho dos corn pa-
nheiros além do sen pro prio".

Em representacão ha pouco recebida se me
ponclerava que:

"Alérn de tornal-os cidadãos uteis, a instrucção
Ihes suaviza as agruras da cegueira, sendo algumas
vezes verdadeira compensacão, corno orova 0

exeinplo de Augustin Thierry. Depois de perder a
vista, escrevia o grande historiador: "Cego, soffren-
do scm esperanca e quasi continuamente, posso dar
este testemunho, que de minha parte não será suspei-
to: existe no mundo uma cousa que vale mais quo
os gosos rnateriaes, rnais que a fortuna e propria
saude - é o devotarnento a sciencia".

No Brasil, muito pouco, "quasi nada", se tern
feito pelo aproveitamento dos cégos, pelo precon-
cello arraigado, mesmo entre pessoas instruidas, de
que são de todo inuteis, incapazes de tudo. Entre-
tanto, os factos provam justarnente o contrario. Do
unico estabelecirnento de ensino existente, o Insti-
tuto Benjamin Constant, tern sahido alumnos aptos
para prover a sua subsistencia, senclo por vezes o
principal, sinão o unico arrimo da farnilia. Alguns
se tern dedicado ao magisterio no Instituto ou parti-
cularmente, sempre corn proveito para os discipulos.

Nos Estados, mesmo nos mais populosos e de
mais recursos, nada se tern feito a bern dos cegos;
entretanto, jã C tempo de cuidar delles, de vez que o
scu nuniero augmenta corn a populacão. 0 Estado
c Minas, o niais populoso, conta alguns milhares

(IC seus filhos immersos nas trevas da ignorancia,
niais penosas, rnais espessas que as da propria cc-
gueira.

1
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Os pobres, que constituern a sua grande maio-
na, vivem, quasi todos, implorando a caridade pu-
blica, viciando-se na mendicidade. Os abastados, em
numero restricto, e os abrigados das principaes ne-
cessidades materiaes, passam a vida na ociosidade,
sem nenhum ideal, inuteis a farnilia e a patria."

E' tempo de cuidar entre nOs deste aspecto do
problema social, por industria e por dever de solida-
riedade hurnana.

A creação de urna escola especial seria urn rno-
virnento elevado e digno dos senhores representan-
tes do povo mineiro.

CORPO CONSULAR

A Secretaria do Interior, corno sernpre, conti-.
nu'a a prestar as informaçöes solicitadas pelos srs.
Consules, corn relação aos respectivos subditos, en-
caminhando ao Governo Federal certidöes de obitos
e pedis de naturalização.

Foram reconhecidos os seguintes consules:
pelo dec. n. 6.714, de 23 de Outubro de 1924, o
Sr. Oscar Rodrigues da Costa, corno consul geral
da Finlandia; pelo decreto de 4 de Novembro findo,
sob o n. 6.716, 0 Sr. Pierre Delville, como geren -
te do consulado da Belgica, durante a ausencia do
effectivo; pelo dec. n. 6.726, de 14 de Novembro
do anno findo, o sr. Pervan Edoardo, corno consul
da Italia, na Capital; pelo dec. n. 6.761, de 13 de
Janeiro do corrente anno, 0 Sr. Julius Hartman, conio
gerente do consulado allerno, em Juiz de Fóra.

EMPRESTIMOS MUNJCIPAES

A concessão de emprestirnos as municipalida-
des, feita corn a ponderaçao exigida pelas circurns-
tancias e possibilidades do Estado, é uma sabia
providencia, que vern produzindo altos resultados.
0 emprestimo leva para 0 municipio uma seiva no-
va. Estimulam-se fontes aclormeciclas. Dá-se urn
sopro de vitalidade a ambientes parados.

Assirn entendendo, o rneu governo pediu ao
Con gresso uma nova autorizaçao para emprestimos
municipaes, visto como a lei 546, de 1910, abrira o
credito de 4 mil contos, insufficiente para esse firn.

Votastes, então, a lei 881, de Janeiro do corren--
e anno, autorizando o governo a despender mais a
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quantia de nove mil contos para realizar taes con-
tractos.

De accordo corn a referida lei, 0 Estado em-
prestou as municipalidades as irnportancias se-
guintes:

A' Camara de Paracatu' - 50:000$000, con-
forme contracto de 26 de Setembro de 1924, tendo
ainda obtido mais 50:000$000, conforme contracto
de 16 de junho do corrente anno. Toda a importan-
cia assirn ernprestada destina-se a servicos de ele-
ctricidade.

Corn OS emprestirnos addicionaes ficou o rnuni-
cipio corn o encargo de 220:000$000.

A' Camara de Guapé - 150:000$000, em 10
de Fevereiro findo, os quaes se destinarn aos servi-
cos de abastecirnento d'agua potavel, rêde de ex got-
tos e electricidade a serern executados na séde do
municipio.

A' Camara de Formiga - 500:000$000, em 31
de Janeiro do corrente anno, destinados aoerviços
de luz e força electricas.

A' Camara de Paraisopolis - 220:000$000,
destinados a remodelação do servi ço de abasteci-
mento d'agua potavel da cidade e abastecirnento a
séde do districto de Conceição dos Ouros.

A' Camara de Mar de Hespanha - 400:000$,
em 12 de Fevereiro p. findo, destinados ao abaste-
cimento d'agua e rêde de exgottos a cidade e aos
districtos de Aventureiro, Penha Longa, Engenho
Novo e Soledade. Corn este emprestirno ficaram ele-
vados os encargos do municipio para corn o Esta
do a 620:000$000.

A' Camara de Varginha - 650:000$000, em 16
de Fevereiro ultimo, dos quaes 379:900$ se desti-
narn aos servicos de abastecimento d'agua e rêde de
exgottos, e o restante, 270:100$ a unificação da di-
vida passiva do municipio.

A' Camara de S. Manoel do Muturn - .......
200:000$000, em 9 de Marco findo, destinados aos
servicos de electricidade.

A' Camara de So Domingos do Prata -
30:000$000, em 12 daquelle rnez, destinaclos
aos serviços de sanearnento do districto de Diony-
sfo. Corn este emprestimo o municipio eleva os seus
compromissos para corn o Estado ao total de réis
210:000000.
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A' Camara de Paraopeba - 60:000$000, em 19
d€ Marco findo, destinados aos serviços de illumina.

-çAo electrica e meihorarnentos nos districtos de Ara-
çá e Cordisburgo.

A' Caniara de Ubá 250:000000, em 24 de
Marco passado, destinados aos serviços de abaste-
cimento d'agua e saneamento da cidade. Ficaram,
dest'arte, os encargos do municipio elevados a réis
906:000$000.

A' Camara de Theophilo Ottoni - 400:000$,
em 27 de Marco ultimo, destinados a rêde de exgot-
tos. A divida do municipio ficou, assim, elevada a
560:000$000.

A' Camara do Barbacena - 500:000$000, em
28 de Marco findo, para serviços de electricidade e
ahastecirnento d'agua. Deste emprestimo, réis
322:466$981 Se destinarn aos serviços, e o restante
a unificacão cia divida passiva do municipio.

A' Camara de Mirahy 190:000$000, em 31
de Marco findo, para os servicos d'agua e rêde do
exgots em sua séde e no districto de Dores de
Victoria.

A divida do rnunicipio de Mirahy fica elevada a
296:524$414, proveniente das quotas de 86:049$251
o 20:475$163, nrovenientes de emprestimos feitos as
Carnaras de Cataguazes e Muriahé, visto o seu des-
nemhrarnerifo desses municipios.

A' Camara de Rio Novo - 160:000$000 em 3
do Abril ultimo, destinados ao saneamento do mu-
nicipio 110:000$000, e os restantes 50:000$000 para
pagarnenfo da divida do rni'nicipio para corn a Corn-
panhia Força e Luz de Cataguazes-Leopoldina.

Os encaros do rnunicipio ficam, pois , elèvados
a 410:000$000 corn os emprestirnos anteriormente
concedidos.

A' Camara de Cataguazes - 500:000$000, em
6 de Abril ultimo, pora os servicos de reforma do
abastcimento d'agua e exgottos da cidade e agua e
exgottos em seus districtos.

Elevam-se, assirn, os com p romissos do muni-
cipio A sonima total de 913:950$749.

A' Caniara de Monte Alegre - 200:000$000,
'i I	 re A'ril, desfinndos aos servicos de luz e

H ecricas
A' Camara de 1tana - 250:000$300, em 16

daquelle rnez, destinados A amniiac5o dos servicos de
agua na séde e aos districtos de Cajun e de Itagua-
ra, e réde de exgottos em sua séde.
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A' Camata do Pará de Minas - 300:000$000, em
20 de Abril proximo passado, destinados a reforma
dos serviços de aastecimento d'agua e exgotVos
na séde.

A' Camara do Rio Branco - 165:000$000, em
22 de Maio ultimo, destinados ao abastecimento
d'agua e saneamento da cidade.

Corn esse emprestimo ficaram elevados os en-
cargo.3 d.j munkpio para corn o Estado a réis
610:000$000.

A' Camara de Santa Quiteria - 110:000$000,
em 23 de Abril findo, destinados a installação de
luz e força electricas.

A' Camara de Itajubá - 250:000$000, em 24
de Abril proximo findo, destinados aos serviços de
abastecirnento d'agua, ficando os encargos do muni-
cipio elevados, corn os emprestimos ja contrahidos,
ao total do 1:180:000$000.

A' Camara de Diamantina - 400:000$000, em
29 de Abril ultimo, destinados aos serviçOs d'a ua e
exgottos cia cidade.

A' Camara de Carangola - 500:000$000, em
15 de Maio findo, rara a refOrrna dos serviços de
abastecimento d'agua o réde de exgottos.

A' Camara de ltanhandii - 100:000$000, em
27 do Maio proximo passado, para os servicos de
abastecirnento cl'agua em sua séde e nos districtos.

A' Camara do Além Parahyba - 320:000$000,
em 16 de Junho findo, para os serviços de abasteci-
niento d'agua e rêde do exgottos na cidade e nas
sédes dos districtos dc Pirapetinga, S. Sebastião da
Estrella, Volta Grande e Angustura.

Os encargos do municiplo ficam, assim, eleva-
dos a 881:281$000, a vista de emprestimo anterior-
mente feito.

A' Camara de Estrella do Sul - 150:000$, em
18 de junho, destinados aos serviços de abasteci-
mento d'agua, exgottos e luz electrica.

A' Camara de lndayã - 200:000$000, em 19
de Junho, desinacos servicis d'agua poavd e
a sécle do municipio.

A' Camara de Contagem - 65:000$000, em 22
do lunho, destinados aos serviços d'agua potavel e
instaIlaço electrica.

A' Camara de Alfenas - 500:000$000, em 23
do Junho, destinados 465:000$000 para réde de ex-
gottos e serviços de electricidade e 35:000$000 para
pagailiento do sua divida passiva.
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Obtiveram tambem eniprestimos, porém, ainda
näO assignaram Os respectivos contractos. as Se-
guintes municipalidades:

lbiá ................. ..50:000$000
Areado ................150:000000
Paraguassü ............. 	 200:000$000
Sete Lagoas ............	 25O:00000O

Existem ainda peclidos de emprestirnos no total
de 12.097:695$233, cujas municipalidades não to-
ram attendidas, visto ter-se exgottado a verba a tal
tim destinada.

Conforme contracto de revisão celebrado em 30
de Novembro findo, foi levada ao credito da munici-
palidade de Ouro Preto a importancia de réis
628:885$707, restante de sua responsabilidade para
corn o Estado, extinguindo-se, assirn, o seu debito
assumido em 29 de Setembro de 1911.

Tal ievisão foi feita em virtude da lei n. 834,
dc 1922, tendo sido expediclo, devidamente funda-
men'rado, o dec. n. 6.757, de 30 de Dezembro fin-
do, approvando o referido termo de revisão.

ARCHIVO PUBLICO

0 Archivo Publico Mineiro está destinado a re-
presentar urn papel efficiente no desenvolvimento da
nossa cultura e aperfeicoamento da nossa dedicaçao
As cousas tradicionaes que o passado nos legou.

E' uma repartiçSo util, que serve para informa-
çöes interessantes, prestadas diariamente.

A Revista do Archivo, piiblicacSo apreciada, ja
está em provas, n5o demorando a sahir a lume.

Convém referir quo o Archivo não está, en-
tretanto, satisfactoriamente installado. E' necessario
que se ihe dé meihor adaptaçào ao predio.

Dl VISAO ADMINISTRA TIVA

Dos 36 municipios creados pela lei n. 843, de 7
de Setembro de 1923, apenas não se installaram os
de Itanhomi e Mesquita.

No periodo decorrido de junho do anno passado
a Junho deste, foram instal]ados os seguintes muni-
cipios: dc Brejo das Almas, em 7 de Setembro findo,
conforme dec. n. 6.633, de 7 de Junho de 1924; (Ic
Malacacheta, em 14 de Setembro ultimo, de accordo
corn o dec. n. 6.636, de 12 de Junho de 1924; dc
Manga, em 19 de Outubro do anno findo, na confor-
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midade do dec. ri. 9.648, de 12 de Agosto de 1924; d.c
Coromandel, na mesma data, conforme o decreto n.

12, tambem de Agosto de 1924; de Borda da Matta,
em 16 de Novembro ultimo conforme o dec. n. 6.693,
de 6 de Setembro findo.

No referido periodo foram installados os seguin-
tes districtos, tanibern creados pela lei 483: Palmei-
ral, niunicipio de Boteihos; Mariano Procopio; Euxe-
nita, rnunicipiO de Sabinopolis; Vespasiano, munici-
pio de Santa Luzia; Tobaty, municipio de Ibiá; Tayo-
bas, municiplo de Bocayuva; Lassance, municipio de
Pirapora; Pirapanema, municipio de Muriahé; Ibi-
racatü, niunicipiO de Brasilia; Santo Antonio do Ita-
him, municipio de Cachoeira; Contria, municipio de
Corintho; Lagoinha, municipo de Entre Rios; Veadi-
nho, municipio dc Caratinga; Venda Nova, niunicipiO
de Bello Horizonte; Betim, municipio de Santa Qui-
teria; Rubiin, niunicipio de Jequitinhonha.

Pelo dec. n. 6.901, de 29 de Maio do corrente
anno, foi marcado o dia 9 de Agosto proximo para a
installacão do districto de Felizburgo, do mesmonu-
cipio.

Foram transferidos os seguintes districtos, tarn-
hem de conformidade corn a lei 843, de 1923: de Se-
tubinha, do municipio de Theophilo Ottoni para o de
Malacachcta; de Abbadia dos Dourados, do munici-
plo de Patrocinio para o de Coromandel; de Japoré e
Mathias Cardoso, do municipio de Januaria, para o
de Manga; de D. Vioso, do municipio de Christina,
para o de Silvestro Ferraz.

TERMOS DE RESPONSABILIDADE

Devido ao desmembrarnento de territorio de uns
municipios para a constituicão de outros, nos termos
da lei 843, de 7 de Setembro de 1923, foram assigna-
dos na Secretaria do Interior os seguintes termos de
responsabilidade, provenientes de emprestirnos ante-
rioriTlente feitos:

Municipio de Raul Soares, desmembrado do de
Rio Casca - ficando aquelle responsavel para corn o
Estado, pela quantia de 70:416$233, e reduzida a di-
vida de Rio Casca para 179:583$767, conforme ter-
mo de 23 de Juiho de 1924.

Municipio de Tombos, desmembrado do de Ca-
rangola, que se responsabilisou pela sua divida pro-
veniente de emprestirnos contrahidos corn o Estado
ficando Tombos isento de qualquer responsabilidade
por termo assignado em 10 de Abril de 1924.

I
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Municipio de Jequery, desmembrado do munici-
pio de Pont Nova, que assurniu a responsabilidade do
pagamento dos emprestimos contrahidos, exoneran-
do o de Jequery de toda e qualquer responsabilidade,
segundo termo de 3 de Juiho de 1924.

Municipio de Ibiá, desmembrado do de Araxá,
tendo ficado aquelle responsavel pela quantia de réis
60:000$000 e diniinuida a divida de Araxã dessa un-
portancia.

Municipio de Mirahy, desmeinbrado dos de Ca-
taguazes e Muriahé. Ficou responsavel pela quantia
de 86:049$251, por parte de Cataguazes, e ........
20:475163, por parte de Muriahé, conforme termos
de 18 de Novembro de 1924 e 18 de Abril do cor-
rente anno.

Municipio de Carandahy, desmembrado dos de
Queluz e Barbacena. Ficou responsavel pelas quan-
tias de 10:000000, por parte de Queluz, e 40:000$,
por parte de Barbacena, de accorclo corn os termos de
15dt.Marco e 17 de Abril do corrente anno.

Municipio de Virginopolis, desmembrado do de
(IuanhAes. Assumiu a responsabilidade da quantia de
7:139$399, conforme termo de 9 de Maio findo.

Municipio de Santa Catharina, desmembrado do
de Santa Rita do Sapucahy, que assumiu a responsa-
bilidade do emprestimo anteriormente contrahido, exo-
nerando o de Santa Catharina de qualquer pagamen-
to, conforme termo de 9 de Maio do corrente anno.

Muiiicipio de Arary, desniembrado do de Monte
Santo, que assumiu a responsabilidade do pagamento
de todo o emprestirno ja contrahido, ficando exonera-
do o de Arary, de qualquer paganiento, segundo ter-
nio de 10 de Junho deste anno.

Municipio de Coromandel, desmembrado do de
Patrocinio. Ficou aquelle responsavel pelo pagamento
da quantia de 3:934$200, por termo de 13 de junho
do corrente anno.

Municipio de Mathias Barbosa, desmembrado do
de Juiz de FOra, tendo ficado aquelle responsavel pela
importancia de 73:352$007, conforme termo assigna-
do em 17 de Junho findo.

LIMITES INTER-MUNICIPAES

Corn a recente lei da nova divisão administrati-
va, surgiram litigios entre alguns dos municipios do
Estado corn relação as suas divisas.

0 governo, considerando as reclamaçOes que
tern chegado a seu conhecirnento, e de accordo corn o
estabelecido na lei 843, de 1923, tern tornado inforrna-
çöes corn as municipalidades interessadas, ouvindo
tambeni a Commissão Eleographica do Estado, aiim
ue opportunamente sujeitar a approvaçao do Con-
gresso o seu laudo arbitral sobre taes contendas.

Por lei o Presidente do Estado é o arbitro desses
litigios. Corn os encargos actuaes da adrninistraçao
e o crescimento de taes casos e, entretanto, irnpossivel
ao chetedo Estado dar conta, dignamente, de tama-
nho trabaiho.

Lembro-vos, pois, uma reforrna da lei. A decisão
deve ser contiada, segundo penso, a juizes de direito,
escoihidos pelo Presidente do Estado, e aos quaes
se dará, entäo, a funcçao de arbitros, rnediante rernu-
neração paga pelos interessados no dissidio e da qua]
se fará deposito preciso nos cofres do Estado. Se-
riarn sernpre excluidos os juizes das coniarcas a que
pertencessern Os territorios.

CJRCUMSCRJPES ELEITORAES

A lei n. 649, de 1.0 de Seternbro de 1915, dividiu
o Estado em 12 circumscripcöes eleitoraes, corn a dis-
criminação dos respectivos municipios, mas a n. 843,
de 1923, reformou a divisão adniinistrativa do Esta-
do, ticando aquellas alteradas coma creação de no-
vos mullicipios

Assim, pois, será de conveniencia que o Congres-
so fixe nas respectivas circumscripcoes eleitoraes Os
niunicipios ultirnamente creados, tanto mais quanto
estão proxirnas as eleiçöes para renovação de man-
dato no (Jongresso Mineiro.

ELEJcOES

Federaes - Foram processadas as seguintes
eleiçoes federaes no decurso de Junho de 1924 a Ju-
r1io do corrente anno:

Em 19 de Outubro findo, conforme o dec. n.
6.672, de 6 de Setembro de 1924, para uma vaga de
Senador Federal, tendo sido eleito e já empossado o
dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada; e pelo dec.
n. 6.912, para o preenchimento de duas vagas, urna
pelo 1.0 districto, e outra pelo 2.0, tendo se realizado
as eleiçOes no dia 12 de Juiho corrente.

Estaduaes - Para conipletar o actual quatrien-
flio, toi marcaclo 0 dia 12 de Outubro de 1924, para a
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eleicão de Presidente do Estado, conforme o dec. n.
6.671, de 6 de Setembro de 1924.

Polo dec. n. 6.679, de 11 de Setembro do anno
findo, foi fixado o dia 12 de Outubro para a eleição
cie urn deputaclo estadual em cada urna das 4' e 9
circumscripcöes eleitoraes e de urn senador estadual;
e em 28 de junho de 1925, conforme 0 dec. n. 6.895,
de 28 de niaio, para uma vaga de deputado pela l.a

circumscripcao estadual.
Municipas - 0 dec. 6.674, de 29 de Setembro,

marcou o dia 12 de Outubro de 1924 para a eleicão
de urn vereador especial e outro geral, do municipio
ae Cabo Verde, visto não ter o Presidente da Carna-
ra, na occasião opportuna, marcado taes eleicOes. As-
sim procedeu o governo de conformidade corn o art.
83 do Regularnento a que se refere o dec n. 4.877,
de 1922.

Tendo havido renuncia de 5 vereadores da Ca-
mara Municipal de S. Francisco, urn tendo transferi-
do resicencia e havendo ainda unia vaga, restando tao
sOmente urn vereador e não existindo supplentes, foi
charnada a exercicio a Camara do triennio findo, nos
termos do art. 18 da lei 708, de 19 de Setembro
de 1917.

Polo dec. n. 6.735, de 5 de Outubro do anno
findo, foi marcado o dia 11 de janeiro do corrente
anno para se proceder a eleição de 2 vereadores ge-
raes pelo municipio de Uberaba e de urn vereador es-
pecial de S. Miguel do Verissimo, visto corno, tendo
sido designado pelo Presidente da Camara o dia 20
de Julho do anno findo para taes eleiçöes, foram ellas
adiadas sine die: assirn se procedeu de accordo corn
o art. 83 do Reg. eleitoral, a que se refere o dec. n.
4.877, de 1917.

Pelo dec. 6.795, de 13 de Fevereiro deste aniio,
foi chamada a exercicio a Camara do triennio findo
do rnunicipio de Campestre, dada a renuncia collecti-
va da que então se achava em exercicio.

Polo de n. 6.835, de Marco findo, foi fixado o
anno, foi designado o dia 1.0 de Marco para a eleição
de urn vereador geral, do municipio de Uberabinha,
por nao ter o Presidente da Camara, em occasião op-
portuna, marcado essa eleição.

Pelo de n. 6.835, de Maroo findo, foi fixado o
dia 26 de Abril para a eleicao de urn vereador espe-
cial de Burityzeiro, municipio de Pirapora, uma vez
cjue 0 Presidente da Camara deixou de marcal-a na

devida occasião, e em cumprimento de accordam da
Camara Eleitoral.

Tendo havido renuncia collectiva da Camara Mu-
nicipal de Canipestre,f oi pelo dec. n. 6.848, de 17
de Abril, chamada a exercicio a do triennio findo.

Ja se fez uma eleição e está norrnalizada a vida
administrativa deste municipio.

DI VJSAO JUDICIARIA

Pela lei n. 879, de 24 de Janeiro do corrente
anno, a divisão judiciaria do Estado soft reu altera-
çao bastante sensivel, corn a creação de novos depar-
tamentos judiciarios, desde o mais elevado, que e a
comarca, ate o pequeno districto, tendo de permeio o
termo, corno dernonstrarn as notas abaixo:

Os districtos administrativos, creados pela lei n.
843, de 7 de Setembro de 1903, foram todos conside-

Ficaram elevados a categoria de termos, corn as
suas actuaes divisas administrativas e pertencentes,
desde a data da publicacão da lei as cornaas em
frente designadas, Os municipios de:

Antonio Dias - cornarca de Itabira; Areado -
cornarca de Alfenas; Bicas - cornarca de Mar de
Hespanha; Carandahy - comarca de Barbacena;
Eloy Mendes - comarca de Varginha; Espinosa
comarca de Trernedal; Gymirim - comarca de Ma-
chado; (ivapé - comarca de Piumhy; Ibiracy - co
marca de Cassia; Itabirito - comarca de Ouro Pre-
to; Luz - cornarca de Indayã; Manhurnirim - co.
niarca de Manhuassd; Mirahy - cornarca de Cata-
guazes; Pedro Leopoldo - cornarca de Santa Luzia;
Raul Soares - comarca de Rio Casca; Sabinopolis
- cornarca de Serro; Santa Quiteria - comarca de
Bello Horizonte; Tupacyguara - comarca de Ube-
rabinha; Virginopolis - cornarca de (ivanhães.

0 termo de Pedra Branca, da coniarca de San-
ta Rita do Sapucahy, passou a pertencer a cornarca de
Christina; o de Nova Resende, da coniarca de Passos,
A (Ic Miizarnbinho; o de Alvinopolis, da comarca de
Santa Barbara, a de Ponte Nova, emquanto não fOr
installada, alli, a comarca, e o de Born Despacho, da
comarca de Santo Antonio do Monte, a de Pitanguy.

Deu-se a suppressão do termo de Campestre, da
comarca de Caldas, transferindo-se 0 territorlo que
constitue o actual rnunicipio para o termo de Gymi-
rim, creado na comarca de Machado.

A. c.-7
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Os municipios creados pela lei n. 843, dispondo
sobre a divisão adminjstratjva do Estado, e que não
lograram ser elevados a categoria de termo, ficaram
pertencendo aos termos em seguida declarados, na
ordem de sua collocaçao:

Arary - ao de Monte Santo; Borda da Matta -
ao de Pouso Alegre; Brejo das Almas - ao de Mon-
tes (Jiaros; Cachoeiras - ao de Paraisopolis; Corin'
tho - ao de Curvello; Coromandel - ao de Patroci-
nio; lbiá - ao de Araxã; Itambacury - ao de Theo-
philo Ottoni; ltanhandü - ao de Pouso Alto; Itanho-
rni - ao de Caratinga; Jequery - ao de Ponte Nova;
Malacacheta ao de Theophilo Ottoni; Manga - ao
do Januaria; Mathias Barbosa - ao de Juiz de FOra;
Mesquita - ao de Ferros; Rio Paranahyba - ao de
São (Jothardo; Santa Catliarina - ao de Santa Rita
do Sapucahy; Santa Maria do Suassuhy - ao de Pc-
canha; São Romão - ao de São Francisco; S. Tim-
maz de Aquino - ao de S. Sebastião do Paraiso; Ti-
ros - ao de São (lothardo; Tombos - ao de Ca-.
rango1a

Corn as divisas e denominaçdes fixadas na jã
citada lei sobre divisão administrativa, foram crea-
clas as comarcas abaixo enumeradas, todas de l . a en-
trancia:

(Juaxupe - constituida pelo termo do mesmo
norne; ltaüna - constituida pelo termo do mesmo
nome e pelo de Divinopolis; (ivaranesia - constitui-
da pelo ternio deste nome; José Pedro - constituida
pelo termo do mesmo nome; Jequitinhonha - consti-
tuida pelo termo do mesmo nome; Brazopolis con-
stituida pelo termo do mesmo nonle; Rio Casca -
constituida pelo ternio do mesmo nome e pelo de Raul
Soares; Aguas Virtuosas constituida pelo termo
deste nome, pelo de Cambuquira e pelo municipio de
Conceição do Rio Verde.

Para a installação dos termos creados ou das co-
marcas restabelecidas pela lei n. 663, de 1915, ou
agora creados, a lei estabelece as necessarias condi-
cbes.

Ficou fransferida para Ituyutaba a séde da co-
marca de Monte Alegre, constituindo o actual territo-
rio, de que se compOe este rnunicipio, termo perten-.
cente a comarca de Uberabinha.

Ja se operou essa fransferencia, corn o exercicio
do respectivo juiz de direito, verificado a 12 de Abril
proximo passado.
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A divisão judiciaria do Estado, de accordo corn
a recente lei reguladora de tao importante rarno da
administração publica, é esta:

Coinarcas installadas . . . . . . 	 109
Por installar . . . . . . . . . .	 17

Total .............126

Das 17 por installar, 8 são creadas pela lei a
que me referi, e as 9 seguintes das restabelecidas pela
lei n. 663, de 1915: Alvinopolis, actualmente termo
de Ponte Nova; Bambuhy, de Moiites Claros; Cabo
Verde, de Muzambinho; Jacuhy, de Monte Santo; Lima
Duarte, de Palmyra; Monte Larmello, de Estrella do
Sill; Itarnarandyba, antiga São João Baptista, de Mi-
nas Novas, e Tiradentes, de Prados.

Termos installados . . . . . . . . .	 148
Por installar . . . . . . . . . . . .	 30

Total .............'178

Dos 30 por installar, 19 são os creados por esta
lei, e Os 11 seguintes pela lei 663, de 1915: Capellinlia
(Mi nas Novas), CaxambCi (Baependy), Claudio (Oli-
veira), Cainbuquira (Campanha\, Extrema (Jagua-
ry), (luarany (Pomba), Inconfidenj (Montes CIa-
ros), João Pinheiro (Paracati'i), Passa Tempo (Olivei-
ra), S. João Evangelista (Pecanha) e PerdOes (La-
vras)

0 nuniero de districtos judiciarios eleva-se actual-
mmnte a 896.

Dc todos elles sOmente dois não são administra-
tivos: o 2. 0 de Bello Horizonte e o de Palmeiras, 110

termo do Extrema, comarca de Jaguary.

0 Estado está dividido em 214 municipios, dos
quacs, como acima se ye, 178 representam outros tan-
tos termos judiciarios. Os restantes, em numero de
36, não tern fôro.

0 art. 3. 0 cia lei n. 885, de 27 de Janeiro deste
aiino, autorizou 0 governo a transferir, temporaria-
monte, mediante representaçao do respectivo juiz de
(lireito, a sCde da comarca de Tremnedal para Espino-
sa, que ficou, pela citacla disposicao, elevada a cate-
goria de cidacle.
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MAGISTRA TURA

Como as notas adeante attestam, foi bastante
intenso o movimento registrado na magistratura, no
decorrer do anno coinprehendido entre a apresenta-
caodamensagemde 1924eade 1925.

TRIBUNAL DA RELAcAO.

Nomeado miriistro do Supremo Tribunal Fede-
ral o sr. desembargador Arthur Ribeiro, que ate en-
tao desempenhava as funcçOes de Presidente do I ri-
burial, em sessão das Camaras Reunidas de 7 de
Agosto de 1923 foi eleito para esse cargo, e nelle
ainda continCa, o sr. desembargador Raphael Alrnei-
da Magalhaes.

Corn a norneaçäo do Sr. desembargador Arthur
Ribeiro para niinistro, verificou-se no '1 ribunal urna
vaga, que toi preenchida, por decreto de 11 de Setem-
bro Uo msnio anno, corn a nomeaçäo do dr. Hora-
do Andrade, que ate entäo occupava o cargo de Juiz
de Direito da 2.a vara da Capital.

Outra vaga se abriu ainda entre os membros do
Tribunal corn o fallecimento do Sr. desembargador
Antonio Augusto Velloso, a qual foi preenchida corn
a norneaçäo por merecirnento, a 11 de Marco, do dr.
Arthur Soares de Moura, ate então advogado geral do
Estado.

Durante o anno de 1924 realizaram-se 189 ses-
sOes, sendo 83 da Camara Criminal, 83 da Camara
Civil, 9 das Camaras Reunidas e 14 da Camara Elei-
toral.

No mesmo lapso de tempo apresentararn-se na
secretaria 1.714 autos, tendo sido julgados 1.917
feitos, assirn distribuidos:

"Habeas-corpus" originarios, 152; recursos de
jurados, 20; idem de "habeas-corpus", 253; idem de
pronuncia, 143; idem, eleitoraes, 12; aggravos de
instrumento, 173; idem, de petição, 126; appellacOes
criminaes, 460; idem, civeis, 298; embargos, 193;
icleni, infringentes, 5; desquites, 29; diligencias, 40;
conflictos de jurisdicção civil, 2; idem, criminal, 1;
reclaniaçöes de antiguidade, 3; suspeicao, 1; proces-
so de responsabilidade, 1; cartas testemunhaveis, 3;
vocatoria, 1.
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Dc 1.714 autos recebidos pela secretaria do
Tribunal, 1 .459 foram distribuidos:

Recursos de "habeas-corpus", 263; idem , de
pronuncia e impronuncia, 126; appellacöes criminaes,
411; idem, civeis, 328; aggravos, 290; desquites,
36; suspeicOes civeis, 2; processado de responsabili-
dade, 1; conflicto de jurisdiccão criminal, 1; idem, ci-
vel, I

Durante o anno de 1924 a secretaria recebeu 750
officios e expediu 696, tendo sido este o expediente
dos cartorios:

Cartas de sentenca de appellacão, 56; idem, de
aggravo, 37; idem, de denegacão, 10; mandados ex-
ecutivos, 45; traslados de desquites, 15; idem, de ap-
pellacäo, 47; idem, de aggravo, 24.

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

Para exercer o cargo de Procurador Gera] do
Estado foi nomeado a 31 de Outubro o dr. Wrancisco
Cleto Toscano Barreto, juiz de direito da comarca de
Cataguazes, em substituiçao ao dr. Julio Octaviano
Ferreira, nomeado juiz federal da 2.a vara.

ADVOGADO GERAL DO ESTADO
Corn a nomeacão do dr. Arthur Soares de Mou-

ra par desenibargador, verificou-se a vaga de Advo-
gado Geral do Estado, que foi preenchida pelo dr.
Gudesteu de Sá Pires, por decreto de 28 de Abril.
- Exonerado este, a pedido, foi para a cargo no-
meado a 31 de Marco do corrente anno a dr. José de
Castro Magalhaes.

TRIBUNAL DE REMOcOES
A 30 de Marco do corrente anna reuniu-se o Tri-

bunal de Remoçöes, para inigar as pedidos apresen-
tados contra os drs. José Caritidio de Freitas e Aris-
tides Sicca, juizes de clireito, respectivamente, das co-
rnarcas de Rio Pardo e Cassia.

0 Tribunal julgou procedente a denuncia offere-
cida contra o dr. Aristides Sicca e improcedente a re-
lativa ao dr. José Canticlio de Freitas.

JUIZES DE DIRE/TO
Na terceira entrancia não se registrou alteraçao

de natureza alguma.
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Na segunda, por acto de 10 de Maio do anno
passado, foi declarado avulso, conforme pediu, o juiz
de direito da cornarca de Aléni Parahyba, bacharel
Joaquim Daniel Pereira de Mello, eleito deputado pe-
In Estado de Pernambuco.

Para a vaga foram designados successivamente,
pelo criterio de antiguidade, os juizes de direito das
segitintes comarcas de primeira entrancia, os quaes
nâo acceitararn a pronlocão: bacharel José Leandro
Baracuhy. de Arax, a 12 de Agosto; bacharel Luiz
Cactano da Silva Guiniarães, de Caeté, a 9 -de No-
vembro; bacharel Augusto de Albuquerque Cabral de
Vasconcellos, de Alfenas. a 26 de Dezembro, a baclia-
rel Aclelgicio Cabral de Albuquerque Vasconcellos, de
Rio Branco, a 27 de Janeiro ultimo.

Sobrevindo a lei n. 877, de 23 de Janeiro, Toi

o logar provido de accordo corn o disposto em seu
art. 7.0 , isto é, por merecirnento.

Recçhiu a designação, por acto de 6 de Marco,
no juiz de direito da comarca de Born Successo, ha-
charel Agenor de Senna. A 17 do niez seguinte, foi
esse acto declarado sem effeito, sendo, nessa mesma
data, designado o juiz de direito da cornarca de Pium-
hy, bacharel Armando Viotti de Magalhães, que ac-
ceitou a investidura e se acha em exercicio.

Para a cornarca de Cataguazes, vaga pela no-
mcac5o do respectivo juiz de direito, hacharel Fran-
cisco Cleto Toscano Barreto, para o logar de Procu-
rador Gera] do Estado, foi designado, por mereci-
mento, a 26 de Dezembro, o iuiz de dircito da cornar-
ca de Sabará, bacharel Manoel Barbosa de Freitas,
Cordeiro, que nSo acceitou o accesso

A 27 de Janeiro ultimo foi entâo designado o juiz
de dircito da coniarca do Prata, hacharel Gustavo A!-
herto Perna, que, acceitando a promoçSo, assurniu o
exercicio dentro do prazo legal.

Na prirneira entrancia derarn-se 8 nomeaçöes, 4
reniocôes e 4 permufas.

Por conveniencia da administracão a justica e
na fórrna do accordam do Tribunal de Reniocöes,
p roferido a 2 de Ahril,no processo n. 17. foi declara-
do cm disnonibilidade, por acto de 4 do refericlo mez,
o iuiz de direito da comarca de Cassia, bacharel Aris-
tides Sicca.
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JUIZES AVULSOS

A lista desta classe de juizes, ja divulgada e
bastante conhecida, deve ser accrescida, anenas, de
urn nome, o do bacharel Agenor de Scnna, juiz de
direito da cornarca de Aymorés, declarado avclso, a
seu pediclo, por acto de 2 de Junho.

Na fórrna da legislação em vigor foram expedi-
dos diplomas de habilitação ao cargo de juiz de direi-
to a 29 bachareis.

JUIZES MUNICIPAES

Dos 148 termos installados so esto vagos os de
Fortaleza, Jeqiiitinhonha, José Pedro, Nova Rezende
e S. Manoel do Muturn.

Forarn norneados 17 juizes municipaes, rernovi-
dos, a pedido, 6, exonerados, a pedido, 7, e recondu-
zido, I

MINISTERIO PUBLICO	 •

Acha-se a frente do Ministerio Publico, como
disse, o dr. Francisco Cleto Toscano Barreto.

Foi hastante intenso o niovirnento referente a
este ministerio.

Foram norneados 53 promotores; reconduzidos,
3; reinovidos, a pedido, 15; de accordo corn represen-
fac5o fundamentada do sr. Procurador Gera] do Es-
tado. 1; exonerados, a pedido, 25.

Forarn nomeados 13 adjunctos de promotor e ex-
onerados, a pedido, 8.

OFFICJOS DE JuSTIcA

Forarn providos os seguintes logares de serven-
tuarios de justica: 1.0 officio de: - Cambuhy. Pas-
sos, Rio Casca, Sacramento e S. Manoel do Mutum;
2. 0 officio de: Araguary. Bello Horizonte, Campa-
nha, Carnhuh y. Cataguazes e Uberahinha.

Escrivo dos processos crirninaes e execucOes
fiscaes de: Abaeté, Além Parahyha, Carnbuhv,
Fornii. Leonoldi'ia, Ouro Preto Pouso Alegre, Rio
Preto e Sacramento.

Partidor, contador e distribuidor de: - Born
Desnacho. Cam pos Geraes, Ouro Finn e Paracatu'.

Depositario Publico de: - Itabira, Palma, Pc-
canha e Tremedal.

is



106

Obteve successor o 2.° escrivão do termo de Pa-
tos.

Deu-se uma permuta de annexos.
Forani acceitas as desistencias apresentadas pe-

los serventuarios dos seguintes officios: 1.0 officio de
Araguary, Cabo Verde, Baependy, Itajubã e José Pe-
dro; 2. 0 officio de Fructal; 3•0 officio de Juiz de FOra;
escrivAo dos processos criminaes e execucOes fiscaes
de Jaguary e Rio Preto; partidor, contador e distri-
buidor de Christina e Ouro Fino; depositario publico
de Palmyra e Passos.

Estão vagos os seguintes officios de justiça: 1.0

officio de Arassuahy, Baependy, Cabo Verde, Forta-
leza, Jequitinhonha, José Pedro, Palma e Salinas; 2.0
officio de Fructal, Salinas e Itamarandyba; 3. 0 offi-
cio de Juiz de FOra; escrivão dos processos criminaes
e execuçöes fiscaes de Aymores, Jaguary, Palma e
Paracatu'; partidor, contador e distribuidor de Ara-
xa, Bocayuva, Boteihos, Caeté, Cambuhy, Christina,
Diamaina, Fortaleza, Grão Mogol, Guarará, Itama-
randyba, Januaria, José Pedro, Minas Novas, Mu-
zarnbinho, Nova Rezende, Palma, Passa Quatro, Rio
Pardo, Sacramento, Salinas, Santa Barbara, S. Do-
mingos do Prata e S. Gothardo.

Acham-se tambern vagos os logares de deposi-
tario publico de Abaeté, Abre Campo, Aguas Virtuo-
sas, Além Parahyba, Alfenas, Alto Rio Doce, Alvino-
polis, Araguary, Arassuahy, Araxã, Aymorés, Ayu-
ruoca, Baependy, Bambuhy, Bocayuva, Bomfim,
Boni Successo, Born Despacho, Boteihos, Brasilia,
Brazopolis, Cabo Verde, Caeté, Caldas, Campanha,
Cambuhy, Campo Bello, Campos Oeraes, Caracol,
Carangola, Caratinga, Carmo do Paranahyba, Carmo
do Rio Claro, Cassia, Cataguazes, Christina, Concei-
ção, Conquista, Curvello, Diamantina, Divinopolis,
Dores da Boa Esperanca, Entre Rios, Estrella do
Sul, Ferros, Formiga, Fortaleza, Fructal, Grâo Mo-
gol, Guanhães, Guaranesia, Guarará, Itarnarandyba,
ltajubá, Itana, Iuyutaba, Jacuhy, Jacutinga, Jagua-
ry, Januaria, José Pedro, Lavras, Leopoldina, Lima
Duarte, Machado, Manhuassu', Mariana, Mar de
Hespanha, Mercês, Minas Novas, Monte Alegre, Mon-
tos, Patrocinio, Pedra Branca, Piranga, Pitanguy,
Muzambinho, Nepomuceno, Nova Rezende, Oliveira,
Ouro Fino, Palmyra, Pará de Minas, Paracatu', Pa-
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raguassu', Paraisopolis, Passa Quatro, Passos, Pa-
tos, Patrocinio Pedra Branca, Piranga, Pitanguy,
Piurnhy, Poniba, Ponte Nova, Pouso Alegre, Pouso
Alto, Prados, Prata, Queluz, Rio Branco, Rio Casca,
Rio Novo, Rio Pardo, Rio Preto, Sabará, Sacramen-
to, Salinas, Santo Antonio do Monte, Santa Barbara,
S. Domingos do Prata, S. Francisco do Sapucahy,
S. Gothardo, S. Joao d'El-Rey, S. Joao Nepomuce-
no, Santa Luzia, S. Manoel,S. Manoel do Mutuni,
Santa Rita do Sapucahy, S. Sebastião do Paraiso,
Serro, Sete Lagoas, Sylvestre Ferraz, Tiradentes,
Tres Coraçoes, Tres Poritas, Turvo, Uba, Uberabi-
nha, Varginha e Viçosa.

Estão em concurso os seguintes officios: - 1.0

officio de Baependy, Cabo Verde, Jequitinhonha e
Palma; 2. 0 officio de Juiz de Fóra; escrivão privativo
dos processos criminaes e execuçöes fiscaes de Pal-
ma; partidor, contador e distribuidor de Boteihos,
Palma, e São Domingos do Prata; depositario publi-
co de Abaeté, Abre Campo, Entre Rios, Ou?6 Fino e
São Domingos do Prata.

ESCRI VAN/AS DE PAZ

Consoante a lei n. 879, de 24 de Janeiro ultimo,
alterando a divisão judiciaria do Estado, o numero de
districtos de paz äscende, actualmente, a 896.

Houve o seguinte movimento neste serviço: pro-
vimentos, 57; permutas, 2; desistencias, 8.

Dos 57 provimentos I 1 oi feito em cumprimento
de accordam da Camara Civil do Tribunal da Rela-
ção; 35 em consequencia de concursos regulamente
processados, e 21 sem concurso, por se tratar de pri-
meira nomeação.

Destas primeiras nomeacôes, 19 foram para dis-
trictos recern-creados pela lei n. 897 e 2 para distri-
ctos creados por leis anteriores nunca providos effe-
ctivamente.

Obteve successor o escrivão de paz do districto
de Jequitibá, comarca de Sete Lagoas.

Acham-se em concurso as escrivanias de: - S.
Domingos do Monte Alegre (Alto Rio Doce) - Bar-
bacena (cidade), - Santa Barbara do Tugurio,
Campolide, Santo Antonio de Ibertioga, Ressaquinha,
Padre Britto e Carandahy (Barbacena) - Ferros
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(cidade) - Paraisopolis, (cidade), Sapucahy-Mirim,
Gonçalves e Santo Antonio do Itahym (Paraisopolis)

Rio Preto (cidade) e Barreado (Rio Preto).
- Pedra Branca (Christina)	 Taboleiro (Pomba)

Antonio Dias - (Itabira) - Estrella (Indayã)
Ilhéos do Prata (S. Dorningos do Prata) - Agua
Viva (Além Parahyba) e Brazopolis (Itajubá).

Das 896 escrivanias de paz estão providas 546 e
vagas 350.

CUSTAS EM PRO CESSOS CRIMES

De accorclo corn o disposto no art. 1.0 da lei n.
644. de 1.0 de Outubro de 1914, art. 1 . 0 da lei n. 692,
de 11 de Seternbro de 1917 e n. 12, § 1.0, art. 1 . 0 da
lei n. 1845, de 11 de Setembro de 1923, effectuou-se,
corn a maxima regularidade, o pagamento das cus-
tas ern processos crimes ern que decahin a justica pu-
blica, rferentes aos 1 . 0 e 2. 0 semestres do anno pro-
ximo fihdo, aos funccionarios no rernunerados que
a ellas fizeram jus, conforme documentos comproba-
torios apresentados.

Requererarn pagamentos de custas crimes, yen-
cidas durante o 1. 1) semestre do anno proximo passa-
do, 92 funccionarjos, e durante o 2.0 semestre, 99,
tendo as mesmas attinido as importancias de .....
328:565$186 e 340:894$170, respectivamente. Fei-
o, porérn, o calculo recornmendado no paragrapho

nuico, art. 1 . 0 da lei n. 692, de 11 de Seternbro de
1917, verificon-se caber a cada urn dos serventuarios
a imporfancia correspondente a 30 0o, para o 1. 0 Se-
mestre, e 29 00 para o 2. 0 , desse mesmo anno, sobre
as quantias supra mencionadas.

ORGANIZAçAO JUDICIARIA

Acha-se jA subrnettido ao vosso estudo o ante-
projecto da organizacão j udiciaria do Estado, elabo-
rado polo sr. ministro Arthur Ribeiro de Oliveira, que
lioj 'n1 nr'fi o valor do seu espirito aos traball-jos do
Supremo Tribunal Federal.

Estou certo de que. votando a lei, sabereis in1
prirnir.-lhe fambeni o fulgor da vossa intelligencia
criterjo.	 I	 -

io

CODIGO DO PROCESSO PENAL

A Consolidacão Rezende Costa. approvada pelo
dec. n. 1.937, de 29 de Agosto de 1906, e mandada
fazer pelo dr. Francisco Antonio de Salles, ento
Presidente do Estado, em virtude da autorizaço do
ar. 13 da lei n. 379, de 22 de Agosto de 1904, fol
iima obra preciosa no seu tempo, apesar de varios do-
fitos one a reconhecida competencia do grande ju-
rista oue Me den o norne n5o poude evitar, uns devi-
dos a pronria difficuldade do assunipto e outros on-
cTiriarios das disposiçôes consolidadas que o mesrno
jurista no estava autorizado a corrigir.

A Consolidaco Rezende Costa iá n5o tern actua-
lidade. Está em niuitas passacens derogada por leis
ulteriores e as snas lacunas se deparam niais sensiveis
corn a crcacâo de novos institutos de direito penal,
ciue n5o encontram nem podem encontrar amparo
adeotiado no antigo direito processual.

Curnnria, nortanto, organizar urn Ccigo do
Processo Penal que fosse a consolidaç5o do nosso
velho direito.

Resolvi ento encarregar dessa tarefa o eminen-
e iurisfa sr. clesemhargador Raphael Magalh5es, pre-
sidente do Tribunal da Relaco de Minas. () resul-
fado do seu trahalho será opportunamente subrnetti-
do 'i vossa apreciaco.

REGIMENTO DE CUSTAS

0 Recimento de Custas, elaborado ha 31 anrio
e nos moldcs estreitos do ciue ate enf5o vigorava em
em toclo o paiz desde 1874, apesar das li geiras alte-
racöes que ]he foram introduzidas, n5o póde subsis-
tir nas condicöes actuaes da vida social e juridica.

A sua reforma irnpôe-se: - para se preenche-
ron a:nnas de serc'cor creados reo Codigo Civil e
Codigo do Processo; sanarem-se faltas resultantes
da dtibiedade e redunclancia de certos disposiiivcs,
clue tern dado logar a interpretaço varia dos mesmos
nas cornarcas do Estado; augmentar razoavelmente,
em face da carestia da vida e consultando meihor a
iiatureza e difficuldade dos serviços, a respectiva re-
niuneracio aos funccionarios, scm desattender ao in-
teresse das partes.



Assim comprehendendo, tive o prazer de convi-
dar o dr. José Corrêa de Amorim, juiz de direito da
2 . a vara da Capital, a organizar urn ante-projecto do
regimento de custas.

0 illustre magistrado accedeu ac, rneu convite e
está realizando o seu trabalho.

PENITENCIARIAS

Sob a direcção do dr. Antonio Goulart Villela,
a Penitenciaria de Ouro Preto continua funccionando
regularmente e a confeccionar uniformes e calçados
para as pracas da Força Publica e da Guarda Civil,
além de outros pequenos trabaihos que são alli cx-
ecutados.

Nenhuma alteração houve no pessoal do estabe-
lecimento, que, de accordo corn o art. 1.0, § 1 . 0, da
lei n.875, de 1924, consta de 10 funccionarios effe-
ctivos e 21 empregados contractados.

1ge-se a Penitenciaria de Uberaba polo dec.
n. 2.918, de 1910, mandado observar pelo dec. nu-
mero 3.628, de Juiho de 1912.

Continuarn vagos o logar de administrador, cm
virtude de exoneração, a pedido, concedida ao dr.
Sebastião Fleury, em 30 de Marco de 1924. e o de
medico do estabelecirnento.

0 pessoal do estabelecimento consta de 3 iün-
ccionarios effectivos e do 11 contractados.

A UXILIOS

Foi de 465:100$000 a verba votada para auxi-
lios a hospitaes e instituiçoes de beneficencia, no or-
çamento de 1924, tendo sido paga a importancia de
374:600$000

Apesar da declaração feita no art. 4. 0 da pro-
pria lei de orçamento, de que esses auxilios caduca-
riam si flO fossem reclamados ate o fim do 1. 0 tn-
mestre do anno seguinte; apesar ainda da tolerancia
da Secretaria do Interior, que ate o fim de Abnil es-
peron os pedidos dos retardatanios, muitos dos hos-
pitacs beneficiados pela lei perderarn as quotas que
Ihes foram destinadas, sommando o total destas
90:500$000.

Para o corrente anno a verba votada é urn pou-
co maior, isto é, de 488:100$000, si bern que seja a

mesma dos annos anteriores a dotação de cada esta-
belccimeflto, explicando-se o augmento pela inclusão
de algUnS hospitaes novos ou que pela primeira vez
são contemplados.

São 196 os estabelecimentos que neste anno fo-
ram beneficiados corn o auxilio que ihes dá o Estado.

Si é certo que a este cumpre amparar a iniciati-
va particular em materia de assistencia aos indigen-
tes, não menos verdadeiro e que a actual proteccão
official, que se resume num modesto auxilio em di-
nheiro, se faz corn evidente desegualdade, tendo-se
em conta a extensão dos serviços prestados pelos
hospitaes.

Penso quo uma modificacao no criterio do am-
paro official se impöe, ainda que se tome preciso ele-
var a verba respectiva.

0 auxilio votado tern sido, ha muitos annos, da
importancia de 2:000$000 para cada casa de carida--
do; entretanto, hospitaes ha que chegam a trata9rnais
do 300 enfermos durante o anno, ao passo que outros
não cuidam siquer de 30 durante o rnesmo periodo.

Parece justo que, em se tratando de hospitaes
scm patrimonio o auxilio. 1eva ser concedido propor..
cionalmente ao numero de doentes hospitalizados.

Si o hospital aulerir rendas de seu patrimonjo, 0
auxilio do Estado deverá ser então de metade da-
quelle.

Computando-se em 2$500 o custo diario, actual-
mente, de urn leito, corn a somma de 900:000$000 se
poderiarn custear 1 .000 leitos por anno em todo o
Estado.

E' certo que os hospitaes acolhem annualmente
uma media rnaior de indigentes; mas, considerando
que a niaior parte desses hospitaes possue patrinio-
nio, caso em que o Estado entraria so corn a metade
da despesa, o alvitre que lembro resolveria, pe-
lo menos mais equitativarnente, o problema da assis-
tencia indirecta aos indigentes.

CONGRESSO DE HYGIENE

Realizon-se em 1.0 de Dezembro do anno proxi-
mo finclo a installacao solenne do 2.0 Congresso Bra-
sileiro de Hygiene, a qual se revestiu do maior bnilhan
tismo, procurando o governo do Estado corresponder
a honra conferida a Minas corn a designaçao de si
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Capital para que nella se eunisse o segundo destes
certamens scieritificos, não niediu esforços para tor-
riar grata a permanencia entre nOs dos illustres re-
presentantes dos demais Estados da Federaçao e pro-
porcionar rneios para que essa reuniäo coliirnasse Os

objectivos de seu programma.
Assumptos de actualidade scientifica e de inte-

resse irnrneUiato nacional foram trazidos a discussão
e debatidos nessa importante conferencia, e dessa
troca tecunda de ideas a que cada qual traz o contin-
gente de sua experiencia pessoal e dos progressos
realizaclos em materia sanitaria nos Estados, que tao
dignainente representalu, sO pOde advir proveito a
awmiiistração sanitaria do paiz.

O1?OANIzAçA0 SANITARIA DO ESTADO

Compenetrado da importancia das 	 attri-
buiçoes atfectas a administraçao sanitaria, o
goern% do Estado vein desde muito se es-
'orçando pe!o progressivo desenvolviinento des-
ta ordein de servicos,	 cuidando	 atteutainen-
te de iinprimir-lhes organizaçao que se ajuste as
acquisiçOes ja feitas e de irnpulsiona!-os, de passo
COffi Os progressos da niedicina preventiva.

Dotado o nosso paiz de grande extensão terri-
torial e em sua rnaior parte escassarnente povoado,
1j: basta abrirmos nossas fronteiras ao excedente
cia populacao de outros paizes, temos egualmente
o dver de aproveitar o material humano existente.

Urna bern orientada organização sanitaria não
deve ter sua actividade adstricta a Capital do Es-
tado e aos seus maiores nucleos de popu!acao. A in-
tegração dos serviços sanitarios na vida administra.
tiva dos municipios 0 medida que nos approxiinará
da realizaçao da mais fundamental exigencia nesta
ordem de serviços - a sua diffusão por toda a cx-
tensão de nosso territorio. E' urn aivo difficilmente
attingivel, não sOmente pelo aspecto financeiro da
questao, como tambern pela carencia de pessoal
technico; mas se não promptamente realizavel es-
se objectivo, devemos para die flOS ericaminhar por
urna evolução gradativa, que nos cumpre acceleraj-
O mais possivel.

0 Servico de Prophylaxia Rural, bern co:--
creação do Serviço Permanente de Hygiene Munici-
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pal, mediante cooperação financeira entre o Esta-
do e o Municipio, obedeceram a esse criterio. Mas
O primeiro desses serviços 0 de natureza transitoria,
desiocando-se us seus postos, urna vez alcançado o
objectivo visado que consiste principalmente na er-
radicaçao das grandes endemias do paiz.

Entretanto, a mu!tiplicidade de attribuicOes
conferidas em nossos dias a um serviço de hygiene
está a reclamar appareihaniento hygieriico perma-
nente de defesa das co!lectividades, bastando para
ronfirmar este asserto o que nos paizes mais evolui-
dos no assuinpto se tern conseguido realizar em ma-
teria de hygiene infantil, prob!ema basico de uma
administraçao sanitaria vasada em rnoldes modernos.

A conjugaçao de esforços entre o Estado e o
Municipio, sanccionada pelo Congresso das Muni-
cipalidades reunido nesta Capital, concorrerá pode-
rosarnente para a consecução deste objectivo. A as-
sistencia do Estado aos municipios far-se-a e mo-
do gradativo, consoante as possibilidades financeiras
do primeiro, e deverá ser temporaria, ate que estes
ultimos revelem capacidade para manter em plena
efficiencia os serviços creados. A administraçao es-
tadual volver-se-á então para outros municipios,
logrando-se desta fOrma a integraçao progressiva
dos serviços de saude publica na vida admninistrativa
niuncipal.

SERVIO DE HYGIENE DA CAPITAL

Ainda nao puderam ter organizaçao definitiva
os Serviços de Hygiene da Capital, cuja execuçao
incunibe agora ao Estado, em virtude do accordo por
este feito corn a Prefeitura em 21 de Dezembro
de 1922.

Causas varias, entre as quaes a complexidade
dos assumptos referentes a serviços que eram exe-
cutados pela Prefeitura e que precisam ser nova-
mente regulamentados, tOm retardado aquella or-
ganizacao. Os regulamentos para esse fim elabora-
dos achani-se em estudo e uma vez expedidos da-
rão novo impulsion amen to a acção dos serviços que
tOrn por attribuiçao zelar pela saude publica da Ca-
pital do Estado.

Ao serviço de doenças contagiosas da Capital
foram feitas 218 notificaçoes, sendo 33 por meni-
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gite epidemica, 15 por infecçOes do grupo typhico,
14 por trachoma e 2 por sarampo.

Foram feitas 2.882 inspeccOes, sendo ins-
peccöes sanitarias 1.211, por deshabltacaO .....
1.627, e diversas 14; intimaçöes 765, sendo
para obras 606 e para interdicção 3; intinia-
çöes verificadas 542, cumpridas 430, não cumpridas
77 e em execuçöes 35; vistorias realizadas 365; au-
tos de infracção lavrados 96; portarias de multas la-
vradas, 19; denuncias verificadas 86, sendo proce-
dentes 13; reclamacoes attentidas 22; exames ba-
cteriologicos requisitados 215; pessoas examinadas
por suspeita de molestias contagiosas 255; vacci-
naçöes : contra a variola 81; contra a nieningite-ce-
rebro-espinhal epidemica 87; certificados de visto-
na fornecidos 75.

Pelo serviço de irispecção veterinaria do Ma-
tadouro foi feita a rejeição de 57 rezes, 14.040 pecas
diversade bovinos, 478 porcos e 15.652 partes di-
versas destes ultimos anirnaes.

Pelos encarregados do serviço de matança de
c5es foram abatidos 640 destes, sendo os mesmos in-
cinerados no forno do lixo.

No Desinfectorio da Capital foram executados
os seguintes serviços: pecas de roupa e objectos
desinfectados 3.541, desinfecçöes domiciliares
1.880, camaras de enxofre feitas no desinfectorio
43, em domicilio, 11.499; consumo de material em
1924: enxofre 107.550 kilogrs., karbo 801.700
kilogrs., formol 157.550 kilogrs., azotato de potas-
sio 3.780 grs., alcool 5.600 litros, gomma 37.500
litros, ammonea 16.600 litros, cal 20 kilogrs.

0 Hospital Cicero Ferreira accusou o se guin-
te moviniento doentes tratados 65, obtiveram alta
46, falleceram 13 e passaram para 1925 6. 0 isola-
mento destes doentes foi determinado pelas se-
guintes causas: meningite cerebro-espinhal epidemi-
Ca, 14 doentes; diphieria, 20; trachoma, 16; infe-
cçöes do grupo typhico, 4; sarampo, 2; tetano, 1;
meningite-pneumOCOCCiCa, 1; meningite gonococcica,
1; conjunctivite gonococcica, 1; encephalopathia sy-
philitica, 1; meningoencephalite, 1; suspeitos do
meningite epidemica, 2; suspeito de encephalite le-
thargica, 1. Obtiveram alta por cura 43 individuos,
cjue se distribuem da seguinte fórma por molestias:
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menhiigIte epidemlca, 9; diphteria, 18 trachort1a; 1 V
infcçOes do grupo typhico, 2; sarampo, 2; conjun-
ctivlte gonococcica, 1.

0 servico de inspeccao de generos alimeriticias
offereceu em resumo o seguilite movimerito: inspe-
cçOes sanitarias 1.211, certificados de vistoria fot-
necidos 75, intimaçöes expedidas 136, vistorias rea-
lizadas 182, denuncias verificadas 61 e multas jim-
postas 19.

LABORATORIO DE ANALYSES

Esta dependencia da Directoria de Hygiene te.
ye durante o anno undo os seus serviços quasi para-
lyzados devido a grande remnodelaçao por que a liz
passar. As obras de que necessitava o laboratorio
foram executadas pela Secretaria da Agricuitutat e
constam de pintura em todo o ediflcio, da substitui-
ção dos estrados das mesas de madeira e dos ex-
haustores por outros de concreto armado, revestidos
de azulejos, e de duas retortas do forno deabrica-
ção do gaz e da confecção de novo balAo interno do
reservatorio do gaz.

0 Estado despendeu cerca. de 55.:0OO$000com
a remodelaçao do laboratorio e acquisicão de mate-
rial chimico, que adquiri por precos muito vantajo-.
sos na Allemanha:, gracas ao regimen de compras
A vista e concorrencia administrativa.

SERVIO PERMANENTE DE HYGIENE
MUNICIPAL

Instituido este serviço, a titulo de experiencia,
mediante accordo e cooperacão financeira entre o
Estado e o Municipio e eventualmente corn o concur-
so da benemerita Commissão Rockefeller, não ob-
stante os tropecos naturaes a toda innovação,. as ci-
fras a seguir demonstram que não eram infundadas
as esperancas depositadas nessa organização sani-
taria.

Em alguns municipios resolveram-se problemas
de que pela vez primeira se cogitou no EstadG: em
Barbacena foi creado o servico de fiscalização do
leite e seus derivados, urn entreposto deste produ-
cto e granjas leiteiras inspeccionadas; em Quelu
egual servico já foi iniciado, bern corno o de assis-
tericia dentaria aos escolares e de educacão hygieni-
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ca mediante conferencias, palestras, instituicao de
padroes escolares, etc. Providencias promptas são
tomadas nesses municipios corn referencia a occur-
rencia de casos de doenças epidemicas, sern inter-
vencao da Directoria de Hygiene, e a legislação sa-
nitaria em grande parte foi refeita em moldes mo-
demos.

Alguns dados coihidos nas estatisticas organi-
zadas por este serviço traduzern o seu movimento
durante urn periodo de actividade de cerca de 2
annos. Foi esta a frequencia no dispensario: Bar-
bacena - 26.002, Itajubá - 36.040, Oliveira
15.665, Queluz - 32.654 e Ubá - 10.580. Tra-
tamento de verminoses: Barbacena - 15.478, Ita-
jubã - 3.784, Oliveira - 5.772, Queluz -
15.548 e Ubá - 2.270. Tratamento de syphilis €
doenças venereas: Barbacena - 3.873, Itajubã
- 8.974, Oliveira - 4.072, Queluz - 3.940
Ubá - 1.423. Exames de laboratorio: Barbacena
-- 9. 54, Itajuba - 6.784, Oliveira - 1. 759, Que-
luz - 10.997 e Ubá - 2.472.

Estatistica demo grapho-sanitaria - A Directo-
na de Hygiene envida esforcos para meihorar os
sons serviços de Estatistica dernographo-sanitaria.
Durante o anno findo conseguiu colligir dados, além
cia Capital do Estado, de mais quatro municipios do-
tados de serviços permanentes de hygiene e meihorar
a feitura material do "Annuario", que essa reparti-
cAo vem dando a publiciclade ininterruptamente a par-
tir de 1910. Publicaram-se egualmente boletins tn-
mestraes contendo urn resumo do niovirnento demo-
graph o-sariitario. Os dados de demographia sanita-
na referentes a esta Capital e que vão a seguir de-
monstram que continu'a em rnagnifico crescendo o
desen'olviniento de Bello Horizonte: nascimentos
—2. 137; obitos - 1.429; nascidos mortos - 184;
casarnentos - 455. Estas cifras, corn excepção da
ultirna, que é apenas inferior a correspondente de
1923, são as mais altas ate o presente registradas
nesta Capital.

De accordo corn o rnethodo de Maurice Block a
populacao de Bello Horizonte foi calculada em
73.602 habitantes em 31 de Dezembro de 1923.

Occorrencias epidemicas - Afóra surtos de pa-
ludismo verificados nas zonas do Estado onde esta
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doenca e endemica, nenhuma epidemia de vulto
occorreu no anno de 1924.

Da doença de Weichselbaurn, que appareceu no
Estado pela prirneira vez em 1921, continuam a sur-
gir casos isolados em diversas localidades, determi-
nando repetidas vezes a intervençao da Directoria
de Hygiene nos municipios. Contra essa entidade
morbida que tanto alarme causa as populacOes, as
autoridades sanitarias se acharn apercebidas actu-
almente de recursos de combate, gracas a prophyla-
xia especifica realizada pela vaccinação anti-rnenin--
gococcica. Desta fOrrna, os focos epidernicos tern
sido promptamente dominados.

Verificarain-se casos dessa doenca durante o
anno undo nos seguintes municipios do Estado:
Bello Horizonte, Juiz de FOra, Barbacena, Queluz,
Entre Rios, Sabará, Pedro Leopoldo, Lavras, Ubã,
Pouso Ale gre, Eloy Mendes e Rio Preto.

Respeito as infecçoes do grupo typhico ha ape-
nas a registrar uma epidemia mais considevel no
districto de Igaratinga do municipio do Pará e Ca-
SOS isolados nos seguintes municipios: Queluz, Oli-
veira, Itajubá, Jaguary, Entre Rios, Itabira, Juiz de
FOra e Carangola.

A prophylaxia especifica destas infecçSes pela
vaccinação anti-typhica tern sido sempre posta em
execução, irnpedindo a propagacao das doencas con-.
tagiosas deste grupo.

De variola verificou-se apenas, do conhecirnen-
to cia repartição sanitaria, urn caso na cidade de
ltajubá.

SANEAMENTO RURAL

0 Servico de Saneamento Rural executado em
Minas pelo Departamento Nacional de Saude Publi-
cas e cujas despesas são custeadas corn quotas
eguaes pelo Governo Federal e pelo Estado, conti-
nu'a a prestar serviços as nossas populacOes ruraes,
não obstante a sua actividade ter declinado urn pou-
Co no ultimo anno. A compensação das despesas
publicas havendo determinado uma reducçao de
verbas por parte do Governo Federal, alliada a ele-
vação do custo do material indispensavel a esse ser-
viço, impediu o progressivo desenvolvimento deste e
a inauguracão dos hospitaes regionaes de Pirapora
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e Aorá, ja installados e cuja importancia para a
obra do Saneamento Rural escusa ser encarecida.

0 combate contra as verminoses proseguiu corn
vigor, tendo sido medicados em 1924 nos diversos
postos de prophylaxia 78.798 pessoas, accometti-
das de uncinariose e 31.892 de outras helminthoses
e construidas 5.420 fossas. A preferencia manifes-
tada pela Commissão de Prophylaxia Rural por es-
te serviço explica-se não sO por se tratar da mais
generalizada de todas as nossas endemias, como
pelo proprio valor educativo da campanha que sus-
cita problemas sanitarios e biologicos de facil corn-
prehensAo, preparando desta fórma as nossas popu-
laçOes para a acceitação de outras medidas de hy-
giene.

Paludismo - Dentro das possibilidades do or-
çamento deste serviço, continu'a o mesmo a desen-
volver actividade contra este flagelo. A quinizacao
preven .ya, as pequenas obras de hydrographia sa-
nitaria cujo valor supera muitas vezes o dos gran-
des trabalhos de engenharia dos quacs ellas são sem-
pre o complemento indispensavel, a construccão de
casas adequadas as regioes palustres e ultiniamen-
te os expurgos domiciliares systernaticos, visando
a destruiçao dos anophelineos, são os meios de pro-
phylaxia para que se tern appellado nessa cam-
panha.

Em 1924 foram soccorridos pelos postos e car-
ros-postos deste serviço cerca de 15.000 indivi-
duos nas regiOes mais attingidas pelo paludismo
nas margens e bacias dos rios S. Francisco, Parao-
peba, Rio Grande e no ramal de Montes Claros.

A campanha contra o paludismo, o mais terne-
rosode nossos flagelos, deverá ser intensificacla corn
a insthllaço de postos fluviaes em lanchas que se
desloquem rapidamente de uns para outros pontos,
dilatando consideravelmente o raio de acção destes
posto, corno e pensamento da chefia deste servico,
e corn o funccionamento dos hospitaes ja installa-
dog e creação de outros.

Estou certo, porérn, de que se conse guirá domi-
nar O mal, quando for possivel melhorar as condi-
cOes economicas das zonas em que tern seu habitat
esse morbus. 0 enriquecirnento das populacoes será
0 major elemento de exito da campanha. Sem que
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se proporcionern meios econornicos ao povo, dan-
do-Ihe estradas e instrucçao sob multiplos aspectos
para fomentar a produccao e intensificar a ciicla-
çäo clesta, não se terá conseguido a victoria.

E' necessario convencer. E' indispensavel
mudar as condiçOes de meio. Ministrar medicamen-
tos e abandonar o hornem a sua sorte no deserto, é
fazer trabalho de Sysipho.

Este conjuncto de medidas prophylaticas de-
veria tornar-se extensivo a outras zonas do Estado,
de terras mais ferazes e que assoladas pelo mal, não
tern podido fixar o colono, como se verifica nas ba-
cias dos Rios Doce e Jequitinhonha, acompanhando
a construcçao dos !neio de transpoite e a abertura
de escolas, como you procurando realizar.

Llospitaes regionaes - Estão em funcciona-
inento Os hospitaes de Pouso Alegre e Viçosa, corn
movimento bastante compensador.

E' aconseihavel a multiplicaçAo destes e tabele-
cimentos pelas regiOes do Estado desprovida de re-
cursos nosoconiiaes, nào sO pelos beneficios que
prestam as populacOes, como por constituirem nu-
cleos efficacissirnos de propaganda sanitaria.

Está em construcção urn grande hospital em
Patos.

Lepra - A prophylaxia de lepra é problerna
que tern merecido a attenção desvelada dos pode-
res publicos do Estado, vivarnente empenhados em
clar ao mesmo soluçao expedita e efficaz.

Data do governo Arthur Bernardes a iniciativa
da construcçao de urn grande leprosario em Minas,
sob a denominaçao de "Leprosario Santa Izabel".

Para isso foi, a 20 de Junho de 1922, desapro-
priada a Fazenda do Motta, proxima a Capella No-
va, vizinha desta Capital, localizada entre a Central
e a Oeste, facilitando assim a internaçao de doentes
vindos do Sul ou do Oeste do Estado, sem fazel-os
chegar a Capital.

Essa fazenda, corn 130 alqueires geornetricos,
dispunha de abundante nianancial de agua potavel
e, por ser marginal ao rio Paraopeba, onde deverão
ser lançadas, depois de convenientemente tratadas,
as aguas servidas, estava fOra da bacia do Arrudas.

Foi feito o projecto geral, comprehendendo 58
edificios diversos e podendo alojar 800 enfermos.
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Celebrado o accordo corn o (joverno Federal, foi,
em Maio de 1924, posta em concurrencia publica a
construcção de parte do projecto, podendo abrigar
200 doentes.

Essa concurrencia foi, posteriormente, annulla-
da pelo Sr. Ministro da Justica por falta de espe-
tificacöes nas propostas.

Em Marco ultimo rnandei reorganizar o orça-
mento e bases para segundo edital, tendo em vista
uma capacidade de 322 pessoas.

Pretendo construir enfermarias e habitaçöes col-
lectivas para homens e muiheres, habitaçöes isoladas
para solteiros ou para casados, casa para adminis-
tracao, pharmacia, laboratorios e serviços geraes,
casas para o medico, enfermeiros e empregados.

As outras edificaçOes, que completarão o piano
do leprosario, se farão depois.

A area para ser ja edificada cobrirá uma su-
perfici.de 4.788 metros quadrados.

0 orçarnento abrange os serviços de terraple-
nos, arruamentos, illuminação, agua e exgottos e
rnonta em 1.443:340$871.

Syphilis e doencas venereas - Poucas iniciati-
vas dos serviços sanitarios do Estado tern obtido
tao rapidamente o favor publico corno as referen-
tes ao serviço de Syphilis e Doencas Venereas, não
sO nos centros urbanos como entre as populacOes
ruraes que, erroneamente, se suppunhani mais res-
guardadas contra serneihante fiagello social.

Este servico executado no Estado pela Inspe-
ctoria da Lepra e Doencas Venereas, do Departa-
mento Nacional de Saude Publica e custeado so-
mente pela União ate 1924, teria, no exercicio vi-
gente, sua dotacSo orçanientaria reduzida, de fOrrna
a não ser sufficiente para a rnanutencão de urn sirn-
pIes Dispensario, si o Estado de Minas não con-
corresse corn a metade das despesas.

Por esse motivo, o governo do Estado, usando
de autorização legal e por decreto de 12 de Maio,
abriu o credito de 120:540$000 para occorrer a me-
tade dessas despesas, mantendo assim urn serviço
que satisfaz a uma exigencia premente de nossas
popuiacOes.

As organizacöes anti-venereas continuarn em
actividade crescente no dispensario central de Bello

Horizonte e nas localidades do Estado em que fun-
ccionam dispensarios desta natureza, isto é, em Jvi
de Fóra, Pouso Alegre, Viçosa, Divinopolis, Theo-
philo Ottoni, Patos, Rio Branco, além dos existentes
como dependencias dos servicos rnunicipaes de hy-
giene de Barbacena, Queluz, ltajubá, Oliveira e Ubá.

Foi o seguinte em 1924 o movimento em conjun-.
cto destes dispensarios: 15.332 doentes novos,
19.717 consuitas, 104.652 injecçOes, elevando-se o
total de tratarnentos a 183.427 e as pesquizas de Ia-
boratorio a 36.416. Foram feitas no Dispensario
Central 2.700 visitas pela enfermeira visitadora e
229 pelo medico. Procede-se neste dispensario a en-
saio de organizacao e systematizacao dos serviços
de educaçao e de propaganda prophylacticas, tendo
sido feitas 23 conferencias sernanaes, acompanha-
das de projeccOes luminosas.

Envida esforcos a administraçao para dotar o
Dispensario Central, que C, siiiiultaneamen, uma
escola de aperfeicoamento, de recursos que melhor
]he permittam realizar os seus fins, taes rr
parelhagern necessaria a reacção de Wassermann.

A actividade desenvolvida pelo Serviço de
Prophylaxia e Saneamento Rural desde o inicio de
sous trabaihos ate o fim do anno de 1925, pode ser
aquilatacla, tendo-se em mente que ascende a .
1.009.609 a numero de doentes tratados e a 34.039
o nuniero de fossas construidas.

INSTITUTO DO RADIUM

0 Instituto do Radium está funccionando re-
gulariiicnte desde I • de Janeiro de 1923 e veil'
prcstando serviços na lucta contra o cancer, rece-
bendo doentes, nSa sO de todo o terrikorio estadual,
coma dos dernais Estados da União.

DispOe de 90 leitos, sendo 60 para indigentes e
30 para pensionistas, assim como do urn apparelha-
nento compieto e modelar para estudo e tratamento
Jo cancer.

Grande tern sido a ilualero de doentes soccor-
ridos pelo Instituto. SO no departamento de Curie-
therapia foram tratados, ate 31 de Dezembro de
1924, 469 doentes, nos quaes foram feitas cerca de
7.600 applicacOes de radium.
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Os resultados obtidos coni este elernento the-
rapeutico são bastante animadores, elevando-se a
136 o numero de casos curados ate aquella data.

A quantidade de radiurn de que dispOe, actu-
almente, o Instituto e insufficiente e não permitte
dar-se maior latitude a esta importantissima secção
do estabelecimento.

Além deste departamento tern lunccionado corn
toda a regularidade os demais que completam a mo-
delar organizacão do Instituto.

Os laboratorios de estudo já estão em funccio-
namento, sendo de esperar que não longe se encon-
tram os dias em que se colherão os resultados dos
primeiros estudos feitos sobre o cancer no Estado
de Minas.

ASSISTENCIA A ALIENADOS
Ha bern poucos annos o servico de Assistencia a

Alienados, em Minas, reduzia-se a urn simples de-
posito t insanos e esse mesmo carecedor das mais
elementares condiçOes de hygiene.

Graças a acção de governantes bern orientados
no tocante as necessidades sociaes dos Estados mo-
demos, ja hoje podemos nos orguihar das modifica-
côes porque passou esse serviço: ahi estão a fun-
ccionar, desde o anno passado, o Instituto "Raul
Soares" - "uma das joias da Capital mineira", no
djzer de illustre visitante - estabelecirnento conve-
nientemente appareihado para o tratamento de casos
agudos de molestias rnentaes, para o ensino da psy-
chiatria e para formacAo de urn corpo de enfermeiros
experirnentados, e a Colonia de Barbacena, confor-
tavelmeiite installada e que tern por fim abrigar os
casos chronicos incuraveis e os convalescentes sus-
ceptiveis da therapeutica pela trabaiho. Corn estes
eQLtros servicos contemporaneos, Minas, em pouco
tempo, soube collocar-se na vanguarda dos Esta-
dos brasileiros que mais carinhosamente cuidam dos
assumptos pertinentes a saude.

O que está feito representa urn passo importan-
te na so!ucão do problema, mas ha ainda muito que
fazer. Si bern que não tenhamos estatisticas que nos
informem sobre o nurnero de loucos em nossa popu-
laçào, poclerernos calculal-o approximadamente pela
consulta as estatisticas dos paizes que mais se appro-
dmarn de nós pelas condiçOes de rneio e de raça, e

essa consulta nos convence de que o nurnero dos
existentes actualmente, em Mirias, não é inferior a
2.000 - computo minimo. Ora, desses dois mll in-
felizes pouco mais da quarta parte recebe assistencia.
A grande maioria perambula pelas cidades ,e pelos
campos, quando não jaz em carceres nublicos e pri-

vados.
Cumpre-nos, pois, levar por diarite a tarefa mi-

ciada; não e justo que urn Estado dernocratico limite
sua assistencia a urna parte insignificante dos seus
mernbros.

0 piano geral de assistencia, tal como está de-
lineado no regulamnetO approvado pelo dec. n.
6.169. precisa de algumas modificaçôes. A creação
de asylos-coloniaS regionaes oue, a primeira vista,
parece tao seductora, porque poe o hospital ao alcan-
ce do doente de cada urna das regiOes em que está
dividido o Estado, tern graves inconvenientes. A dis-
persäo dos recursos financeiros de oue se possa dis-
por para a assistencia, pelos pequenos hosp'taes re-
gionaes, é urn erro economico. 0 hospital pequeno é
urn hospital caro. A experiencia dernonstra tiue a des-
pesa corn o leifo-dia, em urn hospital, é inversarnente
proporcional ao numero de doentes hospitalizados.
A rnanutencão do leito-dia nurn hospital de loucos
(que, pela natureza das doencas é urn hospital caro
deve orcar, actualmente, por 7$000, para os hospitaes
de 100 leitos, e nor 4$000 apenas para outro oue te-
nba 600 leitos. E' que as despesas de administracã°
são civasi as rnesmas em urn e outmo e o one o ultimo
exie em maiom quantidade é justarnente o que menos
custa.

junteni-se a essa differenca no preco do leito-
dia as desnesas corn a accmuisicão de installacOes mul-
tiplas e custosas, taes corno as de cirurgia, physiothe-
mania, pharrnacia, etc., cmue exige cada urn dos hos pi-
taes reionaes, e ter-se-ã a cabal demonstracão do
que affirmei.

A evolucão das doencas mentaes, mesmo quando
curaveis. é longa, durando mezes e muitas vezes an-
nos e, via de regra, não im pede queo doente se loco-
mova. Meihor serã, portanto, oue oEstado ampli p os
hosnitaes que jà nossue e que disp5em de reas suffici
entes para grandes .ampliacOes ecentralize nelles a
assistencia aos insanos. Lucrarã o barateamento do
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serviço, podendo, por conseguinte, hospitalizar corn
os mesmos recursos muito major numero de doentes;
fornará a fiscalizacão muito mais rigorosa e amplia-
rá, do mesmo passo, a efficiencia dos servicos, por-
que poderá dotar os hospitaes de meihores recursos.

Urna séria objecçâo se levantaria contra isto: 0
transporte dos loucos para a zona central do Estado,
onde se achani Iocalizados os estabelecimentos de
cura. As 1igaces ferro-viarias, porérn, que estou rea-
lizando. de modo a approximar do centro todas as
outras partes de Minas, resolverâo a actual difficul-
dade.

Mais tarde, quando as rendas o permittirem, é
clarn que devem ser construidos outros grandes esta-
belecimentos destinados is zonas mais distantes.

0 Instituto "Paul Soares", provido de installa-
c5es menos apparatosas do que as actuaes, poc1eri
roninortar largamente 600 doenfes, corn a vantagern
de ficai .m separados os de cada genero, o que é
muito recomrnendavel.

As insta1laces de ph ysiotherapia. de cirurgia e
nharmacia. a cona e a cozinha, o almoxarifado e on-
tras denendencias hos pitalares, actualmente existen-
tes, hasfaro aos 600 doentes. sern novas arnpliacôes.
Para o alaramento dos servicos orecisamos nelle
aoer' as de pavilhôes para doentes. Born serA que taes
pavilhOes sejani divididos em pequenas enfermarias
para 10 leitos. A parte actual deverA ser reservada a
pr nsjonjstas Dividida em duas seccôes - neurolo-
ia e psvchiatria - constifuiri uma fonte de renda

para o harateamenfo cia assisfencia nos desvalidos
A Colonia de Barbacena, ampliada a meclida da'

necessidades. recebera os chronicos incuraveis e
co t' valesc pntes susceptiveis da theraneutica pelo tr-
haiho. Poder-se-á iannexar a Colonia urn serviço lie-
fern-familiar. Bern administrado e aproveitado o tra-
haiho dos asylados, a Colonia podera viver quasi
ernancipada e, por conseguinfe, ao Estac3o pouco pe-
sar

A cnesa do Instifuto "Raul Snares", em 1924,
foj de 233:9938687, incluindo-se o servico de month-.
gem do hospital. e a receita de 20:0198500.

Para funccionamento do Instituto muitos servi-
cos se fizeram, no anno passado e neste, em suasin-

stallacöes de agua e exgotto, no predio, jardim e ap-
parelhos; adquirirarn-Se drogas e muitos outros oh-
ectos, tendo-se de.spendido corn tudo isso não peque-
..a quaiitia.

ASYLO-COLONIA DE BARBACENA

No prirneiro trirnestre do anno passado foi defi-
riitivarnente installada a nova Colonia, que funcciona
annexa ao velho Asylo de Barbacena.

No correr do mesmo anno foi reconstruida a Ca-
sa de residencia do director do Asylo-Colonia.

A despesa do Asylo foi de 641 :198$162 e a re-
ceita de 32:258$700.

A Colonia de Alienados despendeu réis .....
162:033$548 e teve uma renda de 9:2048463.

0 regulamento de 1893, que ainda vigora, é qua-
Si iniprestavel, alterado por urn scm numero de leis e
decretos que sobrevierarn nos 32 annos que nos sepa-
rain daquella epoca. Pouco, mesmo, delle seiprovei-
ta acttialrnente, t5o niutilado está.

Autorizei o Chefe de Policia a fazer revisâo des-
se retiilarnento anachronico, n5o so para expurgal-o
ds disnosicôes revogadas, corno para introduzim me-
didas novas que a experiencia do tem po e exernplos
de outros Esthdos tornam aconselhaveis.

Para al uizar da vetustez do nosso regulamenfo,
hasta dizer que die data de urna epoca em que o che-
fe de policia era. em vencimentos, inferior aos dire-
ctores de seeretarias (rernunerado corn 5008000 men-
saes -.- cuando os directores tinharn 750$000) e ex-
ercia as funccôes de policia judiciaria na Capital
(art. 75; nessa nualidade procedia a innueritos nos
casos commnns e era obri p-ado a dar parte, diana-
mente. ao Secretanlo do Interior de todas as occuren-
cias (art. 77, n. 23).

.4 (ITORIDADES POLICIAES

Em suas linhas geraes, a oranizac5o de 1871,
one a Re publica vein encontrar, torn sido mantida.
Apenas duias modificaCoes im portantes sobrevieram:
a creac5o dos dele p-ados atixiliares em 1896 e a dos
delegados formados. em 1911.

Creado tim deleado auxiliar em 1896, pela lei
175, foi a logar suppniniido em 1901	 restabelecido

Ij
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em 1903, sem numero certo, sendo fixado em 4 em
1907, elevado a 5 em 1909, reduzido a 2 em 1911;
são actualmente em numero de 3.

Os delegados formados foram creados pela lei
552 na séde de cada comarca, sendo, em 1912, exten-
siva essa disposiçao as delegacias da Capital e as
dos municipios sédes das prefeituras.

o corpo de autoridades policiaes do Estado,
actualmente, e o sguinte: I chefe de Policia, 3 dele-
gados auxiliares, 114 delegados de comarcas, 102
delegados não reniunerados, 648 supplentes de dde-
gados, 748 sub-delegados e 2.752 supplentes de de-.
legados.

DELEGADOS AUXILIARES

Para o cargo de 1.0 delegado auxiliar foi noinea-
do por acto de 26 de Dezembro de 1924, na vaga do
dr. Alvaro Baptista de Oliveira, actualmente chefe de
Policia Oo Estado do Amazonas, o dr. Carlos Cas-
tex Fjlho.

Tendo se exonerado do cargo de 2. 0 delegado
auxiliar o dr. Roberto Mendes Pimentel, foi a sua
vaga preenchida, por acto de 3 de Fevereiro de 1925,
pelo dr. Mucio de Abreu Lima.

Foi nomeado para o cargo de 3•0 delegado auxi-
liar corn residencia em Juiz de FOra, de accordo corn
o art. 13 da lei n. 840, de 29 de Outubro de 1920, o
dr. Menelick de Carvalho.

A lei 840, de 1923, dando aos delegados auxilia-
res jurisdicçao em todo o Estado, perrnittiu que a ad-
rninistração pudesse rapidamente deslocar essas au-
toridades, attribuindo-lhes a superitendencia de
certos serviços geraes. Assim, o 1.0 delegado auxi-
liar dirige o Gabinete de lnvestigaçoes e superinten-
de o serviço de capturas no Estado, ao passo que 0
2. 0 delegado tern a seu cargo a inspeccão de vehicu-
los e de estabelecimentos de diversôes, a repressSo
de jogos e a policia de costumes.

Recenternente, resolvi crear a 3a delegacia auxi-
liar corn séde em Juiz de Fóra. Installada ha pouco,
são, entretanto, já bern apreciaveis os serviços desse
importante orgarn de vigilancia, tanto naquelLa cida-
de, como nos municipios para onde o respectivo dde-.
gado se tern transportado em comrnissAo da Chefia.
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DELEGADOS DE POLICIA

São em numero de 114 Os cargos dos delegados
de policia exercidos por bachareis em direito, achan-
do-se incluidos os da Capital e os das prefeituras. 0
preenchirnento destes cargos continia a ser leito de
conformidade com a lei 552, de 18 de Agosto d
1911.

Ainda nSo foram installadas as comarcas de Al-
vinopolis, Bambuhy, Bocayuva, Cabo Verde, jacuhy,
Lima Duarte, Monte Carmello, Itamarandyba, Tira-
dentes e bern assim as de Guaxupé, ltaéna, José Pe-
dro, Jequitinhonha, Brazopolis, Rio Casca e Aguas
Virtuosas, creadas pela lei 879, de 24 de Janeiro de
1925.

Necessidade inadiavel é a divisão dos delegaclos
de comarca em classes, de accordo corn o movimento
policial da circumscripcão judiciaria. Reconhecendo
a vantagern de renlunerar nielhor os delegados, já o
(Jongresso tern estabelecido vencimento maiopara Os

da Capital, o de Juiz de Fóra e o de Uberaba. Con-
vérn, entretanto, ampliar taes beneficios a outras co-
niarcas de nao menor movimento, como, por exemplo,
a de Carangola. A soluçao meihor, a meu ver, será
estabelecer quatro classes, corn vencimentos decres-
centes, para melhor conseguir, pelo estimulo, a sele-
cção de autoridades capazes e dedicadas.

Os delegados especiaes, designados dentre offi-
ciaes da Força Publica - tern prestado, em certos
municipios, excellentes serviços. Frequentemente,
porém, a sua presenca é reclarnada em logares e occa-
siöes que nao se justificarn. Por isso tern tido o go-
verno a preoccupacão de restringir o mais possivel as
norneaçöes de delegados militares, conservando-os
sómente onde a sua permanencia e exigida pelas cir-
cumstancias.

SECRETARIA DA POLICIA

0 germen da organizacão da Secretaria da Poli-
cia está nos arts. 10 e 13 do regulamento 120, de
1842, que recommendavam reservar-se nas provin-
cias urna casa privativa para o expediente da policia,
sendo este feito por dois amanuenses; enumeravam-
se os livros de escripturacão, mencionando-se os re-
gulamentos e instrucçôes necessarios ao expediente.

Abu-
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Subordinada senipre a legislacao do Imperio,
como serviço geral que a Policia era, foi a sua orga-
nizacão soffrendo lenta evolução e augmentando gra-
dativamente o seu pessoal.

Mais feliz que a policia propriamente dita, a Se-
cretaria foi reorganizada em 1894 e em 1912; em
1923, pelo art. 7 da lei 844, foi creada a 3.a Secção,
na qual se converteu o antigo Gabinete de Identifica-
ção e Estatistica.

No regimen do regularnento de 1893 a Secreta-
na da Policia não tinha a menor autonomia adminis-
trativa, sendo todas as suas verbas escripturadas na
Secretaria do Interior. A reforma de 1894 e final-
mente a de 1912 se orientararn noutro sentido,
tendendo para uma autonomia cada vez mais accen-
tuada. Assiin é que, por força do regulamento de
1912, as proprias requisicöes de pagamento já são
feitas na Secretaria da Policia, onde se escripturarn
as respectivas verbas.

Apsar de satisfatoria a organizaçao da Secreta-.
na, é possivel scm augmento dc despesa e de pes-
soal, distribuir melhor o serviço da mesma, destinan-
do a 3." secção ao expediente de alguns serviços no-
vos, corn expedicao de cheques de pagamentos e re-
colhimentos, a tomada de contas do thesoureiro, o ex-
anie dos processos crimes que transitam pela Secreta-
na, a matricula dos funccionarios, a inspecção das
delegacias e o inventario ide todo o material.

Para conseguir esse objectivo que considero de
grande valor pratico, basta transferir para o Gabirie-
te de lnvestigaçOes e Capturas o serviço de Identifi-
cacao e Estatistica, ora feito na 3a Secçao. Convérn
seja dada ao Executivo autorizaçao para remodelar
esses servicos.

Instrucçoes as autoridades policiaes. - A's au-
toridades policiaes do Estado foram expedidas in-
strucçöes, em circulares, sobre os seguintes assurn-
ptos: requisicöes de passes em estradas de ferro por
conta dos cofres publicos; remoção de pracas da For-
ça Publica de uns destacamentos para outros, fOra
dos casos especificados em lei; inqueritos por acci-
dentes de vehiculos; prisOes correcionaes e tratamen-
to a ser dispensado as pessoas postas em custodia;
jogos de azar; ernolumentos de carceragem; prazo
para conclusão dos processos de investigacOes poll-
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ciaes; venda du bilhtcs de loteria não autorizadas
por lei federal ou do Estado;annunCiOS revestindo a
tOrnia de notas de ernissão do Thesouro ou do Banco;
sahida de presos do carcere para se occuparem em
servicos particulares; apprehensão de armas of fensi-
vas e correspondente processo; obnigatoriedade da
permaflencia dos delegados no territorio sob sua ju-
risdiccao e vedação do afastamento dos mesmos do
exercicio dos respectivos cargos scm portania de Ii-
cenca ciii fórnia legal; cooperacão com as autorida-
des escolares para os fins do art. 30 do Regularnen--
w do Ensino; auxilio as autoridades fiscaes na co-
riança de iiiipostos de industnias e profissOes, dcvi-
nos por mencadones ambulantes.

Edificio da Secretaria - Lembrada a aiupliação
do antigo edificio, desde 1913, pelo então cliefe de
policia dr. Americo Lopes, coube ao dr. Alfredo Si
i alizar esse eniprehendimento, construindo, no au-
nhaniento da rua, uma nova ala do editicio da Secre-
taria, que vein melhorar bastante as antiga. instal-

laçOes. No paviniento terreo do edificio novo ficou
alojado, em dois amplos compartimentos, o gabinente
de Investigacöes, e no andar superior o gabinete da
Cliefia corn as suas dependencias e a 3.a Secção.

Mandei abrir concurrencia para construcçao de
dois pavilhöes no pateo interno do edificio da Secre-
tania, em substituicao aos antigos depositos de mate-
rial e cocheiras que se acham em mao estado. Nos
pavilhOes novos serão installados o almoxarifado, o
deposito de vestuario para presos e material das de-
legacias, o deposito de armas, urn xadrez e urn com-
modo para installação sanitaria.

GABINETE DE /NVESTJGAcOES E CA-
PTURAS

E' o mais inoderno e scm duvida o mais impor-
tante orgarn de especializacão technica policial.
Creado officialmente em 1920 pela lei 770, do mes-
mo anno, existia esse serviço formado pelo corpo de
agentes, tirados, a principio, da Guarda Civil.

Appareiho importantissimo de acção preventiva
e repressiva, destina-se o Gabinete ao serviço de in-
vestigacöes, vigilancia c prevencAo, bern como ao de
cliligencias em geral e captura de criminosos. Suas
relaçães ii-ttimnas corn o serviço de Identificação acon-
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selilavarn a fusão dos dois departamefltoS policiaes,
não sO porque se conjugarn meihor as tuncçöes de
ambos	 a identificacãO como elemento basico da
investigaãO criminal mas tambem para evitar a
duplicidade de registroS destinados ao mesmo urn
preventiVO e repreSSiVO na vigilancia social e na per-
seguicãO de criminoSoS.

IdentificQcãO e EstatistiCa - Creado em 1906
pela lei 445, este serviço foi realmente installado por
força do decreto 2.473, de 1909, adoptando-se desde
o inicio o systema Vucetich, de impressOes digitaes,
alliado a photographia e a descripcãO da pessoa. Sua
organizacão se completoU em 1910 pelo decreto
2.844, e em 1912 pelo numero 3.408. Sern suppri-
mil-o, a lei 844 extingUiU os logares de encarregados
e auxiliares. Desde 1920 a sua directoria se conver-
teu na directoria da Secretaria da Policia, passando
o Gabinete em 1923 a constituir a 3.aSecção.

A experiencia, porém, demonstroU que esta
transfo?rnacãO alérn de burocratizar 0 servico, sepa-
rou o Gabinete de InveStigacöeS, (subordinado di-
rectaiiieflte ao Chefe de Policia e ao delegado auxi-
liar) do seu melhor orgam de informaçOes, que per-
deu toda iniciatiVa e deixou de ser autonomo, passan-
do a ser subordinado a Directoria.

Resolvi autorizar a unificação de taes servicos,
niediante nova distribuicãO de trabaiho permittida
pelo regularnentO.

Augmentadas consideravelniente, porém, as fun-
cçöesde director do Gabinete, torna-se excessivo tra-
baiho para urn sO funccionario. Julgo chegado o
inoniento de propor a creação de urn delegado de in-
vestigacOes e capturas que, auxiliando o director do
Ejabinete, possa dividir corn elle as funcçöes de vigi-
lancia geral e de repressão de 'criminosos em todo o
Estado, pela intensificacão do servico de capturas.
Para tal firn, esse delegado terã sob suas ordens uma
on mais escoltas dirigidas por officiaes da Força Pu-
blica. E nenhurna despesa Virá onerar os cofres pu-
blicos corn a creação desta delegacia, na qua] póde
ser aproveitado o delegado da comarca da Capital,
cujas funccOes serão distribuidas aos delegados das
duas circumscripcöeS.

Afim de regularizar o servico de capturas, seria
de grande vantagem tornar-se obrigatorio aos juizes
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enviar ao Gabincte de Investigaçöes todos os manda-
dos do l)risaO expedidos contra crirninosos foragi-
dos da coniarca, evitando assim a deniora quo ha do
se peclirern inforrnaçoes aos magistrados, sempre quo
algueni 0 suspeitado de se achar incurso em prisãc
10r decreto judicial.

Preoccupa-me muito a decadencia do serviço de
identificação nas fiiiaes do Gabinete existentes nas
delegacias do interior. Pouquissimas i são as quo
ainda funccionam; muitas deixararn de existir. 0
desinteresse das autodclades e dos escrivães poderà,
penso eu, ser vencido, corn o estabelecimento de urna
gratificação proporcional ao nuinero de individuos
identificados, encarregando-se do serviço Os escri-
vãcs de policia.

Mesmo na Capital o serViço de identilicação
lrecisa ser ampliado alérn da photographia e cia da-
ctvloscopia, segundo o inethodo de Vucetich. E' pre-
ciso que o Gabinete esteja appareihado corn o mate-
rial proprio e o pessoal habilitaclo a fazer o eame de
manchas e a revelar por nieio de processos scientifi-
cos as impressöes invisiveis ou iniperfeitas deixadas
Pela palnia das mãos e pela planta dos pés sobre o
solo e os objectos, corno o papel, o vidro, a madeira,
Os rnetaes, etc.

No periodo de 1.0 de Janeiro a 31 de DezembrO
do 1924, o Gabinete fez a identificaçAo de 2.278 in-
(liVidUOs, contra 1.334 em 1923, ao passo que as fi
liaes accusaram a cifra dc 84 registros contra 111 em
1923, notando-se, portanto, urn descresciiuo de 27.
As carteiras de identidade se elevaram a 572 em
1924, contra 248 em 1923. 0 "atelier" photographico
preparou 7.969 photographias, contra 7.144 ciii
1923

() movimento do Gabinete de Capturas foi 0 se-
tiflhtc:

I'roniptuarios abertos .... . 8.809
Officios expedidos ......5.637
Officios recebidos .......3.525
Roletins recebidos .......10.137
Capturas em todo o Estado . . 	 1.591
Capturas feitas pelo Gabinete . 	 373
Escola de Policia. - A creaç o de urna escola

de policia, em que as autoridades e os investigado-
A. c.-9

hA
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res pudessem adquirir noçOes praticas cia technicä
policial, e urna necessidade que se iinpöe, para que
tenhamos o nosso pessoal em condicOes de bern des-
empenhar o servico de investigacao, que e exercido
fóra da Capital pelos delegados de policia. Aos in-
vestigadores serviria a escola para iiiinistrar noçöes
de direito usual, afirn de melhorar a instruccão do
corpo de seguranca.

GABINETE MEDICO-LEGAL

Creaçao da lei 550 de 1911, foi a mesma regu-
lanientada pelo dec. n. 3.206, do mesmo anno.

De accordo coin as verbas consignadas nos or-
camentos de 1924 e 1925, ioi contractada a amplia-
cao do edificio do Gabinete Medico-Legal annexan•
do-Ihe as installaçöes para o Necroterio cia Policia.

De grande vantagem é o trabaiho effe-
ctuado, cuja despesa se elevou a 27:000$000,
fOra onobiliario, do qual se conservou parte per-
tencente ao antigo necroterio. Este ha muito já nAo
correspondia as exigencias da hygiene e as necessi-
dades da Capital.

Terminado dentro em pouco, o Oabinete Medico-
Legal, completamente apparelhado, ficará em condi-
çöes de satisfazer as necessidades actuaes, compor-
tando: portaria, sala de espera, sala do escripturario,
sala de microscopia, necroterio, sala de exposicão,
installaçoes sanitarias, podendo ser aproveitado o
porao do edificio para photographia, nuseu e ar-
chivo. Ha uma passagem posterior ao edificio para
carro de cadaveres.

Ainda foram organizadas as salas de microsco-
pia, de photographia, de identificação, o museu e o
archivo. 0 mobiliario, velho e desegual, em grande
parte reclama substituição; assim, a verba de ......
31:000$000 de que dispunha o orçarnento cia Policia,
é insufficiente, sendo necessaria a votaçäo de urna
verba supplementar para conclusão da montagem do
Gabinete, de molde a satisfazer, tanto quanto possi-
ye!, as exigencias actuaes.

Durante o anno 'findo o Gabinete procedeu a
270 exames differentes e attestou 248 obitos.

E' de grande opportunidade a creação de
urn posto central de assistencia publica, annexo ao

133

Gabinete Medico-Legal, pelo qual transitem os feri-
dos, antes da sua internaçao nos hospitaes, onde, por
força de intervençöes urgentes são alteradas as Ic-
sOes, ou difficultado, pela applicaçao de apparelhos,
o exarne pericial. A urn sO tempo receberiarn os fen-
dos, pela creacão alvitrada, o soccoro de urgencia,
fazendo-se o exarne de corpo de delicto nos casos p0-
liciaes.

GUARDA CIVIL

Originada cia Guarda Civica, que a lei 380 de
1904, instituiu, a Guarda Civil teve a sua organiza-
cao coinpietada pelo decreto 2.654, de 1909, baixado
de accordo coni a lei 490 do mesmo anno. E' acti-
alniente regulada pela lei 557, de 1911, e decret
3.409, de 1912, que fixararn, entSo, o effectivo em
200 hoinens.

o actual effectivo orçamentario, de 250 homens,
Ia insufficiente para o policiamento da Capital,
diniinuto pelo numero de vagas, que se dã	 cons-
tantemente, e pelas licenças e dispeiisas inevitaveis.
0 ordenado, relativamente modico, que percebeni Os
guardas, pelo serviço penoso que Ihes compete, e
facilidade de obter exclusAo concorrem para que es--
teja sempre incompleto o quadro. Por isso tern sRto
lernbrada por vezes a conveniencia de ser mulitari-
zada a guarda, coin vantagem para o servico, de-
vido a fixidez do pessoal.

Para instrucçao dos guardas funcciona coin
 apreciaveis nina escola pniniania, cuja Ire-

(uei1cia é de 33 aluninos.
Mediante accordo corn o Hospital Militar, pas-

'ou este a se encarregar do trataniento dos guardas
infernios, corn grande proveito para dIes, e a forne-
er, pela pharniacia rnilitar, os medicarnentos de que

necessitarern os guardas e suas famulias.
A Guarda Civil apresentou, no aiino passado,

tini effectivo de 175 homens, que tiveram os seus
vcncinientos melhorados em virtude da lei 844, de 10
do Setembro (Ic 1923.

No tim de Junho do corrente anno attingiu o
effectivo a 230 honiens.

I)urante o anno, coni vencinientos, fardamento,
calcado e expediente cia Guarda, foi despendida a
c1antia de 409:741$152.
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Sendo a verha orçamentaria de 502:200$000, y e-

rificou-se, pois, urn saldo de 92:458$848.
Afigura-se-me coino acto de acerto dotar iuiz

de Fóra, honra de nossa cultura e grancle centro in-
dustrial, dos beneficios do policiamento pela (iva-
da Civil.

INSPECTORIA DE VEHICULOS

Creada pelo decreto n. 5.030, de 1918 e cons-
tituida, no seu inicio, por uma turma de guardas ci-
vis, a fiscalização dos vehiculos é feita na Capi-
tal por urn corp3 de inspectores, em numero de 40,
sob a direccão do 2. 0 delegado auxiliar.

Para ajuizar da necessidade desse servico, bas--
ta dizer que, no corrente anno, já forain registrados
na Capital 1.672 vehiculos differentes, dos quaes
668 automOveiS, contra 1 .472 no anno passado, dos
quaes 481 automoveis.

Surnetteran1-Se a exame 580 candidatos a con-
ductores de vehiculos, rendendo as niatriculas .....
9:182$000, e foram inipostas 735 muitas por infra-
cçöes do regularnento, recoihendo-se a Thesouraria
da Policia - 10:030$000.

0 edificio em que se acham installadas a inspe-
ctoria e a 2. ,1 delegacia auxiliar é acanhado e não
offerece o menor conforto. Frequentado diariarnent2
por grande nuniero de pessoas, não tern urn logar on-
de estas esperem a vez de ser attendiclas.

Impöe-se por esse rnotivo a necessidade dc Si-,

construir, no espaco que existe em frente, urn edifi-
cio que satisfaca as exigencias desse serviço.

TRANSPORTE E ASSISTENCIA

• Como tivesse encontrado em mãs condiçOes qua -

Si todos Os vehiculos da Secretaria e da Assistencia
Policial e me causassem desfavoravel irnpressão co-
cheiras scm hygiene no centro da cidade, destinadas
aos animaes de tracção dos vehiculos, resoivi sub-
stituir por autornoveis us carros do tracção animal
que ainda existiam. Aproveitando corn vanta gern an-
tigos e solidos motores, mandei construir dois car-
ros para presos, urn dos quaes, jã em trabaiho, tern
prestado excellentes serviços e consulta melhor o ni-
vet do nossa civiiização.

I)as aiibnIaiicias cia Assisteilcia, quo estavam
1)ast1intc estragadas, urna foi reparada e da outra
sO se aproveitou o motor. Mandci por isso montai
sobre urn chassis 'Ford" urna "carrosserie" dc am-
bulancia love, para 0 serviço cliario, C protendo
inais tarde, manclar fazer urn carro ambuiancia i:
transporte rernunerado, pois, frequentemente, são
pedidas as anibulancias da Assistencia para condu-
zir enfermos das casas particulares para Os hospitaes.

Durante o anno proximo findo a Assistencia pres-
tou soccorro a 952 pessoas, numero bastante expres--
sivo e d u e revela a utilidade do serviço.

PRISOES

() fornecimento de alirnentação aos presos reco-
Iliiclos as cadeias do Estado e a illuminação clas pri-
sOes foram feitos o anno passaclo mediante contra-
tos : eahzactos em concorrencia publica.

Em todos us municipios onde ha empresas do
clectricidade tern se contractado o fornecinnto do

z electrica para as cadeias. Em razão da grande
e geral cievação dos precos dos generos alirnenticios,
augrnentou-se de 1$500 para 2$000 a diana maxima
estabe1ccice lra a alimentação de cada preso.

Durante c anno passado despendeu-se corn o
iorneciniento de alirnentação, vestuario e remedio pa-
ra icso c coin o tratamento medico dos mesmos,
iliuminação das cadeias, reforma do respectivo mu-
hiliario c conservação dos preclios, a quantia de
689:8155041.

A verba concedida pela lei 845, do 11 de Setern-
bro de 1923, para o custeio do taes serviços, foi de
S18:000$000.

liouve, portanto, um saldo dc 128:184$959.
Os servicos de assistencia ntedica aos

Ilidsos c fornecirnento de modicamentos foram
realizaclas em cadoias de rnaior lotacão mediante
contractos e, nas dc menor inovirnento de presos, ao
preco fixo dc 5$000 por prescripcão medica e 5$000
plo aviaincnto de cada receita.

A 31 do Dezernbro de 1923 achavam-se recoihi-
s nas cadeias do Estado 1 .580 cnirninosos. Du-

rante o aiiiio de 1924 entrararn para ellas 2.718 e
sahiram 2484, pelo que, a 31 de Dezernbro dc 1924,
existiam, condemnado5 e aguardando julgament
1.814.
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E de tocla conveniencia organizar nas cadeias
rnaiores e de meihores accomrnodaçöes, uma ou mah
officinas que permittani aos réos condernnados a
aprendizagern de urn officio, quando tenham de set
transferidos para a Penitenciaria de Ouro Preto.
Essas officinas, embora modestarnente installadas, j.
existeni ciii algurnas cadejas niais importantes, comu,
por exeniplo, a de Baibacena.

Fi;almente, para a triste situaçao dos liresos
tuberculosos encontrei solucão na idea de construir
urna cadeia hospital corn todas as regras de hygiene
c o devido conforto.

Colloquei nas immediaçOes da Capital esse es -
tabeleciniento não so por causa do clima adequadu
6. cura do inal, corno porque junto cia Chefia de Pu-
ucla niais efficiente vigilancia será possivel.
tideantada a construcçao.

CARCERE/ROS

Ern'irtude da lei n. 844, de 10 de Setembro do
1923, passaram as nomeaçöes de carcereiros a set
leitas pela Chefia de Policia.

A partir daquella data foram nomeados carce-
reiros para as cadeias de 85 inunicipios.

Seria conveniente, porCrn, que aos delegados
fosse licito prover interinarnente os logares de car-
cereiros, para evitar que a difficuldade de comrnuni--
caçOes e a demora entre a norneaçao e a posse, de -
xern as cadeias, durante algurn tempo, scm carce-
reiros.

ORDEM PUBLICA

Folgo ciii declarar que so manteve perfeita, no
cl ecurso do anno passado e ate a presente data, a or-
dciii publica no Estado.

Mao grado a escassez de comrnunicação entre certa
zonas menos povoadas e a deficiencia de policia-.
inento - dado o effectivo da Força Publica, relati-
vamente pequeno para tao vasto territorio - pock-
se dizer que o Estado se conservou em completa
paz, não passando de simples occorrencias policiac
quasi todos os factos que chegaram ao conhecirnen-
to do governo. Apenas urn de major importancia,
originado no vizinho Estado de Sao Paulo, teve cm
nosso territorio o sell desfeclio e a jusia punicão dos
nialfeitores
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Quero referir-me ao bando armado quo, din-
gido pot Philogonio do Carvaihu, conseguiu apode-
tar-se cia cidade de Barretos e, em se guida, fugindo

perseguição da policia paulista, penetrou o 1 nan-
gulo Mineiro, passando por Fructal, no intuito do
refugiar-se em Matto Grosso ou (Joyaz.

Una escolta do 4. 0 Batalhão, rnandada ao en-
contrc, dos bandidos, deteve-os proximo a cidade do
Prata, ate quo urn destacarnento da forca mineira e ou-
tro da patilista, vindos no encalço do bando crimino-
so, derrotou-o completarnente, capturando .-o quasi
todo.

POLICIA MILITAR

lnsuIficientc continua a ser o effectivo da For-
ça Publica, destinada a manter a ordem nos 214 mu-
nicipios do Estado. E si, ate hoje, tern sido possivel
conservar inalteravel a tranquillidade de que Minas
Cjeraes se pocie orguihar, muito mais se deve a indoic
oa e pacata do nosro povo do que a acção repressi-

va da forca militar, que mal chega para maifter urn
pequeno destacamento nas sédes dos municipios
em poucos districtos de major necessidade. Esse fa-
cto, Si de urn lado nos conforta, faz, entretanto, re-
saltar a necessidade de elevar urn pouco mais o nosso
effectivo, principairnente o numero de batalhöes da
Força Publica.

Attenda-se a que o 5. 11 Batalhão C fixo na Ca-
pita!, onde aléni delle tambem estaciona o I . 0 , e quo
a administraçao deste ultinio e das dernais reparti-
çöes militares absorve grande numero de praças, e
ver-se-á que näo chega a duas nill o numero destas
existentes nos destacamentos.

Pessoal - Manteve-se baixo o effectivo da
Força Publica no anno de 1924, devido ao grande nu-
inero de vagas que existiain em todos os batalhOes.
Em Janeiro do corrente anno cram ellas em numero
de 850 em urn effectivo de 4.000 hornens; mas, cle-
vido a mnelhoria da etapa e ao alistamento intensivo
que puz em pratica, colise guinios ern tres mezes obter
niais de 400 voluntarios, reduzindo as vagas a menos
de trezentas. Espero, pois, corn algum tempo mais,
podermos completar o effectivo orcamcntario.

Jnstrucç10 militar - Tern sido grande pre-
Occupação do governo elevar, pela instrucção, o ni-
yel intellectual e moral da força policaJ do ZstadQ,
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Cam real proveito para as pracas, tern funcclO-
nado iegularmente as escolas regimentaes. Cogita-
se agora de organizar a de sargentos, tornando 0

seu curso requisito indispensavel para as promOcOeS
ao prirneiro posto de official e preparo dc inferiores
uc, mais tarde, se tornarão officiaes instruidos c

.apazes. Na escola dc sargentos, ao lado do estuclo
co hurnanidades, será dada a instruccão teclinica,
sob o ponto de vista theorico e pratico.

Regulamento do Força - Valendo-se da auto-
rizaçSo votada pelo Congresso, mandou o governo ro-
ver o regulamento da Força Publica, que, além de alto-
rado em muitos pontos por leis e decretos posteriores,
apresenta graves lacunas. Uma comrnissão de officiacs
competentes tern feito successivas reuniOes sob a pre-
sidencia do Chefe de Policia e já se encontra bastante
adeantado o projecto do novo regularnento no qual
foram contempladas medidas dc grande utilidade,
urnas ditacias pela experiencia e outras inspiradas nos
modern regulamentos do Exercito.

Promo çöes Abdicando do arbitrio que me dava
a lei, nomeei uma cornrnissSo para exaniinar as fCs
de officio dos officiaes e sargentos em condiçOes dc
concorrer as vagas que existern no quadro de offi-
ciaes, recommendando niuito especialmente os servi-
ços de guerra.

Corn a partida do 5.0 Batalhão para Matto Gros-
so, foram suspensos Os trahaihos da comrnissão, da
qua] faziam parte dous officiaes superiores daque!la
unidade da Força Publica.

No tuturo regulaniento, em esboço, a commis-
são de promocöes terá logar permanente, e muito ha
quo esperar da utilidade dc tal iniciativa, afim de pre-
niiar o merito e inspirar a conlianca no proprio esfor-
ço para conseguir prOnlocöes.

Commando Geral. - 0 expediente do estado-
major do Commando Gera] tern augmentado conside-
ravelniente, pela elevaçSo do effectivo da Forca, do
iiurnero de destacanientos e postos policiaes das uni-
clades e sub-unidades, e dos servicos recentemente
creados.

Entretanto, o numero de officiaes - tres apeiias
C o niesmo do tempo em que o Forca tinha o effe-

ctiv? de 1.600 homens e unia organizacão antiga e
rudimentar.

Lembro a necessidade de se consignar em lei a
divisão do trabaiho, já feita na pratica, creando duas
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on tres sccçOes, furiccionando cada uma sob a dire-
cçao do urn official.

Passararn durante o anno pela Sccção Militar
4.857 processos, foram expedidos 4.332 officios, 282
boletins, 287 ordens die serviço e 278 telegraifllnas.

OfJtCiila dc fardamento - 0 prco elevado do
tardamento e a irregularidade corn quo alguns forne-
cedores tazern a entrea das pecas do uniforme, fize-
rain-me resolver a fundação, annexa a intendencia (Ic-
rat, tic urna otficina dc cOrte, dc modo a fabricar na
Capital o lardarnento necessario a Forca Publica,pro-
porcionando, ao fnesmo tempo, trabaiho a industria
dornestica dc costuras e devolvendo a eOcnOi3 mi-
neira miihares dc contos que, annualmente, eniigrarn
tiara alCrn tie nossas divisas.

Estã em estudos o projecto de construccão dc
urn pavittiSo para officina, que será montada tao logo
so terrnine a installacão.

(uarteis --- Não tern descurado o governo de
prover as necessidades dc bern accommodar a Forca
Pubtica. Assirn é que prosegue cm Diarnanti a con-
struccao do quartet do 3. 0 Batalhão, rnedida ha muito
rectarnada.

A nova caserna, quc será concluida no decurso
cleste anno, ficará admi ravel inente situada e accorn-
nodara folgadarnente o batalhão, dispondo este, alCm
dSSO, de urn campo para exercicios.

Para aquartelarnento da cavaltaria, rnal installa-
cia no edificio do 1 . 0 BatalhSo, escoihi urn excetlente
terreno nos suburbios da Capital, achando-se já em
estudos o projecto do quartel.

Conctui a caserna do 5. 0 Batalhão, cuja inaugU-
raçSo liz cm 21 de Abrit, depois dc completamente ap-
1arelhada c niobitiacta

0 quartet do 1 . 0 Batalhão acaba dc passar por
tuna relorma, ficando dotado do melhorarneritos ha
inuito cxigidos.

0 editicio do commando gcrat rccebeu pintura
externa e pequenos rcparos.

o Hospital Militar, depois das obras irnportantcs
corn que o beneficiei, pOde ser considerado estabete-
cirnento modeto no genero. Corn as suas cnferrnariaS
do clinica rncdica e cirurgica, dotado dc urn excellente

-gabincte (IC radiotogia, gabinete dentario, pharmacia
o rnodcrna sata de operacOes, cstá o hospital perfeita-
nientc apparelhado para attender aos seus fins.

Finatmente, jâ foram dadas providencias para
serern preparados os quartcis do 2. 0 e do 4.° Batathão.

IN
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Caixa Beneficente - 0 fundo da Caixa, at6 Dc-
zembro do anno passado, era de 1. 173:326$7 89, as-
sini discriminados: 599:000$ em apolices estaduaes,
sendo 595 no valor de urn conto de réis cada uma e
8 de quinhentos mil réis, e 457 federaes, no valor de
urn conto de réis. Em numerario depositado na Sc-
cretaria das Financas existiam 61:326$789.

Tinham sido expeclidos, ate 31 de Dezembro de
1923, 217 titulos de pensionistas. Durante o anno de
1924, esse numero foi accrescido de 34, sendo cassa-
dos, no mesmo periodo, 13. Existem, pois, 238.

A Caixa possuia 512 pensionistas, ate 31 de De-
zembro dc 1923; forarn incluidos 88 como pensionis-
tas durante o anno de 1924 e eliminados 58, passando
iiara o corrente anno 542.

AGRICULTURA

A agricultura, principal fonte de renda do Esta-
do, continua em franca animação, apesar das diffi-
culdades corn que vern luctando e que o governo pro-
cura reniver por todos os meios ao seu alcance.

0 preseute anno agricola comecou corn urn en-
tliusiasmo extraordinario, sob o influxo da alta cota-
cao alcançada pelos productos da lavoura na ultirna
safra. A area das plantacöes alargára-se considera-
velmente e, segundo calculos muito approximados, at-
tingira ciii algumas zonas mais do dobro das terras
cultivadas no anno anterior.

Infelizmente, porém, so tardiarnente cahiram as
prirneiras chuvas c na segunda phase das culturas,
durante o seu cyclo vegetativo, sobreveiu urn periodo
ecco, 0 veranico de Janeiro, que se proongou at

iiieado de Marco, proiluzindo perda de alguns feijoaes,
arrozacs e batataes e o decrescimento na produccão
das roças quo resistirani ao flagello da prolongada
insolaçäo, justamente na epoca em que as plantas
mais precisam de humidade para a elaboracão da
seiva.

Appareceram algumas pragas, taes como a Ia-
garta coruquerC nos algodoaes e a remigia repanda
nos arrozaes e niilharaes; apesar de irrompereni si-
multaneamente ciii fOcos situados em differentes pon-
tos do Estado, forani debelladas corn rapidez, evitan-
do-se a sua propagacão, gracas ao empenho corn quo
operaram nesse sentido, em comrnunhão de esforços.
a Secretaria da Agricultura do Estado, a Inspectoria
Agricola Federal em Minas e o Servico de Algodão,
na parte referente a sua especialidade.
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Para esse resultado tambem niuito contribuiu
a vigilancia do nosso lavrador, que, attento ao pri-
meiro signal do apparecimento da praga, deu aviso
aos funccionariOS do servico agricola para a defesa
irnrnediata cia plantacão atacada.

Deante do facto indicado acirna, posso vaticinar
a perIna1cncia do rnesmo estado de alta nos precos

os generos dc prirneira necessidade, porquanto é pe-
iuen o o augmento da produccão, não obstante o gran-
dc esforço feito pelo lavrador mineiro.

A importancia cia lavoura em nosso Estado, já
por mini apreciacla coin cia exportacãO,
ineihor so podcrá avaliar pelo quadro abaixo, que re-
presenta urn paciente trabaiho do serviço dc estatisti-
ca estadual e revela cit ras do major interesse, por con-
stituirem vcrdadeiros indices, ate agora não obtidos,
da granckza cconornica do Estado:

I - Producção do Estado em 1023

EspEcIFIcAcAo

Producço agricola
Producço pecuaria
Produccão da grande in-

	

dustria nianufacturei- 	
310.493:44ra e fabril..........

	

Producçäo da industria	
283.4S6:06extractiva ....... ....

ProducçAo das peque-

	

nas industrias ruraes	
432.60:37c urbanas............

Total .............. .3.109.207

Mais suggestivo parece-me o seguinte quadro da
contribuiçao de cada producto agricola para a forma-
cão cia soiiiina geral dc 1.237.575:020$000 da pro-
ducção:

11 - Disc rim inacão da produccão agricola do Estado
em 1923

Algodão, 33.830:826$000; arnendoim.......
1.511:368$; arroz, 100.733:14 7$000 ; batata ingle-
za, 9,288:65$O0Q; batata doce, 1.7Q3:94$; café,

VALOR

ABSOLUTO

	

1.237.575:020$	 39,

	

845.002:766$	 27,

13,91

100,00

9,9

9,1

iOTA POR
HABITAN-
TE

194$g44
I 33$1O6

48$909

44$65

68$52

489$766

I
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319.094:190$000; canna, 94.655:215$000; feijSo,
69.912:376$000; fumo, 27.686 :238$000; mamona,
1 .649:899$; mandioca, 52. 126:577$000; rnilho.....
239.726:983$000; fructas, 51.806:338$; outros pro-
aictos, 21.849:544$000. Total, 1.237.575:020$000.

l)eante da magnitude desses algarismos, eviden-
.la-se a obrigacAo do governo de prestar toda atten-
ao qucixas e aspiraçOes da lavoura, que ]he deve

inerecer a mais diligente assistencia.
Contra as irregularidades climaticas, sO ha, a

ineu ver, urn reniedio efficaz, que e o emprego syste-
matico da irrigação.

A talta de bracos 1)Oderá ser consideravelmente
attenuada corn a introducçao de immigrantes nas di-
versas zonas do Estado e o uso de machinas e moto-
res nos trabalhos culturaes.

A tacilidade de transportes por rneio de boas cs-
fradas de rodagem, o aproveitarnento dos rios nave-
aveis, a construcçäo de novas vias ferreas e meihor

apparelhamento das existentes; o ensino dos proces-
sos rnodI-nos de agricultura, o fornecimento de ma-
chinas, adubos e senientes seleccionadas e outros in-
reresses da lavoura, constituem objecto de desvelado
carinho da adrninistraçao.

0 IR0BLEMA DA IRRIGA cÁo

Nas minhas viagens pelo interior do Estado, te-
nun ouvido por toda a parte queixa constante dos fa-
zendeiros sobre a irregularidade das estaçOes, que não
seguem hoje o rnesnio rythrno de outr'ora, descon-
ccrtando os rnais exprirnentados l'avradores e occa-
sionando, ainualinente, serios prejuizos a lavoura,
LOnlo assignalei anteriorrnente.

As chiivas, ora vm cedo de mais; ora, mais corn-
mLirnente, são tardias, nao havendo previsão possivel
para a melhor época do plantio.

I3 6de-se calcular em rnilhares de contos o des-
ialque annual quo a nossa riqueza vein soffrendo pela
perda on diniinuição das colheitas de niilho, feijão,
arroz e outros generos, em consequencia da incons-.
stancia do tempo.

0 facto nierece, pois, a attencão do legislador nii-
neiro, parecendo-me Que a solução do problerna estarã
no uso generalizado da irrigação.

Quern 1 os milagres operados pela irrigação no
hgypto, no Sudäo, na Africa do Sul, na Australia, no
Chile, na Argentina e nos Estados do Oéste da Ame-
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rica do Norte (Arizona, California, Colorado, Idaho,
Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Novo Me-
xico, Dakota do Norte e do Sul, Oklahoma, Oregon,
Utah, Washington e Wyoming), tein a idea do exito
da irrigacáo, cujo emprego, entre nOs, encontra con-
condicOes tavoraveis na abunclancia de aguas corren-
tes, coin grandes differenças de nivel pela natur.za
nionanlioa us nssos terrenos.

No Brasil mcsmo temos urn exeniplo sugge'vo
do q ue se pOdc conseguir corn a irrigacSo: --- a cul-
tuca do arro: no Rio Grande do Sul.

Atli. naiguern pensa em cultival-u contanno so-
ment corn as !uvas que poderão fal tar no mon—o
cpi)urtuno. Como nos municipios apropriados r' essa
plarta nan ha quedas d'agua, são os riogranr.'enses

obrigados a fazer custosas installaçöes de bornbas a
vapor para elevar a agua dos rios e das lagoas ate os
crimpas de cultura, onde urn systema do canacs distri-
hue a agua pelos diversos taboleiros j luo cobrem, s
VOZCS, dezenas de hectares.

Apcsar do preco elevado dos rnaciinisño.-, e das
uhras !ydraulicas, a cultura do arroz C aUi altarneute
rernuneradora.

Coin effeito, nada niais aleatorio e anti-scientifi-
co do que a clependencia das nuvens para a obtencão
ia huniidade essencial a produccão dos artigos indis-

pensaveis a vida.
E' preciso, consequenternente, romper corn a ro-

Una e abrir horizontes novos a lavoura do Estado,
inostrando-Ihe as perspectivas do ulna phase inelhor
corn os processos de irrigacSo, seni as quaes não pOde
a agricultura contar coin resultados seguros.

A irrigacão C hoje considerada o fundainento da
agricultura scientifica, porque fornece urn supprimen-
t.j d'agua certo e adaptavel as necessidades varia-
veis das differentes plantas e torna possivel applicar
a humidade justamente quando e onde ella é necessa-
na. D'ahi, o maravilhoso augmento cia quantidade e
da rnelhoria dos productos obtidos em terreiios mn-
gados.

Estou convencido de que a irrigacão transforrnarä
a nossa vida agricola, trazendo consideravel augmen-
to a riqueza publica e privada.

Parecendo-me que o governo deve dar o exemplo,
afirn de despertar e estirnular a iniciativa particular,
peço para o caso vossa esciarecida attencão, habili-
tando a administração corn os necessarios creditos e
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dotando o Estado dc leis adequadas a eSSe fini, de
accorclo corn as circuinstancias especiaes do ineio, dc
niodo a näo serem nioldura decorativa do quadro da
legislaçao.

Nos Estados Unidos a Newlands Irrigation Bill,
na Australia o Water act, do Estado de Victoria, são
lontes preciosas, ja experimentadas.

HORTOS FLORESTAES

0 J)rOblenla do reflorestainento do Estado tern
SidO cuidado coin especial carinho pelo governo, que,
a par da arnpliaçao dos Hortos F!orestaes de Bello
Horizonte e Nova Baden, creou mais urn em Cata-
guazes, para servir a zona da Matta, em grande parte
desprovida das florestas que Ihe deram o nome, e
trata ainda de fundar outros em zonas diversas para
tacilitar a distribuiçao de mudas, corn o encurtarnento
das distancias a screw percorridas em via ferrea.

Sendo o Triangulo Mineiro a região que dispOe
dc nienQr area tiorestada e onde, portanto, mais se
taz sentir a escassez de madeira e lenha, já inandei
estudar o local mais apropriado para criação de urn
Horto Florestal, que pretendo installar ainda este anno
naquella zona.

Horto de Bello Horizonte: - Está este estabele-
cirnento appareihado para a distribuiçao annual de
inais de urn rnilhão de mudas de eucalyptus e de ou-
tras essencias florestaes.

L)urantc o anno prepararani-se 600 caiitciros
para sementeiras, forain transplantadas 850.000 mu-
das diversas, fizerarn-se capinas e limpezas geracs de
todas as plantaçöes, drenarain-se os brejos, transfor-
nando-os em optimos terrenos ja cultivados, e deu-se
combate a. saüva, extiliguindo-se esse terrivel inimigo
da lavoura.

() serviço de irrigacão foi inelhorado, sendo a
agua levada aos reservatorios pr uma bomba a

vapor.
Plantarain-se, na secção dc fructicultura, mais

(lois hectares, tendo sido bern adubados e tratados os
pornares, tazendo-se dcsinfecçao rigorosa das arvo-
ies fructiferas. Para ampiar esta sec ção fez-se ne-
cessario augrnentar a installaçao da agua, corn o que
jd foi despendida este anno a quantia de 1:262$600.

Nos primeiros mezes do corrente anno a expedi-
ção de mudas de essencias florestaes e de ornarnen-
taçao toi •muito prejudicada pelas chuvas copiosas
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que tantos damnos causaram a lavoura; nào obstante,
distribuiram-se, durante o anno, 429.700 mudas de
eucalyptus e outras essencias florestaes, 2.586  de ar-
vores fructiferas e 7.986 kilos de sementes.

Ernbora não fosse epoca apropriada para planta-.
çOes, distribuirarn-se este anno, ate 31 de Maio,
150.387 mudas de essericias florestaes diversas e
13. 778 de arvores fructiferas.

Para prompto fornecimento existiani então
420.800 inudas daquellas e 1. 178 destas

Montararn as despesas de custeio deste Horto em
50:566$250, sendo 30:717$100 corn o pessoal admi-
nistrativo e operario; ao niesmo tempo, elevou-se a
13:080$200, a renda do mesmo, proveniente da taxa
de embalagern de mudas e venda de fructas e de ou-
tros pro ductos.

No estabelecimento foi installado urn apparelho
telephonico e adquirirarn-se mais uma carroca e dois
animaes, despendendo-se corn isso 3:616$700.

Vão ser construidas duas pequenas casa destina-
das a vigias do estabelecimento.

Horto Florestal de Nova Baden: - Continuam
as obras de installação do Horto Florestal de Nova
Haden, creado no anno findo, tendo ficado concluidos
urn ripado e a construcção de uma casa para trans-
plante no valor de 11:600$000.

Prepararani-se cerca de 70 canteiros para semen-
teiras, trarisplantaram-se 76.680 mudas de essen-
cias diversas, fizerain-se capinas e limpezas geraes,
as plantacöes, deu-se combate a sava, procedeu-se
reparacão dc cercas e cuidon-se de todas as cultu-

ras do estabelecirnento.
Na secção de fructicultura forani plantadas 1.288

aivores e coinbaterarn-se pragas corn resultado efficaz.
Não obstante sO em Seternbro ou Novembro, re-

spectivamente, ficarem concluidos a casa para o trans-
plante e o ripado, foram, durante o anno, distribuidas
44.540 inudas de eucalyptus e outras essencias fib-
restaes, 114 de arvdres iructiferas, e, de Janeiro a 31
iic Maio ultimo, 32. 140 mudas daquellas e 469 destas.

Nesta tiltinia data, alli existiani, para prornpto
tornecimento, 20.050 mudas de essencias florestaes
diversas e 444 de arvores fructiferas.

Appareihado como se acha, pOde o estabeleci-
mento li rodliz ir , este anno, niais de 500 mil mudas
L!iversas

Oi
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A despesa annual corn o seu custeio subiu a
29:745$575, sendo 23:707$550 corn o pessoal admi-
nistrativo e operario, e clevou-se a 4:838$400 a sua
renda, proveniente da venda de ftuctas, hortaliças,
etc., e cia taxa de enibalagern de mudas.

Hot-to Florestal de Cataguazes: -- Em Outubro
(ic 1924, foi creado, em terrenos offerecidos pela Ca-
inara Municipal de Cataguazes, urn terceiro liorto flo-
restal, destinado a servir a zona da Matta, estando em
andamento as obras de installaçAo desse novo estabe-
leciniento.

Eni Maio ultimo, foi alli instaliado urn apparelho
telephonico e estäo adeantadas as obras de constru-
ccão de tres pequenas casas para operarios.

Trata-se ainda da construccão de urn apiario, e dc
teiras e o combate a saUva, de que ja se acha isenta
urn galpao para guardar machinas agricolas e recon-
struccão do edificio cia séde,

Os principacs trabalhos executados são o prepa-
ro cia terra, limpezas geraes, construcçao de semen-
Lima park dos terrenos do estabeleciniento.

VEND.4S DE M.4CH/NAS A OR/COLAS

Coutinda o Estado a nianter. na Secretaria cia
Agricuitura, urn deposito demachinas e ferramentas
agricolas, extinctores de formigas, etc., para ceder aos
agricultores mineiros pelo preço do cuslo e corn isen-.
ço das despesas dc transporte em estrada dc ferro.

Exceilentes väo sendo os resultados obtidos corn
a nianutenção desse stock, pois graças a essa medida
avuita cada vez mais a diffusão das machinas agri-
colas, generahzando-se no Estado a cultura mecani-
ca e proscrevendo-se os anfos e rotiieiros processos
(!a lavoura.

Não obstante a elevaçao dos preços dessas ma-
chinas de certo tempo 2ara cá, as nossos agricultores
jà vão comprehendendo as vantagens decorrentes (10
emprego da lavoura mecanica, cujo exito em certos
Iliunicipios constitue incentivo aos denials •centros
productores (to Estado.

A Secretaria da Agricultura,'eni constante e dire-
cia contacto corn as classes fornecedoras, procura ad-
auirir os apparelhos pelos nienores pre ços e offerece
aos lavraciores todas as facilidades para sua acquisi-
cao, tornecendo-lh'os nas estaçOes de estrada de ferro
que mais flies convenham e pelos preços do custo por
que são adquiridos nas cliversas praças conimerciaes,
scm qualquer outra despesa.

Normalizada a situaçao do mercado fornecedor
pela elevação do cambio ou, ao menos, pela sua esta-
bilizacão, em meihores condiçoes poderã, talvez, o
Estado fazer essas transaccOes e major incrernento
tornarã a introducção de rnachinas agricolas.

Durante o anno de 1924, foram introduzidas no
Estado, por intermedio da Secretaria da Agricuitura,
1.806 machinas agricolas no valor de 370:694$000;
10 carros de bois de moderno systema e 40 pares de
rodas, no de 41:138$000; 9.621 enxadas e outras
ferrarnentas, no de 76:395$000; e 4.556 pecas para
niachinas, no de 50:590$800; ou, o total de ......
538:817$800.

A vendagem effectuada no Almoxarifado da Se-
crL'taria, niontou a 470:239$900, sendo 1.904 machi-
i:as agricolas, no valor de 349:157$800; 6 carros de
hois e 27 pares de rodas, no de 23:142$200; 9.911
terranientas diversas, node 72:016$300; e 4.141 pecas
para rnachinas, no de 25:323$600.

Estão incluidos nesses totaes as machin, ferra-
nientas, insecticidas, etc., enviados aos depositos das
Cainaras Municipaes.

Depositos em Camaras Municipaes: - Creados
em virtude da lei n. 735, de 1919, continuam a ser
mantidos depositos de machinas para lavoura, machi-
nas extinctoras de formigueiros, adubos e insecticidas
em rnais dc metade das Camaras Municipaes do Es-
tado.

Esse serviço, que é feito corn a regularidade de-
scjada, tern dado bons resultados e é de esperar que,
ein curio periodo, tome grande vulto ,dada a facili-
dade que encontra o Iavrador de adquirir na séde de
seu rnunicipio o appareiho agricola de que necessita.

iniciado em 1919, quando se fez o fornecimento
apenas a uma Camara, a de Oliveira, no valor de
1:081$400, possue o Estado ja depositos em 127 mu-
nicipios, em 94 dos quaes houve movimento no perio-
di decorrido de 1 de Janeiro de 1924 a 31 de Maio
ultimo.

0 quadra abaixo, que accusa a favor do Estado
urn saldo de 317:033$770, corresponde ao que existe
cm deposito nas Camaras Municipaes, mostra a rapi-
cia ascencão dos valores em deposito e das vendas
realizadas:

A. c.-1O	 -
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Valores das m- Pagamentos e- Debitos das Ca-
chill-Is forue- fetuados	 maraS

cidas

1:081$400	 --	 1:081$400
37:189$300	 17:506$200	 19:683$2(0

136:414760	 35:596$600 100:818$160
126:497.300 72:329520 54:168$030
143:6156300 91:127$930 49:48i$370
209:1395900 I t9:216$440 8U:923$460
43:235$500 41:363$350	 1:872$150

697:173$460 380:13990 317:033$770

SEMEN TES

149

do, dest'arte, o augmento da produccao e a defesa
agricola.

Durante o anno findo, adquirirarn-se 57.587
kilos de adubos diversos, no valor de 23:323$500;
1.240 kilos de forniicidas, no de 20:200$200,e 22.700
kilos de insecticidas diversos, no de 31:922$000, num
total de 75:445$700.

Nesse periodo foram vendidos no Almoxarifado
da Secretaria da Agricultura, adubos no total de
22:902$730 e inseclicidas no de 44:195$340, ou seja
o total de 67:098$070.

DEFESA AGRICOLA E DOS CAFEZAES

AnflOs

1919.
1920.
1921.
1922
1923.
1924...............
1925 (3 mezes).....

Iniciado ha alguns annos, continUa a ser feito
cofli regularidade o serviço de distribuição de se-
nientes diversas aos lavradores do Estado.

Adquiridas, na sua quasi totalidade, em rnãos de
agricultores ou de reputados fornecedores, são as se-
rnentes fornecidas gratuitamente, cut quan-.
tidades, e cedidas ao preco do custo para maior por-
cao, co!endo por conta do Estaclo as despesas de
tratlsj7orte.

Não é sem grande difficulciade que a Secretaria
da Agricultura consegue obtel-as para distribuição,
porque nern sempre os fornecedores as possuern para
venda em quantidade sufficiente, seleccionadas e em
perfeito estado de conservacão, o que leva a Secre-
na a recorrer aos mercados de outros Estados e ate
do extrangeiro.

Essa difficuldade será removida em breve, quan-
do estivereni produzindo os campos de sementes re-
ccnteniente creados no Estado pelo governo da União,
cum o uxiIio do governo Mineiro

Liii 1924, foram aclquiridos 27.093 kilos de so . -
incites diversas, no valor de 23:725$000, e distrihui-
dos 33.864.175 kilos, no total de 16:566$400.

E'n virtude do accordo celebrado corn o governo
federal para execucão do serviço de algodao no ter-
rilorio inineiro, Os pedidos dirigidos a Secretaria da
Agrcultura, foram encaminhados a Superintendencia
Jo Serviço de Algodao, que distribuiu em Minas .
51 .670 kilos de senientes expurgadas e devidamente
seleccionadas.

ADUBOS E INSECTJC/DAS

Para cessão aos lavradores pelo preco de custo e
scm outras despesas, mantem o Estado em deposito
giande quantidade de adubos e insecticidas, facilitan-

0 serviço de defesa agricola tern sido feito, em re-
gra, siinultaneamente corn o do ensirio ambulante
agro-pecuario, por ser rnuito estreita a relaçao entre
ambos.

Por funccionarios do ensino ambulante, foram
feitos, no anno de 1924, serviços de extincção de for-
migueiros em 44 fazendas, tendo sido cobatido,
egualmente, o coruquerê (alabama argillacea) em
26 propriedades.

Foram sempre attendidos corn a rnaior presteza
os pedidos de apparelhös e insecticidas para o ataque
a essas pra gas.

Satisfazendo ao appello de niuitos lavradores,
enviaram-se technicos para varios pontos do territo-
rio mineiro aIim de estudar e dominar differentes pra-
gas que atacavam as lavouras. Mafor impertancia
tiverani os trabalhos contra a saUva, o coruquerê e a
remigia repanda, lagartas que accommetteram con
violencia os algodoaes e arrozaes do oéste e do Trian-
gulo Mineiro, a esphinge euphorbia e mais duas ou-
tras pragas não identificadas e de que se recoiheram
e renietteram exemplares ao Instituto Biologico de De-
fesa Agricola para a necessaria classificaçao.

Os estudos e trabalhos tambem abrangeram a
c1iatraa saccharalis, tomaspis titurata e thielavia pa-
iadoxa, que infestavam os cannaviaes; a thymele pro-
teiis, dos feijoaes, o tylenchus acuto caudatus, dema-
topliora necatrix e o areocerus fasciculatus, das tulhas
de café, a pieris monusta, gasterocercodes gossipii e
pectinophora gossypiella, dos algodoaes; e a orthezia
ins ignis, aulascapis pentagona, icerya brasiliensis,
hcrriscliionaspis aspidiatrce e mitilaspium citricola, dos
laranjaes.

Acontecimento que merece uma nota especial e
quc de g rande alcance, foi a unificaçSo dos esforcos
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ate então isolados, do Estado e da União, corn o firn
de se organizar uma opposicão mais efficaz a possi-
vel invasão do nosso territorio pelo stephanoderes

cojiece.
Anteriormente a esse entendimento, que se rea-

lizou depois da reunião, no Rio de Janeiro, do Conse-
Iho Superior de Defesa Agricola, onde Minas se fez
representar por dois techriicos da Secretaria da Agri-
cultura, havia o governo - ao ter conhecimento de
que tao terrivel praga era já encontrada na lavoura
paulista - expedido sem mais demora e sem aguar-
dar auxilio de qualquer especie, varios funccionarios
de seu serviço para estudar, inspeccionar e defender
os cafézaes mineiros contra a entrada da broca do
café. Exerceu-se especialmente a acção dessas techni-
cos no sul de Minas e na zona da Matta.

Pelo accordo a que me referi obrigou-se o €10-
verno Federal a manter urn superintendente do servi-
ço e 5 inspctores, a realizar pesquizas e estudos no
InstitutQ Biologico de Defesa Agricola, a pOr em
execucao medidas prophylacticas e a applicar pena-
lidades nos casos de transgressao.

A superintendencia e a fiscalização do serviço
ficararn a cargo da União, sob a orientação technica
do Instituto Biologico de Defesa Agricola.

0 Estado de Minas assumiu o compromisso de
nomear e pagar 3 inspectores e 5 auxiliares; de in-
stallar carnaras de expurgo em Eluaxupé e Sacramen-
to, ou em outros pontos nos quaes se julgassem neces-
sarias; estabelecer urn pequeno departamento junto
a camara de expurgo da localidade designada corno
.séde do serviço, afim de servir de escriptorio e deposi-
to de material e de insecticidas, e custear, finalmente,
a divulgacAo das medidas contra as pragas do café.

A Companhia Mogyana poz a. clisposicSo do Es-
tado, a titulo precario, na Estaçao de (ivaxupé, o ter-
reno necessario para installaçao de urna destas ca-
maras.

Para Os cargos que ao Estado cabia prover fo-
ram norneados oito funccionarios, que sahiram logo
em excursão, corn o fim de aperfeicoar seus conheci-
mentos da materia, tendo isitado o Instituto Biolo-
gico de Defesa Agricola, no Rio de Janeiro, a commis-
säo para o Estudo e Debellacao da Praga Caféeira,
na cidade de S. Paulo, o Campo de Repasses, as Ca-
maras de expurgo e varias fazendas atacadas, em
Campinas, e as installacoes de expurgo da Inspecto-
na de Defesa Sanitaria Vegetal, em Santos.
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Para ciftito da inspeccao c defesa dos cafézaes,
foralil determinaclas as seguintes zonas: Norte corn 8
niunicipios; Matta (l. a ), corn 7 municipios; Matta
(2 . a ) , corn 14 municipios; Central, corn 11 munici-
pbs; (Jéste, corn 10 municipios; Rêde (1.a), corn
12 municipios; Réde (2.a), corn 7 municipios; Sul,
corn 8 niunicipios; Triangulo, corn 4 municipios.

A séde do servco foi installada em (ivaxupC.
A despesa do Esa7c10 nos cinco primeiros mezes

do anno foi de 15:870$908, sendo 3:000$000 para a
installaçao do clepartamento de que trata o accordo e
o restante coin o pagamento de vencirnentos e diarias
do pessoal.

Pelos estudos e ohservaçöes dos funccionarios do
Servico de [)efesa do Café, tern-se verificado que o
Estaclo de Minas ainda não soffreu a invasão do ste-
/lzanodcres cof cm' e, deante das medidas tomadas para
a repressao desse flagello, devemos esperar que essa
invasao no seja mais de terner.

SERVIO DE ALGODAO •

lenlio a rnaior confiança no futuro da lavoura
algodocira em Minas, onde a safra deste anno está
calculada em cerca de 15.324.600 kilos.

Foi a cultura que nienos soffreu corn a secca,
estirnando-se em 5 % apenas a reducção da coiheita
esperacla em vista da area do plantio.

Temos imn1er 2 possibilidades de desenvolver
a cultura dessa malvacea, que encontra no valle do S.
Francisco e outras zonas condiçoes especiaes para
crescer e produzir.

Precisarnos, para isso, verificar quaes as vane-
des adaptaveis ao rneio e fornecer ao lavrador Sc-

iuiite seleccionada.
E' o quc o governo está flazendo.
Em terrenos doados pela Camara Municipal de

Uberabinha, o Estado iniciou a fundaçSo de urn cam-
p0 de experiencii desta cultura, tendo siclo para elle
remettidas as machinas necessarias.

Foi encarregado da sua direcção urn technico do
s e rvico anibulante. e. til ai Q tarde, urn funccionario do
Servico do Alodão do UovernO Federal.

Pelo accordo d: 16 de Agosto de 1924, entrou o
Estado em entendiniento corn a União, para 0 fim de
Oar rnaior expansao ao serviço. Ficou estabelecido
que o (joverno Federal installaria e custearia uma es-
tacAo eperirnental e duas fazendas de sementes, en-
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carregando-se ainda de dar combate a lagarta rosa-
da, fiscalizar descaroçadores, usinas e prensas de al-
godao, fazer a repressão das fraudes no cornrnercio
desta especialidade, divulgar os padrOes officiaes de
classificacão e organizar a estatistica da produccão,
commercio e industria algodoeira.

Além dessas obrigacoes, assurniu tambem a de
concorrer, annualmente, corn a quantia de 100:000$
para a rnanutenção do serviço, cabendo ao Estado de
Minas contribuir corn egual quantia para o seu custeio.

No segundo sernestre do anno passado, foi requi-
stada a quantia de 50:000$000, que ao Estado cabia
pagar, e, no principio do corrente anno, fez-se requisi-
ção de egual importancia.

0 Estado näo sO tern cumprido pontualmente os
seus compromissos, corno ainda os ultrapassou, ad-
quirindo por 80:000$000 parte da fazenda "Sacco
dos Veados", ern Sete Lagoas, e entregando-a ao
(ioverno Federal para a fundação de urn carnpo de
sernentes. A isso foi levado, não cornpellido por qual-
quer csposicão ou obrigacäo do convenio, mas corn a
major espontancidade, tao sOrnente inspirado pelo de-.
sejo de favorecer o desenvolvirnento de serviço de
tanta relevancia.

Está o Uoverno Federal procedendo a montagem
e installação do Campo de Experiencias de Uberabi-
nha e da Fazenda de Sementes de Sete Lagoas.

A cultura nesta ultima bern justificou o sacrificio
feito; o Sr. ministro Calmon na sua recente visita ao
Estado teve opportunidade de adrnirar a belleza do
referido algodoal.

CAMPO DE SEMENTES

Em terrenos que o Estado se compromettera a
doar a União creou o Governo Federal, pelo dec. n.
15.888, de 5 de Dezembro de 1922, urn carnpo de
sementes em Rio Branco.

Depois de examinadas diversas propriedades
agricolas por funccionarios federaes e estaduaes, foi
escothida e adquirida urna parte da fazenda denorni-
nada Boa Vista.

\Terificando-se mais tarde lnão ser sufficiente a
area adquirida para o perfeito e completo funcciona-
mento do campo, o Estado no vivo ernpenho de vel-o
installado convenientemente, corn todos os recursos
necessarios a sua malor 0ficiencia, afirn de que pu-
desse prestar os beneficios da produccão, em abun-
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dancia, de boas sementes seleccionadas, depois de
longas e demoradas negociacoes corn o proprietario
das terras restantes - conseguiu chegar a urn accor-
do, adquirindo, por escriptura de 16 de Junho de
1924, mais 25 alqueires de 80 x 80 braças, os quaes
perfizeralTi, corn os comprados anteriormente, a area
total do 40 alqueires. Os technicos incumbidos de es-
tudar a questão julgaram-n'os sufficientes.

Pela escriptura de 22 de Outubro do rnesrno an-
no, procedeu-se a transferencia da propriedade, do
immovel a União corn a clausula de voltar ella ao do-
minio do Estado no caso da extincçao do estabeleci-
nento federal.

Em Maio deste anno, o sr. Ministro da Agricultu-
ra pediti a transferencia do Campo dc Sementes para
i fazenda da "Gineta", no municipo de Sete Lagoas.
o deliberou fundar urn do sementes de algodão nas
terras doadas em Rio Branco. Tornaram-se effecti-
vas as inedidas alvitradas, com a expeclição de porta-
rias pe!o Minisrerio (Ia Agricultura, a 6 (0 Junho
deste anno.

CA1PO DE F(JMO

Estabelecido na fazenda do dr. Levindo Coelho,
em Ligacao, esse campo se destina ao ensino dos pro--
ccssos modernos da cultura do fumo, do seu prepa-
ro em foihas e da produccao do boas sementes.

Tern sido administrado por pessoas pagas polo
Estado.

Acha-se appareihado corn uina estufa para sec-
cacao do fumo, mandada construir polo governo, e
dispOe dos machinas agricolas necessarias, forneci-
das tambern por este.

Plantaram-se, em 1924, 20.000 ps dasvane--
dades Kentucky, Virginia Aniarello e Virginia e am-
cia urna pequena porcäo da qualidade denorninada
Herzegovina.

Sementes e culturas forarn, a principio, muito
prejuciicadas pelas chuvas excessivas e, mais tare,
ror forte sccca, rcdnzindo-e por isso 'a produccão a
I-ni qt!into da lahitual, tendo, entretanto, sido horn o
p roducto obtido.

Procedeu--se corn born resultado a experiencia;
abricaço de rape e de pó insecticida corn os re-

sicljis de follias e tabs

P
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J a se tern feito sentir a acção proveitosa do
Campo, pois, varios cultivadores de fumo da zona
estâo obtendo optinlo resultado corn a adopção dos
seus processoS culturaeS.

Polo Estado foi despendido corn o Campo de Li-
gacão, em 1924, a importancia de 7:200$000; neste
anno a despesa jà e de 3:456$000.

ENS/NO AGRICOLA

Este ensino, ao qual se vem procurando dar a
major expansão, é ministrado em numerosos estabele-
cimentos, uns mantidos pelo Estado e outros devidos
A iniciativa particular.

E' feito, actualmente, na "Escola de Agrorto-
mia", desta Capital, e na "Escola Agricola", de La-
Was, ambas fundadas por sociedades particulares
bern como nas Escolas "D. Bosco", rnantidas em Ca-
choeira do Campo pela CongregacSo Salesiana, e 0
primario nos institutos e aprendizados officiaes, nos
nurneroos collegios particulares, alginis dos quaes
subvencionados pelo Estado, e pelos niestres de cul-
tura ambulartes.

Conto que se inaugure no proximo anno a Esco-
Ia Superior de Agricultura e Veterinaria. em Viçosa,
estabelecimento verdadeiramente modelat e que estã
destinado a ser o centro do serviço de ensino agrico-
Ia no Estado.

INSTITUTOS

Tres são Os institutos profissionaes existentes no
Estado: o "Joao Pinheiro", sito nesta Capital; o "D.
Bosco", em Itajubá, e o "Bueno Brandão", em Mar
de Hespanha.

Instituto "Joao Pinliciro: - Este Instituto, 0
mais antigo dos estabelecitnentos de ensino agricola
niantidos pelo Estado, em virtude da ampiiacão feita
ern 1923, comporta 120 educandos e já tern prepara-
do para a vida mais dc urna centena de menores des-
providos de recursos. Vae passar agora por nova re-
forma, que restabelecerá o seu antigo piano de ensi-
no, por se ter verificado que a suppressão das offici-
nas não deu bons resultados.

Em estabelecimentos corno esse, situado nas
proximidades de centros urbanos, em zonas onde é
pequena a actividade agricola, a experiencia tern mos-
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trado que o ensino deve ser tarnbem de officios, pois
os internados, em sua quasi totaiidade oriundos das
cidades, para ellas voitarn urna vez concluida a
aprendizagem.

Vão ser montadas 4 ou 5 officinas, das quaes, 2,
as de sapataria e ferraria, nestes proximos dias, pro-
visoriamente.

Esse instituto, no ultimo exercicio, foi beneficia-
do corn varios meihoramentos que importarain ciii
10:699$700. Corn o seu custeio despenderarn-se...
117:988$294, tendo a renda do estabelecimento attin-
gido a quantia de 7:389$320.

Da União recebeu o Instituto "Joao Pinheiro",
de quotas lotericas relativas ao periodo decorrido do
2° semestre de 1919 ao 1 . 0 semestre de 1924, a im-
portancia de 39:145$900.

No decurso do anno de 1924 foram internados
42 nienores e excluidos 32, sendo 19 por conclusão de
tempo.

Instituto "D. Bosco": - E' urn estabercimento
modeiar no seu genero e póde receber 60 educandos.

Possue 5 officinas, dirigidas por mestres corn-
petentes, das quaes tern sahido educandos perfeita-
rnente hahilitados e que encontrarn logo collocação
ern officinas particulares.

Corn a sua manutencão em 1924 foram despen-
didos 68:550$000. Esse estabeiecimento recebeu do
Governo Federal a iniportancia de 10:433$400, de
quotas lotericas que Me couberarn, relativas ao pe-
riodo de 1919 a 1924.

Durante o anno forani alli internados 11 meno-
res e excluidos 3.

As companhias de seguros em que esteve segu-
rado o instituto indemnizaram os damnos avaiiados
em 51:442$000, provenientes de incendio, que, dcvi-
do a urn curto circuito na installacao electrica, irrorn-
peu em 1923 no predio da enfermaria e da rouparia.

Instituto "Bueno Brandão": - Ainda é de 45
menores a Iotaçao deste instituto; mas, corn as obras
que alii se executam e que se achain em vias de con-
ciusão, será aquelia cifra eievada a 60.

Corn esse instituto, em 1924, despenderarn-se
70:510$588 (custeio), além de 3:152$000, gastos
corn alguns melhoramentos.
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Intcrnarani-se 22 menores durante o anno e ex-
cluiram-se 16, sendo 1 por conclusão de tempo.

APRENDIZADOS

0 Estado mantérn tres aprendizados para a in-
sfruccão de menores desamparados: o "Borges Sam-
paio", em Uberaba; o "José Gonçalves", em Ouro
Fino; e o "Barâo de Carnargos", em Ouro Preto.
Subvenciona corn 7:200$000 o aprendizado "Carlos
Prates", fundado pelos frades capuchinhos de Itam-
hacury. onde rnantém urn mestre de cultura e urn au-
xiliar deste.

A/?rendizado "Borges Sampaio": - Situado em
centro de intensa vida rural, este apreridizado está
destinado a prestar grandes servicos, influindo pode-
rosarnente no meihorarnento dos processos de explo-
ração agricola.

As suas installacöes foram, ha pouco, inteira-
monte reformadas e arnpliadas, tendo-se feito divei--
sas cotrucçöes novas e meihorado as já existentes.
Despenderarn-se corn esses servicos cerca de......
40:000$000.

Visitando o estabelecimento pouco antes de as-
suniir o governo, verifiauei que, apesar dos ultimo,;
melhorarnentos, as install açôes ainda erarn deficien-
tes, o rnandei. por isso, orçar outras obras que me
parecerarn necessarias para augrnenfar o nurnero do
internados, como a construcção de tima casa para. o
Director, que acttialmente occupa urna parte do pavi-
IhSo destinado aos aprendizes, de uma outra para o
professor prirnario, arnpliacSo do pavilh5o principal,
para conter 70 educandos e outras pequenas obras
em algumas das installaçôes existentes, irnnortaedo
tudo em 57:355$01 1.

Esses meihorarnentos já tiverarn inicio do exocn-
cão por urn enenheiro de obras publicas do Estado

Corn o custeio do estabelecirnento despenderarn-
so, no anno passado, 41:093$300

Aprendizado "José Goncalves" - Este aprcidi-.
zado. aue fe rn locaco para 45 nienores, despcniei;
no ci'cteio 42:848$256.

Em 1924 foram nelle internados 24 rnenores e
exclt'idos 6.

Aprendizado "Baräo do Camargos: - Em vista
da acquisição de urna chacara, a elle annexada e quo

custou 9:000$000, este aprendizado comporta actual-
monte 50 menores. Corn os trabalhos de adaptação
desse immovel despenderarn-se 12:000$000.

A cultiira do chá, especialidade do estabeIec-
mento, já está niuito desenvolvida e conta cerca de
150.000 pés de variedades muito estimadas.

JA rendeu este estabelecimento no anno de 1924
quafitia do 6:000$000, tendo-se despendido corn a

sua manuten çSo 34:864$657.
A 31 de Dezembro de 1924 existiam internadc;s

alli apenas 24 menores, nurnero agora elevado a 47.
Aprendizado "Carlos Prates": - Corn este es-

tabelecirnento o Estado, alérn da subvenção do .
7:2005000, despencleu em 1924 a importancia ci"
3:740$000 corn cliversos rnelhorarnentos e forneceu-
Ilic taiiihcrn a!gurnas rnachinas agricolas.

FAZENDA MODEL 0 DA GAMELLEIRA

I)as fazendas-rnodelo fundadas até41908, se,

existe hole a da "Garnelleira", que tern prestado bons
scrvicos, funccionando corno escola agricola pratica
para os Javradores que queirarn meihorar os seus co-
nhecirnentos de agricultura rnoderna.

Prepara tambern sernentes seleccionadas, para 0
pue possue uma grande machina classificadora, e
fornece porcos de raca, por precos baixos, aos cria-
dores do Estado, alérn do ser o centro do nosso ser-
viço de nonta.

Nos seus campos de culfura trabaiham, me-
diante niodico salario, Os educandos do Instituto
"JoSo Pinheiro."

Produziu no anno passado a renda do .....
12:071$700, tendo sido de 33:276$000 a despesa
coin a sua rnanutenção.

Fazenda "Diniz": Essa fazenda. sita na es-
tacão Larnoimier, E. F. Oeste de Minas, está sendo
convenienternente cuidada e possue já regular quanti-
dade de mudas de essencias florestaes e de arvores
friicfiferas, aléni 'da cultura de cereaes, hortaliças,
etc., intensificada por seu encarregado.

Esse fimccionario tambem tern prestado servi-
cos veterinarios aos fazerideiros do rntinirpio.

A sun rnani'tençSo em 1924 importou em .....
15:781$550.

I
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ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA E 1/E-
TERINARIA

Estão muito adeantadas as obras de constru-
ccão da Escola Superior de Agricultura e Vderina-
na. Concluiram-se o edificio principal e diversos
abrigos para machinas, caniara de expurgo, semen-
teira, secção de horticultura, pocilga, secção de ye-
terinaria, de meteorologia e de pecuaria, cocheira, se-
ccão de viveiros de plantas, secção de agronomia
etc.

0 campo de experiencia já está funccionando
ha 2 annos e nelle tern siclo feitas observacöes e estu-
dos interessantes sobre diversas culturas, algumas
das quaes pretendo introcluzir no Estado.

Continia a exercer as 'funcçöes de director da
Escola o dr. Peter Henry Rolls, competente profis-
sional que, de accordo corn o contracto celebrado a
28 de Marco de 1921, se ausentou por tres mezes,
deixandcorno substituto o dr. J . C. Bello Lisbôa,
one dirige as obras de construcção do edificio.

Reconhecendo o governo do Estado as habilita-
cOes do dr. Rolfs e a sua dedicação a Escola, ren;-
you, por ado de 29 de Outubro de 1924, o contracto
corn o rnesrno, ate 31 de Dezembro de 1928.

ESTABELECIMENTOS SUB VENCJONAD 'S

Forani subvencionados pelo Estaclo, no exerci-
cio de 1924, o seguintes estahelecirnentos, de accor-
do corn as respectivas dotaçôes orçamentarias.

Escola de Engenharia desta Capital
50:000$000; Instituto de Chirnica, 50:000$0000 Insti-
tLlto Electrotechnico e Mecanico de ltajubá.....
35:000$000; Escola "D. Bosco", de Cachoeira do
Canino. 15:000$000; Escola de Agronornia de La-
vras, 10:000$000; Escola Mineira de Agronornia e
Tcterinania, 10:000$000; Aprendizado Agricola Leo-

po 1 dinense, 3:600$000; e Collegio Agricola "São
Francisco", de Conceic50, 3:600$000.

lcola de Engenharia e Instituto de Chimica, di
Canita - A Escola de Engenharia funccionou ior
rnalrnente em 1924, mantendo os cursos de engenha-
na civil, chimica industrial, rnecanica pratica e ari-
mensura. Os alurnnos gra'.iitos por conta do Estado
foram em numero de 10.
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Instituto Electrotec/inico, de Jtajubd: - Tam-
born este instituto funccionOu regularinente, corn a
Li latricula de 46 alumnos.

0 predio em Clue funccona foi augmentado de
urn pavuhã.o corn duas salas, onde deverao ser instal-
ados o laboratorio hydro-electrico e de mecanica ap-
plicada.

Escola 'D. Bosco": - Este estabelecimento, Si-

tu ern Cachoeira do Campo, ruantérn 20 alumnos ma-
triculados gratuitarnente por indicaçao do Estado.

Escola de AgronomEa, de Lairas: - Foram em
uonero de 18 os alumnos matriculados em 1924,
dos quaes 10 por conta do Estado. Concluirarn 0

curso 3 alumnos. Foram introduzidos varios meiho-
rjnOntos nesta Escola, cujo curso agro-pecuariu tern
sido ministrado coni demonstraçoes praticas no cam-
p (,, de cultura e corn as criaçöes existentes na lazenda
0) estabelecimento.

Escola Mineira de Agronomia :e Veterinaria: -
Fassou a thnccionar em predio proprio esPA Escola
Lulas aulas sOmente puderam ter inicio, em 1924. a
20 de Maio. 1nscrevrarn-se 122 alurnnos, dos quaes
W por conta do Estado. De accordo corn o que re-
SU1VCU a Congregacao, os cursos de agrononlia e de
voterinaria, Clue cram de 3 annos cada urn, passararn

ocr feitos em 4 annos.
Aprendizado Agricola Leo poldinense: - Este

aprendizado foi inspeccionado por urn funccionario
da Secretaria da Agricultura, que verificou o seu re-
gular funccionarnento. A Iotaçao é para 25 alumnos
Q o estado sanitario em 1924 foi optimo. Da inspe-
cçio, que se impressionou bern corn o que viu no es-
tabelecirnento, verificou-se ser sadia a alirnentacao
dada aos menores. 0 ensino, quer eleinentar, quer
agricola, C ministrado corn regulanidade.

Collegio Agricola S. Francisco: - Ministra en-
sino agricola primario e possue bons canipos de de-
monstração, mantendo grande numero de alumnos
gratuitos.

ENS/NO AMBULANTE AGRO-PECUARIO

0 ensino ambulante agro-pecuaria, em 1924. foi
ninisirado aos lavradores e criadores por 16 mestres
de cultura e 5 auxiliares, os quaes, de accordo corn as
disposicñes regiilamentares, fizeram 335 visitas a
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244 estabelecimentoS agricolas e pastoris de 34 mu-
nicipios do Estado.

Alérn dessas visitas, em que aos fazendeiros fo-
ram dadps ensinamentoS dos processos mais adeanta-
dos da agricultura e da pecuaria e em quo se fizernn
deuionstracOes praticas do emprego de machinas
agricolas pelo cultivo, nas propriedades percorridas
da area total de 3.900.000 metros quadrados, os fun-
ccionarios do serviço ainda responderam as consultas
que ihes foram dirigidas,colligirarn dados estatisticoss
reunirarn arnostras para organizacao do rnostruariO
do Estado na Exposicão de Bruxellas, fizerarn servi-
co de defesa agricola e estabe1ecrarn oito campos de
cooperacão para cultura de cereaes, café, cacau. man-
dioca e algodao.

Desses campos, aos quaes o Estado, alérn da di-
reccão technica, ainda fornece machinas agricolas,
senientes, adubos e insecticidas, auferern os Iavrado-
res as vantagells decorrentes de urna demonstração
cornplet e concludente, procedida nos proprios ter-
renos, não se levaudo em conta cs lucros obtidos corn
os productos coihidos.

As despesas corn o serviço ambulante attingi-
ram, em 1924, a importancia de 94:506$439.

Nos cinco prirneiros niezes deste anno foram
feitas, em 13 rnuriicipios, 65 visitas a estabelecinen-
tos ruraes, trabaiho executado por 9 mestres de ctii..
tura e 3 auxiliares, que fizerarn dernonstraçöes pra-
ticas corn machinas agricolas na area total de .....
385.000 metros quadrados. A despesa neste periodo
foi de 24:388$650.

IMMIGRA cÁo

Urn dos serviços quo tenciono deixar organiza-
do em bases simples, praticas e perfeitamente exequi-
veis, é o de introduccão de trabaihadores nacionas
e extrangeiros, quo procurern nosso Estado para fi-
xar residencia, principalmente em colonias e fazeii-
das.

0 novo Regulamento de Imrnigracao, prestes a
ser publicado, vem satisfazer, segundo supponho,
exigencias inadiaveis que o accentuado progresso do
Estado está ha muito reclamando.

E' conhecida a falta de bracos para a lavotira,
e as industrias, em pleno periodo de expansao, nem
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empre encontrarn operarios na medida de suas ne-
cessidades.

Além do encaminhamento da corrente immigra-
toria para riosso territorio, cogita o novo regulanien-
to das garanhias devidas a patroes e operarios, na
parte referente a disciplina e locacão aos servicos
destes ultirnos, 0 que, como espero, ha de correspOn-
der a espectativa de quantos, constanternente, recla-
mam contra essa lacuna da legislacao actual.

Questiona-se si é necessaria e util a irnrnigracão
e que raças devem ser preferidas.

Estabeleçamos antes de tudo uma premissa quo
ninguem pOde contestar e é indispensavel ao racio-
cinjo.

A questao da emigracão para os paizes super- '
povoados ou onde ha o desequilibrio da produccao e
do cousuillo, e a questao da irnmigracão para os pai-.
zcs de grande area territorial e pequena densidade
dcinographica - são na sua essencia duasuestOes
econoinicas, e, portanto, de interesse legitinio e reci-

oco.
As phantasias territoristas de Malthus desappa-.

reccilaill coin simples distribuição geographica da p0-
pulacao do globo.

Si a Irianda tinha em 1840 8.155.000 habitan-
tes e no anno de 1886 estava reduzida a 4.887.000
-- sabe-se que houve sempre excesso de nascimen-
los sobre obitos inaquelle paiz e que os milhöes de ir-
landezes que deixaram a Irlanda fazem parte da inas-
sa imponente dos 34 milhöes de iinmigrantes que de
1820 a 1920 tinham entrado nos Estados Unidos.
Dc 1837 a 1876 8 milhöes de inglezes se removeram
para os Estados Unidos e para a Australia. Os eco-
nomistas avaliavam então cada immigrante para o
paiz que o recebia, em 175 libras esterlinas - valor
de sua creação, educacão e capacidade, bern como do
stock de ;roupas, dinheiro e mercadorias que trazia
comsigo. Em 40 annos a Inglaterra contribuiu assim
(Yves Guyot) corn 3 bilhOes de francos para o pro-
gresso da America do Norte e da Australia.

Aquella avaliação de 175 libras é do Economist,
mas G. Daubés avalia urn irnmigrante adulto e de
boa saude em 8.000 francos no minimo e os amen-
canos chegam a elevar o algarismo a 12 contos na
actualidade.
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Os Estados Unidos da America do Norte dâo
justarnente o exemplo mais frisante do que vale pa-
ra urn paiz a immigracão ou o affluxo das ondas hu-
nanas. Sua produccão industrial subiu de pouco
inais de urn bilhão de idollars em 1849 e 62 bilhOes e
incio em 1919.

A massa operaria passa de urn rnilhão de ho-
tnns em 1860 e a niais de 10 milhöes em 1919.

A pioduccão agricola cresceu em proporcao aiii-
da mais avantajada e as 6.448.343 ilazendas amen-
canas são a base indestructivel da economia do paiz.

propriedade global dos agricultores é avaliada em
78 billiOes de dollars. Algurnas coiheitas como a do
a!godão attingern a valor annual superior a urn bilhão
dc dollars. A agricultura emprega urn quarto da p0-

pulaç5o - e "o augmento no valor da propriedade
agricola de 1900 a 1910 e egual ao augmento total
dcsde que Colombo desernbarcou neste ]ado do Atlan-
tico."	 ,

As estatis1cas americanas feitas corn rigor des-
de 1820 rnosti'n annos corno o de 1882 corn a entra-
da de 789. 00.) ;mmigrantes.

aA media onual ate 1894 e de 500.000 e no pe-.
riodo de 1910 a 1914 approxima-se de urn rnilhão.

Nacão fori;idavel, constituida em pouco mais de
urn seculo pelo accurnulo de correntes humanas nurn
territorio egual ao do Brasil e ahi fundidas e arnalga-
madas no trabalho, os Estados Unidos tern hoje 6 010

da população total do mundo, porem possuem niais
de nietade da rCde ferroviaria universal, 80 OjO dos
automoveis de todo o globo, e contribuern corn 43
da producçao do carvão, 54 oo da do ferro, 64 oo (1;1
do aço, 49 da do cobre, 64 OjO da de petroleo, 69 010

da de algodão e 52 olo da de madeira em todo o or-
be. 0 coinnicrcio externo, que foi de 7 bilhöes de dol-
lars em 1923, representa apenas 15 Ojo do comrnercio
interno.

Esses algarismos niostrarn o crescimento geo-
metrico dos fructos do esforco humano.

Eis ahi provado por factos o principio economi-
co de que "o augmento da populacao impulsiona o
progresso de todo e qualquer povo que se nao aban-
dona a resignacão passiva corno o hindu'. A lucta pe-
Ia existencia é mais ardente, o hornem faz mais esfor-
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ços, desenvolve 0 seu poder e capacidade de crear
utilidades." (Yves Guyot).

Parece, portanto, que indagar si - para
o Brasil corn 8 e rneio milhöes de kilometros
quadrados, todos habitaveis graças ao progresso da
hygiene nioderna, e apenas 32 milhöes de habitantes,
quando comporta folgadarnente 150 - a imrnigracao
extrangeira é necessaria e util - e por que? - equi-
vale a perquirir si precisamos do capital humano para
accelerar 0 augmento da nossa riqueza, OU Si convem
dispensal-o.

A resposta é imphicita: a immigração extrangeira
não e apenas util, é necessaria e indispensavel ao Bra-
sil, para impulsionar o sen progresso economico pelo
augmento mais rapido e intenso dos valores produzi-
dos.

Si não mente o truismo economico que exige
terra, capital e trabalho para creação da riqueza, o in-.
teresse legitimo dos paizes de imrnigracao como o
Brasil consiSte em facilitar por todos os meiw a en-
tiada para seu ternitonio, de hornens validos que ahi
se fixem, capazes de frabalhar e produzir.

Aimmigraçao não deve ser meramente esponta-
nea. Si é urn interesse economico, muito acertado an-
don o legislador constituinte quando incumbiu •ao
Congresso Nacional (art. 35, n. 2, da Constituiçao
brasileira) "anirnar a immigraçao".

Deve animal-a por todos os modos efficientes,
praticos e de resultados immediatos, lirnitada apenas
a sua iniciativa pelos recursos financeiros que for
possivel destinar ao serviço.

O critenio economico adoptado para julgar das
vantagens da immigraçao exclue, pelo menos durante
certo tempo, a questão de ragas. Todo homem valido
capaz de se fixar no Brasil e ahi trabalhar e produzir
deve ser julgado urn elemento economico de valor re-
lativo. 0 Brasil soffre de profunda anemia economi-
ca e financeira. Pelo menos ate reparal-a completa-
mente e consoljdar uma situacão de prosperidacle
tranquilla, é inopportuno e talvez prejudicial recusar
qualquer cooperaçao, por minima que seja.

Näo ha nenhurna zona no nosso paiz que o bran-
cc não possa liabitar utilmente.

O inglez supporta a India e o hollandez Java.
Nada temos que se approxinle dessas regiöes do
mundo.

A. C.-1l
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Oswaldo Cruz, tendo percorrido e estudado 0
valle amazonico, declarou que elle seria saneado quan-
do o governo federal o deliberasse e agisse.

E deixou-nos discipulos capazes de cumprir a
sua pro rnessa.

'i'omadas as providencias indispensaveis para
evitar a formação de. kistos ethnicos na nossa nacio-
nalidade, isto e, garantida por medidas seguras a as-
similação do immigrante extrangeiro pela raça brasi-
leira em formacão, evitados os agrupamentos impor-
tantes de uma mesma raça em certos pontos do paiz,
quer me parecer que qualquer trabaihador valido e
são, aqui fixado, representa urn elemento de nielhoria
economica.

Ja daqui se deprehende que pOde e deve haver
preferencias em m'ateria de immigração.

As racas brancas mais approxirnadas do nosso
typo são por todas as condiçOes biologicas, sociaes e
ate de religião - as mais assimilaveis pelo Brasil.
Economica e politicarnente e acertado anirnar a immi-
gracão lellas aqui, de preferencia a outras racas
uispares.

As questoes de eugenia e de cruzarnentos huma-
nos devem ser estudadas a luz dos factos, corn o re-
torço cia experiencia e de observacão acuracla e pa-
ciente.

0 nosso iteresse economicO nos aconseiha ac-
ceitar todos os 4e sejarn capazes de trabaihar; o nos-
so interesse politico nos leva a preferir os mais facil-
inente assimilaveis.

Animar a immigracão sem exciusivismos discu-
tiveis ou, pelo menus, anti-economicoS no momento;
preterir na applicacão dos auxilios e favores as raças
inais approximadas cia nossa - eis o que me parece
seria a melhor orientacão administrativa.

Emquarito se opera o resurgimento economico
o financeiro que deve ser a nossa preoccupacãO ma-
xima, podem ser observados attenta e cuidadosamente
os fructos de uma politica imniigratOria assirn orien-
tada num sentida opportunista.

As conclusOes desse estudo baseado na observa-
cao e na experiencia poderão levar futuramente o Bra-
sil a limitar e ate a prohibir, exercendo urn simples
acto de soberania, a entrada de taes ou quaes ele-
mentos ethnicos no territorio nacional. Será sempre
o seu interesse legitimo que o levará a assim agir.

Nern a isso se oppôe, como querem alguns inter-
pretes apressados, o paragrapho 10, do art.. 72, da
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Constituição, que permitte em tempo de paz qualquer
entrar em territorio nacional ou delle sahir corn a sua
fortuna e bens, quando e como ihe convier, indepen-
dente de passaporte.

Porque essa concessão, que faz parte de urn arti-
go, do qua] C paragrapho, está subordinada ao prin-
cipio estabelecido anteriormente corn rneridiana cla-
reza:

"A Constituiçao assegura a brasileiros e a extran-
eiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direi-

tos concernentes a liberdade, a segurança individual e
A propriedade nos termos seguintes:" (Art. 72 da
Constituicao).

E' preciso ainda accrescentar - a proposito de
urn conceito já enunciado, mas não desenvolvido -
que sO se pOde attribuir valor economico definitivo e
apreciavel ao immigrante fixado ao sOlo.

Não e sO, corno dizia o grande Avellaneda, a inte-
gração da personalidade pela propriedade e o termo
ua peregrinação através do mundo - é tambem a so-
lidarização do immigrante corn os interesses 'o paiz
ciue adoptou para segunda patria.

As maltas de simples trabalhadores volantes, quo
vCm, ganham salario e se vão, seriam comparaveis,
sein intençao pejorativa e apenas como simile econo-
mico, as nuvens de gafanhotos que pousam para devo-
rar e não deixain - Id de onde levantari, o vôo -
mnais quo urn ligeiro adubo.

Não se pOde evitar totalrnente o refluxo da cor-
rente hurnana; mas é necessario reduzir ao minimo 0
prejuizo que die representa.

Quanto ao trabaihador nacional, pOde-se affir-
mar quo a sua decantada indolencia C urna lenda des-
truicia. DC-se-lhe saOde - e Minas accentOa cada
vez inais a sua acçao administrativa nesse sentido
pela anipliacão dos serviços de hygiene e combate a
opilação, febres, etc.; dC-se-lhe rudimentar instru-
cção indispensavel - e Minas muitiplica as escolas e
aperfeiçOa a efficiencia dos methodos de ensino pri-
mario; dC-se-ihe viacão e facilidade de transporte -
e Minas rasga estradas em todos os sentidos - e te-
remos no trabaihador nacional urn factor economico
tie prirneirissirna ordem.

Cornpietar-se-á a sua efficiencia de productor, fa-
cilitando-Ihe tanto ou mais do que ao immigrante ex-
tangeiro a acquisição da terra para trabaihar. Sim-
pies justica, porque a terra brasileira ao brasileiro
deve caber, antes de a mais ninguem. Resoiuçao
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pratica e completa de outros problemas de trabatho
- como a alliciani'ento - porque o proprietario não
deixa a sua propriedade, para ir trabaihar longe. Me-
nos de 700 mil proprietarios indicam em todo a Bra-
sil o censo de 1920. Basta relancear Os olhos pela
mesma estatistica quanto a populacão e ver que ha
niithöes de honiens entre 18 e 45 annos, para concluir
que alguns milhöes de brasileiros podem se tornar
proprietariOs de terra brasileira.

Nenhurna manifesth.ção de nacionalismo seria
mais sadia e legitima do que facilitar ao brasiteiro a
acquisicão da terra que possa cultivar.

Minas tein lei que manda dar ao cidadão brasilei-
ro (portanto ao iinrnigrante naturalizado) ate 50 he-
ctares de terras corn obrigacão de trato e cultura den-
tro de certo prazo e destinados a constituir patri-
mania ou bern de familia.

Falta ainda a lavoura e as industrias do nosso
paiz, para intensificar, meihorar e baratear a produ-
cção, aorganizacão indispensavel do credito, princi-
palmenTe co credito hypothecario amplo.

Procurei influir para que se alargasse este serviço
na carteira hypothecaria do Banco de Credito Real,
ha pouco remodelado.

DEPOSITO DE IMMIGRANTES

0 governo ja fez construir no bairro do Calafate
a Hospedaria de Immigrantes, edificio amplamente
ventilado, de linhas architectonicas sobrias e elegan-
tes, corn todas as condiçöes hygienicas. Sito nas pro-
ximidades das linhas da Estrada de Ferro Central e
da Oéste de Minas, e servido por bondes electricos,
offerece todas as facilidades e o conforto necessario
não so aos immigrantes como aos fazendeiros e in-
dustriaes que alli forern em busca de braços para as
suas industrias.

Essas obras, arcadas em 347:860$536, accusa-
ram a rnedição total de 367:699$794, tendo havido urn
accrescirno do valor de 1 9 : 83 9$258, de obras indis-
pensaveis. Mas, feito o abatimento proporcional, o
custo total da obra será apenas de 349:111$686.

Pela verba destinada ao custeio do serviço de im-
migracão, foram, em 1924, despendidos 534:844$848,
inclusive as 319:895$ 148, applicados na liquidacão de
desesas do serviço de colonização, a saber: corn a
hospedagern de immigrantes ern transito para as nu-
cleos coloniaes, 9:778$ 800 ; corn a assistencia medica
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a immigrantes, 4:782$200; corn a transporte de baga-
gens destes, 388$700; e corn o pagamento das obras
da Hospedaria, 231:679$500, tendo 200:000$000 cor-
rido pela verba propria e 31:679$500 pela de Expan-
são Economica.

Dados fornecidos pela Intendencia de Irnrnigra-
ção do Porto do Rio de Janeiro informam que o mo-
vimento irnmigratorio para este Estado, em 1924,
foi do total de 1.530  individuos, sendo 277 farnilias
corn 1 .106 pessoas e 424 avulsos.

Desses 1 .530 indivicluos, 1. 106 eram immigran-
tes, constituindo 226 farnilias, formadas de 913 pes-
soas, e 193 avulsos; 424 eram trabalhadores, consti-
tuindo 51 familias corn 193 pessoas e 231 avulsos,
considerando-se immigrantes as extrangeiros corn me-
nos de seis mezes de chegada ao paiz e trabaihadores
os individuos, embora extrangeiros, corn mais de
seis mezes de residencia no Brasil.

Urna parte desses irnmigrantes localizou-se em
nucleos coloniaes e outra parte ficou a pre;tar ser-
viços a industrias particulares.

COLONJZAAO
Julgo da major utilidade a disseminação de co-

lonias pelas differentes zonas do Estado e tenho em
vista fundar alguns desses nucleos a rnargem das vias
ferreas ou das vias navegaveis.

Para isso - não so mandei examinar as terras
que possam servir ao tim visado, coma tarnbern encar-
reguei o sr. Secretario da Agricultura de elaborar urn
nova regulamento mais liberal no tacante a auxiliar
as colonos, tendo-se em vista as condiçOes actuaes
da vida.

Toda a materia do regulamento anterior será
remodelada, tendo em vista introduzir as rnodificaçöes
aconseihadas pela pratica e adaptar as suas disposi-
cOes a legislacão civil vigente. Ha urn panto que re-
puto de excepcional relevancia na reforma projectada:
o auxilia do Estado para a retalhamento dos latifun-
dios e farniacão de nucleos coloniaes.

0 parcellamento das grandes fazendas C medida
que naa precisa ser esciarecida; tao pouco se justifica
permanecerem sem aproveitamento areas immensas de
terras de cultura corn prejuizo do seu proprietario,
cujos interesses, no casa, coincidam corn as do Esta-
do. Prornover e facilitar a creação de colonias por
meio da iniciativa particular serã, a meu ver, obra de
incalçuavel alcance economico para Minas.
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Corn effeito, a extraordinaria valorização das
terras, que acompanha a elevação de precos de todos
Os artigos do mercado, de certo modo tern impedido
ao governo a fundação de novos nucleos coloniaes.

As terras devolutas do Estado, que se extendem
numa area dilatadissima e ainda nao determinada de
modo positivo, nem sempre se prestarn para esse fim,
em virtuJe da sua distancia dos centros populosos,
pois, para a fundação de colonias se faz necessaria,
pelo menos, a satisfacão de quatro exigencias preci-
puas: 1)terra fertil; 2)boas aguadas; 3)proximidade
de via ferrea ou de rio navegavel; 4) mercado facil-
mente accessivel aos colonos.

Como acontece em quasi todo o paiz, Os terrenos
que se prestariam para isso, por se acharem nas pro-
ximidades de nucleos populosos, já se acham, em re-
gra, sob o dominio particular e Si, porventura, são
visaöos para o estabelecimento de urn nucleo colonial,
para logo se desperta a cobiça, ate então adorrnecida,
dos piprietarios, desejosos de colher nessa transacçäo
os proventos que não souberam tirar da cultura das
terras, at então abandonadas e egoisticamente es-
fereis.

Verifica-se, dest'arte, o que o dr. Paul Sorcs jai
havia previsto na sua Plataforma de candidato a pre-
sidencia do Estado: ser, talvez, preciso recirrer a
desapropriacão judicial, pois não se justifica. nein Sc

comprehende que extensos tratos de terras, de tamanha
überdade, continuem incultos corn prejuizo da econo-
mia publka, e ate mesmo, pode-se dizer, em detri-
menlo dos mesmos proprietaries.

Continuarn a se desenvolver normalmente os nu-
cleos coloniaes "Alvaro da Silveira", sito no munici-
pio de Pitanguy; "David Campista", no de Born Des-
pacilo; "Quidoval", em S. Domingos do Prata; "Fran-
cisco Sá", em Theophilo Ottoni; "Padre José Bento",
no de Pouso Alegre; e "Vaz de Mello", em Viçosa.

Não pararam as obras de fundação das colonias
"Padre José Bento", e "Francisco Sá", e iniciaram-se
as de unia colonia em terras da fazenda "Brucutü",
municipio de Santa Barbara.

Em virtude do decreto n. 6.624, de 16 de Junho
de 1924, foi declarada einancipada a colonia "Pe-
dro Toledo", sita no municipio de Tombos.

Além dessas, ainda existem no Estado os se-
guintes nucleos coloniaes, que em 1924, ja emanci-
pados, gosavam de existencia autonoma, subordina-
dos apenas as leis geraes do paiz: "Affonso Perna",
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"Carlos Prates", "Adalberto Ferraz", "Bias Fortes"
e "Americo Werneck", nos suburbios da Capital; "Ro-
drigo Silva", em Barbacena; "Nova Baden", em
Aguas Virtuosas; "Francisco Salles", em Pouso Ale-
gre; "Maria Custodia", em Sabara; "S. Joao d'El-
Pci", no municipio do mesmo nome; "Santa Maria",
em Cataguazes; "Barão de Ayuruoca", em Mar de
Hespanha; "Rio Doce", em Ponte Nova; "Constan-

em Leopoldina; "Itambacury" (colonia indige-
na), no municipio do mesmo nome; "Maj or Vieira",
em Cataguazes; "Conseiheiro Joaquim Delfino", em
Christina; "Wenceslau Braz", em Sete Lagoas; "Var-
gem Grande", em Bello Horizonte, e "Itajubá", no
municipio do mesmo nome.

Actualmente, portanto, corn a colonia "Pedro
Toledo", que se emancipou em 1924, existem no Es-
do 22 nucleos colon iaes já corn vida propria e em con-
diçôes de franca prosperidade, cada urn cellula-mater
talvez de tuturos centros populosos

Nas colonias em actividade, inclusive duas em
fundacao, onde já se acham localizadas muitas fami-
flas de colonos, a populacão era de 2.277 individuos,
no anno passado.

Existe ainda a populacão dos nucleos emancipa-
dos, cujo numero soniente em recenseamento espe-
cial poclerá ser determinado, uma vez que, cessada a
administração directa do Estado, não disponho de ele-
mentos seguros para o calculo. Póde-se, entretanto,
assegurar que o total dos habitantes dos nucleos
emancipados se eleva a mais dc 30.000 individuos,
pois sO Os do municipio de Itambacury attingem qua-
si essa cifra.

Foi estimada em 388:174$500 a produccao
agricola dos nucleos coloniaes em 1924.

A renda arrecadacla clurnte o anno nas colonias
em actividade e nas emancipadas "Pedro Toledo",
"Vargem Grand". "Major Vieira", "Constança",
"Rodrigo Silva". "Wenceslau Braz", "Conselheiro
joaciuim Delfino", "Barão de Avuruoca", "Francisco
Silles", "Nova Baden" e "Itanibacury", proveniente
do pagamento de prestaçOes de lots, taxas de bene-
ficiamento e de outras fontes, attingiu o total de
173:840$936.

Tendo sido de 124:258$123 a renda arreca-
dada em 1923. verifica-se o excesso de .........
49:582$813 sobre a do anno anterior.

Por portaria do sr. Secretario da Agricultura, a
vista dc pcdido de varios colonos que allegavam si-



ro-

170

tuaçào precaria e funclado em outras razOes justifi-
cativas da medida, foram os colonos, em 1924, dis-
pensados do pagarnento de porcentagern sobre co-
Iheitas, razão por que não foi maior a arrecadacao
de prestacOes de lotes.

Pela estatistica da produccao dos nucleos co-
loniaes apura-se que essa arrecadação poderia ter
quadruplicado si todos os colonos em boas condi-
çOes economicas houvessem pago espontaneamente
as suas porcentagens sobre coiheitas.

A despesa corn o serviço de colonização, pela
verba 20.a do orçamento para 1924, foi no total de
442:168$672, inclusive os vencirnentos de dois mes-
tres de cultura addidos a seccão de Colonização e
Trabaiho.

Mas, tendo corrido pela verba 19 a, consignação
C, sub-consignacao 6, das Tabellas explicativas do
orcarnento de 1924, a despesa de 319:985$148, corn
o custeio das obras de fundacão de uma colonia na
fazenda"Brucuti'i", corn as da fundacão da colonia
"Padre José Bento", por se ter exgottado a verba
propria, corn o adeantamento de 10:000$000 para as
obras da colonia "Alvaro da Silveira", e corn varias
outras epigraphes, verifica-se que o total despendido
corn o serviço de colonização, em 1924, foi de .
762:153$820.

Tendo siclo de 899:928$652 o dispendio total
com esse servico, em 1923, verifica-se que, no exerci-
cio de 1924, houve urn descrescimo de 137:774$832.

Nos primeiros cinco mezes de 1925 a despesa
corn os nucleos coloniaes attingiu o total de .....
188:4598217, ainda existindo na verba propria o sal-
do de 841:170$783.

As obras executadas nas colonias no decorrer
do anno proximo findo, foram as seguintes:

Colon/a "Alvaro da Silveira": - Construcção
dc 39.750 metros de estradas; construcção de 12
pontes e 35 bueiros: concluso da construcçâo das
casas dos lotes ns. 35 e 84; construcçao de 1.180
metros de valletas; aterro em cinco lagoas; fôrro em
if casas; assentamento de sanitarias; concerto do
engenho de canna; preparo de 79 hectares de terre-
no para plantacôes; assentamento de 2 porteiras;
construcção de 660 metros de cercas; nivelarnento e
levantarnento de secçöes transversaes de todas as
restantes picadas clas divisas de lotes da fazenda do
"Capào", para levantarnento das curvas de nivel.
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Colon/a "Francisco SO": - Adaptacão dos pre-
dios para casa da séde, da escola e do mestre de
cultura; construcção de 25 casas de colonos; idem,
de 7.500 metros de estradas; idem, de 35.000 metros
de tapurnes; 8 mil metros quadrados de roçadas e
derrubadas para 0 preparo de terras nos lotes.

Fazenda "Brucutii": - Reconstruccão de casa
destinada a séde da futura colonia; construcção de
20 casas de colonos e inicio de 9 outras, que fica-
ram concluidas nos primeiros mezes do anno corren-
te; construcção de 30 kilometros de cercas de arame
farpado; medicão da fazenda e sua divisão em lotes;
construccão de uma variante de 300 metros na estra-
da de Santa Barbara, corn urn córte em pedra; idem,
de 25 kilornetros de estrada; idem, de 10 pontilhöes;
idem, de 10 kilometros de linha telephonica e prepa-
ro de terras para culturas.

Além destas obras nas colonias em fundação,
foram executados pequenos serviços nas colonias ern
activiclade, como, na "David Campista", a limpeza
dc pasto da séde, construcção de cercas, aroncertos
na represa do corrego do rnoinho e no canal de irri-
gacão, concertos no telhado e na charniné da casa
do lote n. 26, e, na colonia "Guidoval", a montagem
de urn engenho "Stamatto" n. 23, para rnoagem da
canna, construccão de urn abrigo para o mesrno e
de outro para as machinas agricolas.

Ern Marco do • corrente anno, a administração
da E. F. ParacatCi foi auctorizada a proceder aos
concertos do preclio da sCde da colonia "David Cam-
pista" e a aclaptação de urna parte do mesmo para
escola, rnodificçöes essas que estão orçadas em
17:908$200. Taes obras estão em andarnento e den-
tro em breve devem estar concluidas.

TERRAS DEVOLUTAS

0 serviço de terras devolutas, que continuou a
reger-se pelo regulamento n. 4.496, de 5 de janei-
ro de 1916, corn as rnodificaçöes constantes do regu-
lamento promulgado pelo decreto n. 6.629, de 4
de Juiho do anno passado, tomou rnaior incremento,
justificando plenamente as alteraçôes introduzidas
no seu mecanismo administrativo.

Por este ultimo decreto, foram reorganizados
fodoS Os districtos de terras e creados mais dois: o
5•0, em Aymorés; e o 6. 0, em Jequitinhonha. Augmen-
tou-se de dois para quatro o numero de agrimensores
de carla districto e a carla urn deu-se ainda urn au-

7/
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xiliar-desenhista, para que no escriptorio tenham o
mais rapido andamento possivel o desenho das plan -
tas, as copias de memoriaes para os effeitos do re-
gistro Torrens, e todos as demais trabaihos technicos.

Para interessal-os mais -no l trabaiho, enibora
seja reconhecida a dedicação dos funccionarios do
Estado, foi concedida aos chefes de districtos e aos
agrimensores uma porcentagem além dos seus yen-
cimentos. Estes percebel-a-ão sobre a metragem
de caminharnento e aquelles sobre a area em hecta-
res que houver produzido no districto.

Assim estimulados, pois a vantagem pecuniaria
é proporcional ao trabalho produzido, as resultados
já se fizerarn sentir, como vereis:

Foram medidos durante o anno, nos seis distri-
ctos de terras, 753.375.500 metros quadrados de
terrenos devolutos, assim discriminados:

Districtos	 Area	 Despesa

I.'.	 .. . . .	 47.840.000	 26:507430

	

2.°.............100.000.000	 27:662$114

	

3• 0 150.000.000	 37:699748

	

4 • 0 136.756.280	 24:756$789

	

5,° ...........51.819.220	 32:173306

	

266.960.000	 44:956165

Totaes	 753.375.500m2 193:755$552

A media d-i despesa por metro quadrado foi de
$000,25, algaismo que dernonstra corn elaquencia a
vantagern das inedidas adoptadas e justifica a espe-
ranca de nielhores resultados.

Para accentuar estas consideraçoes, convem di-
zer que, anteriormente a 1923, a media das niediçöes
feitas pelos 4 districtos de terras, então existentes,
não excedia de 92.911.436 metros quadrados por
anno. Em 1923, intensificados os trabaihos. conse-
guiu.-se corn esses mesmos districtos urn total de
292. 152.409 metros quadrados, ou a media de
73.038.102,25 metros quadrados por districto, re-
sultado que já era bern satisfatorio em confronto
corn os dos annos anteriores. Em 1924, entretanto,
corno resultado pronhissor da reorganizaçSo do servi-
ço de terras, o total das mediçoes pelos seis distri-
ctos se eleva a 753.375.500 metros quadrados, cifra
que corresponde a muito mais do dobro da obtida
em 1923 e que, por districto, dá a media de .......
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125.562.583,33 metros quadrados, isto é, muito
mais da media produzida pelos quatro districtos de
terras em periodo anterior a 1923.

Ainda maior poderia ter sido esse rendimento
si não fosse a instabilidade do pessoal em alguns
districtos, manifestamente no I . 0 e no 5. 0, a que
inuito prejudicou a andarnento dos trabalhos.

Terras do Caparaó - Em rneiados de 1923,
mandou o governo, por uma cornmissão especial,
atacar os trabaihos de medição das terras devolu-
tas existentes na região da serra do CaparaO, para 0
fim de se localizarem por compra ao Estado as res-
pectivas posses.

Os trabaihos dessa commissão ficaram fermi-
nados em Janeiro do corrente anno, corn a medição
de 152.770.803 metros quadrados de terras devolu-
tas, divididas em 14 glebas, que comprehendem 129
posses.

A despesa feita corn essa medição irWzortou em
30:839$334.

Fazenda do Chumbo - Situada no municipio
de Patos, essa vasta fazenda, corn urna area calcula-
da em cerca de 20 leguas quadradas, pertencia a
União, que a transferiu ao Estado com a condição
de mandar este medil-a e dividil-a em lotes, para
venda aos respectivos occupantes.

Em Julho do anna passado foi organizada uma
cornrnissao, composta de urn engenheiro e tres agri-
mensores, devidamente apparelhados, a qual deu
inicio irnmediato aos trabaihos de dernarcacão e di-
visão do terreno.

Esses trabalhos continuam norrnalmente e corn
cues foi despendido, ate 31 de rnaio ultimo, o total
de 30:307$550.

Venda de terras em hasta publica - Annun-
dada par edital de 7 de Junho do anno proximo fin-
do, realizou-se a 8 de Setembro uma hasta publica
iara a venda de 215 totes de terras devolutas exis-
tentes nos municipios de Raul Soares, Rio Casca, S.
Domingos do Prata, Manhuassu', Manhumirim, Jose
Pedro, ItarnbacurY, Theophilo Ottoni, Caratinga,
Itanhomi, Aymorés, Peçanha e Jequitinhonha, ava-
liados no total de 331:400$000.

Foram apenas vendidos 99 lotes, sendo 78 por
prcfcreiicia legal, no valor dc 186:731$223, e 21 em
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Concorrencia publica, pela iniportancia de 	 .
36:199$799.

Depois de realizada a praça, de accordo corn
as disposiçoes do art. 33 do regulamento promul-
gado pelo dec. n. 4.496, de 1916, venderam-se mais
32 lotes, pela importancia total de 31:412$895.

Assim, dos 215 lotes constantes do edital de 7
de Junho, foram vendidos 131, que produziram uma
renda de 254:343$917.

Como legitima consequencia, já esperada, cia
reorganizacao dos districtos de terras, feita corn o
intuito de se intensificarem os traballios de medição,
vae-e desenvolvendo cons jde ravel mente o movimen-
to da venda de terrenos em liasta publica.

No primeiro trimestre deste anno já se annun-.
ciaram tres hastas publicas para a venda de 361 10-
tes, correspondentes a area total de 326.353.400
metros quadrados, no valor de 601:197$374.

A primeira dessas concorrencias, annunciada
por edit I, de 28 de Fevereiro passado e já realizada,
referiu-se a 202 lotes nos municipios de Theophilo
Ottoni e Itambacury, correspondentes a area total de
204.075. 192,50 metros quadrados, no valor de
343:1978285. Deu em resultado a venda de 107 lo-.
tes pela quantia de 238:211$317, senclo 88 por pre-
ferencia legal, no valor de 160 : 889$353, e 24 em
concorrencia publica, no valor de 77:322$024.

Da segunda hasta publica constam 97 lotes nos
municipios de Raul Soares, Rio Casca, S. Domin-
gos do Prata, Araguary, Ouro Preto, Manhuassu',
José Pedro, Carangola, Manhumirim, Jequitinhonha,
Ferros, Aymorés, e Peçanha, corn a area total de
89.678.208 metros quadrados, no valor de .......
155:643$442.

A terceira compreliende 62 lotes nos municipios
de Caratinga e Itanhomi, avaliados no total de
102:336$647.

Outras mais estâo sendo organizadas e ainda
este anno devem ser annunciadas.

Expedicão de titulos de terras - Ate 30 de
Maio rassado foram expedidos 470 titulos de pro-
priedade sobre terras devolutas, correspondentes a
Area total de 697.248.068 metros quadrados, no va-
lor .de 640:4878513, inclusive urn de legitimaçAo de
posse cia area de 942.000 metros quadrados e ou-
tro de concessão gratuita a Camara Municipal de
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Caratinga da area de 436.750 metros quadrados, na
séde do districto de Veadinho, para patrimonio des-
sa localidade, de accordo corn as disposicöes do de-
creto n. 5.644, de 12 de Maio de 1921.

Renda arrecadada - Proveniente da venda de
terras devolutas, foi arrecadada a importancia total
de 543:942$063 , sendo 316:444$437, renda do anno
passado, e 227:497$626, referente ao periodo decor-
rido de 1 de Janeiro a 13 de Junho do anno corrente.

Defesa de terras e mattas - Esteve esse servi-
ço a cargo de quatro fiscaes corn séde nas zonas
onde mais intenso é o conirnercio de madeiras.

Na região banhada pelo rio Doce ficaram dois,
corn séde em Aymorés e Figueiras, e outros dois lo-
calizaram-se em Theophilo Ottoni e na villa Raul
Soares.

São observados corn frequencia, pela fiscaliza-
çSo, casos de infracção do regulamento de terras
pela apropriacão illicita de madeiras em terrenos
devolutos e a invasão destes por intrusos.

A despeito de muito difficil a repressão de taes
abusos, tern os fiscaes, na medida de suas forças, agi-
do no empenho de reprimil-os.

Durante o anno de 1923 deu-se a apprehensão
de 176 metros cubicos de madeiras que, vendidos,
rencleram para os cofres do Estado a quantia de
8:615$360.

0 desenvolvimento do commercio de madeiras,
consequente cia crescente valorizacão desse produ-
cto, torna as mattas do Estado cada vez mais cobi-
çadas pelos invasores, impondo-se a necessidade de
intensificar o serviço de fiscalização.

Ainda é reduzido a numero de fiscaes, insuffi-
ciente para zelar e defender as terras e mattas publi-
cas das vastas e ricas regiöes do leste e do nordeste
do Estado. Pretendo, por isso, mandar adrnittir no
proximo anno mais dois desses fiscaes.

OBRAS PUBLICAS
0 incu antecessor, nas duas mensagens que te-

ye occasião de dirigir-vos, accentuou a insufficiencia
das verbas votadas nos exercicios de 1922 e 1923
para o .servico de obras publicas, em vista das "exi-
gencias sempre crescentes das diversas zonas do
Estado, que estão constantemente a reclamar a
construccão de pontes e de outras obras de utilicla-
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de publica, de inadiavel necessidade em vista do
grande surto de progresso que se nota em todos Os

ramos da actividade no Estado."
Nos poucos mezes do meu governo já pude ye-

rificar a justeza dessa observaçao, pois é realmente
notavel o vulto das obras autorizadas ate o primeiro
sernestre deste anno, todas ellas de incontestavel
necessidade e urgente realização, obras essas que
importam em 10.974:192$700 e assirn se discrirni-
nam: pontes, 6.870:260$900; edificios para fo-
rum, 486:250$600; edificios para cadeia.........
I .072:605$700; edificios para forum-cadeia.....
885:662$300; edificios para quartel, 487:960$100;
edificios da Capital, 418:763$000; pontos fiscaes,
13:834$900; edificios diversos, 739:455$200.

Por esses algarismos verifica-se que o service
de obras publicas, que ha menos de 10 annos con-
sumia uma verba inferior a 1.000:000$000, attingiu
agora o seu maximo desenvolvirnento e vae levando
os seus beneficios a todas as regiôes do Estado.

No xercicio de 1924 e no primeiro sernestre
este anno importararn em 4.624:295$400 os pa-.

gamentos das obras execufadas, sendo 2.700:000$
de verbas orçarnentarias do anno passado e ......
1.924:295$400 do credito supplementar aberto em
29 de L ezembro de 1923, pelo decreto n. 6.444, e
sO agora exgotfado. A importancia a se pagar de
obras ainda em execução será liquidada corn os re-
cursos orçamentarios do exercicio corrente, passan-
do, provavelmente, uma parte da despesa para o
exercicio proximo, pois nern todas as obras ficarão
concluidas neste anno.

Procurei interessar o povo na boa execução das
obras publicas, fiscalizando-as e trazendo-me avisos
contra os maus executores das mesmas.

Para isso dirigi urn appello aos meus concida-
dãos mineiros e os resultados nao se fizerarn espe-
rar. Tenho recebido cornrnunicaçOes e alvitres, a
que presto a major attenço.

E' este o appello:
"Meus concidadãos:
Ao incremento das rendas do Estado, como re-

sultado crescente das contribuiçoes do povo e como
dernonstraçao real da capacidade productiva das
suas diversas classes laboriosas, bern comprehen-
deis que deve corresponder o proposito, que anima
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O governo, de proporcionar aos habitantes de Mi-
nas Geraes boas escolas primarias, boas estradas
de rodagem, boas medidas de justica, de assistencia
e de hygiene, em proveito da populacão, por cuja
seguranca e direitos, por cuja saude e bem estar
cumpre ao Poder Publico velar ininterruptamente.

Para intensificar a missão educativa do Estado
e disserninar o ensino prirnario por todos os pontos
do nosso territorio, augmentando a matricula e a
necessaria frequencia, nas escolas publicas iso1ada:
e nos grupos escolares, ja sabeis tern sido tornadas
urnas quantas providencias legaes e administrativas,
que se me afiguram de resultado positivo para esse
fm, uma vez que está sendo conjugada a accão do
governo corn a preciosa collaboraçao dos Conseihos
e Caixas escolares, das Mães de Familia, dos Paro-
chos e de todos quantos em cada rnunicipio, em cada
localidade de Minas, desejarn realmente tornar profi-
cua a instrucção da infancia, nurn combate sem tre-
guas a praga social do anaiphabetismo, da qa1 que-
remos nos libertar.

Para segurança e policiamento do nosso territo-
rio, para defesa da liberdade e proteccao dos direitos
dos habitantes de Minas, e assirn tambem para corn-
hater as molestias e endernias, preservando as forças
vivas da raça, já estaes certos da efficiencia dos ap-
pareihos de que se rodeia 0 Estado, corn a sua honesta
magistratura distribuidora de justica, a tempo e a
hora; corn as suas autoridades policiaes e sanitarias,
encarregadas de defender a ordem e a saude publi-
cas, onde quer que ellas soffrarn aggressoes. Mas,
ha ainda, rneus concidadãos. u r '""no novo no qual
desejo a cooperacao de todos Os homens de boa von-
tade, de todos os cidadãos prestantes e patriotas,
que em cada recanto de nossa terra se devem cons-
tituir zelosos e espontaneos fiscaes das Obras Pu-
blicas mandadas executar pelo governo do Estado.
Cada ponte, cada estrada de rodagem, cada edificio
para uma escola, hospital ou prisao, representa urn
rnelhoramento para nossas localidades, feito corn os
dinheiros publicos, que devem ser sempre applica-
dos visando o interesse da collectividade e escrupulo-
saniente gastos. Ora, si já nos tempos coloniaes Os

governadores da ex-Capitania de Minas timbravam
cia pcdir o concurso dos IlOmeI1s bons cia terra para
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que as poucas Obras Publicas de então fossern fei .
-tas corn a assistencia e a zelosa fiscalizaçao dos ci-

dadaos mais influerites e abalizados de cada villa ou
povoação, haveis de concordar que, corn muito mais
razão, hoje, quando o governo de Minas (ieraes
desdobra a sua gestao adrninistrativa por 214 muni-
cipios, abrangendo perto de dois mil povoados, den-
tro do nosso vasto territorio, habitado por seis e
meio rnilhOes de almas, faz-se mister a collaboração
de cada pessoa amiga do bern publico, na obra civi-
lizadora de abrir escolas e estradas, de construir
pontes, quarteis e prisöes solidas e hygienicas. Não
basta, porém, construir; é preciso bern fiscalizar e
conservar o que o Estado constrOe, evitando, assim,
que tao elevados dispendios dos cofres publicos Se-
jam mal applicados, em obras imperfeitamente exe-
cutadas. Em cada cidade, villa ou districto de Minas
existern sempre homens de prestigio indiscutivel, go-
sando de perfeito ascendente moral no meio em que
vivem, pela sua honradez, desprendimento e patrio-
tismo. E a veiha tradicao mineira dos homens buns,
oriundos de todas as classes: fazendeiros e commer-
ciantes, letrados, lavradores e artifices, proprieta-
rios e operarios. Pois bern: que todos e cada urn de
per si ajudem o Estado nessa tarefa de tornarem
mais uteis e duradouros os beneficios que o governo
espalha, alias pagos corn os fructos das proprias ta-
xas exigidas por lei dos contribuintes mineiros. Em-
quanto estiver no governo, asseguro-vos que tomarei
no rnelhor apreco qualquer reciamação, denuncia ou
suggestão, feitas, de modo claro e digno, por qual-
quer dos meus concidadãos, que assuma, corn o seu
nome, a responsabilidade de apontar a suprema ad-
ministração de Minas as necessidades e medidas
pertinentes a boa execução e conservacão das obras
publicas do Estado. Tiata-se de um patrimonio que
não é sO official; é tarnbem do povo, nelle e por elle
directamente beneficiado.

Nunca serã demais essa collaboraçao de todos os
cidadãos de boa vontade, que venham despertar e
activar a attençSo do governo e das nossas patrioti-
cas Municipalidades, pelos seus orgarns e represen-
tantes naturaes, ern proveito de serviços que são o
meihor expoente de nosso progresso e civilizaçao.
Saudacoes.

Fernando de Mello Vianna."

PONTES

Construir pontes e, sern duvida, uma das princi-
pacs tarefas do governo de urn Estado como o nosso,
de grande extensão territorial, cortada ern todos Os

sentidos por innurneraveis torrentes e de populacao
clisseminada por todas as suas zonas.

Muito ja se tern feito nessa materia, mas reco-
nheco que ainda ha muito por fazer.

Para resolver de vez esse problema e evitar des-
pesas cada vez inaiores, não ha sinão o recurso de Se
fazereni obras clefinitivas, sempre que possivel, embo-
ra corn despesa niais avultada.

Sou parfidario enthusiasta desse systema e tenho
procurado ainpliar o mais possivel o movimento mi-
ciado cm 1917 pela adrninistraçao do Estado, de
substituir as veihas pontes de rnadeira, de duração
sempre precaria, por outras de cimento armado, mais
estheticas e de duracao indefinida.

As pontes de madeira, por mais esmerda que
seja a sua construcção, reclamarn sempre concertos
muito dispendiosos e acm sempre efficazes. Aléii
disso, corn a cscassez de madeiras de lei que já se va
notando nas zonas mais povoadas do Estado, o cus-
to de taes obras vae se elevando cada vez mais e em
al guns pontos chega a egualar o das de concreto
arinado.

Como vcreis pela relação adeante, entre as obras
executadas cia 1924 e as quc se acharn cm cxecuçAo
figurarn reparos em 53 pontes de madeira e em 7
pontes metallicas, no valor de 303:370$900. E' essa
despesa constante que precisainos evitar, substituin-
do gradativamente taes pontes por obras definitivas
de coiicreto armado on alvenaria.

Felizrnente já se tern feito niuita cousa nesse
sentido e podernos dizer corn orgulho que Minas
possue mais pontes de concreto armado do que to-
dos os dernais Estados da União reunidos.

Ate 1923 tinharn sido construidas ou tiveram
a sua construcção iniciada 14 dessas pontes, algu-
mas das quaes ficararn concluidas no anno passado.
De 1924 ate agora foram entregues ao transito publi-
Co niais 22, que custararn 1.083:948$300 e são as
seguintes: - do Rio Verde, em Tres Coraçöes......
ISS:445$000; do rio S. Francisco, na estrada Ube-

A. c.-1
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raba-Fructal, 86:069$500; "David Campista", na
Capital, 116:000$000; do (iarambéo, sobre o rio
Grande, 62:490$200; do rio ChopotO, em Sapé, mu-
nicipio de Ubá, 45:681$900; do "Cala-bocca", sobre
o rio Guaxupe, 32:023$000; do rio Cascatinha, ciii
Poços de Caldas, 25:000$000; do rio Carandahy, em
Prados, 20:918$600; do rio Maranhao, em Congonhas
do Campo, 95:804$700; do rio Novo, em Catagua-
zes, 46:327$300; do "Loureiro" sobre 0 rio Caran-
gola, 46:678$000; do rio de Pedras, em Passa Qua-
tro, 35:519$500; "Americana", sobre o rio Parahy-
buna, em Juiz de Fóra, 48:879$300; do rio ChopotO,
em Alto Rio Doce, 19:260$600; do rio das Pedras,
em Arceburgo, 7:095$000; do Manoel Pereira, na es-.
trada BelloHorizonte-Conceiçao, 41:012$000; do
"Cardoso", na estrada Bello Horizonte-Rio.......
22:562$500; do "Navio", na estrada Bello Horizon-
te-Rio, 22 : 500$000; do "Couto", na estrada Ubá-
Rio Branco, 23:335$200; do rio Crystaes, na estra-
da Bello(, Horjzonte-Rjo, 54:070$000; PontilhOes do
rio S. Lourenço, em S. Lourenço, 44:276$000.

Entre essas pontes merecem referencia especial
as do Rio Verde, em Tres Coraçoes, coin 70 metros
de compriniento, em vigas rectas nervuradas; a "Da -
vid Campista", na Capital, com 17 metros de vao, e
18 de largura, ciii vigas rectas scm nervuras; a do rio
Maranhão, cm Congonhas do Campo, corn 38 metros
de compriniento, em vigas seniiparabolicas; a do rio
S. Francisco, na estrada de Uberaba a Fructal, corn
40 metros de vao, cm vigas rectas; a do rio Grande,
em Sant'Anna do Gararnbéo, com o vão total de 24
metros; a dos Crystaes, na estrada de Bello Horizon-
te a Nova Lima, coin 16 metros de comprimento; a
do rio Carangola, na cidade do mesmo nome, corn 20
metros de comprimento e para cuja construcçao con-
correu a Camara Municipal coin 113 da despesa; e a
"Americana", sobre o Parahybuna, em Juiz de FO--
ra, servindo a estrada União e Industria.

Estão em construcção mais 26, entre as quacs
muitas de grande vulto, como as de (Juape, sobre o
rio Grande, coin 220 metros de comprimento, con-
tractada por 439:700$000 e que vae servir a 10 mu-
nicipios; a do rio Paranahyba, em Patos, corn urn sO
arco de 57 metros c que será, neste genero, a maior
da America do Sul, por 318:450$000; a do rio das
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VelliaS, cm Sabai, dc vigas parabolicas cheias coin
85 metros de comprimento, orçada em 318:276$000;
a do rio Pomba, no porto de Santo Antonio, munici-
pio de Cataguazes, coin 63,50 metros de vão, contra-
ctada por 235:600$000 ; a do mesrno rio, em Barão
de Caniargos, coin 82,50 metros, por 208:000$000;
a do rio Paraopeba, em Fortuna, municipio de Sete
LagOaS, corn 80 metros, contractada por 196:954$400;
a do rio das Veihas, no porto de Pau Furado, em Ube-
rabinha, corn 90 metros, contractada por ........
200:722$500 a do Licinio, sobre o rio das Veihas,
cm Curvello, por 185:000$000; a do rio Santo Anto--
nio, em Conceição, em urn grande arco abatido de 40
metros, por 128:000$000; e mais as seguintes: - Do
Braga, na estrada de Pedro Leopoldo, 36:000$; do Rio
das Mortes, em Tiradentes, 75 : 7 00$000 ; do rio Ca-
nOas, em Arceburgo, 64:127$100; do rio Dourados,
em Conquista, 43:000$000; do rio Paraopeba, na es-
trada Ubá-Tocantins, 40:455$900; do rio Pardo, em
em Leopoldina, 52:510$100; do rio Forrnosc, na es-
trada Pomba-Taboleiro, 38 : 63 6$400 ; do rio Doura-
dos, na estrada Uberaba-Fructal, 32:028000; do
"Barão", sobre o rio Pomba, em Mercés, 31:500$000;
do rio Jacutinga, em Santa Rita do Jacutinga.......
30:900$000; do rio Bananeiras, em Queluz.......
29:000$000; do rio Cachoeira, na estrada de Har-
greaves, de Cachoeira do Campo, 25:557$500; do rio
Lavapés, em Ubá, 18:244$000; do rio Matto Dentro,
em Passa Quatro, 14:117$000; do rio Cascatinha,
em Pocos de Caldas, 20:000$000; do rio Seminario,
em Marianna, 11:350$000, e da Lagoiiiha, na estra-
cia de Pedro Leopoldo, 23:000$000.

Estão aiinunciadas em hasta publica e serão bre-
vcrnente contractadas para ser logo construidas mais
as de: Neca Pereira, sobre o rio das Velhas, em Ara-
guary, iia estrada para Tupacyguara e pela qual terá
do scr feito o coiiiiiiercio corn o su! de Goyaz, orçada
cm 494:945$400, corn 120 metros de vão; a do Rio
das Veihas, em Varzea da Palma, corn 154 metros
do comprirndnto, orçada em 378:364$100; a do rio
Paraopcba, em Bello Valle, coin 126 metros, calcula-
cia era 261:000$000; a do rio Formiga, na cidade
do rnesmo nome, que ficará em cerca de 150:000$000;
a do rio Eleuterio, em Jacutinga, por 66:294$300; a
cIa rio Capivary, em Francisco Salles, por 72:642$000;
a do rio MtmriahO, na cidacle cia rncsmo nome, orçada
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em 59 :677$500; a do rio Jaguary, ciii Caracol, por
37:025$600, e a do rio Bebedouro, em Monte Santo?
por 31:522$100.

Recapitulando, vernos que ja estão construidas
36 pontes de concreto armado, que custararn .....
2.454:124$900; 26 em construcção, por .........
2.801:828$700; 9 annunciadas em hasta publica,

or 1.551:919$300.
Dessas pontes, 26 foram autorizadas no rneu

governo, no valor de 2.813:467$800.

PONTES DE MADEIRA

Ficaram concluidas de 1924 para cá 43 novas
pontes de madeira, conforme relação que segue e que
custaram ao Estado 616 : 045$100, sendo que algumas
dessas servem a estradas de automoveis ultimamente
construiclas polo Estado, conio as de Januaria a
Posse (Goyaz), Rio Branco ao Pomba, Poços de
Caldas L, Caldas e Bello Horizonte-Conceiçao: --
do Rio Tanque em Itabira do Matto Dentro.......
5:891$000; do Rio Urubu', em Pedro Leopoldo,
13:036$100; do rio Parà, em Cajuru', 23:669$400; do
rio Brejaubas, em Alto Rio Doce, 25:366$700; do rio
Pará, em S. Gonçalo do Pará, 23:379$300; pontes
na estrada Rio Branco-Poniba (3), 70:000$000; na
estrada de Caldas, 20:000$000; pontes na estrada
Januaria a Posses, (4), 60:0005000; na Estrada Bel-
lo Horizonte-ConceiçSo, 8:776$100; 110 rio Caioába,
em Entre Rios, 5:4105100; do rio das Veihas, no
Porto do Fajardo, 44:711$300; do rio Itahym, em
Pouso Alegre, 17:191$000; do rio do Peixe, em Bre-
jaübas, 16:875$300; ribcirão cia Matta, ein Pedro
Leopoldo, 16:843$200; do rio Inhaurnas, em Forta1e-
za, 8:000$000; do rio Onça, em Monte Santo......
11:225$000; do rio Juraniento, em Montes Claros.
14:185$400; (10 rio Turvo Limpo, em Viçosa.......
9:186$500; do rio Espirito Santo, no niunicipio de
Patos, 25:578$500; do rio Itarnarandyba, 4:920$500;
do rio Mutuca (Do Carvaiho), no rnunicipjo de Alto
Rio Doce, 8:338$400; do rio Gualaxo, em Paracatu'
de Mariana, 10:900$200; do corrego do Jardim, Bo-
tanico, em Ouro Preto, 6:523$700; do rio Ubá, em
Raul Soares, 31:819$100; do rio Itamarandyba.....
5:360$500; do rio Bambuhy, no municipio de Barn-
buhy, 20:221$600; do rio Perdiçao, ideni..........
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25:731$200 do rio Born Successo, rnunicipio dc Pas-
sos, 4:2895000; do rio Mangahy, rnunicipio de Ja-
nuaria, 12:654$900; do rio Vau-Assu', niunicipio dc
Polite Nova, 6:65 1 $ 100 ; (10 rio (lualaxo, em Caldei-
rOes, 4:000$000; do rio Todos os Santos, rnunicipio
de Tlicophilo Ottoni, 5 : 000$000; do rio do Carmo,
no Furquirn, 6:390$000; do rio Ventura Luiz, mu-
nicipio de Queluz, 3:973$000; do corrego São Do-
mingos, niunicipio de Januaria, 14:619$900; do rio
Fanado, niunicipio de Capellinlia, 1:000$000; do ri-
heirão Pedra d'Agua, niunicipio de Theophilo Ottoni,
9:327$100, e do rio Ubá, em Sapé, 15:000$000. To-
tal, 670:848$900.

Estão em construcção niais as seguintes pontes
(IC Hiadeira, cujo custo deverã ser dc 876:402$700:

Do rio Itacambirassu', rnunicipio de Grão Mo-
go1, 20:589$ 700 ; do rio TaquarassU', em União, mu-
iiicipio de Caeté, 18:789$000; do rio Picão, em Born
DespachO, 57:741$700; do corrego dos lenentes,
municipio de Santa Luzia, 7:385$500; do ribeirão
Matheus Leine, 12:000$ 000 ; do rio Beriberi, munici-
pio de Dianiantina, 20:876$000; do rio Formoso
municipio de Poniba, 12:900$ 000 ; do rio Veiitania,
niunicipio dc Grão Mogol, 14:068$500; do rio Verde
Grande, municipio de Manga, 40:893$ 500 ; do rio
Suassuhy. Grande, municipio de Peçanha..........
50:000$000; do rio Suassuhy Grande, na cachoeira
cia Canastra, 10:400$000; do rio Assuiiipcão, niuni-
cipio de Cabo Verde, 8:179$000; do rio Gavião. em
S. Manoel, 14:400$000 ; (10 rio Tejuco, ciii Ituyuta-
ha, 96:2 12$000 ; do corrego Prates, municipio dc Je-
quitinhonha, 43:180$600; do rio José Pedro, na Pas-
sagem, 67:000$000; do ribeirSo cia Matta, ciii Dr.
Lund, municipio de Pedro Leopoldo, 19:190$000; do
ribeirão São Francisco, ciii Fortaleza, 29:000$000;
do rio Muriahé, em Ivahy, 18:3 1 5$400 ; do rio Fana-
do, municipio de Capellinhia, 11:813$600; do rio Ex-
trerna, municipio de Grão Mogol, 10:176$800; do rio
Arcias, rnunicipio de Pitaiiguy, 6:048$100; do ribei-
rSo do Brejo, municipio de Paracatu', 20:873$300;
do rio Vernielho, em Taquarassu', 12:744$500; do
rio Vermeiho, em Macaliubas, 10:238$ 900 ; do rio
Maiidu', rnunicipio dc Pouso Alegre, 14:872$000; do
ribeirSo Rocinha, niunicipio de Fructal, 18:452$000;
(it) riNhfo S5 Nicolau, intiniciplo de S. Joao Evan-
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t2 !is 22:229$800; (10 rio Santo Antonio, no Sumi
douro, 3:653$900; do rio Preto, municipio de Con-
ceição, 33:210$000; do rio Preto, em Santo Antonio
do Cruzeiro, 5:941$000; pontes no municiplo do
Pomba (3), 23:621$400; do rio Suassuhy Grande,
no Canal, 12:000$000; do rio Fradique, municipio de
Oliveira, 16:728$000; do rio São Matheus, em Ara-
xã, 13:148$100; do rio Funchal, no municipio de São
Gothardo, 17:350$200; do rio Correntes, 16:943$000;
do rio Pontal do Turvo, municipio de Alvinopolis,
13:400$000; do rio Gloria, municipio de Muriahé,
13:463$400; do rio Pinhão, municipio de Prados,
6:000$000; do rio Turvo, municipio de Sabinopolis,
2:625$000, e do rio Cannabrava, municipio de Janua-
na, 9:748$800. Total, 876:402$700.

Coin a despesa de 126:202$300 foram concerta-.
das de 1924 para cã as seguintes: do rio Preto, em
Zacharias, 6:172$000; do rio Sapucahy, municipio
de Jtajifiá, 5:802$400; do rio Baependy, em Volta
Grande, 3:929$000; do rio Casca, na cidade do mes-
nio nome,- 2:366$800; do rio Lambary, em Vargem
Alegre, 6:910$700; do rio Lourenço Veiho, munici-
pio de Itajubá, 797$600; do rio Verde, no Porto dos
Buenos, 4:445$200; do rio Paciencia, eiii Passa Tem-
po, rnunicipio de Oliveira, 2:577$700; do rio May-
nart, nlunicipio de Piranga, 166$000; do rio D. José,
rnunicipio de Piranga, 345$500; do rio Sapucahy, ciii
Pontalete, 11 :000$000; do rio Preto, no posto fiscal
do Passa Vinte, 4:727$000; do rio Tejuco, em Wen-.
ceslau Braz, nuunicipio de Ituyutaba, 7:300$000; do
rio Santo Antonio, em Sete Cachoeiras, 7:587$600;
do rio Piranga, em Calanibau, 16:666$300; do rio
Brumado, em Entre Rios, 2:186$400; do rio Mucurv,
no municipio de Theophilo Ottoni, 1:613$600; do
rio S. Joio, rnunicipio de Pitanguy, 5:253$700; do
r io Mogy-Guassu', municipio de Ouro Fiiio........
5408$800; do rio Lourenco Velho, em Anno Born,
7:490$000; do rio Claro, em Carmo do rio Claro,...
4:294$700; do corrego do Asylo-Colonia de Banba-
ceia, 2:876$600; do rio Gama, municipio de Itapece-
rica, 2:453$400; do rio das Velhas, em Jequitibá,
municipio de Sete Lagoas, 8:950$000; do rio Gua-
nhães, no Cavaco, 3:000$00u; do cornego Rico, mu-
nicipio de Paracatu, 1:831$300, e do rio São Felix,
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jiuuuiciPiO do Peçanuia, 50$000 . Total - .........
126:202$300.

Estão sendo concertadas, por 161:781$400, as

segUifltes do rio Espirito Santo, entre Catiãra e Pa-

tos, 800$800 ; do rio Piranga, em Porto Seguro,
4:000$000; do rio Borrachudos, em Tiros.........
7:559$600 do rio Lageado, em Mar de Hespanha,
9:917$ 700 do rio Lambary, municiplo de Born Des-
pacho, 4:782$400; do rio Santo Antonio, em Sapu-
caia, 12:217$800; do Rio Vernielho, em Casa de Te-
Iha, 1:341$800; do rio Paraopeba, em Itabirito.....
3:056$000 do rio Escuro, municipio de Paracatu'
1:307$600; do rio Correntes, em Joao Luiz, munici-
pio de Guanhães, 2:254$100; do rio Turvo, munici-
pio do Turvo, 4:770$000; do rio Vermeiho, munici-
pio do Serro, 9:106$000; do rio Curral, em Passa
Tempo, 4:400$000; do rio Correntes, inunicipio de
(ivanhâes, 1:959$000; do rio Muzautho, em Rczeii-
des, 5:917$600; do rio Ayuruoca, ein Serianos.....
6230$000; do rio Guanhães, em Maria An,nia,
4:751$100; do rio Santo Antonio, municipio de Mi-
nas Novas, 919$600; do rio Brumado, nu'nicipio de
Entre Rios, 1:864$600; do rio Guanhäes em Nossa
Senhora do Porto, 4:000$000; do ribeiräo Santa
Izabel, rnunicipio de Paracatu', 2:640$IG0; do rio
MatipO, em Raul Soares, 1:452$000; do rio Sant'An-
na, municipio de Campo Bello, 20:500$000; do rio
Dourados, em Coromandel, 6:800$000 ; do ribeirão
Santa Rita, rnunicipio de Paracatu', 1:223$300; e do
rio Jequitinhonha, em Mendanha, 38:000$000. To-
tal, 161:781$400.

PONTES METALLICAS

Das pontes metallicas cuja constr:icção foi au-
tonizada por men antecessor, ficarani concluidas
duas a da Lirneira, a Clue foi dado o nome de "Ole-
gdrio Macid", sobre o rio São Francisco, na estrada
de aiitornovel de Lagoa da Prata a Villa Luz, corn
100 metros de compniniento. por 346:654$600, e a
dLllominada "Raul Soares", sobre o rio Novo, na ci-
dHc do mesmo norne, por 42:411$700, estando em
c;nstnucção a do rio Pomba, na estação de Vista Ale-

municipio de Leopoldina, corn 102,50 metros de
vo, contractada por 348:384$800, dos quaes Jd fo-
rani pagos 282:200$900.
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Foiain reparadas a do rio Murialié, em Patrocj-
nio, a do rio Preto, na cidade do mesmo nome, c a do
Rio Verde, cm Tres Coraçoes, na qual so fe urn pas-
sadico lateral em concreto armado, por so ter verifi-
cado que a sna largura era insufficiente para permit-
tir a passagein (IC vehiculos e pedestres ao niesmo
tempo. A despesa total corn as obras dessas tres pon-
tes foi de 34:932$2013.

Estão sendo reparadas a do rio Sapucahy, em
Poço Feio, por 27:300$000, a do rio Parahyba, em
Sapucaia, por 21:921$200, a do rio Pomba, em Ca-S
taguazes, por 13:633$800, e a do rio Parahybuna,
em Juiz do FOra, por 17:600$000, on seja urna des-
pesa de 80:455$000 para as quatro pontes.

PONTES DE ALVENARIA

As pontes de alvenaria de pedra e tijolo, de ca-
racter definitivo, são muito aconseihadas, para cer-
tas zonas em que Lido convérn o emprego do concre-
to armad. Já existem no Estado varias dessas pon-
tes, e de fins de 1924 ate agora foram inauguradas
mais: a do rio Lageado, em Conquista, por ........
54:803$800; a do ribeiräo dos Arrudas, nesta Capi-
tal, quo custou 54:686$300; a do ribeirão "Quincas
Nery", na estrada de autoinovel de Bello Horizonte a
Conceiçao, por 25:970$000, e a do rio Misericordia,
no rnunicipio de São Gothardo, por 25:429$700,
achando-se ainda em construccão a do rio Fanado,
em Minas Novas, por 125:903$300, dos quaes foram
pagos ate agora 41:967$800; a do rio Pinheirinho,
em Monte Santo, por 22:457$000, e a do ribeirão dos
Prates, em Jequitinlionha, por 57:689$016.

ED/F/C/OS PUBL/COS

Venho (Jedicando a major attencão aos edificios
ubIicos de todas as cidades mineiras, procurando

installar Os scrvi ços do Estado em predios decentes,
hygienicos c corn as accommodacöes necessarias.

Para isso tenho autorizado a construccao de
diversos e mandado fazer reparos e melhorainentos
em inuitos.

FORUMS

No anno passado ficaram concluidos mais dois
edificios para forum: o de Alfenas, de grandes pro-
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orccS, iiJeJu cii 1 LJ2, cujo custo foi de .......
78:188$ 7U0, e 0 do Santa Barbara, Clue custou

95:833$600. Em principios deste anno ficou conclui-
do maiS urn, o do Fiuctal, para cuja construcção o Es-

t-Llo cortribuiu corn a importancia de 92:307$700.
Estäo em construcção Os de Monte Carmello e

paraguassu , tendo o Estado contribuido corn os au-
ios de 80:600$000 e 40:000$000, correndo por

IN 1.
conta das respectivas inunicipalidades as despesas
reStantes.

J a está autorizada e vae ser contractada por
tes dias a construcção dos de São Joao Evangelista,
por 40:620$600 e Sahara, por 295:000$000, ostan-
do annunciado em hasta publica, por 71:627$600, o
dc Salinas.

Foram reparados on estão ainda em reparos Os
de Piranga, 2:117$500; Barbacena, 594$800; Cam-
pos Geraes, 7:144$900; Arassuahy, 25:000$000;
Formiga, 19:200$000; Queluz, 16:127$800; Mar do
Hcspanha, 1:194$000; Carangola, 4:966$2O; Oli-
veira, 19:337$800; Santa Rita do Sapucahy.......
7:318$600; Ouro Preto, 2:988$800; Juiz de FOra,...
1:221$600; Rio Preto, 32:000$000; Além Parahyba,
,:466$200; Baependy, 11:775$700; Uberaba . .....
3:43300; Poiiso Alegre, 12:847$300, e Paraisopo-

:721H). Total, 177:509$300.

FOR L1M-CADEIA

Fm algumas cidades, não sO para baratear a
construccão, mas tambern porque as necessidades do
serviço näo exigenl edificios separados para cadeia
e forum, o governo tern mandado construir edificios
de dois pavirnentos, que servem aos dois fins. Desses
ficararn concluidos de 1924 para cá os de Santa Lu-
zia do Rio das Veihas, por 146:321$300; Indayá, por
95:499$600; Divinopolis, por 54:096$900, e o do
Carino do Rio Claro, por 57:193$800, estando ainda
em construccão o de AymorCs, contractado por .
68:602$500.

Durante o mesrno periodo foram repara-
dos e meihorados os de: Varginha, 6:018$500;
Passos, 4:873$500; Jacutinga, 13:839$100; Born
Despacho, 3:020$200; Jacuhy, 15$000; Cambu-
lie, 3:821$200; Cassia, 9 93$300; Lavras........
3 .	 S3 U Casi:i. 933S300; Lavras.	 3 :)U5SUUU;
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Christina, 5:000$000; Alvinopolis, 8:497$000; Ma-
riana, 190$000; Palma, 1 :246$600; Patos........
5 : 635$200; Born Successo, 4:4I6$700; Abaeté.....
14 :140$400; Monte Santo, 339$900; São Dorningos
(Jo Prata, 31:500$000; Januaria, 51:285$900; Cam
po Bello, 10:388$100; Jequitinhonlia, 3:544$400;
Pirapora, 430$000; Caracol,4:489$400 e Guaxupé,
7:620$000. Total -	 185:159$500.

CADEIAS

Tenho prestado toda attencao aos edificios das
cadeias do Estado, alguns dos quaes cornpletarneiite
condeniiiados, em vista das suas rnãs condiçoes de
salubrjdade e falta de acornmodacoes suf ficientes pa-
ra o numero relativamente grande de detentos.

Notavase no nosso systenia penitenciarlo a fal-
ta de urna cadua-hospital, para a qual fosscrn tr ins-
feridos os senfencjados accommettjclos dc niolcstjas
contagiosas, principairnente tuberculosos

Mandei por isso organizar projecto para urn cdi-
ficio desse genero e, depois de estudar o assulupto
corn a devida attençAo, resolvi fazer construij-o nas
proxirnjdades desta Capital, cujo clima se recommen_
da corno urn dos rnelliores do Estado.

0 edificio terá quatro pavilbOes, dispostos em
quatro, cobrindo nina area de 1.540 metros quadra-
dos, corn dois grandes dormitorios, urn de cada ]ado,
podendo conter 52 leitos, commodos separados para
portadores de molestias contagiosas e para muihe-
res, duas enferrnarjas para 24 Ieitos, dependenciaspara a ad minisfracao consultorjo medico, corpo da
guarda, copa, coziriha, e installaçoes sanitarias, obe-
decendo todos as mais modernas praticas sobre a
materia.

Os quatro pavilhöes forniarn entre si urn gran-
de pateo ajardinado, de 979 metros quadrados, des-
finado a recreio dos reclusos, coin urn galpao circu-
lar no centro, para abrigo nas horas da canicula.

A construccão foi contractada, mediante haia
publica, por 344:700$000 e deverá estar conclujda em
Maio do anno proximo vindouro

Ficaram concluidos e foram inaugurados mais
os seguintes edificios para cadeias: de Viçosa, por
115:987$300; de Itabira, por 11 3:104$000; de São

Joao d'El-Rey, por 51:475$800 e de Arassuahy, por
31 :292$000.

Estão em constrUCcão, além da cadeia-hospital,
as de Brasilia, por 44: 141 $600 ; Estrella do Sul, por
43:363$600, e Rio Pardo, por 40:000$000.

Foram reformadas ou estão ainda em concertos

49 cadeias, por 228:54I$400, conforme se ye da re-
lacão seguinte: liajubá, 327$ 000 ; Machado.......
h703$200; Sacramento, 8:782$500; Conquista.....
4.591$600; Lagoa Dourada, 346$600; Ibiã.......
3:190$ 100 ; Ubá, 1:161$600; Queluz, 3:102$800;
Carangola, 516$500; Abre Campo, 520$000; Patroci-
iiw, 545$I00; São Goncalo do Sapucahy.........
S:173$100; Campos Geraes, 1:778$600; Serro,

:022$500 ; Ayuruoca, 4 : 430$000 ; Monte Alegre,
11 :381$000; Bello Horizonte, 917$300; Itarnarandy-
ha, 450$000 ; Pitanguy, 7 :473$200 ; Penitenciaria de
Ouro Preto, 8:240$400 ; Theophilo Ottoni........
2:192$900; Tremedal, 11:333$000; Piranga . .....
2:394$000; Cabo verde, 1:029$400; Rio' Branco,
2:196$800; Guaranesia, 1:556$600; Diarnantina,...
2:857$500; Santa Rita do Sapucahy, 18:997$700;
AIm Parahyba, I:I54$500; Uberaba, 15:750$300;
T1ipacyguara, 5:050$ 000 ; Alto Rio Doce, 6:8548900;
S, i 1h a r A,  37 :467$700; Rio Novo, 135:$500;
13o Casca, 608$600; Palmyra, 10:433$800; Grão
Mogol, 1:113$900; Conceicão do Rio Verde........
1)4$300; ltaj ubá, 8:266$400; Paraguassu', 180$000;
Pouso Alegre, 4:890$200; Caeté, 1:000$000; Aguas
\irtuosas, 531$000; São Francisco, 5:5388700; San-
la Barbara, 92$000; Monte Carmello, 8:930$400;
Fortaleza, 2:143$000; Arceburgo, 967$700; e Leo-
p ! ja' (317SO0. Total - 228:541$400.

( UARTEIS

i > icoccupado cm dar ao nosso soldado o major
!orto possivel, voltei as minhas vistas tambern pa-

, us quarteis e resolvi mandar fazer no do 1. 0 Bata-
15o, nesta Capital, grandes ineihorarnentos que cus-
aram 65:146$ I00 ; mandar reforinar o do 2. 0 Bata-
lão, em Juiz de Fóra, por 44:257$600; e construh

om novo edificio, em Diamantina, para. o 30 Bata-
hão, que está alojado em predio velho em pessimas
condiçoes de conservação e improprio para o sen
fini
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VSo ser tainbein construicios o pavilhao central
para commando c adiniiiistração, corn dois pavimcn-
tos, dos alojarncntos para praças, urn pavilhäo para
deposito de viaturas, cavallaricas e ferrarja e urn ou-
tro corn dependencias diversas.

Esses pavflhöcs, cuja construccao está sendo fei-
ta sob a direcçao de um engenheiro do Estado, satis-
fazeni perfeitarnente as necessidades actuacs e estäo
orcados em 308:112$000.

No anno passado ficou concluido o edificio que
se mandou construir em Tlieophilo Ottoni, para o
destacamento policial, o qual ficou cm 21:226$500 e
forarn rnelhorados os quartei.s de Palma, Ouro Pre-
to, Oliveira, Jequitinhonha, Para guassu' e Uberabi-
nba, corn Os quaes se despenderaiii 49:218$400.

ED/F/dos DA CAPITAL
Em quasi todos os edificios publicos cia Capital

foram feitos meihoramentos, de 1924 para cà, nao sO
para arnliar alguns delles, que já nao tinhamn capa -
cidade sufficiente, em vista do grande desenvolvi_
mnento que vão tendo todos os serviços, mas tamnbern
para nielhorar as installacoes de muitos, as quaes es-
tavam ainda incornpletas ou erarn deficientes.

Entre os augmentos, os principaes forarn Os cia
Secretarja cia Policia, Secretarja da A grictiltura, 1w-
prensa Oficial, Hospital Militar e Instituto "Rant
Soares", corn os quaes se despenderani, respectiva-mente, 82 :000$000, 43:342$200, 50:714$100 .......
97:174$900 e 98:762$000.

Além destes serviços, fizeram-se obras de
conservacäo no Palacio da Liberdade e refornia corn-
pleta do Laboratorjo de Anal yses, que esteve corn Os
seus trabalhos paralysados e acha-se hoje em condi-
çOes de preencher os seus fins; foram tanthemn fei-
tos concertos em niuitos outros edificios, importamido
tudo, incluindo os augmentos jã referidos, cm .....
418:763$000.

ED/Plc/Os DIVERSOS

Pela verba destinada a obras publicas foram
aincia custeadas wuitas outras em edificios diversos,
no interior do Estado corn a despesa de 753:210$100,
tendo sido as principaes: construccao de urn reserva-
torio na Capital para servir ao bairro cia Lagoinlia,
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17:O)0000; obras na estancia hydro-nuneral do
Arax, 130:000$000; na Escola Superior de Agricul-
tura e Veterinaria, em Viçosa, 200:000$000; meiho-
ranlentos na Escola de Pharrnacia, ern Ouro Preto,
55:201$300 na Assistencia dc Alienados, em Barba-
Cella, 31:105$600; e em dois Aprendizados Agrico-
las, 33:039$000.

Oa exposicäo que acabo de fazer, verificareis o
dLSLH\olviinento que vão tendo os servicos de obras
publicas, a cargo da Secretaria da Agricultura, e que
na distribuiço de tao uteis muelhoranientos, o gover-
no tern procurado attender a todas as zonas do Esta-
do, ainda as niais remotas, em que as difficuldades
avultarn na construcção de unia ponte ou urn edificio
publico, dada a carencia de empreiteiros e a falta de
mncios de transporte para os materiaes necessarios,
ahuns dos quaes näo se encontram no local.

ESTRADAS DE FERRO

L auil1lador 0 rnovirncnto de construcção de es-
tradas de ferro no Estado, não sO em relaçao as exis-
tentes, que procuram prolongar as suas linhas, mas
tambem as empresas novas, fundadas corn capitaes

irticulares, estimulados pelo governo.
-\ssimii é que a Central do Brasil deve chegar,

ainria uste anno, as suas linhas a Montes Claros e a
Lima Duarte, que são, actualmente, os objectivos
desses ramaes, e em breve ligara Mariana a Pontc
Nova, facilitando grandernente as commnunicaçoes da
Matta corn o centro do Estado.

A Oeste de Minas prosegue coin actividade nos
trabalhos de ligacao de Ibiá a Uberaba, passando
par Araxá, pela qua], em pouco, o friantiIo Mineiro
ficarr't em contacto directo corn as outras zonas. A
Rêde Sul-Mineira vae construindo corn rapidez o tre-
cho dc Lavras a Carmo da Cachoeira, perniittinclo
viagens rapidas ao sul de Minas, pela reducçao qua-
si r metade do percurso actual.

A E. F. Trespontana, que se entronca corn a
Rode Sul-Mineira em Espera, concluiu os trabalho
de construccão em Outubro, estando já em trafego
rLgular. A Machadense, que vae ligar Machado a Al-
tLl1a	 i	 St11-\infira. tin scams trabalhos maul-
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to adeantados, devendo inaugurar, em breve, o pri .
-fllCiro trecho de 25 kilornetros, a partir de Alfenas.

A E. F. Electrica Poços de Caldas a Machado,
passanclo por Botelhos, está corn o serviço de coii-
strucçao iniciado e conlecara em breve a assentar Os
trilhos num trecho de 12 kilometros.

Tambem já está em obras a E. F. Industrial
Mundéos a União, da bitola de 60 centinietros, des-
tinada principalmente ao transporte de rnanganez das
jazidas de Caeté.

Pelo dec. 6.661, de 22 de Agosto de 1924, foi
concedido ao engeiiheiro Alberto Carlos da Rocha e
aos coroneis Joao Mendes Ribeiro e Alberto de Sou-
za Siqueira, privilegio para construcçao, uso e goso
de urna estrada de ferro que, partindo de Campanha,
vá ao logar denorninado Porto de Santa Maria, no
rio Sapucahy, passando por São Gonçalo do Sapu.-
cahy, corn a extensão approxirnada de quarenta kilo-
metros.

o cntracto foi lavrado e está em execu ção, jã
tendo sido approvados os estudos technicos da estra-
da, cuja construccAo foi contractada corn a Rêde Sul-
Mineira.

No orrente anno, pelos decs. ns. 6.839 e
6.926, de 27 de Marco e 26 de Junho ultimos, fi
duas concessöes para construçcao de estradas de fer-
ro: a de CaracOl a fronteira do Estado de São Paulo,
electrificada, cow cerca de oito kilonietros de exten-
sao, e a de Uberabinha ao valie do Parariahyha, at
o Porto Feiiz, corn a extensão approximada de 400
kilonietros.

Outros pedidos de concessão forani recebidos c
estão em estudo na Secretaria da Agricultura.

E' grande, pois, corno vêdes, nossa actividadL
ciii inateria de construcção de estradas de ferro; p0-
demos esperar, cm futuro não remoto, cornmticL-
çöes rapidas entre quasi todas as zonas do Estado.

Eleva-se a 7.252,245 o numero de ki1onetn
cm trafego no Estado, assini discriininados: Estrad
de Ferro Oeste Minas, 1.822,953; Estrada de Fer1.
Central do Brasil, 1 .659,365; Estrada de Ferro Leo .

-poldina, 1.151,591; Rêde de Viaçao Sul-Mineira,
992,021; Estrada de Ferro Mogyana, 659,024; Es-
trada de Ferro Bahia e Minas, 371,493; Estrada de
Ferro Victoria a Minas, 295,055; Estrada de Ferro
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dc Par Ld[L1 ,	 4,UUU; Estrada de Ferro Goyaz,.
52,410; Estrada de Ferro São Paulo e Minas, 31,000;
Compa !1ia Viaçao Trespontana, 21,800; Compdnhia
industria l e Exportadora, 17,600; Companhia Ele-

Brasileira, 13,733; Estrada de Fer-
ro Morro Velho, 8,800; Estrada de Ferro Lima Ju-
nior, 6,400. Total - 7.257,245.

REDE SUL-MINEIRA

.\ Rd Sul-Mineira, que o governo do
Estado recebcu, em 1922, em completa ruina e
Lies orgalliZacãO, é hoje, gracas a radical transforma-
cao por que tern passado, uma estrada de ferro que
vae prestando bons serviços a vasta e rica zona pela
qual se extendem suas linhas.

Pelo contracto celebrado em 6 de Abril de 1922
corn o (Joverno Federal, o Estado assumiu o pesado
encargo de empregar no apparelhamento dessa es-
trada 14:000$000 por kilonietro de linha, ou sejam
15.985:200$000, corn os quaes seria reconst4uida a
linha e -adquirido material de tracção e transporte.

Recebendo a Rêde Sul-Mineira, o governo mi-
ciou logo sua remodelaçao substituindo quasi total-
rnente as suas linhas, adquirindo material rodante e
iiielhorando os depositos e as officinas, quasi todas
cwsprovidas de machinas operatrizes indispensaveis
a estabelecimentos dessa ordem.

Em meaclo do anno findo já estaa quasi inte-
gralmente executado o piano do apparelhamento pre-
isto, taltando apeiias adquirir alguns kilometros de

trilhos, 25 carros pal-a passageiros, 29 para trans-
porte e algumas niachinas menos iniportantes para
as officirias. Depois disso foram adquiridos mais 7
carros para passageiros e 21 para transporte, corn o
que muito pouco ficou faltando para terminar a exe-
cuçSo do piano.

Além do material prefixado, que o governo era
oL)rigado a adquirir, foram compradas uma locomo-
Ova de rodas conjugacias, duas outras fabricadas
iias proprias officinas da Rde, 38 vagOes fechados
jara niercadorias, 2 vagöes frigorificos, 2 para sui-
nos e 15 praiichas abertas; para as officinas, 4 for-
nos rapidos destinados a obras grandes, 1 freza uni-
versal, I serra para metaes, I esnieril automatico, 2
:achinas de furar, 1 motor electrico de 100 H. P.,

I transtornla(I)r de 150 H. P.. 1 respiadeira. I des-
.,H	 ]IUL11,
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Apesar de todos esses grandes sacrificios do
'Ihesouro do Estado, verifiqcei, ao assumir o gover...
no, que o material adquirido ainda não era sufficiente
para attender is necessidades cia zona, sempre crc-.
Scentes cm virtvde rnesrno da meihoria dos serviço
cia estrada. Tornava-se necessario, portanto, adqu..
rir major copia dc material para transporte, mas nã0
se podia desviar das rcndas do Estado niaiorcs soni-
mas ainda para beneuiciar tim proprio da União, si
prevalecesse a interprctacão rigorista e desfavoravci
cue se pretenciia terem clausulas do ajuste. A unia
soiuçao era, pois, meihorar as condicOes do contra-
cto, esclarecendo o pensamento e promovendo, para
a sua clausula Vu, interpretaçäo identica a que dura
o (Joverno Federal a clausula XII do contracto de
arrendamento, ao Estacio do Rio Grande do Sul, da
1êde de Viação Ferrea Federal daquelle Estado, isto
, que, no caso dc rescisAo ou auando finclasse o con-

tracto, fosse o Estado dc Minas inclemnizado das (Ics-
pesas que tivesse feito, por conta de capital, e das
cjuaes si deciuziria a importancia da renda liquida
recebida pelo Estado durante o tempo em quo explo-
rasse a estrada.

Em vista clisso, o sr. Secretario cia Agricuitu-
ra dirigiu ao sr. Miiiistro cia Viação, em 27 de Feve-
reiro deste anno, o seguinte officio: 	 .

"Exmo. sor. dr. Francisco Sá, M. D. Mrnistro
da Viaçäo - 0 Estado dc Minas, arrenclatario da
lëde de Viaçao Sul-Mineira, em virtude do contra-
cto de 6 de Abril de 1922, já deu cabal desempenho
a obrigaçäo que assurniu na clausula III do referido
ajuste, fazendo dentro do prazo marcado na clau-
sula IV, as obras e acquisiçOes constantes do piano
de appareihamento approvado pelo Governo Fede-
ral, e despendendo somma muito superior áqueiia a
que expressarnente se compromettera, e que seria
apenas de 14 contos, em media, por kilometro de
linha arrenciacla.

Entretanto, o trafego da Rêde Sul-Mineira tern
se desenvolvido dc modo auspicioso polo progressivo
desenvolvimento cia zona, e o material rodante, em-
bora accrescido dos carros e vagöes ultirnamente ad-
ouiridos on construidos pelo Estado, se mostra ab-
solutamente insufficiente para as necessidades do
trafego.

A faita de material rodante Se faz sentir agora
corn a inaior intensidade, começando a causar pre-
juizo a zona e a estrada.
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Ncai"iciitC, so a iniportacão via Cruzeiro exige
o serviço regular cerca de 100 vagOes fecha-

dos, diariaineilte, porqUe a Central do Brasil leva to-

(los us Was, dc 20 a 30 dos scus vagies, que repre-
utali1 6-U a 90 dos vagOes cia bitola estreita cia Re-

y on rcsanteS são utilizaclos pelo trafego local.
Augmentaildo tambern 0 transporte do gado,

u a paSSage111, pela RCcIe, do gaclo procedente da
:lgyana, via Tuyuty, bern corno o transporte de
café, fumo, cereaes e aguas mineraes, C manifesta a
falta de vagöes para attender as necessidades do

tratego.
A falta de vagöes está permittinclo que algu

mas niercadorias procurem sahida pelas estradas de
terro vizinhas em vez de ciescerem ate Cruzeiro, e

isso tenios sensivel diminuição de frete, pelo
i ncuor percurso que essas mercadorias fazem nas Ii-
uhas cia RCde Sul-Mineira.

Ora, a falta de transporte tern dado logar a jus-.
tas reclamacOes que o governo do Estado deseja ver
quanto antes attendidas.

Entretanto, em face do contracto existente, o
ldstado jã fez 0 que the competia fazer e foi rnesnio
niiiito alCni da obrigacão pactuada. Quaiquer outra
dspesa a realizar-Se corn a acquisicão de novo ma-
terial rociante deverá ser feita pela União, mas po-
derá tambern ser feita polo Estado, em face da pre-
caria situação financeira cia União, nina vez que Sc

cclareça o modo pelo qui deva ser comprehendida
a conta de capital de que trata a lettra b cia clausula
Vii do contracto, visto não estar explicita a forma
do reemboiso do capial eniprcgaio

Parece que a iilterl)rctac ão mais favoravel a
União será adoptar o mesmo regimen que está dis-
iosto iia clausula XII do coiitracto de arrendamento
da RCde de Viação Ferrea Federal do Rio Grande
do Sul ao governo do 'Estado do Rio Grande
di; Sul, isto C, que, no caso do eiicanipacao on resci-

o do contracto, on ainda por expiracão do prazo
Ic arrendamento, seja o Estado de Minas Geraes in-

ciemnizado das despesas effectuadas por conta de
capital, pagando a União a differenca entre o que o
Lstado houver ciespendido pela conta do capital e a
i i-ida liquida que houver recebido durante o periodo
decorrido.

0 goverr.o de Minas acceita essa interpretação,
si 0 governo Federal estiver dc accordo, estou au-

urizado a 0c1arar, em •nome do Sr. presidente
A. c.-13
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Mello Vianna, que o governo de Minas resolverá a
crise de transporte da Rëde Sul-Mineira, fazendo a
iinmediata acquisicao de 150 vagöes, serie V, de 20
toneladas; 30 vagOes, serie I, de 20 torieladas; 100
vagoes, serie H, de 12 toneladas; 50 vagOes, serie
'F-V (abertos), de 20 toneladas; e 40 vagOes, serie
P-V (abertos), de 20 toneladas.

Poderá o Estado adquirir tambern, para os trens
de passageiros, mais 1 carro-salão, 4 carros de l.a
classe, 10 carros de 2.a classe, 4 carros mistos e 4
carros de bagagem-correio."

A resposta do Governo Federal não se fez espe-
rar e, em 14 de Marco, o governo do Estado recebeu
do sr. Ministro da Viaçao urn officio em que 0 mes-
mo dizia estar de accordo corn a interpretacao dada
pelo governo do Estado a lettra b, n. 1, da clausula
VII do contracto de arrendamento.

E' do teor seguinte esse officio:
"Em resposto ao officio de V. Excia., de 27

oc mez findo, declaro-Ihe que estou de accordo corn
a interpetacão nelle dada a lettra b, do n. 1, da clau-
sula VII do contracto de 6 de Abril de 1922, celebra-
do entre os (iovernos da Uniâo c desse Estado para
o arrendamento da Rêde Sul-Mineira.

Corn effeito, por aquella condiçao, ao (Joverno
Federal é permittido autorizar se realizem na Rêde
outras despesas por conta do capital, depois de ex-
gottado o fundo destinado aos melhoramentos mdi-
cados na lettra a do mesmo nurnero e clausula.

Mas como esse fundo, constituido pela impor-
t.im.ija de 14 contos de réis, em media, por kilometro
de toda a extensão, fixa o limite das obras e acquisi-
çOes quo "0 Estado de Minas (ieraes fica obrigado a
realizar a sua custa", nos precisos termos da clau-
sula 111, é claro que as outras que o (ioverno Federal
pOde autorizar não se incluem trials naquella obri-
gacAo. E, pois, por outra fOrma terão de ser cus-
tcadas.

A metade da renda liquida atiribuida ao arren-
dataio tern por tim, precipuamente, indemnizal-o das
despesas que o servico das estradas ]he imporá.

Mas si essa metade não bastar para occorrer a
todas aquellas despesas, si outras houvessem de ser
feitas para beneficiar e valorizar o patrirnonio cia
Naçao, si por isso mesmo são incorporadas ao capi-
tal, como prescreve a citada clausula VII, 1. 0, b, é
fOra de duvida que a differença entre a parte da ren-
da liquida que cabe ao Estado e a importancia clas
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cIcspcsas 1itas pu conta do capital, autorizadas pelo
joverflO Federal para meihoramentos e obras, terá
tie ser restituida ao mesmo arrendatario, quando a
Rëde tiver de reverter a União, ou por findo o prazo
de arrendaniento ou no caso de encampacão ou re-
scisaO.

Esse é o regimen que está de accordo corn a de-
tjnição das despesas de capital nos diversos contra-
ctOS de arrendamento das estradas de ferro e que
tot, notadaniente, desenvolvido nos termos explicitos
da clausula XII do contracto de arrendamento da
Viação Ferrea do Rio Grande do Sul, approvado
pelo decreto n. 15.438, de 10 de Abril de 1922, do

to niez em que foi celebrado o da Rêde Sul-
:$ineira.

Em vista do exposto e de accordo corn o que
propöe o governo de Minas, no officio de V. Excia.,
a que respondo, e corn o proposito de attender a
uigencia de melhorar o servico de transportes da Re-
de Sul-Mineira, autorizo a acquisicao de 150 vagOes,
serie V, de 20 toneladas; 30, serie I, de 20 tneladas;
100, serie H, de 12 toneladas; 50, serie T-V, abertos,
dc 20 toneladas; 40, serie P-V, de 20 toneladas; 1
carro-salAo; 4 carros de L a classe; 10 carros de
2." classe; 4 carros mistos e 4 de bagagein-correio.

Quando a Rode reverter a União, no tim do ar-
rendarnento, ou no caso de rescisão ou encampa-
co, serã aquelle Estado indemnizado da differenca
Liltre o capital que tiver empregado na acquisição
daquelle material e a totalidade da parte da renda
liquida que hoover percebido, de accordo corn a clau-
sub V do contracto."

Victorioso, corno ficou, o nosso ponto de vista,
tralaftios de pôr immediatamente em execução o que
biaviamos promettido, no officio de 27 de Feverei-
in, adquirirnos da Companhia tie Minera çao e Metal-
IlIrgica "Brash", 20vag6es para inercadorias e 10
para inflammaveis, pela quanfia de 490:000$000, e
abrimos concorrencia iara a acquisicao de mais I
carro-salão, 4 carros de 1. 1, classe, 10 de 2. classe,
4 rnistos, 4 de bagagem-correio , 130 vagOes de 20
toneladas para inflammaveis (série I), 100 vagOes
Ju 12 to neladas para anirnaes (serie H), 50 vagoes
abertos, de 20 toneladas para materiaes (série PV)

40 plataformas de 20 toneladas (série PV). En-
tie esse material não se incluiu nenhuma locomotiva,
orouc a estrada já as tern em numero sufficiente,

'lU	 s; lu Estado. sendo 9
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do typo "Consolidation'', ()	 "Pacific'
2 "Mikado", e 3 (Ic outros typos.

A' concorrencia, que foi realizada cm 21 de
Maio, na adininistração cia Rêdc SuI-Minejra e
cstzt approvada, coluparcccrani 13 firmas de idonej
dade conhccida, tendo siclo acceitas as propostas
inais vantajosas.

A despesa total corn a compra desse material
serd de cerca de 5.485:764$000 e para seu pagame
to vae ser aberto o necessario credito especial, de
accordo corn a aiitorizaçao contida no art. 1.0 da lei
ii. 870, de 23 de Setenibro do anno passado. 0 ma-
terial já encommendaclo importa em 490:000$000, e
as despesas de cáes do Porto, frete, montagem, etc.,
se cleva a I.247:160$000.

Urna vez entregue ao trafego todo esse mate-
rial, o quo se clara aincla no meu governo, estará a
Lêde SuI-Mineira apta a satisfazer as necessidades
da prospel-a região quo atravessa e cujo progresso
vinha sendo, ha muito, entravado pela crise perma -
i:ente d, transportes.

RAMAL DE LAVR

Ficou pactuaclo no contracto de arrendamento
que o governo do Estado, mediante previo ajuste
corn o da Uniäo, se encarregaria de concluir a con-
strucçAo do ramal de Lavras, no trecho comprehen-
dido entre aquella cidade e Carmo cia Cachoeira.

Em Dezciiibro dc 1922 foram entaboladas, por
iniciativa do Estado, as negociaçoes para conclusAo
desse ajuste, negociacOes quo chegaram a born ter-
1110 em Novembro do anno seguinte, quando foi ex-
pedido pela UniSo o decreto n. 16.229, approvando
as clausulas do contracto a ser celebrado para
adl uelle tnt.

Em seguicla, a Directoria da Rêdc Sul-Mineira,
cicu iniclo aos estudos necessarios que, uma vez con-
cluiclos, torani subnietticlos a apreciação do (loverno
1ccleral, tendo siclo os projectos e orcamentos ap-
provados pelo decreto n. 16.454, de 16 de Abril
do auno findo

Para dar conieço a execuçäo do serviço, aguar-
d!ava o governo do Estado fosse aberto pelo da União
o respectivo credito; corno, poréni, a necessidade do
preenchirnento dc certas forrnaliclades legaes viesse
demorando esse expedictite, desejoso (TO ter quanto
LOtes rca!izado o 'H	 iiicoi: *i li.	 sul ao

ciartando consideravelniente as
11i r ii uoiicOes corn a Capital, resolvi cxpedir o de-

'
L 

retO U	 80. 6.5, dc 28 dc Feverciro deste anno, abrin-
i urn credito especial de 4.559:083$479, para fa-

face as despesas dc conclusao do ramal. No dia
de Marco, foi o servico iniciado, pelas duas extre-

rnidadeS consistetii cues cm reparos geraes no leito,
corn a retirada de barreiras cahidas c reconstrucção
dc aterroS desnioronados, dando urn movimento de
terras approxitnadamente de 85.000 metros cubicos
em terra, e 1 .600 metros cubicos em rocha; nivela-
mento da linha, assentaiiiento dc trilhos, construcção

dc 
pontes, pontilhOes, cercas, linha telephonica e

dificioS para estaçöes.
0 prinleiro trecho clesse ramal, entre Tres Ca-

racöes e Carmo de Cachoeira, embora já aberto ao
trafego, nSO Sc acha ainda concluido, pois não dispöe
de cstaçOes definitivas, e se resente de caixas d'agu,
cercas, etc., precisando tambem de reforma a via per-
nianente e o telegrapho.

Para attender a todas essas necessiades, o
governo do Estado abriu o credito especial de
906:790$27 1 , pelo decreto n. 6.904, de 29 de maio
findo, tendo sido autorizacla a i)irectoria da Rëd2
Sul-Mineira a atacar os serviços.

Para 0 ramal dc Lavras ja foram encommen-
dadas sete pontes metallicas, sendo duas para urn
vão livre de 10 metros, 4 para urn de 15 metros, e I
para urn de 20 metros como 144 .kilometros de
trilhos do typo de 24 kgs., 800 por metro corrente,
respectivos accessorios e dez cruzamentos compic-
los para mudança de via.

A parte do ramal a receber trilhos é de
53 kms.,318, e a parte já em trafego, de Tres Cora-
cöes a Carmo da Cachoeira, de 41 kms.,562, sendo
de 94 knis.,880 o seu desenvolvimento total.

Os serviços de construcção avancam corn rapi-
dez, estando ja assentados dez e rneio kilornetros de
hnha, em trafego dc lastro que fui assistir ao inicio
dos trabalhos desta inlportante ligacão, que preten-

\F terminada ainda este anno.
Eumo complernento de tao grande servico de

approximaçao de zonas, tenciono propor ao (lover-
no Federal a feitura de urna ligaçao de Itapecerica
ao Ponto mais conveniente da linha tronco da E. F.
(sto. entre Formiga e Campo Bello, e o alargamen-
1'	 hiilia intro Div ipolis c ltapccerii-a. (Ic mod')

Lk
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a encurtar bastante as distancias actuaes e evitar
delongas de baldeaçOes.

RAMAL DE SOLEDADE A ITAJUBA'

Ficou tanibem a cargo do Estado de Minas a
conclusão do ramal de Jtajubá a Soledade de 11a
jubá, cujos serviços vão ser iniciados dentro de pow-
cos dias, fendo já o Ministerio da Guerra autoriza-
do entregar ao director da Réde as obras que esta-
yarn sob sua guarda. 0 orçamento approvado inipor-
to em 2. 136:532$817, já terido sido aberto pelo Es-
tado o credito correspondente, pelo dec. n. 6.886,
do 14 do Maio proximo passado.

A extensão desse ramal é de 35 krns.,800.
Quando ficareni •concluidos os rarnaes de La-

vràs a Carmo da Cachoeira e de Soledade a Itajubii,
as linhas mineiras da Redo se elevarão a 1 . O87kms.,
121, e o total a 1.231 kms., 900.

RECEJA E DESPESA DA REDE

A receita geral da estrada no anno passado 101
do 11.639:781$066, contra 9.168:381$463 ern 1923,
tendo-se verificado urn augmento de 2.471:399$603
sobre a arrecadação anterior. A despesa foi de
11.322:910$365, incluida a quantia de 162:039$720,
de contribuiçao da estrada para a Caixa de Aposenta-
dorias e Pensöes, do accordo corn os arts. 3. 0 e 5.0
.ia lei n. 4.682, de 1923, e 60:000$000 de quota
fiscalizacao, assirn como estão incluidos na receita
163:729$551 correspondentes a 1/2% da arrecada-
ção e que tambern pertencern a referida Caixa.

A renda liquida verificada durante o anno foi de
153:141$150.

As officinas da estrada, quando o Estado to-
mou posse desta, tinharn appareiharnento deficiente,
corn niachinas operatrizes antiquadas, de pequLno
rendimento, já muito gastas pelo uso e, em sua
iriaior parte, niovidas a rnio, 0 que tornava inipoS-
sivel o serviço de reparacao do material rodante.
Corn as reformas introduzidas pelo Estado, estão
lioje as officinas do Cruzeiro, e os depositos do Bar-
ra do Pirahy, Soledade, Itajubá e Tres CoracOes
perfeitamente apparelhados para executar qualquer
servico, inclusive construcção de locomotivas e
vagOes.

Está concluida a nova estação que se mandou
construir em São Lourenço, .e cujas obras, orçaias
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Ciii 186:452$95$, torain contractadas por 133:086$,
tciido sido rccbidos pela adininistracão da estra-
os novos armazens ultirnarnente construidos na

iicsrna localidade, para attender ao rnovirnento scm-
pie crescente da exportacão das aguas mineraes.

Acha-se tambern quasi concluido o grande ar-
1i azem de Cruzeiro, destinado a regularizar o trans-

1 rte de café pela Redo Sul-Mineira, e suas tribu-
ieiias. A construccão, iniciada por conta do Ciover-

Federal, está senclo ultiinacla por conta do cus-
tio da Estrada, a qual foi entregue pela lJnião em

do Marco deste anno.
Depois de acurado estudo por parte da Conta-

Lioria 1a RCde, ficou resolvido o estabelecirnento do
tatego rnutuo entre essa estrada e a Central do Bra-
si l., a Loopoldina Railway, a OCste de Minas, a Pa-
iocati, a Victoria a Minas, a Maricá, a Therezopolis,
dvendO ser insta!lada, no Rio de Janeiro, a Conta-
Ll)ria Central Ferroviaria, na qual terão represen-
i::ntes todas essas estradas.

Ja se rnantem o traf ego. niutuo corn a çornpanhia
ogyana, estando ultimadas as negociacöeS, para o

icsmo fini, corn a navegacãc do Rio Sapucahy e E.
. Trespontana.

TAR/FAS

Do accordo corn o quo prcceita o art. 2.° do
Ncgu!aniento approvado polo decreto n. 16.511, de
? de Junho do 1924, o na conformidade do estabe!e-
LiLIO 110 art . 16 das "!nstrucçöes para a Contadoria
(entra! Ferroviaria", organizada pelos representan-
is das diversas estradas e approvadas pe!o Sr. Mi-
iiistro da Viacao, as estradas em trafego mutuo de-
verão adoptar unia unica pauta ou classificação ge-
ial das mercadorias e urn unico regulamento dc
transporte.

A nova pauta ja foi feita, devendo cada estra-
ia organizar, para submetter conjunctametite a ap-

provacao do Ministerio da Viação, novas bases para
iarifas. A RCde Sul-Mineira preparou as suas, que
ja se acliam entregues aquelle Ministerio.

Por eflas, houve modificaçâo cornpleta na clas-
siticaçao das mercadorias; algumas tabellas, entie-
anto, não soffrerarn majoracão, sendo que o au-

einento iierificado nas outras varia ate o maximo de
10 %, porcentagern esta que sO em poucas tabellas
wi attingida. As de passageiros, as de machinas e
i-1IL1iiLt	 pC	 IiLI1i. dc adubos c forragens,
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aguas rnineraes, batatas, ccreaes e generos da pe-
quena lavoura, nio forain alteradas.

Corn as desclassificaçOes feitas na pauta das
inercadorias e corn as altei-açOes propostas nas bases
clas tarifas, unia vcz estas approvadas e em execu-
ção, não scri optiinista C) calculo de 1 .000 conto
de réis de augniento nas reiidas cia !cie sill-\1ineira,
annualmente.

QUi1DRO DO PESSOAL

Está em estudos o novo quadro do pessoal cia
Rêde Sul-Mineira, organizado corn o fito de meiho-
iar urn pouco as condiçOes actuaes de vida de SCLIS

dedicados servidorcs, no inornento de difficuldads
quo atravessamos.

Na organização desse novo quadro, a ser sub-
niettido a approvaçäo do (loverno Federal, foi pre-
occupacao principal a nielhoria mais accentuada dos
vencirnentos das classes inferiores, que são as que
nais softrern as contingencias do encarecirnento da
vida, ernrazao do qua! Os vencirnentos quo estão per-
cebendo são insufficientes para cobrir suas necessi-
dades irnniediatas.

Corn os augmentos propostos, a despesa da
estrada terà urn accrescirno de cerca de ........
1.640:000$000 por anno.

TRAFEGO

Apesar cia escassez do material rodante e de
tiacção, coin quo lucta actualniente esta Estrada,
toi grande 0 movirnento de mercadorias, passagei-.
ros, bagagens, e animaes transportados nos mezes
do Janeiro a Junho do corrente anno.

Da "Central do Brasil" foram recebidos de 1.
do Janeiro a 24 de Juiiho - 913 vagOes, corn o to
ta 1 dc 21.364.500 kilogramrnos, sendo esta merca-
doria toda trarisportada para o interior, e estando
em Cruzciro, nesta data, apenas 15 vagOes, coin
289.450 kgins.

Dc Cruzeiro para o interior, no periodo de 1.
dc Janeiro a 24 do Junho, foram transportados 3.620
vagOes corn 29.121.246 kgrns., do mercadorias CIII

trafego mutuo e despachadas em Cruzeiro.
A renda apurada cia Estrada, de 1.0 de Janeiro

a 30 de Abril deste arino foi de 3.525:098$554, ye-
rificando-se urn augmento de 597:726$950 sobre o
mesino periodo do anno de 1924.
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tralego aiiida oo está regularizado, princi-
pal nente dcvido a deficiencia do material, falta esta
qite serã, cm breve, sanada coin a acquisicão de 393

j seva( IOes ja encornmendados e quo devern es-
ar ajIa deiitro dc seis mezes

L ocoMo cÁO

I )ivisu produziu os seguintes trabalhos:
Loconiotiias: - 0 total das locornotivas exis-

teilteS em 31 de Maio deste anno é de 102, estando
66 cm serviço e 36 em reparacão nos cinco depositos.

Dc 1 . 0 de Janeiro a 31 dc Maio forain feitas re-
paracöeS geraes em 14, reparacöes niédias em 16 c
montadas cinco novas locornotivas

Carros: - Foram reparados 27 carros, serido S
tie primeira classe, 6 de segunda, 9 de bagagern-cor-
rcio, 2 restaurantes, 1 misto e I de adrninistracãO.

Vagöes: - Foram construidos 2 vagöes fecha-
dos para ruercadorias e 10 praiichas abcrtas,. recon-
struidos - 2 vagOes fechados, 2 vagOes para aiii-
inacs, 2 gondolas e 3 pranchas e reparados muitos
outros, no total de 61

Officinas: - As officinas foram accrescidas de
mis urn niartello-pilão feito nas officinas de Cruzei-

rI, urn machado mecanico e uma serra circular.
A nova fundição ja está quasi concluida, e um

paite em funccionarnentO.
Os gaipSes para a nova carpintaria estão eiii

coiiclusão, podendo esta secção, de quo tanto se re-
sentiarn as officinas, entrar em pleno funccionamento
dentro de tres mezes.

A fundição do ferro produziu do 1 .0 de Janeiro

a 31 dc Maio 145.553 kilograrnrnos de pecas fundi-
das das quacs resaltarn as seguintes: 10 rodas motri-
zes para locoinotivas, 4 castellos e urn cylindro para
inartcllo-pi!ão 0 varias valvulas distribuidoras do va-
por.

Na secção do bronze e metaes foram obtidos
27.544 kgms. em varias pecas conio injectores, val-
vulas de seguranca e reguladores automaticos para
Ircios "Westinghouse".

Na seccao do caldeiraria foi construida uma cal-
(leira completa para uma locomotiva, urn tender, alérn
dc k araçöes em diversas caldeiras.
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Para rnelhor seguranca na distribuiçao de forca,
As officinas, foi installada unia sub-estaçao electrica
no interior das mesmas, provida de todos os appare_
Ihos de proteccao e distribuiçao.

LINHAS E ED/F/C/OS
Dor,nentes: - 0 estado das linhas da Rêde Sn!-

Mineira, devido a falta de dormentes na regiAo por
ella atravessada é urn dos problemas de difficil e cus-
tosa soluçao.

Apesar disso, forani applicados eni suas linhas,
no periodo de 1 . 0 de Janeiro a 31 de Maio, 84.919
dormentes de niadeira de lei, estando encornrnencla_
dos mais 150 mil para collocaçao ainda este anno.

Lastraniento de pedra: Foram rnacadamiza_
dos 1 .945 metros cia pontos humidos em que o leito
n5o of ferecia a necessaria segurança.

o lastramento de pedra e urn serviço de urgente
necessidade ciii grandes trechos da Estrada; a Dire-
ctoria estã estudando uma installaçao possante para
produzr cern metros cubicos diarios.

Substitiiição de trilhos: - Grande parte da Es-
trada ainda está corn trilhos de 19 e 20 kgrns., por
metro corrente, sendo necessaria a sua substituicao.

Este anno já forani substituidos 12.440 metros
de linha por trilhos de 24k,800, estando encornrnen-
daclos niais 144 kgrns. de trilhos do inesnio PCS0 pa-
ra ser reformada toda a linha dc Sapucahy, cujo tra-
fego já 6 bastante intenso.

Mudança de via: Foram construidos em Cru-
zeiro 20 apparelhos conipletos para mudança dc via,
tendo siclo assentados na linho-tronco e no ranial de
Caxambu'.

Obras novas: - Na linha-tronco foram con-
struidos 4 bueiros abertos, 2 no rarnal de Alfenas, 3
na linha da Barra.

Na linlia dc Sapticahy foram construidos 2 buei-
ros e 2 niuros de arrirno.

Edificios c obras d'arte: - Foram reparados 0
pontilhão do km. 25, as pontes dos krns. 36, 65, 74
e 75 e 3 bueiros.

Na linha da Barra foram reparadas as pontes
dos kms. 43, 87, 88, 89, e 199 e 4 bueiros.

No rarnal de Caxambu' foi reparada a ponte do
km. 31; na linha de Sapucahy, o pontilhão do km.
224 e a ponte do km. 14, e dois bueiros do km. 147.

205

Frain CoaSil uidas duas casas de turma e con
a nova estaçao de S. Lourenço.

Soffrerani reparacOes as esfacoes de Rufino de
\lincida, Pouso Alto, Carnio, Tres CoraçOes, Noguei-
ra, Alfenas, Areado. Santa Rita, Encriizilhada, Joa-
quirn Mattoso, Ouro Fino, Silviano Brandão, Cruzve-
r e Pedro.

E. F. PARACATU'

aonstrucçã o da Estrada de Ferro Pa-
ti om os recursos ordinarios do Estado, sem

appcllo a qualquer operação de credito para o cusfeio
dos serviços.

Parecendo-me da niaior importancia a questàO
Jo traçado que deve essa estrada seguir, afim de ser-
vir a zonas mais ferteis e asseguradoras do trafego
futuro, de maneira a evitar que venha a ser urn peso
morto permanente nos orcamentos do Estado, resol-
vi constituir urna commissão de profissionae para ye-
ificar in loco, por rneio de acurado conhecimento do

i y Ic mineiro, qua] a directriz mais conveniente.
1cornmendei attender-se unicamenfe ao lado

YcitiuCO, de par corn as boas condiçOes technicas.
Aguardo o relatorio e solicitarei vossa attenção

para o rnesmo, pois se me afigura prudente ffxar em
iLl a direcção desta estrada, que já representa vulto-
so patrimonio, accumulado corn economias.

Procura-se passar agora a serra da Saudade,
Lue será transposta corn a rampa maxima de 2 ojo na
xtensão de 4 kilomefros, nào tendo sido possivel

conseguir outra passagem, apesar de esforços para
isso feitos, corn o estudo de uma grande variante, que
tião foi adoptada por offerecer desvantagern o con-
uncto de suas condicoes em cornparação corn a Ii-

aha antiga.
Fizerani-se reconhecimentos da ligaçao de Mar-

tinho Campos ao Pará, assim conio da Iigacão a
Itaüna. Os tracados reconhecidos são de facil execu-
Ho, e a sua construccao será de grande conveniencia
iara a estrada e para a zona, niOrmente quando a
ponta dos trilhos attingir S. Gothardo.

Os trabaihos de construcçao correram normal-
:nente apesar cia falta de pessoal corn que tern lu-

ft	 Fiii tim conc!uidos no anno pas-
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sado niais 12.593 metros de plataforina entre In-
dayá e a serra cia Sauclade e 2.982 iia subida e no
alto cia serra. Ate Maio deste anno ficarani prom-
ptos, na serra cia Saudade, mais 2. 158111,5 dc lei-
to. Feita a rnedição final no prirneiro ciesses Ireclios,
cujo desenvolvirnento total é de 23.770 metros, yen-
ficou-se ter sido de 61:840$539 o preco niCdio do
lonietro de leito preparado.

Apesar de haver ainda niuitas pontes provisoli.
as, varios aterros não consolidados e ser preciso n1n

dar completamente o grade da travessia do São Fran-
cisco, para se fugir 

grade
 daninosos effeitos clas inun-

dacOes periodicas, i. via permanente nAo oppoz diff i-
culdade ao trafego, a não ser neste ultirno ponto, cjue
esteve inipeclido 20 ciias no anno passado.

Houve clurante o anno poucos accidentes e suas
consequencias não foram de grande monta.

Quasi todos os descarrilainentos se derarn no
trecho de Leandro a Alvaro da Silveira, quo havia si-
do const i!uido corn tnillios veihos, causa que ji se rc-
rnoveu coin a substituicao da linha.

Prosegue-se no enipedramento do leito, tI
recebido esse nielhorarnento mais 4.885 metros dc
linha, corn a despesa de 15:725$899. Tarnbein sc
tern dado attençao ao serviço de fecharnento definiti-
vo das linhas, substuindo-se os postes de madeiia
por outros metallicos.

Manteve-se durante o anno unia turma para con-
servação e proseguiinento dos serviços de sanealnen-
to das niargens (10 rio Lambary, nas proxirnidades dc
Alvaro da Silveira, ponto que era considerado co'in
fOco de malaria e no qual nenhurn casu nuvo d.
paludisrno se verificou.

A linha telephonica foi extendidc, cuiH u des-
envolviniento dc 6 kilornetros, ate a 3; rcsicicnua
ao escniptonio de urn dos tarefeiros.

Os trabaihos de lotaçSo j ã foram feitos ate a
descida da serra da Saudade, em terreno extrerna-
mente accidentado e coberto de grandes mattas.

Sornente em Setembro comecararn a ser receb-
dos os tnilhos adquiridos pars o trecho além de In-
dayá. 0 avancaniento, devido a estacão chuvosj, foi
feito corn grandes dif lIculdades. Mesmo assirn, o
preço rnecho por kilornetro, excluido o material me-
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ii de J.S ii! b, coin us cOrtes em grande
,)aflC eiicascalliados.

Venificaiido-se quo as officinas da estrada não
1iodia111 ficar em Martinho Campos, foi deliberada a
sua tj-aiisfcrcncia para Born Despacho, cuja niunici-
11 aIiciadc cedeu a estrada, gratuitainente, a agua e os
terrenos necessarios, tendo sdo atacados corn interi-
5 ldade Os trabaihos prelirninares para a construcção.
Duraiitc o anno adquiniram-se mais algurnas machi-
nas para as officinas, inclusive urn martellete e mu
torilo mecanico no corrente anno. As officinas vein
prestaiido bons serviços, tendo feito reparos em
i uitOs carros e locornotivas e construido dois car-
los, urn para anirnaes e o.tro para mercadorias.

Ein Abnil deste anno adquini para a estrada, em
concorrencia administrativa, duas locornotivas "Mi-
kado", a 25.945 dollars ca'a umna.

o trafego, a não ser a ;nterrupção jã referida,
no periodo das enchentes, correu normalmente. Fo-
rain transportados durante o anno 22.419 pssagei-
ros, corn a renda de 78:055$200. 0 movimento de
bagagens e encommendas foi de 326,098 toneladas
(las quaes 292,601 em servico reniunerado e que p0-

duzirarn renda de 16:882$856, contra 16:080$000
em 1923. 0 nurnero de anirnacs transportados foi de
3.554 cabecas corn o peso total de 383,29.1 tonela-
das, produzindo a nec ta de 12:433$344, contra
10:825$700 110 anno a tenor.

o numiicro de toneladas-kilornetros de mercado-
rias transportadas foi de 510.903, contra 359.882
cm 1923, tendo havido, pois, uni augmento de
29,6 ojo corn a receita de 4:494$619, continuando a
ser ainda o café o genero que rnais contribuiu para a
recita desta rubrica, coin 372 .354, kgins., rendendo
10:071$310.

Forammi traiisrnittidos 2.299 telegraininas coin
33.315 palavras em servico reinuiierado e 18.317
despachos corn 123.286 palavras em serviço da es-
trada. A renda foi de 4:202$400, contra 2:150$800
no anno anterior.

Conieçou em Maio o serviço de trafego rnutuo
coin a E. F. Oeste de Minas.

A extensão das linhas em trafego e de 154 kilo-
m tre .at a ustaç>	 "MiIo Vianiia", ha raiz (Ia

U-
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A renda arrecadada durante o anno foi de
195:823$003, contra 165:768$000 em 1923; por ici-
lometro trafegado foi respectivamente, de 1:506$330
e 1:275$138. A receita media por trem-kilometro foi
de 3$795; o producto niéclio do passageiro embarca-
do, de 3$798; da tonelada de mercadorja, 12$317, e
datonelada de carga, em geral, 15$517.

A despesa total feita em 1924 corn Os serviços
da estrada foi de 2.747:986$481, tendo passado pa-
ia este anno rnateriaes no valor de 54:178$617.

Polo dec. n. 6.680, de 12 de Setembro do anno
passado, deu-se organizaçao definitiva aos serviços
(Ia estrada, e forani nomeados effectivarnente todos
os funccionarios interinos inclusive o director, enge-.
nlieiro Joaquiin Ribeiro de Oliveira.

E. F. LEO POLDINA

Contiiiia eiu graiide actividade junto a Leopol-
dma Railway a f'iscalizaçao mineira, que havia prati-
camente deixado de existir e por isso foi reorganiza-
da.

Graças a acção fiscalizadora, orientada pelo go-
verno do Estado, os serviços da réde mineira já vão
meihorando urn pouco, si bern que ainda deixem rnui-
to a desejar por motivos que nao podern ser reniovi-
dos corn a presteza desejavel.

Durante o anno passado, mesmo na época do
escoaniento da safra do café, quando cram geraes os
claiiiores contra a irregularidade dos transportes,
houve apenas 8 reclamaçoes de produ-ctores, as quaes
levadas ao conhecirnento da Conipanhia, foram, em
parte, satisfeitas, apurando-se a improcedencia de
duas ou tres.

A fiscalizacao tern sido particularnieme efiicaz
na liquidaçao da divida da Conipanhia para corn o
•Estado. Em 1922, corn a incorporaçAo cia E. F.
Piau a rCde mineira, a divida era de 12.571 :671$000
e terá de ser amortizada annualmente, Iixdndo-s:
por occasião das tomadas de contas a quota annuai

A tomada de contas de 1923, abrangendo o
riodo de 1917 a 1922 e a qual fez referencia a uli i -
.mA mensagern, deu como resultado a verificaçao de
que a Companhia devia recolher aos cofres do Esta-
do 900:813S534, a titulo de juros garantidos e pagos
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ate 1904, visto haver a renda de suas linhas ultrapas-
sado 8:000$000 por kilometro no periodo de 1919 a
1922.

Essa importancia ja foi toda recolhida ao The-
souro Mineiro.

No anno passado procedeu a fiscalizaçao a to-
nada das contas de 1923 e apurou mais uma quota
de 341:776$396 que a Companhia devia restituir ao
Estado e já o fez.

Verificou-se que a renda bruta da rêde mineira
naquelle anno fOra de 11 .392:546$545.

Cogita-se actualmente de melhorar o serviço de
oassageiros e de organizar os horarios definitivos; a
cstrada já recebeu instrucçao, corn prazo niarcado,
para apresentar os novos projectos de horarios.

A extensão em trafego e ainda de 1. 151 krns. e
591 ins. nos quaes foram feitos alguns meihoramen-
tos para major segurança do trafego, como substi-
tuiçao de 157. 158 dormentes, de 2.862,60 metros de
,rilhos e 2 cruzarnentos completos, alérn de tonstru-
ccão e reconstrucção de cercas do comprimento de
', 3.651 metros. Foram tambem empedrados alguns
trechos de linha e construjdos muitos bueiros e mu-
ros de arrimo.

Foi aberto ao trafego, a pedido do governo do
Estaclo, ' estaçao de "Pedra Menina", no kilometro
462,174,V,ntre Espera Feliz e CaparaO.

A receita total da rêde mineira foi, no anno pas-
sado, de 12.757:708$000, assim discrirninada: trans-.
porte de 1.946.112 passageiros, 3.478:957$000; de
38.472 toneladas de enconirnenclas, 1.268:147$000;
de 280.603 toneladas de cargas, 7.700:180$000 e
de rendas diversas inclusive o transporte de 25.584
animaes, 310:784$000.

E. F TRESPONTANA

a ina-uguracão, em 12 de Outubro ultiino,
d lach) de Corrego das Pedras-Tres Pontas,
corn 10.300 metros, ficou concluido o serviço de
construcçSo da E. F. Trespontana.

Esta estrada, de bitola de urn metro, foi con-
siruicla por urna companhia particular, organizada
corn capitaes da zona a que serve. Entronca-se corn
a RCde Sul-Mineira e ja mantém trafego regular, ten-
d)	 ::fl	 1n	 iJ	 -,
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94.782 kilograululos Uc bagagcns c eneounuendas,
235 anirnaes e 1.330.300 toneladas de mercadorias,
que produziram a rencia de 28:853$900

0 Estaclo pagou-Ihe a subvenção kilometrica a

(1L1C se refcre a lei n. 760, de 6 de Setembro de 1920,
. razão tic 15:000$000 por kilometro, on seja urn to-

tal de 327 :000$000.

E. F. MACHADENSE

Estão bern adeantados Os trabalbos dc constru
cçSo cia E. F. Machadense, que vae entroncar-se
corn a Rêde Sul-Mineira em Alfenas, devendo ser
inaugurado ainda neste mez o primeiro trecho de 25
kilometros, ate a estação de Cayanna, esperando-se
fique concluida, em breve, corn a construcção dos
restantes 16.400 metros.

Tambem essa estrada está sendo construida corn
capitacs cia propria zona a quo vae servir, e terá a
subvenço kilometrica da lei 760, de 1920.

Corn o firn de tornar possivel aa conclusão em
breve prazo, O governo, attendendo a urna solicitação
quc Ihe foi feita pela adrninistração da companhia e
sob a responsabilidacic pessoal dos rnembros desta,
resolveu adentar a iniportancia cia subvenção cor-
respondente a 25 kilornetros, trecho quo vae ser inau-
gurado ja, tendo maudado pagar a quantia de .....
375 : 000$000, depois de examinar as obras feitas e
ccrtificar-se de que representam valor superior.

E. F. ELECTRICA

A E, F. Electrica Poços de Caldas a Machado,
passando por Boteihos, corn urn ranial para Santa
Rita das Pairneiras, estã sendo construida pela Corn-
paiihia Viaçao, Tracção, Forca e Luz S. José dos
Boteihos, a qual se concedeu privilegio de zona pc-
lo dec. 6.421, de 27 de Maio de 1924. Esta estrada
terá a bitola de urn metro e será electrificada em to-
da a sua extensão.

Já estão concluidos os estudos de 34 ilometros,
ate Boteihos, tendo sido iniciados em Fevereiro os da
Iigacao a Machado. Foram locados 25 kilometros c
atacada a construcção de 17; destes, 12 ficaram con-
cluidos, faltanclo sóinente terminar a feitura de urn
pontilhão e de urn muro de arrimo. A Coinpanhia j.
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recebeu 20 kilornetros de trilhos dos qualcuta en-
cominendados.

Para os serviços de electrificaçao dos primeiros
32 kilornetros foi aberta concurrencia, a qua! compa-
recerarn 7 firmas, sendo acceita a proposta cia Corn-
panhia Sul Americana de Electricidade (A. E. 6.).

0 prazo para a conclusão da linha ate Botcihos
é de 30 mezes, contados da data do contracto, e de
5 annos para a ligacao a Machado.

Procurando estimular a iniciativa particular corn
a subvencao, o Estado acredita prestar-Ihe serviço de
alta valia, pois quo possibilita a construcçao de uma
rCde ferro-viaria de drenos on collectores, para as
grandes arterias de circulaçao, dos valores cornnier-
ciaes. Essa politica, estou certo, trarã grandes bene-
ficios e nao deve ser abandonada.

NA VEGA çAo FLUVIAL
E ainda incipiente o serviço de navegacão flu-

vial do Estado, apesar de offerecerem alguris dds nos-
SOS grandes rios trechos relativamente extensos em
que se poderia estabelecer urn serviço regular de
transportes.

Descle os prinieiros dias do meu governo venlio
dedicando grandes esforços a solucao deste proble-
ma, procurando coucluir, corn o Governo Federal, as
negociacöes iniciadas peks incus antecessores para 0

arrendarnento, ao Estado, do serviço de nave gacão do
S. Francisco, entre Pirapora e Joazeiro.

Esse serviço, ate então arrendado a uiiia corn-
panhiia particular, era feito corn muita irregularida-
de, por falta de material, e provocava continuas re-
clarnaçOes das populacOes ribeirinhas, que se viarn
impossibilitaclas de transportar os numerosos arti-
gos tie producçao da zona.

Fe!izmente as negociaçöes chegaram a boiii ter-
mu, já estando sob a direcçao do Estado o serviço de
navegação, apesar de näo ter sido ainda arrolado o
respectivo material, pelo qual o Estado terá de pa-
gar 421:550$000, em prestaçOes descontadas da sub-
tiiço federal a que tiver direito, na proporcao tic

'.) sci viçu, que desejo aiiipliar o inais repidanien-
t pssivel, está sendo feito corn urn unico vapor, o
Wenceslau Braz", que o Estado recebeu da Unio.

A.C. —14
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já fiz abrir concurrencia publica, corn o prazo
de 60 dias, para acquisição de mais dois vapores
eguaes áquelle, quando, pelo contracto, o Estado era
obrigado a adquirir neste anno apenas urn, e inais
dois nos annos seguintes, a razão de urn por anno.

De accordo corn a clausula quarta do contracto,
obrigou-se o Estado a fazer tres viagens redondas
inensaes entre Pirapora e Joazeiro e 2 entre Pirapora
e Manga, e corn o material recebido é possivel fazer
apenas uma viagem a Joazeiro.

Tendo em vista, porém, a falta de material e a
grande quantidade de mercadorias accumuladas nos
portos do trecho rni'ieiro, a espera de tfanspor.e, you
representar ao Qoverno Federal sobre a impossibili-
dade de se levar a navegaçao ate Joazero, emqlark)
o Estado sO dispuzer do "Wenceslau Braz", e pedir
permissão para que seja Carinhanha o ponto final
das carreiras ate chegareni Os dois vapuies a ser ad-
quiridcs.

0 estabelecirnento de urn serviço regular
de navcgaçAo do rio São Francisco vae, scm du-
vida, impulsionar intensamentc o progresso da-
quella vasta zona do Estado, onde ha grandes mattas
virgens c iinmcnsos tratos de terra de fertilidade as-
sonthrosa, em grande parte ate hoje incultas devido a
talta de transporte seguro

A navegação, por meio de vapores apropria-
dos, poderá extender-se aos principaes a'tfluentes
do graiide rio, canalizando para a Central do Brasil
o escoaniento da producçao de muitas zonas que
hoje sO commerciarn corn a Bahia ou, corn urn per-
curso de muitas leguas em tropas, vão prOclirar a
OCste de Minas, em Catiára.

Para alimentar a navegacao, rnandei estudar
nina longa estrada de autoinovel de Mathias Cardo-
so (niiinicipio de Manga), a Espinosa, antiga Len-
çOcs do Rio Verde, municipio de terras feracissirn±s,
grande productor de algodäo, arroz e café, além de
muito gado; autorizci o pro.seguirnento das obras (Ia
cslrada de São Francisco a Brasilia, quc Sc aclia-
yam paralysadas, bern corno a conclusão da de Ja
niiaria a Posse, iia fronteira guyana. A consti iiccao
da estrada de Mathias Cardoso estã atacada em
airibas as extreiriidadcs.

Essas tres estradas, que devem ficar conclui-
das no men governo, garantirão intenso movirnentO
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na navegacäo e, akni disso, serão factores podero-
sos da prosperidade de unia região habitada por urna
grande populacao trabaihadora e que, ate agora,
poucoS tavores tern recebido da administração do
Estado.

Para custear as despesas corn o serviço de na-
v-gação do São Francisco, foi aberto, ern 9 de Maio
ultirno, urn credito especial de 2.500:000$000, nos
termoS da autorizaçao legislativa existente.

A direcção do servico foi confiada ao cornnian-
dante Raul San-Thiago Daiitas, distincto official da
Ainlada, para esse rim posto a disposicão do go-
venflO ilu Estado polo Sr. Ministro da Marinha. Fiz
urna viagein pelo rio para ajustar corn o director as
nbras inais urgentes e conubinar o piano a executar.

;\TAVEGAcAO DO PARACATU'

.\ navegacão do rio Paracatü terá forçosamente
dc scr iuicorporada a do S. Francisco, da qual é tn-
hutaria.

Findo em Fevcreiro do anno passado,o contra-
L) para a execucão desse servico, abriu-se nova
cu;correncia lara arrendarnento provisorio Rece-
beram-se 2 propostas, t"ndo sido acceita a da Ca-
unara Municipal de Paracatü, co'n a qual se firrnou
contracto, sob a connlicão de ser el!e considerado fin-
do, logo se unicuc o serviço regular no São Francisco
e seus affluentes.

Essa navegacao, quo vae ate o porto de Burity,
embora deficiente, tern produzido bons resultados e
jA fez nascer em ParacatO diversas industrias novas.

Dc Seteninro para cá, apOs assignatura do novo
contracto, já se iizeram oito viagens completas, nas
uuacs forarn transportados 54 passageiros e 3.698
o1urnes dc niercadorias divcrsas, corn o peso total
J 147.427 kgrs.

Por essas oito viagens pagou o Estado a Cama-
Municipal 10:000$000 dc subvenção, nos termos

dale! ii. 841, de 1922
Aléni desses scrvicos de navegacão, existeni no

Lstaclo unais us de: porto Sapucaliy ao de Cubatão,
cciii 160 kiornetros, explorado pela We SuI-Minei-

de Farna a Porto Carrito, corn 100 kilometros,
mantido pela "Viaçao Fluvial do Rio Sapucahy", e
a de Ribeirão Vennielho a Capetinga, no Rio Gran-

coin 208 kilonictros, dc propriedade da E, F.



214

ESTRADAS DE RODAGEM

Não vejo, na actualidade, problema de solucao
mais urgente nein inais importante para o desenvol_
viniento economico do Estado do que o das estradas
de rotlagern, as quaes attribuo tambem a funccao po
utica dc iiitegrar na communhão mineira regloes
vastas, prosperas, e que, devido a enormes distancias
que as separam dos outros centros do Estado, vivem
t parte scm se identiticarem conipletamente .corn

elles.
L)esde Os prirneiros dias do nieu governo venho

dcdicando a este assurnpto grande parte da miriha
attenção, tendo autorizado, nestes poucos inezes, não
sO o cstudo dc muitas estradas que julgo de necessi
dade machave!, corno o proseguimento da coustru_
cção de algumas que já encontrei iniciadas ou corn
os traballios paralysados.

A rcgiäo norte-mineira é a menos favorecida
cm materia de vias de communicação, podenclo-se di-
zer çue SO possue ate agora os veihos carninhos de
tropas, pehos quaes os proprios carros de bois, tar-
dos c antiquacios, transitarn coni clifficuldade.

Si bern quo o curto prazo do iiieu goverilo uáo
me permitta resolver o problema de conlmunicaçoes
naquella rica e populosa região, tomei SOl)re iuiiii a
tarefa de encorninhar a sua soluçao e puz corajosa-
mente mãos 0 obra, mandando proceder immediata-
mente aos estudos de tres grandes via de penetra-
cão - as de Montes Claros a Salinas e Fortaleza,
coin cerca de 500 kilornetros, a de Diamantina a
Theophilo Ottoni, corn mais de 300, e a de Mathias
Cardoso, no novo niunicipio de Manga, a Espinosa,
tambem ultimamente creado, corn urn desenvolvi-
niento de 180 kilometros, dos quaes 80 jA em con-
strucção.

Autorizei o proseguimento de urna quo estava
paralysada - a de São Francisco a Brasilia - corn
62 kiloinetros, e a conclusOo de nina outra qun CS-
tava coin as obras de arte por fazer - a de Jarivaria
a Posse, iia fronteira goyana, corn os scus 135 kilo-
metros de leito já construidos.

Não preciso encarecer a importancia dessas es-
tiadas, sob Os dois aspectos a quo já me referi -
econornico c politico.

As duas primeiras vão facilitar grandemente as
communicacOes de uma vasta zona corn esth Capi-
tal e Os outros centros iiais acleantados do Estado.
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T)S 1 1Hc OS liabi1aiileS dc nina parte daquella re-

;jiao so conseguern chegar depois de longuissima
avessia por caminhos asperos e perigosos, e .ou-

tros apOs urn trajecto dispendioso por fOra de nosso
territ0'iO utilizando-se ate de viagem maritima, como
os quc bahitam Theophilo Ottoni e municipios vi-

zmhos.
As outras tres estradas vão ser as principaes

aimentb0ras da navegacãO do São Francisco, •e
duaS dellaS, as de Espinosa e de Posse, chamarãO
Para Minas grande parte do moviinento commercial
do sol cia Bahia e de éertas zonas de (ioyaz, avolu-

111afl1° assim, an ossar riqueza.
Entre as estradas que já encoiitrei corneçadas e

ni andei proseguir, destaca-se a de Bello Horizonte ao
Rio, passanclo por numerosas cidades do centro do
l3stado.

Não tern justificativa a pecha que alguns Ihe
atiram de ser estrada de turismo exciusivamente,
porque grande parte da sua extensOo se desenvolve
ciii zona ja servida por via-ferrea. Essa €trada
serO o ceutru cia rCde do Estado, pois para ella con-
verg irOo, segundo o piano geral jO traçado, as linhas
lioncos de outras zonas, que uicarão, assini, ligadas
As capitaes de Minas e cia Republica. Aiérn disso,
serO a estrada da sidertirgia, como já a cognomina-
ram os quo comprehenderam o seu aicance, pois
ac servir a quasi tocias as localidades em que exis-

tCiil actualmente altos fornos para o preparo do gusa,
comb Bello Horizonte, Sabará (por urn rarnal), Rio
Achim, Esperança, Burnier, (iagC e Juiz de Fóra.

Esse carninho terá, em Minas, urn desenvoivi-
muntu de cerca dc 325 kilornetros, estando muito
adantaclos os seus trabaihos, como se ye pela Se-
guinte chiscrirninacão por trechos trategados: Bello
1-lorizonte-Bicaiho, passando por Nova Lima, 39 ki-
Icinetros; Pal myra-Ewbanck, corn 14; c Bernfica-
Parahybuna, passando por juiz de FOra, 75 kilome-
tros, on seja urn total de 128 kilometros em trafego.
Acharn-se em construccão os trechos de Bicaiho a
Carandahy, nas divisas corn Barbacena, corn 152 ki-

icmetros, dos quaes 5 iá concluidos, na sahida de Bi-
caiho, nias ainda não abertos ao trafego; estudos lo-
cados, de Ewbank a Bemfica, 22 kiloinetros; estu-
dos concluidos, de Barbacena a Palmyra, 48 kilo-
metros.

Corn a intensidade que vão ter os trabaihos de
construcco, distribuidos a diversos tarefeiros, es-
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pero inaugurar, ainda no men goVerno, essa rociovja,
na qual se vão encontrar: o ramal para a siderurgia
de Sabará, coin 2.740 metros, em construccão; a
estrada Queluz-Piranga-Ponte Nova, que mandei es
tuciar, Corn cerca de 180 kilornetros, e a vasta rêde
do zona cia Matta, em grancie parte já em trafego,
por rneio do ramo da União e Industria quo vac a
Rio Novo.

Estão em construcção outras estradas de longo
percurso e grande imøortancia: Bello Horizonte a
('onceicöo, onde se hifurcará, indo urn ramo para
(Juanhäes--Pccanha, e outro para Diamantina, on]
so ligamá i quo vae para Theopliilo Ottoni. Dessa
estrada estão em trafego 146 kilornetros, comnpre-
hendiclo o rarnal do Rotulo, corn 24; em construccAn
2, no alto da scrra do Cipó, e em nurnero do 52,
COffi Os ostudos concluidos, ate Conceicão.

Caxamhd-Lantharj', corn urn ramal para Cam-
huuuira, chamacia das tres estancias, corn 84 kilo-
metros, seudo 17 construidos, 10 ern construccão,
4 loc1os e a parte restante corn os estudos adeanta-
dos. Essa estrada vae permittir se faca em 2 boras o
percurso ientre as Wes ësl'àncias hydro-minerae,
civando aora, por estrada de ferro, se gastam cer-
ca de 20 horas.

Rio Branco-Coronel Pacheco. passando pot
Ubà, Tocantins, Pomba e Taboleiro, corn 118 ki-
lometros, dos rniaes 101,5 em trafego e 16,5 em con-
struccc.. Em Tocantins essa estrada se enfroncará
corn a de Catauazes. corn 5 kilometros construidos,
5 em construccào e 10 1ocados e de Rio Branco ella
se nroloiwaà nara (iniricema, corn urn percurso
de 14.400 kilornetros, dos quaes 7.400 já em tra-
fego e 7 em construcço.

Poco.c de Caldas a Caldas. passando por Pi-
nhos do Rio Verde. corn 32.640 kilometrs, estando
L construidos 25,240 c corn a construcção adeanta-
a 7.400.

Laoa cia Prata a Villa Luz, passando per Es-
kios. corn cerca de 53 kilornetros. haveodo 23 em
trafeio. 6 cmii constrnccâo, e 13 corn estudo con-
cluidos.

A 7ona da Matta j iossue uma rêde hem con-
sicleravel de boas estradas nara autemoveis, mere-
cendo referenda, alni this iA citadas. as one par-
tern de Vicosa par S Miguel (em direccão a
rano1a) Calanihau. S. José do Barroso e li 0

Seguro, corn 112 kilornetros, Ubá a Sapé, coin 20
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e Rio	 o a CtaguazeS, corn 83 kilo-

metros, todas cm trafego.
Para facilitar as coninlunicacOeS dessa prospera

zona coin a Capital do Estado, e ervir tarnbern ex-
tensa região, fertil e povoada, nAndei estudar urna
ligacao de Queluz a Ponte Nova, passando por pi-

ramiga.
Outra estrada que se me afigura de real inte-

ressO para a opulenta zona da Iv\atta e a que iigará
palnia. Muriahé, Cataguazes, Leopoldina e Além Pa-
rahyba, entre si e a que conduz ao Rio de Janeiro.
Os trabalhos de campo estão concluidos ate o kilo-
metro 15 a partir de Leopoldifla e devem chegar a

atag t1 aZcs cm breves dias.
Contractel tambeni estudos de uma estrada corn

destillO ao Serro, Sabinopolis, Guanhães e Peçanha,
ahindO do Diamantifla

Devo consignar aqul a boa vontade quo encon
tm, por toda parte, dos particulares e poderes mu-
nicipaeS, clesejosos de collaborarern nessa grandiosa
campaflhla de encurtaiiieflto de distanciaS e 4e diffu-
são de cultura.

Vae ser iniciada a construCcão de uma estrada

de Prados a estacSo da ()éste de Minas. Varios ou-
tros projectOs estSo em estudo e exame.

Bello 1-lorizonte vae tornar-Se urn centro de con-
vergenCia de boas estradas. Está higada a Nova Li-
lila e Bicalho A serra do CipO, através de largo tra-
to de terras ferteis, povoadas e cultivadaS, em que so
ac11111 Venda Nova. Lagoa Santa, Vespasiano, etc
a Santa Luzia do Rio das Veihas, ao Barreiro, a Sa-

c, cmii breve, a Pedro Leopoldo, passando pot
Uananhã c Neves. Os granles centros se abaste-
cu da peuuella lavoura. Esta C que traz ovos, fran-
os, hortalicaS, lenha, etc., e barateia a vida. Scm

hens ca i nuulioS nAo proSperaria o pequeno lavrador.
DThi, o piano que tenho assentado e you coraosa-

ntc 
realizando em tomb da Capital, a cujo desen-

v	 !0iiO 
pensO prestar assini valioso concurso.

Triangulo Mineirb é, de todas as regiôes do
c a quo DOSSUe mais extensa rêde de estradaS

o autOfliOVeiS, devido, em grande parte, a faci!i-
Je que a topographia offerece alli a obras deste
nero. EstAo em frafego naquella zona niais de
)0O kilonietroS de estradas, algunlaS das ouaes

1conIrafl1. nas fronteiraS, corn outras do São Pu
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Para resuiiiir, pOdc ser feito o seguijite 
esdo luovj1iento de estraclas em Minas: clteia

Em c-sfiidos..	 Pela administraçjo.........
93,kms,670; Medjante colltractos 1.460 krns. To-tal, 2 453,kjn	 670.

Eiii coFlsfr(/cç(7
574	

0.	 Pela adinin istracäo......krns 970; Medjaute contractos,. 65kmstal. 64Oknls.,030	 .,Q	 To-
Em Ira/ego..	

Construjijas pelo Esfado.....20knls 900 Stlhvencionadas 1. I33krns.,35. N5 0St1bvencjoila(S	 4. 1 c)3k. 655	 Total, .........6.1 47kms.,9 10.
Verfljca_se P jS, 

uue temos em trafego .....6. l47knis., g jü do estradas Para automoveis, scm
COntar as Sirnplcsrn.ente Carrocavejs, que fariam ele-var rnuito esse algarisnio

Jã é algurna cousa, iilas
I 1150 é tudo e precisa..OOS 

COntinuar firineinente nessa politica, ate quopossanios ligar em jima so rCd•e todas as regioes doLStado
A lflSpectorja das E straclas de R odagein, su.bordina(a i Sccretaria da Agricujtu	 e insta'1ad0 anno passa(!()

zdo e està co 
tell ) o pessoal technico muito redon	 ..a sua capacidade de trabaiho ex-gottada. Den tro em breve serã preciso ampljar u

pouco o seu quadro, Scm o que não será 
POSsiveJ(iesenvolver corno convern o serviço de 

construccOcsParece_ie, porCm, que nao devenios crear logantfectivo () regn do contracto 0 Inn is aConSelhavel e pruclente
No anno passado,

	

	
ina-

a verba orcamentaria destda ao Servic de estradas era de 700:000$000, tenclodespes attingido a 2.084:152$500 pelo que foinecessarjo abrjr urn cre(lito 
Suppl einentar da diffe-renca No corrente anno a verba 

orcamentaria jase exgottou apesar ne 5cr de 1 .4 4sido aberto, em Junho ultimo	
00:000$000, tend

urn credito suppIeIiic.,
previstas
tar de 2.000 : 000$000

 Para Occorrer as despesas

(JAZOGENO DE CAR V,40 VEGETAL

Outro prohjeijia connexo corn o das rocjovjas éo do Combustjvel A gazolina encarece Os transpor_los e produz Iarga evasäo de flOSSO producto Para
sua acquisjç0 extrangeiro 'e COncorre Para de-ireciacao da taxa cambjaj

E' mister procurar u Succedaneo .
Experjeiicjasfeitas e que you Cofltifltiar parecem nol-o apontar no
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1)Filo:ipailileIlte Para Os transportes
p. adosci industria e servicos agricolas.

0 ri resentante do Estado de Minas, no Ill
Congress dc Estradas de Rodagem, que so reuniu
no Rio de Janeiro, em Outubro do anno passado, te-
\C occasião tie estudar o einprego do carvão vegetal
um0 succedaneo da gazolina, nos motores de cx-

)sao. Encontrando na Comrnissão Militar daquel-
ic Congresso o illustre official francez coronel John

:eo1etis, que tratãra do assumpto corn grande corn-

1 1 L tencia e a major dedicacao as coisas e interesses
iiasileiros, o Delegado de Minas obteve delle a
1 nornessa de vir a nossa Capital fazer uma conferen-
.ia explicativa e demonstracöes praticas do appare-
II) gazogeno e 0 governo se apressou entSo em so-
'citar do sr. Ministro cia Guerra a necessaria licen-
ca para a viiida daquelle a Bello Horizonte. Obtida

.ta, convidou o coronel Nicoletis e facilitou-lhe to-
dos Os InelOs necessarios para seu trabaiho aqui. As
\p!icaçoes theoricas foram dadas ao publico em
tnterencia realizada na Sociedade Mineir de Agri-

coltura. conferencia one o governo fez tachygraphar
publicar no Minas (Jeraes e na Revista Agricola. As

deinonstraçOes praticas foram feitas corn urn grande
caminhão Saurer, de 5 toneladas, e väo ser continua-
das corn urn tractor Fordson, Para ficar bern patente

facilidade actual e grande conveniencia da utiliza-
Ca) do processo ao nienos nos transportes pesados e
us trabaihos aricolas Clii geral.

Os resultados foram Os rnais completos e satis-
ta.torios C resurnern-se na affirmação de que rneio
Ii!() tie born carvão de madeira substitue urn litro de
azolina. Bern comenetraclo da repercussào que te-

ra iia economia nacional o ernprego de urn cornbusti-
\Li barato e brasileiro em vez de outro extrangeiro

caro, quer pela reduccão das quantidades impor-
tadas, quer pela ampliacao e barateamento notavel
OOS transportes e da motocultura nos carnpos, o go-
\Lrno mineiro ia providenciou para a irnportação em
larga escala dos gazogenos, one serão cedidos aos
oteressados pelo custo. scm frete e scm despesas,
ciuo as machinas a gricolas. Estou convencido tie
SLY esse urn born serviço da aclministração a lavoura

:'is iiidustrius do Estado.

INDUSTRIA 'ANIMAL

.\tiia.iu alto grau de prospericiade a industria
animal no Estaclo, sendo sempre crescente os alga-
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rismos indicafivos da nossa exportação, que.r de gado
cm pé, quer abatido, e nunlerosos Os estahe2cin1cl1to
existeiites para o preparo tie carries.

Infelizniente, causas diversas fern impedido a
importacao directa tie reproductores de boas raças
para meihorar nosso gado leiteiro e de corte. Em-
quanto perdura essa situaçâo, tenho adquirido bons
anirnaes, rnesmo dentro do paiz, alguns oriundos do
extrangeiro, e outros tie criação nacional.

Consegui, assim, reunir alguns reproductors
ae racas afarnatias, os quaes são emprestados a crit -
dores de idoneiclade conhecida ou cedidos pelos prc_
ços tie custo.

No corrente anno, adquiri do Governo Fecle 1
0 belios touros charollezes, de linhas puras e tm-

gnifico porte, a razSo de 1:500$000 cada urn.
Esses animaes haviam sido importados da Fran-

ca recenternente, e, em menos de 2 mezes, foram to-
dos cedidos, pelo custo, a diversos criadores do Es-
fado, sendo 3 para a municipio de Sete Laoas. 3
para Curello, I para Diamantina, I para Villa Pa-
raopeha e 2 para Corintho.

Adquiri fambem 6 jumentos e 3 jumentas, im-
nortados directamente cia 1tali, pelo nreço de .
5:5008000 cacla urn. Esses aniniaes sAo, na opinião
dos fechnicos ciue os examinaram, Os meihores re-
prociuctores asinijios que já entrararn no paiz e vi-
rSo contribuir poderosamente para ciue se desen-
volva e aperfeicôe urna industria tradicional em Mi-
nas, anal a cia criacSo de rnuares.

Varias solicitacöes tenho recebido para cedel-os.
Tern-se facilitatio tamheni aos criadores a acqui-

sic5o tie boas senientes tie capim e de otitras forra-
QCJis para a formacSo de pastagens artificiaes, hole
inclispensaveis em toda fazenda de criacão. Durante
o anna passado. forain distrihuidos 35.664 kilos tie
sementes tie canim vordura rôxo e iaragua e 16.200
tie sementes tie alfafa, parte gratuitarnente e parte
po' venda.

TAPUMES RURAES

Corn a fini tie facjljtar a fechaniento dos pastos.
ioiando-os tias vias nuhlicas. fern-se continuacio a
Ormccr, ado p reco tie , sto e livre de despesas corn

a transnorte ferroviario, aranie faroado e Lyrampos.
!ni 1 1)24. forarn ccci idos 2 198 robs do primeiro C
2.379 kilos 10 seu ado. vcrificando-s p sobre a niovi-
iuiiIo tic 1 923, !i!u augmento tie 873 robs e 809
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..OROS E VACCINAS

\ Secretaria cia Agricultura tern daclo o maior
OLS C!Ivolvilnento possivel ao serviço tie venda de s6-
:,,s e vaccinas corn que o governo do Estado auxilia
s criadores no combate as molestias que, endernica
Lt periodicamente, assolani nossos rebanhos. Es-

<,s vaccinas continuam a ser cedidas por preco infe-
br ao seu custo e são enviadas pelo correlo, Iivres

porte, tomando-se as necessarias cautelas para
não mais se reproduza a expboração implantada

i icsse serviço, por parte tie individuos que, dizenc10-s'
uiadores, deltas faziani acauisição para revendel-as
( Ipis corn lucros verdadeiramente fabulosos.

1)0 exito que vão tencbo Os esforços do governo
i> 'o-ntitio de generalizar a uso desses uteis medica-
nicntoS, fala corn eloquencia a estatistica de venda,
ue segue, de vaccinas contra a manqueira:

11.100 doses, em 1907; 58.850, em 1908:
142.725. cm 1909: 230.156. em 1910; 230.156, em
1011: 140.000. em 1912; 363.590. em'1913.....
425.255. em 1914; 498.310. em 1915; 526.695, em
1916: 519.850. em 1917: 414.000. em 1918' ....
302.300, em 1919; 419.800. em 1920; 790.260, em
1921: 711.355. em 1922: 794.800. em 1923' .....
870.735, ciii 1925, e 627.890, ate Maio do cor-
r ate anno.

AlCm dessas vaccinas, a Secretaria da Agricul-
fLira fornece outras, como a contra a batedeira dos
suinos, a da nneurno-enterite dos hezerros. orepara-
d polo (Ir. Octavio Manalliães, e cuja efficacia ifi
stb'I sohciamente verificacla, e os sOros do di. Mar-

euCs Lisboa, contra a pncumo-enterite e a febre
aphtosa -

A vaccina contra a ninnoueira a peor trial
;iie ataca a nosso gado - tern-se mostrado de tab
t'rma efticaz one nodenios esperar. em futuro nSa
rernofo. a elirninacSo comnieta cia terrivel nesfe. si
s continuar a oreconizar o emprego preventivo e fa-
cilitar a sua acouisicSo.

Para a annlicacSo dos sOros e vaccinas, cede a
'ecretaria (Ia Aricnitnra, tmbeni oem preco do ens-

seringas e accessorios. Em 1924. foram vendiclas
-Prjflp5 corn 61 necas sobrecelentes.
Tanques carrapoticidas: - Ia se vae generali-

' elo tias fazendas tie criacOes do Estaclo o usa tar
1 ri Iieiros carrapaticidas. tie t5o ciande iniportancia

id4:	 1	 tii1	 () 1	 H

ii
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cilita o niais possivel a construcção ckssts baiiltti-
ics, lornecendo aos interessados planta e orcarnenti
dc urn typo economico e efficaz, e ainda concede aos
seus proprietarios urn premio em dinheiro.

Esse prernio varia entre 600$000, 500$000 c
400$000, respectivamente para 0 primeiro, segundo,
terceiro e seguintes tanques construidos no municipiu.

Em 1924 foram concedidos 9 desses prL-
mios, no valor de 3:900$000, pela construccãu
de banheiros nos municipios de Juiz de FOra (2),
Bello Horizonte, Barbacena, Aymors, Carangoi a,
Machado, Turvo e Rio Preto.

NO corrente anno forani prcniiados iiias 5. Si-.
tuados nos municipios de Alfenas, Palmyra, Eiitru
Rios, Machado e Marianna, 110 valor de 2:200$000.

0 Estado facilita tambein a acquisicâo do hqw-
'lo Para ser usacl() nos banheiros. Já existein duas I':i-
bricas em Minas: a cia Coinpaithia do Morro Veiliu t
a cia Merck Brasil, de Palmyra.

l)urantt o anno de 1924 a Secretaria da Agri--
cultura concedeu transporte gratuito para 1 .220 Ii-
tros de carrapaticidas diversos, coniprados per fazen-
'Jeiros para consurno em suas propriedacles.

Serviço veterinario - 0 serviço veterinario do
Estado ainda não tern organizacao definitiea, nias já
vae prestando auxilio efficaz aos nossos criadores no
coiiibate as molestias quo assolani os rebanhos.

Estão prestando servicos actualnieiite 2 vcterj-
narios e 3 auxiliares, urn dos quaes contractaclo re-
centeniente.

Durante o anna de 1924 esses profissionaes vi-
sitararn Os municipios de Bambuhy, Santo Antonio do
Monte. Entre Rios, Aguas Virtuosas, Juiz de Fóra,
Ibiá, Forniiga. Itabira. Ouro Preto, Curvello, Patro-
cinio, Montes Claros, Sete Lagoas, Ponte Nova, Con-
ceiçäo e Patos, tendo feito 1 .312 vaccinacOes contra
a pneumo-enter j te dos bezerros e praticado,conl exito,
diversas operacoes de ovarjotornia em vaccas inaptas
para a procreacAo e Clue se destinavam ao taiho.

Está em estudos a reo rganizacao desse serviço,
que vae ser ampliado.

SERvIç0 ANT/-opil/DICO

Nào tendo ainda podido organizar o serviço de
ophidismo, 0 governo do Estado continia subvencio-
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naiidu coin 36;0UU0U0 annuaes o osto anti-ophidi-

do Instituto "Ezequiel Dias" ./'
Em 1924 esse posto recebeu, de 128 municipiOS

Estado, 1.391 cobras, das quaes 1.370 vivas e
21 inortas, 1.092 venenosas e 309 nao venenosas. As
vnenosas produziram, para sOro curativo, 94.650 de
vCilCflO, quo represeiitanl a major quantidade obtida
nos 7 annos de existencia do serviço.

Aos reniettentes de cobras venellosas vivas for-

nceu 0 postO, gratuitamente, 918 tubos de diversos
sdros curativos, deixando de eiiviar 32 por não co-
nliecer Os endereços dos destinatarioS.

cOMjViISSA C) GEOGRAPHICA E GEOLOG/CA

A ComniisSao Geographica e Geologica vem
1)roseguindo corn regularidade nos seus trabalhos de
campo e de escriptorio, sendo já apreciavel a parte
cojicluida ate agora.

A triangulacão e o levantauiento tqpographico
nit ii ira in Os municipiOs de Piranga, Qfe1uz, Vico-
a c Muriah, ficando concluidos os trabaihos de cain-

pu referentes as follias de ItajUl)a, e AlCin Parahyba,
quasi terminados os de Ubá, Remedios, Catagua-

zes e Palma. Estão desenhadas as foihas de Palmy-
ra, Juiz de FOra e Itajubã, das quaes as duas primei-
ins estão sendo lithographadas; a ultima será entre-
pie a officina neste mez.

Está sendo desenhada a de AlCm Parahyba,
levando-se, assini, a 18 o nuniero ile loihas cladas a

piihlicidade.
Deve ficar levantada no correr deste anno toda

linlia divisoria corn 0 Estado do Rio, a partir da ca-
chocira do Peitudo.

Os trabaihos de levantaniento estadinietrico des-
sa zona ficarani muito sirnplificados ior tereni siclo
nc nit ía dos os rnarcos cia base medida ha annos, em

i	 ra, pela extincta Coininissão de Lirnites
\ CoinniissSo Geographica, cujo encargo prirl-

i levantamento da carta do Estado, yew
rc-iando services taiiibein na soluçao (IC questoes

dc litnites entre niunicipios. Durante o anno findo
)i ouvida sobre questôes de Santo Antonio do Mon-

n-Boiii Dcspacho, Barbacena-Alto Rio Doce, Rio
IrnnalivhnCarin	 In Pnranaiivba. Sño (motliardo-
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lbiá, S. Joào dEl-Rey-Tiradentes, Ferros-Mesqui-
ta-Antonio Dias e Passos-Jacuhy.

Tambeni está a cargo cia Cornmissão, que para
isso tern pessoal especialista, o servico de perfuracao
dc pocos pa/a agua. Neste anno unia das turmas
abriu urn poco de 15 metros de profundidade na fa-
zenda do "Corrente", em Varzea da Palma, e de Id
seguiu para Tabocas, onde está trabaihando em urn
poco cia fabrica "Cedro e Cachoeira". A outra tur-
ma está em Monte Santo, onde vae abrir alguns p0-
ços, a pedido da niunicipalidade.

No exercicio de 1924 attingiu 241.337$409 a
despesa corn os serviços da Comrnissão, sendo .....
180 : 506$909 corn o pessoal e 60:830$500 corn o ma-
terial.

Scri'ico in eteorologico. - Vae-se aperfeiçoando
cia a cia a rêde meteorologica do Estado, tendo mon-
tados novos postos e meihorados os ja existentes.

No aino de 1924 foram installados mais 7 pos-
tos therrno-pluvionietricos, em Sete Lagoas, Manga,
Espinosa, Salinas, Aymorés, Poiite Nova e Itamaran-.
dyba, e montado este anno urn de 2.a classe em Bar-
reiro, no Araxá.

Devern ser installados no correr do anno os de
Joao Pinheiro, Monte Carmello e Porto Real. Nesta ul-
tinia localidade vae collocar-se, no rio S. Francisco,
urna régua Iirnnirnetrica, apparelho que ja existe em
Pirapora e S. Francisco, afirn de se estabelecer o ser-
vico de previsão de enchentes.

0 servico Meteorologico ja iniciou a publicaçãu
de alguns trabaihos de incontestavel utilidade, corno
os boletins de climnatologia referentes aos annos de
1921 e 1922; está corn a sua impressão adeantada
• de 1923 e pronipto para ser enviado a typo:HH:
• de 1924.

Acha-se bemii ;idcaiitada a claboraçao d 	 n'
ohra sobie "Climatologia dc Minas Geracs", a Sc!
1)uhlicada cm piiiicipios do aniio proximo. Nesse vu-
lunie serão enfeixados dados climatologicos abran-
gendo urn periodo de 10 annos de observaçöes.

Tern sido publicados corn regularidade os bole-
tins decadaes de ineteorologia agricola, nos quaes se
faz o estudo cia influencia das condiçOcs atrnospheri-
cas sobre a agricultura, e urna resenha, por localida-
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dc, do illOViillclitO dc plaiitacoes, coiheita e iniporta-
cão tie productos agricolas e industrias correlatas.

A despesa corn esse serviço durante 0 anno
flU (le 163:652$806.

/ND LISTRIA

\ s iiiniirmn	 xistentes no Estado atravessain
ire periodo tic prosperidade scm precedente.

A excellencia de quasi todos os productos fabri-
ados cmii Minas C urn eloquente attestado de nos-

sa capacidade industrial.
A depreciacão da moeda, tornando quasi prohi-

)itiva a importacão de inuitas utilidades, estiniulou a
producçao industrial do paiz e fez desapparecer 0

precoiiCeit() (Ia interioridade do producto nacional. Jã
OS niercados foram conquistados pelos nossos

abricantes de sCda, caserniras, porcellanas e outros
artigos, e, si ainda alguma industria lucta para collo-
car o scu producto, não ha duvida que ekV breve se
tornará victoriosa, urna vez que ponha todo cuidado
na fabricação e possa assim competir corn o similar
cxtrangeiro.

0 scrviço de estatistica do Estado dentro CIII

pouco divulgará o movimento industrial dos ultirnos
annos.

Por essa publicacao ver-se-á que o nosso surto
industrial ultrapassa a espectativa mais optirnista.

SERICICULTLJRA

Wccirnento pessoal que tenho da viabi-
lidade da cultura da arnoreira e da criação do bicho
de seda, Clii experiencias feitas em Barbacena, Sete
Lagoas, Diarn	 unantina, e outros niicipios, acho que C

portimiio sahir da phase de cnsaios para tornar rca-
lidade cssa industria tao reniuneradora, que virá Ii-
Neitar-nos cia iiuportação da seda c offerecer aos
JOSSOS operarios ruraes e urbanos niais uma conside-
in tl b i Ic de Iraha ho

( ) govt-mon (Ii) ESLIdO, (JUC viiilia mmiaimlcndn 1111 1'

 de propaganda da industria sCrica
em Barbacena, cedeu-o ( ,in 't União, na espe-
rança de que o Governo Federal dCsse ao servico o

ssario desenvolvirneiito.
Entretanto, nio poude ainda a União incremen-



Wm

220

teusificar o rnoviinento, em tao boa hora iniciado 110

Estado em favor dessa industria.
Parece-me, por isso, que o governo deve apro-

'citar 0 momento propicio e prornover meios de in-
corporar definitivamente a economia mineira essa
grande riqueza da Franca, da Italia, do Japao e do
outros paizes.

Como já existe no Estado urna fabrica de seda
o ha outras iniciativas particulares no mesmo senti-
do, se me afigura mais proveitoso confiar a urna des-
sas empresas privaclas o serviço de propaganda sé-
rica.

Peço por isso ao Congresso dar-me autorizacão
para contractar esse Servico, sern rnonopolio, COfll

quern nials vantageili offerecer.
A empresa deverá, entre outras obrigaçoos:

ditfundir a cultura da amoreira e a criação do bicho
da seda; fornecer ovulos garantidos e adquirir, por
preco remunerador, todos Os casulos en'.'iados pelos
criadorestlo bombyx mori no Estado.

VIN/CUL TLJRA

A rogu!amentacAo federal do fabrico de vinlio do
uva estabelecendo, para addiçao de assucar, urn ma-
ximo inferior ao que é necessario a vinificaçao da
niaioria das qualidades de uvas produzidas no Esta-
do, fez diininuir a producçao do vinho do uva, cuja
cxportacão, quo ji ascendia a 2.500 contos aiuivacs,
está fadada a reduzir-se consideravelinente, salvo si
Os flOSSOS vinicultores substituirein por outras as qua-
1idads do uvas quo cultivain ou si o Uoverno Fede-
ral, toniando coil hecinionto do assumpto, consentir
no augmento da porcentagom do assucar.

Aos vinicultoros quo so téin dirigido ao governo
toni este cOnccdiL'u. 0 H tUlu L ostuiiulu, alguo pe-
quonos favores.

ILVDbsiR111 AIIALRAL

A cxploracào da3 riquczas do nosso sub-sOlo
teni augmentado de modo aniinador.

Nao foi ainda possivel concluir a regulamenta-
ção da lei ii. 857, de 31 de Outubro de 1923; apesar
disso não tom sido projudicados us grandes interes-
ses do Estado,	 -

227

\ discriniiiiacão dos trabaihos considerados de
posqulsas C OS do oxploraçao industrial tern dado
na pratica 0 born txito esperado.

A exigoncia do apresentaçao do ostudo suninia-
rio do terrono o aniostras do mineral aIim de obter Ii-
cença jiara oxploracSo, são outras disposiçoes quo a
prarica toni reputado oxcellentos.

Foram onderoçados ao governo varios pedidos
do licenca para pesquisas de mica 0 pedras cOradas, e
apenas, urn, do sr. Arthur Watson, poude ser despa-
cliado avo ravel iiionte, por se não ter conhociniento
da existoncia do jazida de mica nos terrenos reque-
ridos.

o contracto do concessão do licença data de 3
do Marco do corrente anno.

Aléin do ouro, explorado pelas grandes compa-
uhias (10 Morro Velho, da Passageni, do S. Ben-
to e outras Iflolioros, occupa logar saliente a explo-
ração do diamantes, nlanganez, pedras cOrads e mi-
ca.

Manganez - Embora as difficuldades creadas
1ela crise do transporte, continéa prospera a explo-
raçSo do niaflganez, quo encontra born preço nos
mercados consumidores.

Publicou-so cm 25 do Junho ultimo nova regula-
mentação jara a cobrança do imposto sobre a ox-
portação deste producto, quo ficou d jvidido para es-
se fini em 6 classes, conformo variar a porcentagem

odo rninerio, do 30,1 a 52
0 governo cogita de levar a effoito a avaliaçSo

, la capacidade das jazidas, mineiras, para quo possa
lamar providencias acautoladoras das nossas neces-
sidades futuras, liniitando, Si necessario, a oxporta-
Cl() do minorio do toor metallico niais olevado.

Dianianjes. - A oxploracão de diawantos con-
tinUa a ser feita no norte e nordeste do Estado, nos
terrenos antiga dcmarcaçao, notando-so actual-
mente urna phase do clesusado iiloviinonto nas lavras.

A direcção dostes terronos continUa entregue a
Delogacia coin sCdo cm Diamantina. Cogito de re-
forniar esse serviço, dando-Ihe novo regulamento, por
ser o actual muito iniperfeito.

.\ questao do l)0SS C e dominio do terrenos dia-
ios vac sundo estudada corn cuiclado, esperan-

ri
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do poder chegar em breve a conclusöes definitivas
sobre o assumpto.

Mica. Tanibem a mica continua a encontrar
condiçoes favoraveis para a exportação, sendo con-
sideravel o volume exportado, annualmente, para a
Europa e Os Estados Unidos.

Alérn da quota fixa por hectare explorado, pa-
gavam Os cOnceSsiOiiarios urna porcentagem de
10 ¶ sobre o valor da mica exportada, qualquer que
fosse o seu typo, calculando-se em 15000 o valor
de cada kilo.

Verificou-se, poréni, que essa providencia esta-
va impedindo a sahida da mica de qualidade inferior,
sendo niodificado esse criterio e adoptada a classifi-
caçäo do producto eiii 6 typos diversos. Tal medida
tern dado bons resultados e é jã grande a quantida-
de exportada dos typos de menor valor.

Em 24 de Outubro do anno passado concede-
rain-se ao Sr. Genarino Berardinelli 50 hectares de
terrenos '1evolutos para exploracao de mica, 20 he-
ctares nas margens do rio Urupuca e 30 em Imposi-
çao, e mais 170 hectares no ultimo dos referidos lo-
gares por decreto de 21 de Novembro do mesmo an-
no. Este concessionario vae cumprindo o contracto,
tendo exportado para a Europa algumas toneladas.

No corrente anno fez-se unia concessão ao Sr.
Leonardo Christino, que pediu posteriormente auto-
rização para transferir a Companhia Minas de Go]-
concia Ltda. os 147 hectares clue obtivera, 50 nas
margens do ribeirão do Onça, 50 nas do corrego do
Ferreira e 47 no corrego Ferreirinha, no rnunicipio de
Pecanha.

Em 13 de Novernbro rescindiu-se, a pedido do
interessado, o contracto celebrado corn o sr. Arthur
Watson para a exploracao da jazida de Jacutic
visto se ter exgottado a capacidade da jazida.

Esse iiiesiiio concessionario continua expi i -
do a jazida de Saphyra Grande, cumprindo corn poll-
tualidade suas obrigacöes.

Pctroleo - Em Junho ultimo teve o governo d
Estado noticia do quo nos rnunicipios do Campos Go-
raes e Alfenas apparecera urn liquido de origem nii-
neral que so suppunha ser petroleo.

Mandei irnrnediatarnente ao local urn technico,
que fez diversas pesquisas e colheu arnostras do Ii-
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quido, cuuciuiiido j:aia nocossidado do se fazerotu
sondagens inais completas, coni apparel ha men to
apropriado. Vou por isso tornar outras providencias
para perfeito conheciinento da verdade. E' bern pos-
sivel que se confirme a existencia do precioso oleo
niineral

Ha outras pesquisas em andanlento nos rnuiii-
cipios de Montes Claros, Villa Brasilia e S. Fir.i-
'isco.

Pedras córadas - A industria extractiva de pe-
dras cOradas já é tradicional no Estado e teve o seu
ncio nos primeiros tempos da nossa historia, quan-

do Antonio Dias Adorno aqui colheu as prirneiras
amostras de turmalinas verdes e azues, rernettidas
para Portugal.

Dcpois de largo periodo de estagnacao, essa in-
dustria toniou novamente grande desenvolvimento,
sendo actualmente nunierosas as jazidas exploradas,
corn larga produccao, quasi todas situadas rn terre-
lbs devolutos.

Descobriu-se, recentemente, nas margens do rio
Suruby, rnunicipios de Capellinha e Santa Maria do
Suassuhy, urna grande e rica jazida, que occupa uma
faixa de 80 kilornetros em terrenos pertencentes ao
Estado.

A noticia dessa descoberta correu celere e attra-
hiu ao local uma multidão de aventureiros, tendo si-- -
do tomadas providencias energicas para a defesa da
jazida.

Em 1924 fizeram-se duas novas concessOes pa-
ra a exploração de pedras cOradas: ao Sr. Salim Al-
rneida Rodrigues urna area de 50 hectares, em Lam-
bugem, no municipio de Theophilo Ottoni, e ao Sr.
Genarino Berardinelli 10 hectares, em Santa Maria
do Suassuhy.

No corrente anno concederam-se a Conipanhia
Minas do Golconda Ltda., 147 hectares no munici-
co de Peçanha, para explorar mica e pedras cOra-
das.

Embora nao tenha sido ainda publicado o regu-
lamento dos serviços de mineração, essa materia ja
está mais on menos regularizada, tendo-se designado
urn dos engenheiros do Estado para superintender o
servi, auxiliado por (liversos fiscaes - A acção des-
Se	 \	 :ii!	 1
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sentido de cohibir a exploracão clandestifla de az1-
das situadas em terrenOS devolutoS, conlo tambem
para regulariZar a exploracãO das arrendadas pelo
Estado, fazendo augnientar a produccãO pelo empre-
go de proceSSOS scientificOs.

SfdcrurgiCa - 0 problerna do estabeleCirneflto
da siderurgia naciOnal tern sido urna das mais absor-
ventes preoCCUPacOeS do rneu governO.

Tenho estudado o assuinpto corn todo cuidado,
esperando levar a born terrno as ncgociacöeS para
iiistallar em ponto já escolhido a nossa prirneira

graiide usina.
Opportunamente, terei de trazer a vosso exame

as bases do accordo e estatutos que, porventura, ye-

uham a ser organizadoS.
Esta usina deve resolver a questão de produccãO

de trilhos para as nossas estradas de ferro e de
outroS mateliaeS, e é justaiiiente esta face do proble-
ma que Icwa o goverilO a intervir no assumpto.

A iniciativa particular tern se deserivolVidO nes-
te rarnO da industria. Estão em franca actividade os
tombs de Esperanca e Burnier, pertencentes a Coin-
panliia QueiroZ Junior, produzindo, respectivamefl-
te, 30 e 17 toneladas de gusa por dia; o da Compa-
nhia Belgo_Mifleira, em Sahara, corn a capacidade
diana de 25 toneladas o de Magnavacca & Filhos,
nesta Capital, corn urn rendirnento de 13 toneladas,
c o de Rio Acirna, do sr. Pedro Gianetti, que piHox
12 toneladas.

Estão corn as suas installacöes muito aIcaiita-
(las, (leVelidO ficar concluidas em breve, a Usina da
Coinpanhia Nacional de Altos Fornos, em Gage, pa-
ra uina produccao diana de 50 toneladas de gusa.
que serão transforrnados em aço pon processo dc-

ctrico; a da Companhia Mecanica e lrnportadora, (L-

Sao Paulo, em Morro Grande, para 20 toneladas dia-
rias, e a de Fecho do Funil, no valle do Paraopeba,
de propriédade da S. A. Cornmercio e Inclustria Sou-
za Noschese, para nina produccao annual de 1W 000
toneladas de gusa.

Para producção de aço a Conipanhia Elcr-
Siderurgica Brasileira mantCnl ciii Juiz de FOra 'liii
fomno electuico Bassaneze, corn urn rendiniento Wa--
rio (Ic 10 :i	 I

231

A Coinpaiilna Uclgo-Miiieira iaiubeiii ji iniciou
a iabricaçao do aço, em urn forno Martin, rccente-
nicite concluido e que tern a capacidade (Ic 5 tonela-
das diarias. E' urna empresa de vulto e quc tern be -
niiciado bastante o iliunicipio de Sabarft e otitros

5 1

ESTANCIAS H YDRO-M/NERAES

-

4 , iias Virtuosas. - Preoccupava-me a deca-
dcncia a que chegarani valiosos bens do Estado nesta
cstancia hydro-mineral. Era tarnbeni mister defen-
der interesses publicos e particulares, altarnente pre-
udicados pela paraiysaçao dos serviços de explora-

cao das aguas e corn 0 abandono dos propnios esta-
luics

Cornecei a estudar propostas que me forarn en-
viadas, depois de rescindir 0 contracto de arrencla-
iihaitO existente, concluindo por julgar mais favora-
vcl aos interesses do Estado e da estancia a do Sr.
Salvador Oliveras, capitalista conhecido e proprieta-
iii de grandes empresas no paiz e no extrangeiro.

Desejando dar ao assumpto debate inais ainplo,
siibrnetti 0 caso a urna commissão de acataclos pro-
iissionaes, que opinaram, em niinucioso parecer,
pcla acceitação da proposta do iriesino sr. Salvador
)!ivcras, coin quern afinal se ceiebrou o contracto, em

20 de Junho ultimo.
Aiém de outras obrigaçoes, incluidas as decor-

rentes das leis federaes, estaduaes e niunicipaes, as-
suiiiiu 0 concessionario, entre outros, Os seguiiitcs
encargos: fazer no eclificio do casino todas as repa-
raçOes necessarias, ohedecendo aos pianos do gover--
no; instaliar urn servico modelar do engarrafamcnta
corn os machinismos mais apen i eiçoados para lava-
gem, estcriiização, arroihamento, rotuiagem, etiqile--
tagern e seilagern das garrafas, corn a capacidade
minima de 350 caixas por hora; construir uma fabni-
ca para produccão (Ic garnafas destinadas a expor-
tacão de agua, corn instaiiaçOes aperfeiçoadas, de-
vendo ser de 10.000 o niinimo do rendirneiito diario;
fazer a captaçAo da fonte n. 5, obeclecendo ao es-
tyio adoptado nas outras; construir urn estabele-
ciniento balnearlo de priineira ordem, corn todos es
apparclI1icoiisclIii(li, pars apnlicac5o
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de banhos heliotherapicos, hydrotherapicos, de gaz
carbonico, duchas de diversas especies e mais pro .

-cessos therapeuticos ja usados em estabelecimentos
congeneres ou que venharn a ser descobertos; instal-
Jar urn campo de sports e diversöes, como tennis, pa-
tin açao, etc.; fazer meihorarnentos no parque das
fontes, protegendo-o contra inundaçôes e completan-
do a sua rêde de exgottos; installar e manter urn pos-
to rneteorologico, que ficará sujeito ao regulamento
dos do Estado; pagar a este, por caixa de agua ex-
portada, a taxa de 1$500, ate o maximo de 25.000
caixas por anno, 1 $400 pelas que excederem desse
riumero ate 50.000 e 1$300 pelas dernais; vender a
casas de caridade, para uso exciusivo dos doent .
agua mineral engarrafada, corn abatimento de 50
nos preços cornmuns.

A concessão foi feita pelo prazo de 30 annos. c

pOde ser resgatada em quaiquer tempo, rnediantc pa-
gamento das obras autorizadas, polo valor na occa-
sião do resgate, lirnitada a indernni7aç5o ao que efIe-
ctivaniente tiver o concessionario despeidido corn a
execucão das mesmas. 0 cumprimento Jas concliçöes
estabelecidas será fiscalizado por funccionarios d
confiança do governo, contribuindo o cOr,ceSslonari()
para esse serviço corn a quota de 20:000$000 an-
nuaes, em prestaçOes sernestraes adeanadas.

Pelas obrigacoes citadas, vereis que o arrenda-
inento se fez em condicöes vantajosas, e acredito
estar inteirarnente transformada, dentro dos prazs
ajustados, a estancia de Lambary, que ira occllpH
logar dc destaque entre as congeneres do paiz.

As fontes ora arrendadas, ate agora estivei:1u
a disposicAo do governo de São Paulo, a seu pediclo,
para ser aproveitadas no fornecimento de agua a po-
pulacão cia Capital claquelle Estado, onde iavia
grande falta.

A Prefeitura de Aguas Virtuosas vern promo-
iciiclo divei-sos rnelhoraiiientos para a cidade, cua
parte central pretencie agora calçar a parallelepi-

0 governo tornou .a Si resolver a questão do
fornecirnento tie luz e energia clectrica ao munici-
pw, e espera liquidar brevernente esse caso, obsei-
vando as disposicoes cia lei 573, de 1911

AraxO: - Vão bern acleantados os estudos pre-
liminares para a refór,na cia estancia halneotherapica
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do Arax, cjut. C111 {iitiiro proximo, será uma das
i1 clhores do paiz.

Antes do iniciar as obras, e para ter uma orien-
zacaO segura, resolveu o governo fazer estudo corn-
ieto cias aguas e cia possibilidacle de augmeiltar o

sen volume, actualmente pequeno, bern corno liqui-
diar, tie vez, interminaveis questôes sobre posse dos
trreflOS necessarios a proteccão das fontes.

Do exame das aguas incurnbi profissionaes dos
i ii stitutos "Oswalclo Cruz" e "Ezequiel Dias", Ca-
indo aos engenheiros do Serviço Geologico Federal

clas nascentes e cia zona em que ellas se encontram.
Esses estudos já estão quasi concluidos; resol-

vi, agora, as ultimas questOes sobre terrenos, de
iocio que, dentro em breve, poderão ser iniciadas as
bras, tie accordo corn o piano preestabelecido e

Jntro cia verba do 2.000 contos a quo se refere 0

ieciito especial aberto em 28 de Fevereiro deste anno,
Oc accordo corn a autorizacão cia lei 874.

Pelas difficuldades de transporte, que encare-
cm rnuito o custo, não tern tido desenvoivmento o
svrviço de exportacão tie aguas. Concluida, porém,
a construcção do ramal da Oéste de Minas, o que Se

dará em breve, este servico se fará em larga escala,
c-rn vista das aitas qualidades therapeuticas daquel-
las aguas, quo não encontrarn rival ern todo o mundo.

Os negocios cia Prefeitura correm normalinen-
to - QuestOes tic grande irnportancia para o desenvol-
vimento do rnunicipio, conio a arnpliacão do servico
ic electricidade, tern sido resolvidas e vão sendo exe-
.utadas.

Cambuqitira: - Esta estancia confirnia arren-
ThcIa a Empresa Carnhuciuira, que para augrnentar a

txportacao pretende meihorar a captacão da fonte
"Roxo Rodrigues"; pecliu para isso autorizaço ao
coverno.

A Prefeitura, cujas rendas tern augmentado de
maneira auspiciosa, cxecutou algumas obras de irn-
portancia, corn o novo abastecimento d'agua p0-

tavel, corn a vasão de 1 rnilhão de litros em 24 horas.
Despenden corn este serviço cerca de 300:000$,

)bticios, por einprestirno, no Banco de Credito Real,
sib garantia do Estado.

Caxarnbü: - A Empresa de Caxambü, arrenda-
ria das fontes locacs, vae cumprindo corn regulari-

dade o contracto.
A Prefeitura, scm descuidar da conservacão das

(iI: iá feifas. tern emprehendido novas, corno a re-

wamm
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forma dos servicos de electrjcjdade de irnportaiicj1cpita1 para o rnunicip1c.
Pocos de Caldas:	 Espero poCler em breve fLzer llovação do contracto do 24 de Dezembro

1912, pelo qual forain arrendadas as aguas thernias
Ce Poços de Caldas Ji Cornpanhja de Melhoramento

A arrendataria continua a descumprir aIgums
clausujas desse contracto, pelo que ja The foram im-
postas pelo governo diversas multas. A Prefeitura
continua a cuidar do calcamenfo da cidade e do novo
abastecimento d'agua potavel e executoti (liveras
otitras obras de utilidade para o municipio.

EXPOsJcOEs

Para estinjular o desenvolvjmento das industyjas
mineiras e corn o objectivo de balancear nOSSo iii-
contestavel progresso, penso reunir nesta cidade, 110
anno vindouro, em exposicao geral, todas as mani-
testacoes de nossa activj dade productjva.

Assim, si o Congresso •entender opporturio esse
certanleM, sempre benefico e compensador, e si ilie
parecer digno de apreço rneu desideratum, deverá
llabijjtar_ine corn os recursos necessarjos

Em 1923 comecou o governo a organizar nas
acommodacoes para esse fim destinadas pela dire-
ctoria do Collegio Arnaldo, em virtude de antigo ac-
cordo corn a Prefeitura, a Exposiçao Permanente
de riquezas industriaes do Estado, corn as seccOes Ce
flhinerios e mineraes, de madeiras e de cereaes.

E' digna de visita essa exposicao que, Si não é
ainda uma representacAo completa da immensa va-
riedade Ce riquezas do nosso solo e subsolo, dá, en:
tretanto, idea bern approx j mada das numerosas es-
sencjas florestaes e dos variados productos mineraes
encontrados no Estado.

A exposiçao vae sendo organizada corn o cunlio
Ca maior utilidade pratica. Pretende o governo ex-
pOr, ao lado de cada arnostra, os respectivos prodti-
ctos quo pocleni ser obtidos.

Algurnas industrias ja surgiram Co nosso mos-
truario.

A Exposicão so destjna ainda a ser urn centro
de intormaçoes onCe possarn Os pretendentes a acqui-
sição de materias prinlas, ou de productos industrjt
obter indicaçöes precisas da sua procedencja.

Estäo sendo exhibidos no mesmo recinto 
Os ti -baiJio Ca Con1rnissli) do F stistica, vejido-s cm
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tailtes aprHiriadas os inappas de mais de cern mu-
nicipioS do Estado.

Attendendo a amplitude extraorclinaria que terã
fataliflelite a exposicao, corn a revelação diana de
ncvas jazicias illifleraeS, corn o desenvolvirnefltO con-
sante de industrias novas, faz-se necessario construir
pavilliöeS apropriados as variadas secçöes de que se
c!everã compCr o mostruario geral.

QUEDAS D'AGUA

iJ nccuido corn o regulamento a que se refere
O decreto u. 6.273, de 23 de Marco de 1923, incuflI-
he a Secretaria da Agricultura o estudo technico e
economico das cachoeiras existentes no Estado, e a
direccão do seu aproveitainentO.

Varios departarnentOS da Secretaria cooperam
para execução do serviço, cabendo a commissão (ieo-
graphica e Ueologica avaliar a força hydraulica das
quedas e tazer descripção detaihada das mesnias, de
modo a permittir ajuizar das condiçöes do seu apro-
veitamento.

U serviço estã em andamento e C facif do corn-
prehencler a importancia de urn cadastro completo.
sob nuniero 6.834, foi concedida a Camara Munici-
pal de José Pedro parte da cachoeira denominada
Neblina, no rio ManhuassU.

Attendendo ao que Ihe foi solicitado, o governo
concedeu aos srs. Ferreira, Caldeira & Cia., pro-
rogação de prazo, por seis rnezes, para apresenta-
rem estudos technicos definitivos da quéda d'agua
denorniriada "Pae Joaquim", no Rio das Veihas, no
'Irianigulo Mineiro, cuja concessão provisoria obti-
verani.

A Camara Municipal de Curvello ainda não con-
segwu approvacão dos estudos definitivos de pante
cia cachoeira deiiorninada "Parauna", no rio do mes-
fllO norne, por nao ter ate agora satisfeito algumas
uxigencias de ordem technica.

0 governo continua a agir contra Os que apro-
\'eitam quCdas d'agua de rios publicos, sem obser-
\'allcia da lei 573, de 1911, e do seu regulamento.

Em 1924, foram estudadas as seguintes quedas
C1'agua: do "Bichinho", no 2 rio Grande, proxima a
Born Jardini, corn 456 cavallos-vapor; do "Pacau",
no ribeirSo Jacutinga, corn 925; do "Pinheirinho", no
iiieSfliO ribeirão, corn 626; de "São Bento", no ribei-
1itO Santa Clara, corn 1.326, e a do "Faby", no ri-

H H H	 fl
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ESTA TISTICA

Venho dispensanclo a organizaç	 da estatistj
ca estadual o mais desvelado interesse.

Considerando prudente não instituir corn feiçao
definitiva o orgam deste serviço sem previo conheci-
niento de suas possibilidades e necessidades, foi or-
ganizado em caracter provisorio o Serviço de Es-
tatistica (Jeral, subordinado a Secretaria da Agri-
cultura, em execuçao da lei n. 820, de 26 de Se-
tcmbro de 1921, emquanto tambem aguardava obti-
vesse a Directoria (leral de Estatistica, do Ministerio
da Agricultura, autorizacao para firmar corn a Esta-
do, em benefjcjo dos objectivos communs, ma aor-
do mais conipleto do que o existente.

Como os fructos da experiencja des
hoje colhicjos e de manejra muito satisfactoria, pare-
cc aconselhavel nâo adiar mais a definitiva organi-
zação do apparelho estatistico estadual.

Pretendo, pois, decretar a regulamenfaçao do
serviço. Fal-o-ej, dentro das condicOes geraes de co-
operacacbque foi possivel estabelecer corn a Directo-
na (ieral de Estatistica, deixando a propria direcçao
do novo departarnento assentar os detalhes da actua-
çâo conjuncta corn a administracao federal no cam-
P0 da sua actividade, conforrne as circumstancias
forern indicando.

U Serviço de Estatistica Gera] deu andarnento,
corn a major diligencia, a todos os seus encargos, al-
guns dos quaes de caracter extraordjnarjo 0 pie-
graninia que se ]he attribue na phase inicial de sii
funccjonamento foi desempenhiado

A divulgaçao dos seus resultados corneçou CUHIa apparecjrneno do 1.0 volume do Annuarjo EstatH-
tico. E sO näo prosegue rapidamente, conio senia
desejar, devido a cxtensão dos respectivos vo1urnc.
cuja conlposjçao typographica e, por isso, demorado.

Além daquelles, foram publicaclos outros traha-
ihos, quaes Os intitulados "Minas Segundo o recci;-
seaniento de 1920" e "A Nova f)ivis O Adminjstji-
tiva do Estado de Minas (ieraes", achando-se
prélo os originaes de uma nova obra, em dais 'oo-mes, a "Atlas Chorographico MunL;	 . Hnm(ieraes".

A enorme Procura rias puhlicaçd, 
bern de sua opportunidade, e do interesse ijuc dLS-
pertarn. A distnibuiçao vern sendo feita gratuitanien-
te. a titula de propaa11c1n Tn FstriiTo	 hio;ficju
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tarnbe11 dos ii ritos. E' de esperar, porém,
que, dentrO de poucos annos, possa constituir fonte
de renda, quo climniuirá sons iVelmente o onus do ser-

viçO. Os inqueritoS clue a reparticãO lancoU, referen-
temcilte a 1922 e 1923, valendo-Se de agenteS itine-
ranteS. torani coroados do meihor exito, contraria
mente ao clue succedeu corn algumaS das investiga-
cOes tentadas antes • por meio de correspOndencia

postal a telegraphica.
Resulta a certeza de que o procesSo directo

de inforrnacöeS, colleCtalilente, é o mais consenta-
neo corn as exigenciaS do servico, e das condicöeS
amda bern pouco favoraveiS do nOSsO meio social e
adminiStrativo.

A apuracãO desses inqueritos está sendo pro-
cessacla a seus resultados nAo tardarão a appare-
cer. Fmbora os quadros não comportem totaliZacoeS
clefinitivas, par estarem muitas de suas parcellas su-
jeitas a duvidas, que sO corn vagar podem ser escia-
recidas, algumaS cifras de grande intereSSe, a despei-
to de provisOriaS são par elles fornecidas.

Como trabaihos especiaeS, tern a Servico em
e•ociiçãO, actualmente, a mappa geral do Estado,
ila escala dc 1:1.000.000, corn o tracado da nova

divisãa ad ininistrativa a mappa didacticO para usa
das escolas publicas, e urn promptUario das confron-
taçöes e lirnites de todos as municipiOS e districtoS do

Estado.
Este ultimo e urn trabaiho que reputo da major

importancia, pals que se destina a fornecer urna
tonIc official, perfeitamente coordenada, em que se
possam encontrar corn facilidade as linhas divisoriaS
de todas as nossas circumscriPcoes territoriaeS e das
confrontaçOeS par ellas estabelecidas. Não se trata
de uma consolidaçãa dos dispositiVOs legaes sobre

a assumpto, nern mesmo da compilacãa destes, cousa
Piatica111entC impassive1 ern urn canjUflctO organico,da-
(10 

a imperfeito systerna corn clue, ate a lei n. 843, se
vnha legislandO sobre a materia. Mas, da sirnple
collectanea, convenientemente rnethodizada, que pre-
tende ser a livro em preparO, de descripcöeS claras,
das divisas respeitadaS pelos muniCipiOS, segundo a
interpretacãO que as mesmos vieram dando aos tex-
los legislativOs, resultará precioSa contrjbuicãO, não
SO para o meihor esclarecirneflto dc tao jrnportante

asun	 m1Tto. coa tambem para a orjentacão do Poder

	

nt ii rn	 (
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I'	 ita oio inUIliCi1)iOS

em J92	 (2)

RECEITA
TI TULO S

linposto de industrias e
profiss6es ...... ........

Imposto predial..........

linposto de transniissäo de
propriedade............

Renda do abasteciniento
d'agua ..................

Renda do servico de exgot-
tos......................

Renda dos cemiterios.

Renda dos matadouros...

Renda dos mercados.....

Djvjda activa.............

Deposito (fiancas e cau-
coes)...................

Multas, reposiçes, etc...

OperacOes de credito....

Outras receitas...........
Somina..............

0RçADA	 ARRECADADA

o.193:984$849	 5.661:700$751

1.362:231$884	 1.670:163$806

2.601:7-10$928	 5.394:756860

1.193:582$467	 1.450:476$523

299:527$000

178:171$000

268

1.581

383:616$562

223:661$430

9934278$242

265:795$571

1.471:22M3

	

17:435$000	 52:300$525

	

178:652$136	 273:393$631

	

190.345S660	 3.497:121$389

	

3.661:461$7391	 3.024:935913
17.606:497$271 27.362:429786
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VISOCS 
t erritor jaes do Estado E	

-d juos Os agentes executivos, nurna cicvada coInprcI]ciisão do 
exposto, venham ao encontro do governo at-

te

lidendo cia meihor manejra ao appeflo que con] o
rneu apoio directo Ihes acaba de dirigir o Servj
de Estatjstjca (ieral, no sent

jdo de fornecerem 
cç0

oflnlinucja clareza, niethodo e seguranç 	 Os eh ncn-tos basicos da obra a que me venlio referilid()
Eis aqui alguns exemplos.

III— Exportacão do
em 1923 (1)

ESPECIFICACAO	 VALOR	
QUOTA P0I

HAIUF
ABSOLUTO	 0/	

TI

An jmaes e seus productos 
541 .09 : 375$ 33,14	 85$234Vegetaes e seus productos 968.511 :144$ 59,32, 	 152$561Mineraes e SCUS productos 123.070:491$	 7,54	 19$386

oo
Total ................. ..1.632.676:O1	 109,	 257$181

Saido do exercicio anterior ................ ..1.641:835$414
Iotal do balanço .......................... .29.004:265$200

(1) IIIcIUci'e a reexpo l t:ico•	
2j Lxccptuado 0 IIIIl1 j CIIo dc Arx.



T1TULOS

Governo, Camara, Secreta.
na ........ ............

Instrucçao publica .......
llluminacAo publics.......
Abastecjmento d'agua....
Serviços de exgottos......
Limpeza publica..........
Hygiene e assistencia .....
Estradas e pontes........
Outrasobras.............

DESPESA

FIXADA	 PAG,\

	

3.186:325$694	 3.467:2655118

	

91 3 :060$660	 702:078-;269

	

1.862:028$671	 1.969:6SQ$235

	

259:745S930	 688;S51940
	9:8685000	 30:329800

	

664:913$108	 842:927$789

	

375:588$077	 321:3685686

	

4 .482: 264$568 	 1-902:056S449

	

3.667:920$220	 6. SSft64$632
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Restituiço de
fianças e cau-

Paganiento ces .........
da divic
fiuctuarite Exercjcjos fin-

dos, letras

	

vencidas, etc.	 642;879$579f	 2.:;.S7
Pagamennto da divida con-

solidada (amortizacao e

	

juros)...................2.538:4685361	 2.794:4(4)$382

	

Outras despesas.............1.653:9645579	 3.931:054$300

	

Somma ............... . 17 .300:327$347	 26.303:253$980
Saldo para o exercicio seguinte ..... ..... ..2.701:0115220

.Total de balanço................ ....... ...29.004:265$200

	

-	 -	 -	 -	 -

43:303$200

(3) Exceptuado 0 nlun jcjpjode Araxt
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iJ1i Aet1VO (' J)aSiVO (los munlelpios

31 de 1)(',eInbro tie 1023

TITUL( )s

ACT IVO

Divida activa (impostos, rendas e multas

acobrar)............................

Terras, beinfeitorias, edificios, installa-

çOesdiversas......................

Mobiliario e utensilios ............ .....

Machinismos e materiaes recebidos em

deposito........... ................

Titulos de renda (apolices, acçOes, etc).

Dinheiro em caixa ou em deposito.....

Total.........................

PASSIVO

Divida fluctuarite:

Fianças e caucoes.....................

Contas e letras a liquidar..............

Responsabilidade por machinismos e

materiaes recebidos pelo municipio,

emdeposito........................

Djvjda consolidada...................

Sonima ................... ....... .33.1O1:174$997

Saldos credores ................... .80.319:147$162

Total .......................... .113.420:322$159

(is inqueritos relativos ao anno de 1924 serão

executados concornitanternente corn os de 1925. Jus-

tifica_se a medida pela circurnstancia de ter sido

queIle o anno da installaçao da quasi totalidade dos

fliunicipios creados pela Iei n. 843, facto esse que

Pocleria tornar prcrias, por natural confusão e

fliesmo falta de elernentos nos novos municipios, as

lrl tormacoes a coiher sobre variados assumptos. Pou-

co productiva seria tambern, assirn, a corresponden-

tu

VALORES

6.550:229$255

102.573:006$143

1.412:041$678

187:909$319

28:652$009

2.668:483$750

113.420:322$159

592:537$807

2.765:575$709

187:909$319

20.555:152$882
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TELEPHONES

A falta de communicação telephonica ciitre esta
Capital e a da Republica se faz sentida cada dia, nao
sO para attender a necessidades do commercio, cujo
cesenvolviniento é notavela como para servico dos
poderes publicos.

Já tive entendimentos corn 0 sr. Ministro da
Viaçao, a quem propuz urn esforço conjugado para
tiazer ate aqui fios que cliegam a Juiz de F6ra.

A linha prestaria grandes beneficios a varios riu-
cleos de actividade ao longo de seu percurso, como
sejani Palmyra, Sitio, Barbacena, Queluz, Sabará,
Itabirito, sern enunierar muitas outras localidades
ucnores.

E a quantia que o Estado despendesse, para
auxiliar tao util emprehendimento, teria, assini a me-
Thor applicaçao.

Convinha que o Executivo ficasse autorizado a
prestarconcurso pecuniario a realizaçao cleste pro-
posito.

RESER VAS FLORESTAES

Do conhecimento que tenlio do territorio minei-
O em varias direcçoes e do convivio corn lavradores

e comnierciantes, bern corno do contacto corn ope-
rarios agricolas e pastoris, verifico, pesaroso, o ctes-
apparecimento rapido das antigas florestas (JOS
animaes de varias especies que as habitavam.

E' necessario agir sern esperar a regulainta-
cao do decreto federal n. 4.421, de 28 de SetcinbrO
de 1921.

() governo mineiro, que procura refazer suas
- essencias florestaes, deve, scm delongas, delimitat

areas, oncle sejam conservadas, não sO as riquezaS
bc. tanicas da matta virgeni, corno tambem Os va-
rados exeniplares da nossa opulenta fauna.

Dispondo o Estado ainda de grandes extensOeS
(C flor:ta priiiitiva Ciii seus ter'renos devo1uto,
peuso mandar escoiher em diversos pontos as i11:I!S

apropriadas, afiiii de medil-as, deniarcar e cerci'.
Seriain policiadas rigorosameiite por guardas.

E estou certo de que, alem dos beneficios indire
dos que esse serviço prestaria, as floréstas, co vC
niente C racionalmente exploi-adas, virinrn a ser.

H
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IS MUNICIPAES

iiuu corn a lei reguladora dos empresti-
nos is caniaras municipaes, a Secretaria da Agri-
cultura tiscaliza e orienta a execução das obras, con-
dicao de pagamento das quantias mutuadas.

Nestes termos, se executam serviços em: - Bar .
-bacena, installação de força e luz electrica e reforma

do abastecimentb d'agua; Santa Barbara, abasteci-
rnento d'agua, exgotto e installação de força e luz
electricas; Villa Mercês, abastecimento d'agua, rêde
de exgotto e installaçao electrica; Formiga, instal-
lação dc forca c Iuz electricas; Paraisopolisi reforrna
do abasteciniento d'agua da cidade e do districto
d Conceicão dos Ouros; Rio Branco, abastecimento
U'agua e saneamento da cidade; Varginha, abaste-
dinientr d'agua e rêde de exgotto; Palma, abasteci-
mento d'agua e rêde de exgotto; Itajubá, abasteci-
mento d'agua do rnullicipio; Queluz, abasteciinento
dagua; Bambuhy, abastecimento d'agua, força e Iuz
electricas; tiberabinha, abastecimento d'agu, e rêde
de exgofto; PerdOes, reparos de installaçOes hydro-
electricas; Rio Casca, rêde de exgottos na cidade e
iliuininaçâo electrica nos districtos; Silvestre Ferraz,
força e luz electricas; Patos, abastecimento d'agua
na sThr)s districtos, ou installação de luz.

REFEITURA DA CAPITAL

A reccita da Prefeitura tinha sido calculada, para.
C Xc1cicio de 1924, em 2.341:340$, e na arrecada-
cão attinglu a 3.297:866$732, alcancando assim urna
dutferença, para rnais, sobre o orcamento, de .....
936:526732.

No triennio de 1922-1924, o desenvolvimento da
Capital se tern mosti-ado constante e progressivo,
patenteando, assirn, a sua solidez e vitalidade, como
Sc v da escala ascendente das rendas municipas:
fl 1922 - 1.902:025$446; em 1923 - ......

2.573684$278; 1924 - 3.297:866$732.
A despesa de 1924, orçada em 2.341:340$, su-

Giu 3.084:193$499, ou mais 742:853$499, con-
Correndo, especialniente, para isto, a verba de Obras
Publicas, em que liouve o accrescirno de 655:909$117.

Pelo balanço do exercicio de 1924, fazendo-se
I comparacão entre a receita e despesa orçamentaria,
apurase urn saldo de 213:673$233, o qual, junta-

corn Os auxilios do Estaclo, para calcarnento e
Hc liiiipczi plh1icC. fni npplicndo, excltisivri.-
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mente, em Obras Publicas e na coiitecçao da plauta
cadastral da cidade.

Para encerramento do balanço, em 31 de Marco
do corrente anno, o exercicio de 1925 fez supprinien_
to de 228:787$540 ao de 1924, donde resalta que o
total das despesas cm 1924, importou em .......
3. 526 :654$272. Nesta occasião, encontravainse
rgorosamente satisfeitos todos Os compromissos da
ireteitura da Capital, nada devendo a titulo de sa-
Icrios, fornecimentos, contractos, etc., e possuindo
urn saldo de 26:719$200 no Banco Commej-cjo e
Industria.

Em 31 de Dezembro de 1924, a divida consoli-
dada estava representada por 11.865 apolices, do
valor nominal de 200$000 cada uma, no total de
2. 373:000$000, tendo sido resgatadas, durante 0
exercicio, 60 apolices.

A divida do Banco do Brasil, entre 10 de Juiho
de 1924, e 2 do corrente mez, foi amortizada na
importancia (Ic 137: 500$000, achando-se reduzida,
actualrn°ente, a 1.462:500$000.

Accentuaram_se, em 1924, as vantagens decor-
ientes da revogaçao do regimen de aforamento dos
terrenos municipaes, tendo produzido os mais sa-
lutares effeitos, em prol do municipio e dos part!-
culares, a venda de lotes em hasta publica.

A renda da Secçao do Patrimonio, que em 1923
fcira de 249:116$912, ascencleu a 433:222$368 ciii
1924, ultrapassando de 31 3:222$368, a previsão or-
camentaria, estimada em 120:000$000.

Durante o exercjcio forani vendidos: em hasta
publica - 18 lotes urbanos e 44 suburbanos; para
inclustrias, de accorclo coin as leis de autorizaçao do
Conseiho Deliberativo	 60 lotes urbanos; a fun-
ccionarios coin a vista - 16 lotes urba
fl3S, e, e mprestaçOes, 14 lotes urbanos e 190 subur-
banos; a operarios e nhilitares - 712 lotes subur-
banos; a diversos, c para resgate de aforarnento
- 6 lotes urbanos.

De conformidacje coin 	 especiaes, forain ce-
didos gratuitamente: para industria - 3 lotes urba-
nos; a funccionarios, 22 lotes urbanos e 13 subur-
banos; a operarios, no Barro Preto - 70 lotes iii -
hanos; a instituiçöes beneficentes - 31 lotes ur-
hanos.

A acçSo da Prefeittira, conlo attesta a enurnera-
cão mencionada, tern Sido benefica ao desenvolvi-
metito Chi cidace, facilifaflhl) a flCqlisicño (IC' terre-
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nos, p de predios as diversas clas-
ses sociacs, principaliiieiite aos operarios e funccio-
narios, de par coin a consideracãO especial devida a
creacãO de industriaS. Não fOra isto, o progresso cia
Capital vcr-se-ia entravado, por longos annos, por-
oue, coin a valorizacão sempre crescente cia proprie-
dade particular, se tern tornado quasi impeclitiva sua
acquisicãO, ou a constrUCcãO dc predios, principal-
niente Para residencia, por pare das classes nienos
favorecidaS.

0 imposto de transmissãO de propriedade ren-
cieu 311:767$188, ou rnais 191 :767$ 188 que a rubri-
ca da receita; aquella quantia corresponde a.....
10.392:239$600, valor clado aos immoveis nas re-

spectivas escripttlras.
O numero de alvarás de Iicença expedidos, para

construccão depreclios, subiu a 926, sendo 335 na
zona urbana e 571 na suburbana; em 1922 tinha sido
de 394, e, em 1923, de 708, demonstrandO de tal fOr-
ma aquelle numero o surto real da cidade, que se vae
tornando emporio commercial de primeir orcem,
sendo que, em breve, co

in augrnento de energia
electrica, o seu desenvolvirnento industrial se fará de
modo notavel.

o movirnento effectivo das constrUCcOes apre-
senta a seguinte estatistica: obras iniciadas em 1924

447, sendo 220 na zona urbana e 227 na suburba-
na; concluidas, inclusiv algurnas de 1923 - 376,
das quaes 198 na zona urbana e 178 na suhurbana
em 31 de Dezembro, achavam-Se em andamento 178,
sendo 69 na zona urbana e 109 na suburbana, e pa-
ralysadas 28, das quaes 18 na zona urbaiia e 10 na
suburbana.

O CadastrO teve regular increniento, prosegUin-
do Os SCUS trabalhos coin devido cuidado, a bern da
technica a que devern obedecer. Os principacs ser-
Viços consistirani em: 25. 866,64 nis. de alinhamen-
los; 60.313,19 rns. dc nivelamentOs 8.023,99 ms.
tie contranivelaliiefltos e 21.886,49 de locacão. Fo-
ram realizadas 17 sub-divisOeS de terrenos suburba-
nos, em 88 quarteirOeS, corn 1.818 lotes, distribuidos
em 3 avenidas, 2 praças e 52 ruas. Para constrUCcOeS
foram dados 636 alinhanientos e nivelanientos e 189
demarcaçOes.

São de salientar, entre as obras e serviçOS exe-
cutados pela PrefeitUra'no exerciciO de 1924, os
Seguintes: calçam entO a macadam beturniflosO.....
1	 (fl	 1	 '1	 1 : i1111	 a parallClePiP('doS.......
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14.002,47 m. q.; idem, a alveflarja, 42. ft I 4 in. q.;idem, a mosaico (passeios), 6.404 70 in. q.; 
rccorn_posico calcamentos, 23.262,43 ' m. q.; deniolicaode calcamenfos 13.365,70 m. q.; macadamizacao3.511,73 m. q.; teiraplenagem, 53.211,93 m. cubi-cos; asseilfarnento de meioS fios, 2.623,90 m. linea-

1es; rédes novas de agua potavel, 6.415,00 rn. Ii-
neares; idem, de exgottos, 1 .209,20 m. Jineares eidem, de aguas pluviaes, 577,00, idem.

Na rede de agua potavel foram dadas 440 Ii-gaçOes do micjjjares e, na de exgottos, 199.
Foram iniciados os servicos de canalizaçao do

Corrego do Leitào, que terá de ambas as margens
duas calcadas de 4 metros de largura, para vehi-
cubs, e 4 passejos de lm.,50, sendo prevista nina
balaustrada a executar.se futuramente Esta obra
I'epresenta urn grande beneficjo a zona occidental da
cidade, para onde esta se vae expandjndo natural-
mente, e a passos largos, e se impunha por motivo
de ordem economica, afirn de se riprovejtarein Os
quarteiroes atravessados pelo corrego, o que desva-
borisava ON botes, e pelo de ordem esthetica, cOncor-rendo para o embellezamento das ruas que o canalvae percorrer, scm contar o motivo primordial de or-dein hygienica

Proseguirain regularmente Os trabalbos de re-vestiriiento clas margens do Ribeirão Arrudas, desde
a rua da Bahia ate a Avenida Tocantins, por entre asAvenjcias 410 Contorno e do Canal, Os quaes exigirarn,no exercjco de 1924, o dispendjo de 1 85:272$408.Como complementos estâo sendo feitas a rejuncçaoa cimento do empedrainento e a construccao da ba-laustrada de cimento armado: em seu conjuncto, es-las obras vo contribjijr para o embellezamento cia

entracja da ciclade, offerecendo urn aspecto agrada-
vel, a altura da Capital.

Realizou_se o alarganieiito cia ponte da Lagoi-nha, P roxima ao Mercado Municipal, na Praça Rio
Branco, a qual ficou corn apparejlcja mais leve e d(2
gante, que as deinais construiclas na Cidade, e CCIII21 metros de largura, satisfazendo plenamente aogrande desenvolvjmento daquelle bairro, por Oncpassa a estraija de autornoveis de Venda Nova, ;iiclemanda de Conceicao

A incineracão do lixo attingiti 3. 848.344 ku-grammos, tendo sido retirados 222.700 kgs. decinza, para adubo, principaliflente destinados a ScCretarjn da AriciiJtiira	 T
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tuita J)iu LdJu, C J) .735 kgs. de materia prima,
aproveitaVdl em industrias.

Foram tambern incinerados 602 cães, enviados
pela Directoria de Hygiene.

0 movirnento do Matadouro Municipal torna
patente, rnais urna vez, a marcha do augmento da
populacão e do ciesenvolvirnento da Capital. Foram
batidos, corn destino aos açougues, 15.983 rezes,

contra 13.250, em 1923; 3.424 porcos; 36 leitOes e
188 carneiros. Para salga foram abatidas 269 re-
zes, e para a Fabrica de Banha, 8.539 porcos. No
eposito annexo forain armazenados 9.561 couros,

e recflul	 a) d' osito publico 1.049 anirnaes.

CONCL IJSAO

C cooperacão que me vêm prestan-
do Os lOCUS aixiiiares dc governo - drs. Sandoval
Soares clé Azevedo, Augusto Mario Caldeira Brant,
Daniel Serapião de Carvaiho, Arnaldo dQ, Alencar
Araripe, Noraldino Lima e Flavio dos Santos - me-
recedores do rneu e do reconhecimenth do povo ml-
neiro - tenho procurado por todos os rneios de
acção e corn imperturbavel confiança nos destinos da
flossa terra, não deixar que desfalleca nesta o movi-
mento impulsor de nosso incontrastavel progresso.

E' esta, senhores membros do Poiler Legisla-
tivo, a sun-iinula do que etendi ser mais interessante
e opportuno extractar cia vida administrativa e poli-
t!ca do Estado - tao intensa na sua evolução e tao
trabaihacla pelo esforço commurn.

Submettendo ao vosso exanle as Was e realiza-
cUes de que dá conta a presente mensagern, sirvo-me
do ensejo para vos apresentar cordialissimas sau-
daçocs.

),(( 9mi t' c(i	 - d 1115

df fak-
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Para Presidente São cc CLbldas 25
cedulas, sendo reeleito o sr. Bias
Fortes por 24 votos, tendo o St.
Enéas Camera obtido I voto.

o Sr. Presjdente passa a sua Ca-
deira ao sr . 1.0 Secretario qo
proclama Presictente reeleito da U•
mara.

0 SR. BIAS FORTES (ao retk
sumir a cadejra da presidencia: —
"Apresso.,me meus caros collep
em agradecer a renovaçAo di
voss a Ii onrosa con fia n ca. eleV,fl0

me , ma is uma vez , no posto de p re.
sidCnto da Camara ic iaff*
tao quo o sentirnionto isnico que
continua a domnar ic, meu
n t0 é o do temor .pela enorme 1

pOnsahjffda,de quo novamente YOU

assurnjr.
0 OOfllfllettimen.to, quo genm

monte acabais de me jmpor, e vaslO
de mis Para os minhas força a
outrem, corn legitimido do i1W

disocitjyei	 capacida.d p mais c0fl1

provada devia cah0r a mssãO e
Oncargo de drigir osle iniportante
-amo do Iegi:slativo minc4ro•

Des vain eço me porém , por sn
-fa altruisttca prova do consid
° çSo e con fianca poliffca e naO fl
I5SUSta ou desalen.fa a minha clef jC

floia mcntaj porquano
padninhado pela sincoridade
oSa ilMid a,ried,ade le do VO°
polo, e, contando corn c11e, eP
odor cumprir 0 'meu dover,
ndo as fradjc	 ,IOt:1
sp eitando	 d

1€ ilflCr1

potado j l,i de auCtoridade e prestigio dos outros

; i-a C 
roCOIlhCLiIllc0t0, icuuc:l me podere s conStitutivos das nossas in-

,ueCCr_'1 
do qua esta cornrnisSao stitoicOeii o actual cliefe do Execu-

4itica emanou de vóS , das vo's- tivo 
a 
em Minas, nãa porá embara-

asptracSe, do VOSO program- ços	 acçao do Longoesso e deseja

que aqui 1150
estaria, scm a a sua etficaz cocperacao em bern

esa vontade e cooperacaO; do- dos intoressos do Estado.

	

a,inadopois, por ste :pensilrneiito, 	 E' vina altfude esriarecida, rele-
maaterei a mais completa 1 0a'lda- gancto liara piano srcundario tudo
de corn a Camara e nirnca adopta- quantc nao e rcfero ao pleno ie ,,ta-

r6 a politica de expediente, aban- belecincantu da expressSO constitU-
donando as vossas nobr ps e legiti_ cicnal do regimen; é ahi que vamos
ma aspiraçóCS. para servi'r aos cnccncrar as titulos do immOrre-
,Ttis prOpriOs ilteresses. doura gloria quo transmittirão .0

E' sob a impceS50 desses senti- norne ct a se €rninento cornpatriciO a
nientcs que eu, correspondendo a posteridade, ladeado pelo nosso
honra insigne de presidir osta nota- respeito e admiracão e pelas ben-
vel assembléa, procurarci, corn e x- cãos do povo mineiro.
tremo cuidado, tendo sempre em Não cl descabido recordar aqui,
vista o exempin dos actos e accöes neste agradecimento a Camara, a
de cada urn de VóS, me inspirar em victoria da causa que de ha muito
ama aspiração elevada, de sec jus- idealizavarnOs. 0 neu intuito, as-
to, irnparcial le independente pres- tado, corn a sou programnia, nao Q
tando, assim, hornenagem aos mous outro senão salientar o grande ser-
nobres collcgas.	 vico prostado par A. exc. a causa

Neste posto do vivo realce forço- da Republica, traduzindo em reali-
e que eu couhecondo a smear1- dade a fcrmula ate agora meramen-

dad 0 republicana e lealdade politi- to platonica da indepcndencia e
ca do actual I'residente do Estado, egualdade quo a constituicSo esta-
ltIrme a Cinizira quo chegou o beleccu para os poderes das nossas

tflomento do grande tvansformacão, instituici'ios. Minas veni appaudin-
lUe nos approxirnarã do espirito e do, 'iii vilraçs patitoticas, Os
da estructur; c1 regimen.	 sirn mc oxtornando sobre a orion-

Rein, nosse evangeiha politico , tação do actual Presjdtnte do Es-
quo e a Constituicão, a descentra- processes do actual governo, quo já

acaoe a multiparticSo do pade vae tando pionunciada repercuesão
ao da Indole do nesso s'sterna con- no B rasil republicano e no seio des-

Stituconal	 ta Casa, que adqL;ir e . assim, urn

Ainda hontem, lendo erninente aS- 
grande factor politico Para a cia-

captor patrho encontrel uma pa- bcracãc das 1,-is de interesse colIc-
gina que floe do urna idea perfeita, ctivo.

qua 0 mal do nosso Paiz estcl 	 Nacia niais justo e legitimo que,
haven unia auctoridade, quo é an invostr-me do cargo do I'iesi-

do Poder Exocutivij,	 dent-, c!a Camara, de director do
flossa crise institucional vera ama rissLinbica composta de ho-

U urpacao de poderes quo, em mens politicos conio vós, corn tantas
uhi analyse, ndo é outra cousa tradicOos o responsahtlidades Para
ver a dictadura exercida pe Io go- cam a Estado, eu rnanifeste, inter-

no silencia do gabinete. Corn pretando o vcsso sentirnento, a sym-
esse eltio permanente, as aesem- pathia pelus principioS governarnen-

a

	

IIAO tern poder do realização 	taes co grande estadista, a quem

Par	
ativa pessoal do deputado, a povo mineiro conf;ou, em boa ho-

part;rSOl Ccrcada do exito, torn quo ca a direcção suprema dos seus
N do governo."	 ctsanos.

alar° Uvavc1 intuito de fortificar,	 Renovando, pois, Os meus agra-
gan0 os hniizontcs democrati- decirnentos, vos relombro queio Pre-

1	 .	 if

Finda a leiil S. exc. o si
Seorietarii refira_,se corn as me
mas iirnai1&IacIes corn que ontr
r.

Ern Oeguii,cla
'
 0 sr. Presidlorite, Ic

no, quel é acompanh
db po.r todos os presentes, docla

em alta voz: "Estd installada
3. 1 sessão ordinaria dci 9. legisl
tura do Con gresso Mineiro."

Na fórm'a :do Regimionto Com
mum, é 'lida, posta 'em di'scussao
aprova'da a •presonte acta.

0 sr. Presidente •mand:a qoe si

extraja uona copia aothentca dir
Mensagem afim die ser rernett.id'a
tao Senado e

L'eva'nta-se a sessão.

1. SESSiO ORDINARIA, AOS 16
DE JULHO DE 1925

Preside,tja do Sr. Bias Fortes

SUMMARIO: •Chamada. - Acta.
—Expediente. - Eleicão de Me-
sa. Agradecimento do Sr. Pre-
sidente. - Eleiçao das commis-
sOes. - Ordem ldo idia.
Ao mei 0 idia, feita a chamada,

acharn-se presentes os srs. Bias
Fortes, Euler Coemo, Camillo Cha-
yes, Ferreira Pires, Gornes Perei-
ra, Adoipho Vianna, Argernire de
Resende, Elpidio Cannabrava, Du-
que de Mesquita, Olyntho Martins.
Enéas Camera, Odilon Braga, Bee-
nardioio Vieira, Agenor Canedo,
Agenor Alves, Celso Machado, Aris-
tides Coimbra, João Beraldo, Vivia-
no Caldas, Pinheiro Chagas, Paulo
Menicucci, Euzebio de Britto, Mi-
guel Baptista, A. Gomes Fr2ir 0 e
Mario Mattos.

Abre-se a sessSo.
Lida a acta lda 4. 1 sessão prep-

ratoria, é a mesma scm debate a p
-•provada e bein assim as das ses-

SOes de 13 de setembro de 1924 e
15 e 16 de janeiro do corrent an-
no, que não foram approvadas era
occasicSo opportuna por falta d
numero.

o Sr. Prime ir0 Secre(arjo th con-
fa do seguinte:

Telegram,

Do Sr. Pedro Lah L:e.
cando a Camaro qllc ialtald aig.
mas sessOes por fliotivo de ltol.
tia. - Inteirada.

Eleicdo do Mesa

0 sr. Presidente, na forn do
Regimento, arin unc j a a eieçi d
Mesa.

Para Presjth n/c
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so ntinca desmentjdo patriotismo,
no vosso aCendrado amor a trrn
nilnoira, appeiou para as vcsa
cnergias nlocas a esoel a qua a vossa
a.Ltivftlade s± congregue L contlua
Para a obra da grandza Conimuni
objectjvada nas id l^as f:tndamnta;
das instituicóes i epubi:canri, em
cuja dfesa, no nxercido do poder,
estarà cUe sempre decidido e vigi-
Ian te".

(Prolongacla salva de palmas co-
bre as ultimas palavras do orador).

Vice-Presjcfente

Para' 	 são recebi-da 5 25 cedulas, sndo eleito o sr.
proc1amcp	 i ce-prsljdien	 o isir.En6a5 Camera

'
 .por 24 votos, teno

obtido I veto sr. Eu'er Coelho . E'
Enéas Camra.

pid	 'i Br
Duqu de Mesquta i c Agenor .i
yes.

Orcamento e Conta

Para a cornjmissão do Orçani
são eIejtos e proclamados o
Joao Henriques, A'ntoo JwNu.
ra Pnheiro Chagas Rhiro ,t.i
Luz o LeAo de Faria.

Força Public
Para a. de Força Puhl0

I'Stos e proclarnados OS S.: Bernet.
dine, Viei'ra, Pedro Labornp e Lauro
do AIrn'eida.

Representaçoes e Petiçôes

Para a do Ropresentaçoes e Peti-
coos sdo- eFeitos o proclarnados s
sirs. : Edeibrto Lcili, Ignacio Bat-
rcso, A. Gosncs Freir, .Ma:tha
Prates' e Celso Machad

Camarag Municij
Para a de Camaras	 1t

a0 edeitos
Agenor Cane
he10 Horfa.

Agricu:	 1./u

Pare a commissão da AgricUitU
e industrias são eleitos e
dos os sr's.: Gomes Pereira .51O
Menic	 a.ucci e Miguel Baptist

Obras Publicas

Para a •de Obras Publicas e V16
;ão são eleitos e 1j roclaniado3 O
n's.: Airjsfjes Coimbra,
3riff0 e José Chritiano.

Insfruccão Public:
Para a de Fnstricçao P:

"Cites 0 proclamados os srS.
,iano, Caldas P	 fl:t'r. Are-
urn do Rese'	 I
Mario Matt ii

Sam:

R ci

Pra a do Redaccão des Uis são
.:s e proclamados DS srs.: Ade-
Made1, Ignacio Muria e Fea'rei-
pres.
Nada inais havendo quo tratar,
r. Presidente dá p'ara arnanhã a

ORDEM DO DIA

Prinieira pa ri a
Ate I hora da tarde:
Lentra e approvaçao da acta.
Ecpedionte.

Ate as duos hera's da tarde:
Apresentaçio do parecros das

arrrnissoes
ApresentaçOo 'do projectcas re-

rirrentcs, indicaçOes interpella-
SO moç.
Disouso de requerimentos , in-

tcaço, interpelLaçOes e mc-

AtprovacSo do redtacç6es finnes,

Seguncla part e
Ate 4 horas da taiide.
3" das0us50 do projecto n.
hr doacão do forrnos a UniSo.
Levanla,se a sessSo.

2" SESSAO ORDINARIA, ADS 17
DE JULHO N? 1925

Presjdeflcja do sr. Rias Fortes
' .MARIO . Chamacia	 Acta.

Votes de pesrur.
:OdU.rso 'd'c srs Puzebjo die
rfbo, Enéas Canaet,a, Olyn'tho

c G 1 lies Freire. - 2.
3	 discussão do pro.-Ito .	 Emenda do sr. Pi-

10to Chagas. - Urgencia.
final. - Ood'ern do

A0e?c die, feita a charnada
p resenes OS 555. Bias

UIer Coeiho, Cairnillo Cha-
ra Pi,ii0s Gc,rnies P2 re ira,

,pho Vianna 9rgernro dc Re-
.ctL EtPIdO Canna ibrava, Duque

C1Uita, Olvitho Martins, Enéas
Odhti Braga, Bernar-

\geinor Alves, Agenor

1.0 .9ecretarjo
A segur, cord.o o esorutjnio

eléito 1.0 secretarjo o sr. Euller Coe_
Iho, por 24 votos obtendo I vot.o
o Sr . CamlJo Chaves.

E' proclamado 1.0 500reta6o osr. Eider Coelho

2. 1 Secretarjo
Para, 2. 1 seonjtario é reeFejjsir. Camillo Chaves por 24 votos,

Van do obtido I vote 0 sr. Mario Maftos.
E' PTO-clarnfido o sr. Cam'i4l0 Cha-

ves, 2.° secretarlo.

Supplente

Para 'SUppjefltes de secrr'0 sãoreeleitos e pro Iamados o srs. Clo _

do,rn ,;,ro	 Ferreira, 	 24	 VOtOL
e Doming de Resende, corn 23
ten do 0 Sr. Argemiro de Resende
child0 4 votos.

Eleiçdo do COmmjssöes

E' annuncja6a a eleção das coim.
flliSSöes perrnanenfes.

Legislaç5o a Jt1S'tiça

Para. a do ConstituiçSo Legisla..
çSn e Jtstiça, sSoelejlos e procla-
modo nc cpnhn	 JnTh Rr-	 P

Para a de Saude IPuh
tos e procla,madoc
AssumpcSo , Ruh

Coimra, Jobo Beraldo, Vivano
Cold as, P inhiel ro Chagas, Paulo
Menicucci, Euzthho' die ,Bnitto, Mi-
guel Raptista., A. Gonies Freire e
Mario Matteis, fal'tamdo corn causa
poirficipa ida o Sr. Pedro Loboirne e,
scm ella, os rnas senhoneS.

Abre-se a sessão.
Lida a acta dia aertecedente é a

mcsrna sem debate app roviado. -

0 sr. 1 . 0 secretario Iê o seguinte

EXPEDIENTE

Telegrammas
Do sr. Pio Nunes Coelho, presi-

dente dia Camara Municipal de
GnailhSes, egradecendo o oifereci-
me:nto da c'oroa oo pranteadlo se-
nader Geltdio die Carvaiih. - hi-
'tiirada.

Do vigario do Monte Alegre,
apresentando pesames polo talle-
cirnento do deputado Antenor Sil-
va. - Identico des9acho.

Of ficios

Do sr. Secretjrio do Interiolr,
euiviaindo urnci nionsagoin em quo o
sir. PrcsLdente do Estado pede crc-
dito pana pagarnento die addicio-
noes die 10 (/( sobiie ios vencimen-
tos do juiz dc direito cia comar-
ca de Ubá, Hamilton Theodoro
die Paula. - A' ocmrnissão de Or-
çaniento.
"Ji)o mesmo sen;hor, d ievtoWandbi

urn requenimenfo do capitãO Per- •
noido cue Rcseni1 .e Costa c decla
raindO tar sido esee official refo-
media em 29 die naarco ultimo'. -
A' oannrnjssao die Legislacão.

Do 1. 1 sern'etario do Somadb,
ccmrnnnrando .rern subido a san-
ccão, sob n:s. 448, 449, 450, 451,
452 e 454, os piiojectos ins. 29, 41,
42, desdobrade's em dttiais proposi-
çOes, 43 o 44, iniciadios esta Ca-
maro, o sob n. 453 0 projecto a.
II, die Seriado. - InttethradIar.

Do sr. CIirsfi'anlo Machedo,
ccnirnniiicando tea assuniido as
funccOos die director do Bainoo do
Crodito Real ie despedindo-se die
seus colie gas ciesla Canl:ara. —In-
tciradia.

Do sr. - Gas folio Bronco, datado
dc 30 1	 nic'cn	 1inin, "e'nncin-
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Votos de pesar

o SR. EUZEBIG D[ RRITTO.
ri-- Andia, eciheic,

m.ui q'verdicc 0eages hem v
SO

em noOsa m,em'Jr3a c:, r que co.10 btht a afiia bjrOaiie ,' i e°	 m'tri,'a	 orco

	

a do p	 or :co, cc

	

o	 J'fiechmrent,o die 'dr. Anto,
Olyinfho dos Seritcic Pres, occor.
do nesta C'aa., na tard ce

L'S	 die fe'vie,r'e re ui trmio.
o	 0 pafz in4cirio steube c	 ereh.

e aacmentair a ped que pi-3

e1e represFetar 0 , aipparec1
meito dessie vrido p:ee: a, deso
worão clIcrstre, cujnoc reinrrgioh foranr
s'e'mp.rre diedcmjia,s 'ao hLnl publ:j.
Minns, trans'i,d)a dc do,r, regou corn
as m,ars ptieaic lar iflliets ia, sauda-

	

die o derrad'ejr,o lie:to ci	 seli pa-
nnej gowerrtiia .dar rCpubeaiio.

'0 dr. Anitloinuro Ol ynthc, fi1h
• Minas, come quo attrahjio p1a

grandeza dat suat t'enria 1 depels
pe roe r rer a ltjninlos,a trajectonin
que foi a scaLa vd'a puhlica, vein
a t quebaa,dlo já polo Peso d,s tmIa-
lhcs e pefe d'epauoernrii, ito da
sat utile, qairresient'n,dro a aapr ) xr maca-
do repeaslo 'deff,n'tjvo dc tacitaS 12

dii gao e 'die tanta enrergia dcspecd:
didia, vein p'edr a teirirn-mãe wr
abrigo rem sen riegaço, e dTha, carl-
nhcse, to acoih•eu Gem tdo 0

re o givard;o.0 ciiOsoc,m rite dO
pcs de iultiMo suspico, frtz e'n
p'Ossucr-rihe 0 ceirpo.

	

i Enuinerrajr Cc, cflefivdiav,	 serV
ccs priestaiclios a p'atria 

re ci'
tado natal pier esse brias,,.e cia.-
q'nle é exliThirn c'rflircs tain	 C
iao,o i':tiulos cseus .r1i :,eeeediv
goraitidaic niacrce:,I e jan, cnnne:r do'
pee'sten-cs ci sua inhj:norrudc,or: m--
miorcia.

	

Flh	 db VefiLnocjrj 'OL.olaccrgir
dice- Preis Cri nic'go, die ft
fiairnia ncriie-rnini:r,a, eio,:ocn dr
Ainlrree C yoctho maeieti3IrLia cdic
de 'do Sioeo, be'rç,o ide fOlLies Oie

ticc an,nreiri' e'lltns'tr.,s . Bem CCdi

cin,d,at, fez o cure'o tic h u,'naci
no rnercdifjado vortusino' SeniiiOat°
dc D ia,rn,an,t.n na Discptjio
lprioteseolr Ooroeix, 	 fnindoi or 
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dl

Escoilia de Mine's, conse'gu 1 u ao3 -1
ciii )	 11cc	 •'i1	 a'	 lr'rO C.

i	 n- quahn'Je da r'evclta dd 93, que 0

00103 a na'oirna eseola.	 presidiiente Fio'riatno the concedeit
Sequiioao 'tie pae-trLr eiervicosas horniras ide co'rcnel die ExecrrcitOi

•,	 a 070 ar rna:cc conch cci-(No, inialu gurcar-se o p'rdmiei'r a O-

e regao qoc Flee 'eerviu die her- verno cc,nstituccOinatl cOy:1 corn a

cc dod,iocro-"e ci etiustr'a tie rni,riie- posse do ve,Ihoi repiubi.icaino P,ruiden-

em Dontntifl1 dohide o fol 1,,2 die Morales, f'oi a dir. Anti
ielho 'ne: no a airni go. Oivn'tho occupar a pasta' da Via-

G:,rcoix. mrrice a oethed:a die n,stro- can, otide priestou mnciastiiliaoieiS ser-

ncm&t d;a E.o::i t a tie IWniao, depots vicos a Uiiicico e a Mines, jci pro
de memrocna"iel conlourso. Da sua icingain'dio ecis Viribas ttelelahcln.icas

actuaçãe : r rnc pofesre'or •dcio teste- p' 'as aregies miais r,ernoau do tee-

rnuiihe	 eCu's innumiero's dUcipu- ritoirio ,naiel'on'ail, Ia ext,e,n:die,nid'o Os
Leer ''ieadcs fCio pates ,nteir0, trilhos des estradias fo'r'roas mads

em cc ' em dc'nc qucecs cole-ta elle mportanit'es, rnorneaidltirnente a Can-

dcdica	 :rngo e ferv'orc'co admi- trlai die Baiiia, iigaindo S. Salviadior

radar.	 a Mines, palo valie 'do S. Fri

Jci entcio ina snia alma die 	
crisca.

vrbrente e forte, gernhinava a ideal	 Foi chefe aicatiado die, politC
epiih1'cao'o, 'do.siraldaci'dO corn Jocio m,iinina, idliriig i ndbi o piar'ticdo coost-
Pinhe n, ATiLstld'es Ivlai:a e tantos tucFcinal ate 1898, quainldo I of ox-
outrois ,ute'npenatos la baa deira da foote, para idlair ilogar ao actualf
denac'cra'cnia'. Fetz parte do 1.0 Con- 1P. R. M. 'Pair essa cipoOai, al as-
grecj.sc rcpuh1ca:n.o reaEzado e.rn ton-se a dir. Antonio Olyntho ye-
lJrD Prieto, em novembro do 88, luntairinmil cia iifloiicticai, para die-
en que f:eou tijefinietivaimOnte otga- dear-se lala, jna,isiterio, erie quo
nzad0 a partido, semdo ella del- conservou etC a aposntaidotni:a..
to memlaro da cccrnjllcssao darac't'o'ra.

Cern a advenitto do negienen cc- Do see voflu ntairie oMnaeiome
publj0, 'coutbe me dr. Antkanio mais die 'umO voz foi acrcrainciaido pa..

Ofyiirtnho, por norneacã'o, a i:nscgnee ra faiiestalr serviços die manor
horor L de sec 'a primeiro gove'rna vancra. Assern c quo, no govisrnio

dor de M 25 , rniecehe,nLdio o poder do priainteiadio preccidente Al I onslo

dia Sen e'ntcio dete'nto'r 0 nj venierando Pie'ninla,, fat elle ienconrl 'dia or-

V:sccntie 
i
dl
e Ibituruna. Prova da giaoitzação ed,i,tieccão dia grBind'e

Prli a a do facto corn quie ccc Expesicã'o N.adio'n.ail die 1908, occu-

ny c 11,0 gioverino é a m'aaeifla ccc- panido e rn seguida 0 cargo idle dire-

in1a e itlnrja'r'tuirbavel 'corn que ctor gerail dos legraphos. Foi
7)"'1 aqua 'a tr ce-s I oecma cci o rrndm_ ro le res enitainfe do Birlaisii ma Exieasi-
Ccl dla grove'rniacão.	

cão lntercia'cooinal 'tie S. Luix, ala

Em psi	 mem'irav	 -	
Amleniic'ai die Niorte, eta Cofigress'o

Pes 'dOor part dos • "relilcn	
Ferroiacri'o' Sul-Amierican!o die Bee-

C cath-' o ic envl d	
tics Ames re no Um'tuguay, come em-

' niOieFro - a' C,cinstetuinte Fer 	
batixadior espedhi.

(.!die dose rnipennh ate i rn'pcortaOinte co m Aqu I ficiam estas dlespre'tlencitisas
nmscao, diaoiid'o niostre do' sen relic- pala'vrats, coirruo synabolo dai grati-
vaao saber SFgteaitairko cia Coinsti- idã'o do povo tnuiinciro' re coma oxeen-
tU,cao Fedom'ad, foi reell'oito eni plo as aictu'aob gieaacöas a ncantivo
PitOS oonseic'utivo's, occupaindo o as vrin'dloulras.
Pr-Fliba die vio'e-prosIdie'nLhe 'da Comar	 0 gbove:rno do Estaido já paesta'u

Or essa oicoaOiaa, I u,n'db'u em a m.ern,oniia do dir. Antonio Odymtho
Prieto o "Estado do Mimes", excepcicinaieis hejimeiniagens, par ac-

' die feica'o' pohtica, quo con-	 asiãio do se'u passarniento, deere-
qu soli-do' prestnngio iem tiodbo o tando a into 'official par 3 dials.,

redo. Tales e tao 'rolevantes fo	 Tambeim o fez im popnflaccio dlai ci-
I OS Serviç'os prostaid'os par eSSie dade, indo coirno qua em Tornairlia a

iianlalce pielo son e1eoeta,c1lo d'mao casadiaeeu extremdso rmcio, d'r,

do 'o mand,ato 'de dieputa(cio pela
circlLbnis'cripcao	 Identco d'esp

Doi r. H en r q ne Au gtito Wa
dierey, c3n11mu,n,an 	 ter tomac
io,sse do cairgo dc pree:,dren•te

Congresso Legisat,vo die Etac
dco Esprito Santo. - interada.

Do Semadco dia Bahia e de Aic
oas, da Camara des Deputadc

da Ba•ha e de Pennarnbuco e dc
Assienihiéas begiactioas die Matt

re Esqcirnjto tio,Sain, cccmalL
'ncanidb a co.nstitnjcao die scras rc
spec tivas Mesas. - klein t co des
pacho.

Da, Cajrmanai Munci,piaJ dc Caret
jire taindD licn fornrarc&es corn aejia
çãJ OK) :rierSCu,o lntrernposto pelo pro
miotko,r die justiça diaqueba conna rc
sabre legaidIade d'a lei de Orça
ln	 .

ernrto Muincipal do exierCjcj(o . d
1924. - A' Cornimfissão 'die Lregisacão.

Requerimento5

Eie Edna,nd;o Fe:rn,an,des Góe,
professor ntermo rio m urlici,pj0dle
Santa L'uf,a, soliotan,d;o em sen
niorne 0 no, die seus cioP.liegias &

a dcecireiiiarçao dc tnrn.a 1ei q tieThes perrn,irtta faze, qJarte dia Pcevj_
dienicj,a Servirjo'r, do Estatd,
- A' ccrrn(m j ssaro, die Legis,J,açao

Do'-;ocffiej s dc justiça dk fôrodie Mcjes 
C1,aiics sclircjfaindo pa-gaimhnto d c•ntas ne,mcdas no, 2.seimesre die 1923.	 A' mesmaCloa1fliñsso,

De 'd. A1'irrn Co'utnho , pr0fessona
do instrocçäo p riciiatra no •dstricth
d Vermeiho Vetho, pedid coin-
tagnn do tempo qeaira effeitos do

,P Osen,tadior ia , do tempo rem quaexercen o nla gister,jo, nterjhifl.
to. - A' esjrrra oommfssão

Comm ISSãO de Redacçao

0 Sr. Ferreira Pires (riela or-
diem), p'edie a flconeaco de do'i5
1fliej1ilir,o ant.erncs parOl a Carngiiis.-
são tie Rcd'accao.

São mo.meadios ca s m. Duqure die
Mcsq nirtai re O vn'th ) !\ 9i'ln
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que 0 po iIIir0 'j'Los irson taçbo d Esaio nas
seQis represe,nnIs cu-a eua. Ciaisia dk Conigre,o N1:1 'irrJmiene o seu •devier esses

e	

endm	 iHo;mm die vias	 Ctuituria eso qu neste mFo.m'eno az o	 cqwi1irbnao e pesiieti00,Thai o)sclu,ro,	 imo competente	 riotj ieflhlpile a dwveras	 sPosIconi enibuj diesa Ca 	 pedjj a V. que occiupciu njroalnidjzi oonexc., Sr. Pire 'ce'nte, Vie, aç Inn- tr.aço fbte d,e sun peron,alidcar rnia nicta dos fn(ossos traai1:hos	
Exerceu a advocacia Coin grandd

	

	 um, VO0 de
PflO'iflid, pe- proficiencia como cultor apnxo.pe1 falsair	

ciniento do di-. Ano- had0 do Direito, de quo
tan to eei	 foinun OIyntho dos	 An

 a1no.s JP,inles, q ue terrjt0 defensor.	
imper-ou	 fliofll:e	 Mimas edb Bras,	 dn	 dio c	 dAdmjnistrou o municipio 	 Gua-ndosein	

hães, terra sua querida, corn a
ihec i	 0,	 sun iC)rnTha farnifin. 	

niais descortjnada visão, icalizan.(Mijjto bern; muifo bern!) 	
'do aIli na presjid'encja da Camara

i'a adiiii.
0 Sr. Presidente dc1iana que se- Municipal urna grande ob

nistrativa que o sagrou bcncnierito
valendo_J

ra ttendudo 0 podiid do lfliOre de-	
h o culto fervoi'os 3 de

pu	 o.	

tods os seLIS conCidaaaos0 SR. OLYNTHO MARTINS, 	 Desernpenh.ou o maidatu do 4e-Sir. Piilesiidi-nte	
Neta s'essão putado estadual

i	 em 'dnas lcgIata-
em q uie a Canl(ara, dois Depu±ados ras e o de senado r, desde I 91 9, cornd'e o pre t,o din su:a comm, jda
sa	 raro brilho, tornando partc docisi-iuidlad ans fliOSSio5 compa,icjos Va corn

0 orador eioqeijte, :a dus-, de

1StrS, q'ue	 osanam a eteruirid. CuSSäo das materjas d rnaur urn-
,die, 	 de teneim 'p esilado ser- 

portancia que então se dcbateramrncog d nita 5&eaunca a eansa nas Carnaras legislatjvas d
0 Minas

en ionlho reOordr, sir. Pre_ Geracs, 
pelejando sempre C)nio urnio 'niomes d dn' dbstin_ 

b ador incansavcl em prof dasds rnulboexrn, qmze' bem merecern i
1 h
ataih

res Causas do Progress-) J' JIOS-

qne nos o 'cuilitijeo5 corn esa sun-gelia e sin?gniif,jcij 	 homnenagem So e a.do ihiOSSiO, 'aUrieçlo	
olt1co, lou sempremodorade,no sendor Geug die ConSeguindo harmonjzar os partidosOai'adho faiJjd13 u,ea Ca,jtal1 em djssidj 0 no seu rnunicipio c se-1a) 24 de jainorn, 'do'

 COrrnnj a,nnlo guiido esta mesrna orient;jcu dcan dr. Nuno d1a Contha Meldo Fa	 Paz e do cordura, tao emhmonlaem Aunasu;y a 12 de mar co corn o feiti 0 d0 scu espur;to lodopenetrado de bondade no solo daseiniad	 Gettui iib dc CaurvIj10, Commissão Executiva da pujanter. P'residiente iona' fiiguna c1 	 n_ agremiaçao partidarja que d o P.confundj	
'destaque no scennirlo R. M., 'da qual era embro acata-(thu ssn' Potiticn 

em eujos afllo€ do, quand0	
ni

consejos a' sua 'oz de	 a hhlorfe o veu co!he',p,roten,i0	
privando o Estado da collaI,or,icao'csona corn	 ipu1'eLigjo quo	

rn de seus flP'os iproficua de u'diaivuar . sna larga expue'ilieincin ds 	 illustres.	 finsnegoic'js puib1,S e cOrn
e
	ia n

dia Gom-
nctori.	

Sr. Presidente A regiaO do nor-dade dc momib'ria n1Ui1ieine 	
te dc Minas, que diu ctanentc 10

mi'ssao Eceou	 'do P. R. M.	
presento fiesta Casa, na1Fm llarga e fccuinuda a su,a actuia-

cbo na politica 'do

	

	 -	 .
	 (.()r-Estad nm quail uura provacao P.o Cornoç inez bniI1aante	 cJaIrrciTia

nobza	
rent afl0.ernpre p10 eisforrçgj pnop'rjo, ipeqea 	Ainda mal fechardo esta'.'a	 to-0onjunic 'die suias ialftitudes 0 polo rnulo do pranteado nortusta cuador, adimiuraMel de quiaiidIa 5 Getuijo do Carvalho e a 12 d0

exedlisais, que the coniquiLAaraim posj- co fallecia na cida'de de Arassualiyces de mierecidjo rienio, aSo so 
no o dr. Nno da Cunha Mello, aos 53

	

die thaithSes, come ama an 	 d edade, quarido aquell0 za-

na muito	 JO esperava da acçbo
proVeitOSO LIL Ste scu illustre f:lho

Corn o dr. Nuno Mello, Sr. Pie-
5idefltO, desapparece urn cidadão do
peregrinas virtudes, urn medico que
ttha por lemma na Vida profissio-
nal a caridiade, urn politico que ccii-
sagrOU as energias 'do seu espirito
ao bern do Estado e sobretuido do
seu municipio, 0 importante e 110-
resCeflte niunicipio de Arassuahy.

Presidente da Camara de Aras-
suahy dnrante longos annos, a sua
vida estd intirnamente ligada a Vi-

da fda cidade, quo The deve as me-
Ihores iniciativas de progresso e
muitas realizaçOes fecuaidas.

Senaidor a0 Congresso Mineiro
desde 1905, rdurante 18 annos tra-
balhou corn dedicação pelo engran-
decimento do Estado, desernpenha'n-
do o rnandato corn esforço, intelii-
gencia e patriotismo, que o recorn-
niendararn a estima e ao apreco ge-
raes.

Estes, sr. PresideE'te, os dois
egregios cidadãos, cuja morte ide-
plorarnos.

Para elles, Para a sua memoria
berndicta, é quo peco as hornena-
gens da Camara, requerendo a v.
exc., que se digne do mandar jnse-
rir nos flosses Annaes urn vOto de
profundo e sincero pesar polo fallo-
cimento dos inolvidaveis mineiros
Scalador Getulio de Carvaiho. e dr.
Nuno da Cunha Mello, dando-se
desta homenagern conhecimemito as
illuttes farnilias enluctadas. (Mui-
to bern! Muito bern)'

o sr. Presidente declara que será
attendido o 'pedido do nobre depu-

tado,
o sr. Euler Coelho, em addita-

month ao requeriniento do sr. Olyn-
tho Martins, requer que se d'ê, egual-
mente, coaishecimento a Camara Mu-
nicipal do Guanhbes, ide que o sena-
aor Getulio de Carvaiho era digno
Presidente, das hornenagens presta-
das pela Camara a sua memoria.

—Seri	 attendido o nobre de-
putado.

o SR. GOMES FREIRE: - Sr.
rJ1m1t0, além dos mineiros illus-
ti	 LIL'nipparecidos no iin'terregno

dos SeSSOCS parlamenta'reS, a cuja
memoria a Camara vem de iprestar
as suas honionagens a justo que e
iaca iernbrado o nome do veneran-
do desembargador Francisco de
Paula Fernandes Rabello, cujo sal-
lecimento occorreu, não ha muito,
nesta Capital.

Nasceu 0 veiho magistrado na
tracticional cidade dc Ourc Preto,
berço quo ha sido de tauatos outros
filhos illustres, e dahi, concluidos os
estudos do humanidades, seguiu pa-
ra São Paulo em cuja Faculdade de
Direito S diplomou, deixando entre
professores e condicipulos urna bella
tradicão 'de vigorosa intelligencia e
do notavel vocação para o estudo
das letra5 juridicas.

Fixou, posteriorrnente, residencia
em sua cidade natal, onde iniciou a
SUa carreira, tendo sidO durante
longos anrios secretario do Tribu-
nal da Relacao.

Foi depois, nmeado juiz munici-
pal da comarca ide Rio das Velhas.
e data deste tempo U inicio de sua
carreira do magistrado, tendo-lhe
sido successivarnente designadas,
para nellas ter exercicio de juiz de
direito, as cornarcas de Rio Pardo,
Pyranga, Vicosa e Marianna, doniide
finalniente sahiu em dias da presi-
dencia do inolvidavel Joao Pinhei-
ro, Para o Tribunal da Relacao,
tendo no desernpenh 0 dc todos es-
tes cargos, so irnposto no respeito e
a consideraçbo de seus jurisdiccio-
nados corno magistrado 'integro e
de vasta cultura juridica.

No rnaisJto Tribiminni do Estado
manteve sernpre corn brilho seus
creditos do magistrado e juriscon-
sulto, tendo enriquocido corn algu-
ma's publicacOes de sua auctoria a
°55a literatura juridica.
E' para esse velho servidor quo

tambem venlio requerer a Camara
dos srs. Deputados, por interrnedio
dc v. exc., a inserçSo de urn vote
de pesar na acta dos nossos traba-
Ihos, fazendo extensiva a sua me-
mona egual hornenagem para os on-
tros requerida. (Muito bern! Muito
bern!)
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Project0 a, 39, de 1.924

(9.' egislatura)

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geracs decreta:

Art.	 0 Fica o governo do Esta-
do auctorizado, a doar UniSo ter..
renos de sua propriedade 00 que
venha adquirir Para c, firn de serern
funda'dos estabelecinientos agrico-
las, revertendo, porém, ao Estado
Os mesmos terrenos caso desappa-
reçarn esses estabelecimentos.

Art. 2.° Revogatn-s as dispo-
sicöes em ccntrario.

Sala das sessOes, 4 de setembro
de 1924. - Celso Machado. - Mo-
destino Goncalves. - Olyntho Mar-
tins. - Pedro Laborne. - Odilo
Braga.	

n

0 sr. Pinheiro Cha gas apresenta
e pede, caso seja acceita pela Casa,
seja destacada Para ser enviada ao
Senado como iprojecto distiricto a
segui.nte:

Emenda n. I

Artigo. Fica prorogade ate 3l
de dezenibro de 1926, a bonifica
co provisoria sobre os ve,ncimen..
tos do s tunccionarios e ernprega(!o

do Estado, na forma da lei n. 876,
dc 23 de janeiro do corrente ann
e das lnstrucçOes que aconlpanhaa
O decreto fl. 8.783. do niesmo rnez.

Sala das sessSes, 17 de julho de
1925. - Pinhejro Chagas.

Lida e apoiada, é posta em dk.
cussao conjunctarnente corn o pro.
jecto.

Ericerrada, sern debate, a dis.
cussão, é approvada a ernvIlda que,
corn 0 Projecto Va 0 a conlmissão de
Redaccao.

Urgencict
0 Sr. Ferreira Pires (pela ordem

obtendo urgencia, apresenta, pot
parte da conirnissão de Redacçao,
podindo dispensa das fo rnial idades
regimentaes Para discuss5o imme•
diata do seguinte:

Parecer e redacção final sobre 0
projecto n. 48

(9.' legisiatura)

(COnstifüjdo da emenda ,. 1, aO

pro jeclo a. 39)

A conlmissão de Redacçio das
Leis a que foj presente a 4,nienda
offerecida ao projecto n. 391 des
facade Para constituir projecto dis-
tincto, apresenta corno redaccão f i

-lial do mesmo a seguinte:
0 Congresso Legislativo do Es.

tado 'de Minas Geraes decreta
Art. 1.0 Fica prorogado ate 31

de dezembro de 1926 a bonifica
cSo provisorja sobre os vencilnen
tos dos funccionlarjos e emprega
dos do Estado, na fórrna da lei 0.
876, de 23 de jaui'eiro do correilte
anno e :das InstruccOes que acom
panham o decreto Ti.. 8.783, do
mesnio moz.

Art. 2.° Revogamse as dispoSI
çOes em Contrario.

Sada das conirnissOes, 17 (Ic
iho de 1925. - Ferreira Pircs. —
Olyntho Martins.

Lida e posta em diScussão a
fericla redaccao é a mesma scm de'
bate approvada.

Nada mail havendo a fratar 0
Sr. Presidente dá Para ani,ha
ordem do dia regimeal 1.

Iv

3.' SESSAO OID1NAR1A, AOS
IS DE JULHO DE 1925

Preaidencia do .sr: Euler Coelho
(I. , secretaro)

SUMMARIO: - Charrtada. -
Acta. - Expediente . - Posse
do deputado. - Discurso dol
Sr. Adoipho Vianna. - Carta
do dr. Arthur Bernurde . —Or-
dem do dia.

Ao meio da, feita a chamada.
,tcham-sc preserites os srs. Euler
Coelho . Camillo Chaves JoSo Be-
ra 1 do, C me s P e reira, Add p ho Vi-
anna Argrnro de Rosend, Elpi-
bo Cannabrava Duque dc Mes-
qoila, Odilon Braga, Bernardino
Vieira , Agenor Canedo, Ceiso Ma-
chado, Aristides Coimbra, Viviano
cakias , Pinheiro Chagas	 Paulo
\len lcucci Migue' Baptist.a. A.
uornos Freire, Et'zehio de Britto

Olyntho Marfln, faitando corn
causa participada os 5r. Pedro
Laborne e Antonio junqueira e,
Sem ella os mais s0nhores.

Abrese a sessãe.
Lida a acta •da antecedenite e

'iLO havendo reciamaçôes , e ap
prOdn.

0 SR. 1 .° SECRETARIO dá
nla do oguint0

EXPEDIENTE

Requerimento

IDa. Conferencia de S. Vicernte do
Paulo de Montes Glares, solici-
land0 om auxilio Para urn Asylo

cOnstrucçao, destinado ao em-
'ro dos indig0ntes. - A' corn-

ao de Cirçam.onto.

Off icios
JDo pre sidte dta Associação Pa-

hyba,na de Cirurgiôes Dentistas,
PPlOndjndo o moviment& em prol
a ode de Odontologica do
Olo Horizonte" e secuindando a

Pretencoe. - A' comimisSao
°aude Publica.

da "Atssociaci
1 a ", sobre identico	 r.surn-

A' mm!a com,missão.
A. C,-.-17

Do sr. I .o secretarlo do Sena-
do ccomrnunicando a constituicão'
des respectiva Mesa. - Inteirada.

Do sr. I .° secretario daCa,m;aira
dos Deputados de S. Rau'lo , Ia-
zendo i den tica comnlunicacão corn
1 eIação a Mesa director:I de seu5
trahaihos. - Identico despacho.

Do Sr. Secretario dos F:nancas.
rnvia,ndo uma propo4a Para ap-
provacão das con tas do exercicio
do 1924. - A' comnnissão de Or-
çameflto.

Do sr. Seor0tario da Agricultu-
ra. corn reiação a urn pedido dc
augn(ento da suhvençSo concediôa
A Escola Agricola de Lavras. -
A' rnerna commissão.

Do Secretarlo do Canasta Macni-
c pal Jr- Caeté, coonmunicando tor
a resp0ctiva Camara, em sessãe
ordinaria de 15 do corrente , feito
a discrirninaçSo da jqvota orca-
rnenlar:a Para e distrcto do An-
ono do Santos. - A' commis-

são do Legislacao.

Telegra oh mas

Do sr. Antonio Junquetra, dcpu-
fade eleito e já reconhecido corn-
municando quo per rnotivo do for-
ca major so pod 0rh comparecea'
depos do dia 20 do corrente. -
Inteirada.

Do president0 do Directorio Po-
' l tco de Monte Alegre reiterando
C pedido do inanulencao da respe_
ctiva cornarca. - Archive-se.

Posse de depulado

0 se. Celso Machado *trazendo
ao conhecimento do Camara achar-
se na ante-sala o sr. Joho Henri-
que, deputado eleito e ja reconhe-
cido, pede a nonleaçSo de uma corn-
rnissSo Para recebel-o.

0 Sr. Presidente, deferindo ease
requerimento, nomeia 0 requereinte
e mais os srs. Odilon Braga e Ado!-
phi, Vianna.

Introduzido no recinto, presta o
comprornisso regimental e torna as-
sento aqueule senhor deputado.

o Sr. Presjdenje declara que
rá attendido o pedido do a'obre de-
putado.

o SR. ENAS CAMERA prcpOe,
egualmente, no que é attendido, que
s 'lance em acta urn voto de pesar
pelo fallecirnento do ex.deputado
Francisco dc Paula Retto Junior.

Suspende-se a sessSo por 10 mi-
nutos, sendo reaberta findo esse
prazo.

Não ha pareceres de cornrnissão,
nem projectos, requerimentos, mdi-
caçOes, interpellacoes e moçOes a
serern apresentados

Passa-se a

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

3.' discussdo do pro jecto n. 39, de
1924

E' lido e posto em 3.° discussSo
0 Seguinte.
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Pubiicacao de carte

O SR. ADOLPHO VIANNA: -Sr. Presfde. Premidas peL
meslmas ciircumstacj as Conseq tsetes ao "apOs guerra" die que 5e
pudm ibentar anda quasi
dos ois pov que sohrevjverjn
segunth deoadia do secuo vnte,
nacöes sU1-arnerjcai	 cahjirarn 81profundo lethargo, sacudido uni
camenfo pelas dicordjas e di
sencOesn'testjnias, revelac pas da
ahas e inperfejçes diesses orga

nismos SOiiaes.
Tanthem 0 Rrasiii, sr. Presiden

te, não potde 'fugir iao detrrnjnjs
m dessas kiffuencitas diisso4rve Fe
e profonmiente desmoraladioras
die que dão testenn'ho os facto
mais recent('s de nossa existencia
colectva, ainrastath, latraviSs &

e im1patriloticas dLejas,
ao labyrintho J nextricavel das pal-
xNes e odij,c, originiarjic die £nte-
ress essoa mais ou Ten'oS in-
confssav, e que taiiguns deol,o..
gos pnoouram, irUt1Lniemte, Tnasca-
rar corn o rotulo die revindioacoes
repubLicanas

Mas, Si é certo que os effeitos
ida goande guerna spesanam sobrie
nOs, ificaido-nos tendenojas
mesokgkas e poss1biitand,o, pel:a
contheci dia lei die stper-saturaçao
social, a incursdo, de eiemeno die-
leterios e indesejaveis, nao é fain-
hem menos verdade, sr. Presidente,
que influencjas outras anteriores se
impuzerarn ineluctavelrnen, ao
floSso fatalismjo historico predis-
pondO-nos a urn phesx>meno de
verdadejra cepcemja collectjva de
syrnptomas mais graves que, a pri-
meira vista, Se poderia julgar.

Effecti.vaniente, 'd iesvjada a vota
pretracada aos flOsses destnos Pe_
los :i'ossos maores, que, ehejos die
civi smcj e ex traondn a rio devota-
rnen.to, se empenhararn, ini.ntenru_
ptamcnt.e na grain die obra consu-
rtcr ncsi nac(la!da(1C. Os-
quc•çidas as IicçOes die pr.udencj
ho.ra,dez e do mais sado pafro
tisnio, que consfj tuj narn sempre
nielhor apanagjodos precnrsores
(las nosas liberdades publicas, es-
heleeuuse, como era natibral, sr
Presidente, a	 desorinfacj n	 do.

2b

VlOfl t[ii	 c'iJcctiva	 0 desej,
brio dos energias PoLuctoras e,
fitiaim'ente, ia anaoohja desas tos, alrratado..nos a tneirie

a- crise social, que perduira akida em
0 Os nosses das.

Sern pretender attrihujr Os j

is
A de nosso maioi fastiglo ao primej.

10 riem ao Segundo reinado, fact
é que, vencida a nossa ultima
ma j or etapa POlitica pelo advent
do regimen novo, diias mais amar-
gos e mais sombrios transcorre.
ram para Ilossa Patria desencan-
fand0 aos proprios sonhadores thnov0 credo apostolado sob lid.

: mos ideaes do mais puro repubP.
canisnc

De facto, apenas transposto
prime4 rc quatrieninio, de noa V

epubdjcanja dirajnte o qwai, sem
nQes3ar;o acorescenir - a es-
d'a nunoa esteve embaiThadia na 16

oara logo 58 flos imipunia, C
me •)b. nec nrucr. desse
"i'OdO 	 agitadissjmo, uma pOit1c3

eoonom 00fjg1anceira cuja trait
cforja foi, corn felicidade,
e ininte nruiptarnente seguidla
successjvos govennadopes cW5,

PrudentPrudente, de Moraes a Alnso Pn
na, quando, inopidamente, pot WI!

phenomen0 da asphyxia da opifllao
publica os pronunciamenfos milib-
res, suPerpondo-se aos ictermes
nacionaes. - -

o sr. Jodo Beraldo : - Apoiack
o Sr. Adolpho Vianna: -

possibiFitararn a victoria de
oandjdatnna saliida dc urna COt
venção do terror que serewura
na Capita! Federal, a 22 de
de 1909.

Dcst'arte, C desdo entAo,
Presidente,	 iniposta sOliJcSO ;

Continuidade a uma tratectofl'
pclitica	 mercê da	 qual a
dindo, dentro das leis de fl1i5'

I comprornissos anteriores, C01-

niramos, s irnu!taneaniente, erW
hendirnenfos e realizaçoes UI 

1•

1jsimas; assim interrompida IO

em canhinho, a obra sal 'dr1
nossas financas publicas
dames, lamentavejmente ao
girnen dos eniprestirno	

trolos, (as	 ernissñe,s sew	 as
it: rOil i	 ift

sequencEa5 não se podiam fa-
pp espera	 tcrtetl.G	 O

efrimentOS quo abatem, desa-
start1, tort1am t excetth, produ-

!into, fteqllCnteh1eflte, p anicc
eas pracaS cornmerCiaeS e centros

dustliaes do pai'z. E, sb-- Pres:-

te, 001110 si n0 ãO bastassem
is doIorosa 44e1iePCias a que nos

bmettera a infaicia tie nosas in
MithicOes repob1icaiiaS e tomo Si

aiiados fosem0s par xtranha
lrlstiI Iorça, - capaz de

upprimir-nos o senso viva die nos-
rA 	 idade—apenas diffitultadOs
im empi-eltimos externos I izemos

Tar celcres as nossaa machina
!nthtivils e imprhnmos e ernittimos
Itanto dinheiro, que Me naG pode-
5105 tiquer preCisM cii ras, avaliati-
do-the apenas os desastrosos effei
tos pela extraordinaria deprecia-

o da Possa moeda.
Promanam estas minhas con-

eraçöes, Sr. Presidente, da ir-
ifutavei logica dos algarismos,

mparados, respectivamente, Os
JOSS valores nos exercicios dc
1910 e 1922.

Coniecemos pela Receita. As nos-
as Alfandegas renderam: em 1910

28€ 000:000S000, que produzirani
19 milh5es esterlinos- em 1922 de

,ram ellas 313.000:000$000, que pro-
duziram apenas 9 milhöes esterli-
SOS, OU seja menos da metade.

iTnPOStos Arrecadamos pelas di-
rsasrubricas tributarias, em 1910'
4 Mil Contos que, reduzidos a oU-

Produziram naquella época 35
tfl tlh oes esterlinos; em 1922, 895
5111 COfltos; note-se. sr . Presidente
q wasi 900 ITIEI contcs, que arrecada

OS, produ 7 : an! openas 26 milhSes
rl!s

Agora 0 reverso da medaiha.
1Vj0 A nossa divida interna-ou "O , 	 em 1910, de 36 milhoesesteI 1 nOs; Cm 1922, die 40 milhOes,
seja urn accrescimo die 4 mi

Divida externa A nossa divida
exter ria em 1910, era de 86 milhOeseste
h av Ins lTI 1922, de 130 milhöes,
1Uhr° on: accrescimo, nas duas

11

Agora, veanos, sr. Presidente,
os desastrosos effeitos do inflacio-
nismo, estabelecidas estas mesma
responsabilidades em papel moeda
Em 1910, a nossa divida interna
era do 500 mil cantos e em 1922
ascendeu ella a 1 rnilhão e 800 m1
cotos. A divida externa 000sol!-
dada, em 1910, era de urn miihão e
200 mll contos; em 1922, s'e
elevou a 6 milhOos; e, como
nesse ultimo exerc:CFO (1922),
a nossa divida fluctuaante já
ascendia a cerCa de 1 niilhão
e 200 mll contos, temos urn total d
nove milhöes de contos, que a ju-
POS de 6 %, representam a vultosa
-'' de 540 mil contos, apena
para 0 servico de juros, nSo se
computando as respectivas amorti-
zacOes.

Esta ligeira synthese de aigaris-
mos, quo aqul reproduzo de memo-
na, basta, sr. Presidente, para do-
monstrar quaeS Os maleficios pro-
duzidos pela polita inflaccionista
que nos norteara de 1910 a 1922.

Effectivaniente, ao passo que as
no.Ssas responsabilidades ouro as-
cenderam apenas de 40 %, o mes-
nios compromisSos, em papel-moe-
da se elevaram, respectivamente, na
divida interna 360 %, e na divida
externa 500 %, ou seja quasi a
quadruplo para aquella e precisa-
niente 0 quintuplo para esta.

Pois bern, Sr. Presdene, foi
nessa hora torva de aperturas fi
nanceiras; foi nesse momento ds
graves apprehensoes e angustias que
flagiciavam a alma nacional , quando
ascendeu a suprema direccão do
paiz o sr. Arthur Bernardes, cujá
passagem glorosa pela aita admi-
nistração de OOSSO Estado consti-
tuia penhor seguro as novas dire-
ctrizes que reclamavam os publicos
negocios do Brasil.

Direi mais: foi nesse instante
sem precedentes nos 35 annos do
pratica do regimen, e quando mais
alto percorria o ceo de nossa Pa-
tria o grito das instituiçOesue pe-
riclitavam corn as arneaças da ochlo-
cracia, quo se projectou, inconfun-

E
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nil do Arthur Bernardes, e.sse egre
gio estadista que tern sabido col-
locar-se a altura deste mornento
de nossas reivindicaces supremas.

Sobrepondo-se firmemente as
rajadas tempestuosaS das dif-
famacOes e retaliacóes pes-
soaes; sobrepairando bern aci-
ma dos desvarios das pai-
xes e miserias desses grupos allu-
cinacios; esquecidio de si mesmo pa-
ra recordar-se tao so dos deveres
inherentes a sua alta e nobilissim
funcção directiva, calmo, 'sereno,
resoluto, prudente e, ao mesrno tem-
po, heroico, a figura excelsa desse
nosso illustre concidadão represen.
ta, nesta hora, não ha duvida, sr.
Presidente, a propria irnagem so-
berana da Patria brasileira.(Apoicz-
dos; muito bern!)

De sua decisiva e destemerosa
attitude no mantenirnento da ordem
publica, em circurndando ao mesmc
tempo a suprerna auctoridade na-
cional de mais IhIto prestigio pelo
restabelecimento definitivo da ab-
oluta obediencia ao nosso pacta

institucional; de seu largo descor-
tino administrativo, a par de in,
excedivel probiciade no encaminha-
mento dos publicos negocios do
nOSSa vista e completa existencia
collectiva; de constituir-ihe, emfim,
sr. Presidente , preoccupacão con-
stante no governo a valorizacão da
n'ossa moeda e o reerguimenro de
nosso credito, defluem, incontesta-
velmente, os beneficios que, no con-
vivio internacional, ainda auferi-
mos neste momento tormentoso
qu.e atravessa a nossa Patria.
Si é innegavel quo o grande im-

mortal Floriano so eievou a digni-
dadie de verdadeiro symboio do
gratidão nacjonal, como consoltda_
dor da Republica, nao é menos ver-
dade, tanbern, que apOs seis lus-
±ros, a sr. Arthur Bernardes se
eservoutarefa mais ardiva e qui-

çá mais dignificadora pela sua do-
pla e decisiva actuacao corno re-
constructor do nossas finanças pu-
blicas e consollidador definjtivo da
ordem civil em nosso paiz.

Sr. Presidente - Minas Geraes,
que primeiro sonhou a nossa inde-

pend&icia e onde nlais seguraxmen.
te Sc esteiaram sempre as nossas
liberdades publica$; 'Minas Oeraes
quo em imovimesito die expressiva
unanimidade se congregou inteira
em tomb do memoravel manifesto
Affonso Penna, so1idarizandd corn

o censolidadr da iopu'b Iica con-
tra a r0voifa de nossos marujos em
1893; Minas Oerales quo , sob a diL.
rectriz de Silviano, den irrestrieto
e incondicional apoio a Campos
Sallies, possibilitando ao notavel es.
tadista sue inesquecivel obra de
nossa .salvaçbo I inanceira; essa Ml-
nas qu0rida, Sr. Presidente quo
jamais perdeu o senso grave cia o-
dem e cuja posicão geograiphica
parece indicar-ihe a nobr0 funcção
solidajrisado'ra entre os noso ir.
mãos ao norto 'e lao sul do Brasil;
Minas, per ilmperioso d&vr dc co-
herencia e de sobrana justica nAo
poderi:a deixar do reiterar, a cada
instante, Os seiis proitestOs do malo
eon fortador apoio e cia ma is estrel-
tee soiidarie.clade ao Presidente cia
Repu'htica , ease seu dilecto filho,
quc el-la ama, admira e cuitun COTnO
urn dos seus malores benifeitores.
(Apoiados geraes; muito horn!)

Corn estas hurnildes considera.
côes...

Vozes: - Brilhantissirnas, alias.

0 Sr. Adoipho Vienna: - e
neste proposito venho eu exorar
do v. exc., sr. Presidente, 5e
gne de consultar a Camara si con'
sento seja traascripta em nosSOS
annaes a carta dirigida pclo Of-

dr. Arthur Bemnordes an dr. RIO
Soares, e ilda ha poucos dias no Se'
nado Nacional, - documento qUe

sendo justo orguilho de seus cnrre
ligionarios, (apoladoS, muito iC/I!)
ha de constituir, por certo, crib-
so subsidio Oquelles que, corn vee
dade, queiram trasladar p,lra as
paginas do nossa historia ropublO
cana este mornento tormentOsO da
v'da nacional. (Muito bern; jiiudO
bern! 0 orador é caoro:iflte
'zrnprirnentado e abracado pr to
dos Os sells colle gas.)	 -

o Sr. Presidente declara quo Seri
attendido o nobre deputado.

Caria do dr. Arthur Bernardes ao
Or. Ro Soaic's, a que Sc ref ere'
o oradur.-

"Bello Horizonte, 4 do maio do
1922. - Li corn attencão a relato-
rio quo me fez do que so passou
na ultima reuniho do Palacio do
Cattete, c cujas occorrenciaS foi
zuctorizado a transmittir-me.

"Mais quo ninguem, você sabe
que nba ambiciono postos de go-
vernO, cujas glorias ephemeras so
padem .seduzir aos que não ihes co-
hecem as agruras e difficuldades,

rnaximé noSta hora de deliquescen-
Cia moral, de ariarchia mental, do
dissoiucao politica, de gravidade da
situacão fiiianceira e economica l e
de continuas arneacas a ordern pu-
blica e 0 ostabilidade do regimen.

Si, portanto, eu pudosse ouvir
apenas as inspiracOes de meu corn-
niodismo u de minha seguranca,
claro estO quo me apressaria em
abraçar, corn prazer, o alvitre sus-
c'tado na reunião de palacio.

A hora excepcional em que es-
tamos resolvendo não comporta.
Porém, iospiraçhes egoistas e de-
l beracnes do ordern pessoal; im-
Poe, aO contrario, o sacrificio das
Pessoas em prod dos interesses vis-
Cerces quo se acham empenhados
na Contenda E o sacrificio pessoal,
no Caso, n,7io consiste, evidentemen-

em urn0 renuncia, deante do pe-
Ogo, mas em urna serena resisten-
Cia patriotica, na qual as pessoas
Correm grandes riscos, mas, airida
luando sacrificadas, nao se sub-
Vertem, consentidarnente, principios
cardeacs da nossa existencia poli-

'Eleito comb fui por inequivoca e
b ttavel maioria do eleitorado

rasileiro no mais disputado e livre
'S Pleitos presidenciaes, posso eu

Sern traicao a rnaeidato de ta-
ha significacao - consentir

em to que Se annulle 0 pronunciamefl-
a Macac?

"POSS O eu fazel-o, quanido o uni-
d0 argu0 Para tal pasSo é 0

que a illegalidade e a anarchia
endeiiam do vetar a vcsitade na-
tal? Si 0 sell tOlCilt) quo tenho

das responsabilidades nba se obscu-
rOCCU e Si nan	 errada a certeza
quo almelitu sabre as tremendas e
irreparaveiS conSequencias ae Se-
melhante fraqueza, a resposta ne-
gativa Se impOe an inosso patriotiS-
mo.

Renunciar o presideinte eleito,
r acto espontafleo seu em bern de

interesseS suporiores, sem imposi-
cão e scm condiçOes, é cousa com-
prehensivel que pertence ao fôro
intirno do interessado, ao sentirnen-
to pessoal de seu dever Para corn a
Nacbo e as correEtes politicas que
o tenharn apoiado e continuem leal-
mente ao seu lado.

"Mas negociar o reconhecimento
polo Congresso mediante o compro-
misso de uma renuncia ulterior, e
isto sob a pressão revolucionaria
- seria actu que toda a Naçào
profligaria como urn arranjo Pol i

-tico, em que Se afogavarn as liber-
dades publicas e se straia o man-
dato presidencial das macs do p0-

VO Para as dos promotores da des-
ordem.

"Não tomo sobre mim o eincargo
de approvar a alvitre suggerido em
tal sentido e prefiro o nao reconhe-
cimento, puilo e simples, coma urna
deliberacão do mundo politico, a
uma renuncia conchavada nos tom-
mos propostos.

"Fóra disso. o quo V. mo
cia ieunibO so nesurne nos reccios
manifestaclo pela manutencSo Pa
ordem publica, a conveniencia de
reforma do regimento e a questão
da estahilidade do govemno depoia
de 15 do novembro.

"Causou-me surpresa a narma-
tiva dos receios dc perturbacao di
ordem ate is de novemhi-o, quancin
nbo ha niuito. o governo puhiico
uma nota patriotica declarando qu
a Naçbo podia ficar tranquilla por-
que a ordem publica seria mantida
e quando, na gloriosa manifestaçae
que recebeu, a dr. Epitaclo Pessoa,
teve dIe a opporturlidade do repe-
tir, corn elevacbo 0 corn energia,ti
mesnia alfirmaçhO.

"Si a ordeni publica periga, si
elementos militaies e politicos con-
'ra ella conspiram, conforme fol

to n	 ii]t'no r y inhiIfl, nicihor sera



265

oen e dos iii:iu rvois cid to's da	 a	 l.açA	 geaecedo

Nacão. Ahraços do Arthur."	 m'unocacSo quie the fi feita da
stitiçAo da Mesa desta Camara.

Augmento de vencimentos	 — lntieiiratda.

(I .° secretasiie) -

L.o nieio dia, leita a chamsada,
ahani..e preserites as si-s. Eui'er
Coelho, Camiio Chaves, Aristidles
oisnbn a, (loimses Pc eel ra, Ado1pho

Vienna, An-goorniiio -die Rescnde, El-
tdia Cauisnahnsava, Oivntho Mar-
t iiS, Oddkjn Braga, Bern:arduino Vi'-
era, Clo Machado, Viviano Cal
ds Paula MenicucCi, Euzhic etc
BIIittO, G-omes Fneioe, Joao Henri-
'e e Francisco Jjeossa', aitaindo

11 cansa p artioipada 0 sr. Pedro
Laborpe c scm ella, os mais se-

Abne-se a sescsSo.

Lida a acta -cfa atotecocfonte, fi-
e'-' a Thosoiia soibre a miesa pana sor
a4Proada quanidso hotwon numero.

0 Sr. 1.0 secretario dd conta do

F X:PEDIENTE

Off icios

Do Sr. Sccretario do Interior,
coTflanhdo da meoisagem pnesi-
nccal, pedindia a fixacão da For-

capUb100 paca o •exencjcio de
-\ impr'snir-Fie e ci cOfll-

-°ao d Forca Pubtica.
aseimb airgacior R aph ad

O1Ii	 pre" cl-onto din Tilibuna

Posse de deputado

o Sr. Celso Machado, traeeno
ato coinfiecimento do CasnaPa adhair-
e na anteai1sa o sr. di-. Ajn:to5iO

Aiugt'o junqueira, deputado eiai-
to petfa 3. cincusnscnipcSa, e jci lie-
conshcdidk, pede a nc*miealcão de
uma oosiimiSSciO palra recehetl-o.

0 sr. Presidenle, dofeilisndo esse
.iiequnnininto, sllosnleia o nequeiiente
e mails os si-s. (i)mes Fiieire e
O!yoitho Martins, quie aoosnpaoshasli
o nefenida depultado tat6 to iiinto,
oinde tpresta o oanpramnSsO e toma
assien;to.

Ncio haiverido paileceres dais corn-
aisseS si'ern 1projectOS, irequesl-
n-ientois, •indicaçOes, nterpelncOes e
nrnçOes a senem apresentaiclos e injar
eta rnas havend+) quo tratain, 0 sr.
Piieskteailte eta par a aimainhci a pair-
tie regimen tail eta tordern do dia.

Levainta-4se a sessão.

ACTA DA REUNIAO PARA A
5." SESSA0 jORDINARIA, AOS
21 DE JULH0 iDE 1925

Presidencia do sr. Euler Coelho

(I. , sec retainiio)

,Ao meio dlia, leita a thansadas,
oidharn5e preseinites as srs. Ealieir
CoeFho, Camilulo Chaves, Aristides
Coirnbr a, Angomiio ide Resonde,
Adoi1ho Vi:aeanal, Games Pereira,
Olyntho Martins, Oditon Braga,
Beaniardonso Vie-ira, Euzebio de
iBilitto, Gonacs freire, João Henri-
quie, Efpisdio Cainnabravia, Francis-
co Lesosa e Ceiso Mjachaid1o, failtan-
do corn causa pasrticipada o sr. Pe-
dma Lalborne te. sem etlia, as macs
sethooes.

Não havendo nsunsero legal, deii-
xa do haven sessao, coin tinuando
para. -asmiainhã 'a nmesnla ordem do
clia dada ipaira lioje.

o sr. Aristides Coimbra ievvia ci

Mesa nina repnesentagbo em quo
Os fiirncci+onanios do fno de Mn-
zambioiio pedem snieThooiia de von-
dmeiitos. - A' cornniissão de Or-
canntO.

Mo iavendo paroceres dais corn-
imissOes acm projectOs, req uenirnon-
t, indicaçes, inter.peilaçOcs e
moçöes e noodia mn-alis ha lvendo qule
iratar, 0 5 r. Presd.ente dla palra a
proxima sessáro a parte megimental
da ordern cia Wa.

Levanta-se iai sessJo. 	 -

4 SESSAO ORDINARIA, AGS 20
DE JULHO DE 1925

Presideneja do Sr. Euler Coelho
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que isso seja dito a Nação, ao seu	 "Si, cotno foj dito, toda a
eleitorado e ao son povo, Para quo tencia fOr baldada to, o g°verno .
se precavenham e Se preparem pa- posto, não vejo em que deposiçja
ra a defesa do regimen contra as corn lucta seja mais nociva aoj
revoluçöes. Nao fa!tarao aqui , neni creditos do paiz que ama renunc ,nos demais Estados, assirn come 110 agora ante a nmeaça eDistricto Federal, legloes de bra- daque"ia.	

o terror
sileiros promptos a sacrificar-sc	 +pela ordem constitucional e pela "Pen-so, a qual V., que as
defesa co governo, incorporados vOluçoos naoj deixarn de o ser pe.
ãquella parte das forças armadas lo facto do obterem sell, saague a
que se conselva liel aos seus de- victoria de seus designios. Sao,
veres ccnstjtucionaes Floriano as- ae cor.trario, as "reVOILIc6es bran.
sim vencen. De minha parte e do cas" as mais vergonhiosas e nefas..
Estado que governo, não faltará ao tas, pOrqtle apenas accrescenlarn o
governo da Republica 0 apoio ma- son proprio mal aos males antigos
tonal, come ate agora nOo faltou 0 quo as provocam, aunca extirpados
apoio politico, ainda quando para quando so transige corn a simplei
isso tivemos de arrastar a impopu- a:meaca.
!aridade, como par vezes succe- "Na0 posso ainda crer qaie as
den. Quanta, d reforma do regimen. forgas armadas da Nacao so sobre.
to, fico sciente de se ten posto dl,, ponharn a vontade desfa e conR
parte ,,a 

idea de urn "tribunal do que no solo dellas haja em maionihonra . Ainda bern.	
elementos de ordem

i-e
, em que o

"Sei por V. que foi alvitrada, e o dos nobi-es deves fa mais al-
ate muito apiada, a idea do urna to do quo quaesquor antipathias
reforma no sentido do ser consti-	 essoaes.tuida uma commissão espec i

al de "Si per desgraça so desmenftse's ou quatro niembros, nomeados essa esperanca 
pairiotica, fiqaspelo presidente do Congresso e pre

sidida.por urn congressista

	

	 . tada qoal corn a sua resjonsahili-
dade no qire vier a acontecer as

"A sua argumentacao contra esta palz,
propcsta coincide corn a que ha "Não confundamos traiisac
poucos dias desenvolvi oni carta quo ho seic dos partidos, que 801

dirigi ao senador Azeredo, da qual tssencia da vida politico e
V. teve conhecirnento. 	 longe do desaconse1har, corn

"Deniais, tendo o Presidente do-	 ituiação dear.te da projiahida de--
clarado que 0 Exercito me é adver- brdem, como senia insoph1Sfl1a
so e me impedrd o governo, nac tnento o caso do nosso rccul,.
comp:-ejwndo a %'ailtagen dessa	 "NeMa resposta feita ascommls-sao espoc al, corn re1orna dada a urgencia Corn quo . a P('

c°m
do reglmento	 o. Ele to corn estou do fica embora desordonado,

ce
e-ta	 mlssao tera quo me reco- tie,

	 ensamento
tod

nher. E depois? 0 Exercito impe 	 a(lira 0 meti governo. Pai-a quo 
Po 

1: 	

"Accrscento porCrn'	 01110
ne5-o inutil trabaiho?	 disse ato senador Azeredo, qile '

"Dfz-me V. f i nalmente, quo o Soalmenfenada tenho quo Vr
Dr. Epitacio assegurou quo toni	 s resoiuçoes que o
tornado as providencias Para a pos- sua soberanna, deliberar, ai C'

se do presidenfe eleito, e que a i 	 ecor.hecinienfoe a piioposit0
de novenibro lh'a oscgurarij, ma	 le.
nao ac nedta qua dIe Se mantenli a	 "Acatare.i as suas delberac24 horns,	 Come me cumpre.

"Alenta-me a esp-eranca de quo 	 "No "so, pci-Cm ontioi-o future governo nao desmereca do oomhi .nacnos quo, dirni1nhl10actual no firme propcti de cum- 	 uctoridada do poder oxcutlY?11111 ' coin 0 mais elerneutar dos seus 'a ml!nhO propria dognidado, 50°deveres,	
a nogaç5o da tostabilidarh' do r
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ACTA DA REUNIAO PARA
SESSAO ORDlNAIA, AC

121 EE JVLHo DE 1925

Presjdencja do Sr. Euler Coelh

(1 0 sec retainiio)
A& •mei o di a., fri ta a fchzmath

Oidhamj.e presentrs ots srs. Euo'Coelho, Argemiro die Resende, Aris
tides 100,imbra, AdLph Vian,na
Gaines Pereira,, Olyntho Martins,
Odilon Braga', Bernardino VLicina
Euzebjo die Briitto, Viviano Caldas
Elipi dio Cannabrava, Francisco
Lessa, Gelso Machado, Cordovj]
Pinto Coelho, faltan.,dio corn causa
participada D sr. Pedro Laborne e,
scm elia, as rmais senhares.

NSo havendo I'lumlaro, legal, dcii-
xa de haver sessão, con ti'n'ulapdo
paPa ainanh5 a rnesma ordern do
dia.

ACTA DA REUNlo PAPA A 5.
SESSAO OR1NARIA, AOS 23
DE JULHO DE 1925

Presjdencja do sr. Euler Cod/ia

(1.° s€cre.fario)

Ao nie.io dia, feita o charnada,
acharn_se presentes o ......Euler
Coelho Argerniro de RezendeGo-
nies Freire, Comes Pereira, Adol-
pho Vianna Odilon Braga , Euze-
hio de Brittoi OJ yrtho Martins,
Bernardino Vicira , E'pidio Carina_
hrava, Celso Machado, Viviano
Caldas, Francisco Lessa e Cordovil ACTA DA REUNIAO PAl

	 \Pinto Coelho faltando corn causa	 SESSAO ORDINARIA \ )S 27participada o sr. Pedro Laborne e,	 LE JUL1-JQ DE 1925.scm ella, os mais ser.hores.
Na0 havendo numero 'legal del- !"rcsjdencja do Sr. Euler C Ii:',

xa dc haver sessSo, contifluando	
(l.° secrefuria)para amanhã , a mesma ordeni do

din.	 Ao meio dia fejta	 rlrarnadI
.ncham-se presentes os 5rS, : EUler
Coelho, Clauderniro Feri e 'a,
gerniro de Resende, Adoipho Viaro
na, Gcmes Pereira, Elpidlo Cann-
bravi Odllon Braga, Olyntho Mar-
tins Vviano Caldas , Beinnrdifl°
Vieij'a, Eurico Dufra Edelhcrto de
el1is, Euzebjo do Britto e 0orri eS

	ejJe faltando c
dr

orn	 ..
	)ada 0 Sr. Peo 1.	 cr0

)

Nm 

	

de haver	 , j;:,; 11	 1 lu pa-

	

UflllO	 renia Old011i do dia.

AdA DA REUNIAO PARA A 5.
SESSAO ORDINARIA, AOS 28
DE JULHO DE 1925

Presidencia do sr. Euler Coelho
(l.° Secretario)

Ao aneio dia, feita a chamada,
acham-se prisentos Os srs. Euler
Coelho, Cl audemi ro Ferreira, Ar-
genoiro de I<ezende, Comes Perei-
o, Adolpho Vianna, Odilon Braga,
Elpidio Carinabrava, Olyntho Mar
tits, Bernardino Visira, Viviano
Caldas, Eusico Dutra, Euzebio do
Brftlo, Comes Freire, Edelberto de
Lellis e Lauro die Almeidra, I altan-
do corn causa participada as srs.
Pedro Laborne e, sew dila, Os mais
senhores.

Não havendo nunaeco legal, dei-
xa de haver sessão, continuando
Para amanh p a mesma ordem dui
tha.

ACTA DA PEINIAQ PAPA A 5
SESSij ()kDINARIA. AOS 29
DE JULH(J DE 1925
PT eSjdOrir iu do sr. Elder Coelho
Ao aliO dia, feita a chamada,

c ham .., 0 p1'€,n[	 c senhores Eu-
er Coelh Claudornir0 Ferreira,
Arern:ro eL Resende. Ado1pho Vi-
ulna Comes Pereira Odjion Bra-
;a ' 0lyntho Martins Elpidlo Can-
rabrava Bernardino Vieira Eon-
nflutra Conies Freire Euzebio de
Britto Edelberto do LOuis e Laurro

Almep0 falfando coin ca.usa
2a. tKiPada ° Sr. Pedro Laborne e
' cidla Os mais senhores.
aa Nao havend i numeno legal , dei
-1 

de haver SO555 continuando pa_
arnanha a me-ma ordern do din.

AdA DA REUNIAO PAPA A 50S^S

D E SAO ORDINARIA, AOS 30
J IJLHQ DE 1925

P"es'denc ia
 

do Sr. Euler Coelho
(1. scretario)

	

fllClo	 fi'	 i

Euler Codlho, CloudemirO Ferrei-
,a . Argerniro de Resende, Pedro
Laborn'e, Adoipho Vuianina, Odilon

Brag 
C

a Comes Pereira, Cordovil
Pinto oelho Olyntho Martins, Eu-
rico Dutra, Bernard

i
no Vicira , Eu-

zebio do Britto, Comes Freire,
Edelborto de Louts e Laurro de Ai
nsoi da , faltariudo os de'niais s'8nho.
res•

Deixa de haver sessão per falta
de nornero legal . conlinuando Para
amanhã a rnes'ma ordem do did.

AtTA DA REUNIAO PAPA A 5.
SESSAO OPDINARIA, AOS 31
DE JULHO DE 1925

Presidenci0 do sr. Euler Coelho
(1 .0 Secretarlo)

Ao meio idia, feita a chamada,
acharn-SO presentes os srs. Euler
Coelho, Claudemiro Ferreira, Arge-
miro do Rezende, 4Pedro Dutra,
Edelberto de Lellis, Cordovil Pinto
Coelho, Enrico Dutra, Gomes Pe-
reira, Adoipho Vianna, Olyntho
Martins Euzebio de Britto, Bernar-
dino Vieira, Odilon Braga, Lauro
de Airneida, e Pedro Laborne, fal-.
tando os demais senhores.

Não havendo numero legal den.
Pci haver sess5o, continuando para
pmanhS a rnesma ordem do dia.

ACTA DA REUNIAO PARA A 5.'
SESSAO ORDINARIA A .1.0
DE ACOSTO DE 1925

Presidencia do Sr Euler Coelho

(1° secretarlo)
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se presentes Os srs. Euler
Coelho, Clauderniro Ferreira, Arge-
miro de Rezende , Pedro Dutra,
Fdelberto de Lellis, Cordovil Pinto
Coelho Enrico Dutra, Comes Pc-
r°ira, Adoipho Vianna, Olyntho
Martins, Euzobio de Britto, Bernar-
d1no Vieira. Lauro de Almeida, Pc-
Pro 1- aborne ci Odilon Braga, fal-
tando Os demals senhores.

NSa havendo numero legal deixa
de haver sessão, continuando para

C'io seguinte a mesma ordem

mus Pt.reiro .ALlolpho V nna A-gerniro do Resende Elpidl 0 Can
brava, Enrico Dutra, Cordovil P1,..
to Coelho, Euzebjo dc Britto Br.
nardino Vieira, Olyntho Martjn
Odilon Braga Gomes Freire, e 19.
vian 0 Caldas. faltando, corn causa
participada, o sr. Pedro Laborire,
e, scm ella, os mais senh

NSo havendo numero legal, deixd
de hover sessSo, continuando Para
.lrrianhã a mesma o rdern du dia.

ACTA DA REUNIAO PAPA A 5.
SESSAO ORDINARIA, AOS 25
DE JULHO DE 1925

Presjdencja do sr. Euler Coelho

(1 . ° Secretarjo)

Ao meio dia, feita a chamada,
acham-se presentes os srs. Euler
Coelho, Claucfemir0 Ferreira, Arge-
miro do Resende, Gomos Pereira,
Adolho Vianna, 'Elpldio Canna-
brava, Olyntho Martins, Odilon
Braga, Bernardiio Vieira, Vivian
Caldas, Euzebio de Brifto, Eurc
Dutra, e Comes Freire, fa1ando
corn causa participada o sr. Pedro
Laborne, ci, scm ella, as mai5 se
n ho res.

NSohavendo rumero legal d&xa
de haver sessSo, COfltintrando Para
amanhã a mesma ordem do ia,

ACFA DA IEUN!AO PARM A 5.
SESSAO ORDINAWIA AOS 24
DE JL'LHO DE 1925.

Presjdencja do .o. Euler Coelho
(1.0 secreta:io)

Ao rnio dia, feita a chamada, I
acham-se prceufes o srs. Elder
Coelho, Claudemo Ferreira Go-



SESSAO ORDINARIA AOS
DE AGOSTO DE 1925

Presidencuii do sr. Eater Coelho

(I. ' secrotarjo)

SUMMARlO - Chamada. - Acta
Epedinte. - Posse de depula
do - Veto de pesar. f— Discur
so do sr. Laura de Arlmeid.a. -

Ho'rnonagern a memoria do dr. Ran
Soares.	 Dscurs do sr. Euri
co Dutra. - Ordem do dia.
Ao m&<) dia, feif a a charaathi

achamso presentes Os senhores
Eu1 0r Coelho, Claudemiro Fonre;i.
ra , Aigerniro de Resends, Lauro d
Almeid:a ,	mGoes Pereira , Olyntlic
Ma "tins , Bernardino Vieiira, Atis-
tides Coimra, Euz&bj dr Britto
(Ijomeg Freire, João Henrique EarL
Co Dutra Edelberto de Lellis , Pc-
dio Dutra, Pedro Labor,e Ado!-
pho Vtanna

	

	 nif1tando, es deajs
s0gihores.

Abre-se sessão.

Lida a acta do antecedente e não
havendo rcclamaçoe , flea a niesma
sobre a Mesa para ser approyada
opportunamente.

0 SR. 1.0 SECRETARIO lê o
Seguinte

EXPEDJENTE

Tejegramma8

Do sr. dr. Arthur Bernades
pre-siden te da Republica, agra decen_
do a commutnjcacao que Me fora
fe i ta a installacao do Congresso

o da Constituiçao dii respectjva
Mesa.

—A Camara fica jnietrada /
Do sr. Ignacio Barroso, justifj_

can do a sun ausencia nor rnctivo
lEd0 niostua.	 !denttc	 eespa_

cl-.o.
Officws

Do sr. Secretrurie do interior , em
nome do Sr. Presidenfe do Estiid,
a gradocon do a lcO,mrn unicacäo da
1ico da Mesa desta Camara.

Interada.
Do sr. 1. 0 secretario do Sena-

do, communicando ter stibido	 a
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3 sat	 ,	 proje 0 r.
48	 n..tdi n.tt	 Ci tiara prow.
gandr, ate 31 de dezenbro de 1926
a boiniicação provisoria sobre
vencimcintos dos funccionarjo5
pregados do Estado. --- Identito
despacho.

Dos s0nhores	 " secretario o
Senado dii Camara dos Depna.

- dos do Estadcj do S Paulo, agra-
condo a cornnuunicacão da ctitu.

- cão da M0sa directora dog trab&
Ihos desta Camara. - Identico des-
pach.

Do sr. Secretar,io das Funancas.
mi*- acompanhado da Mensaem e q

o sr. Preidante do EsLido propOe
) o orcameno cia ieceita e dii dspa
• porno futuro exercicio do 1926.

..—A' oommfssSo de Orcamento.
• Da' Sociedado do Odontgia.

Corn séde nesta Capital , solidtind°
medidas contra n exercicue illegal
dii arte dentaria no Estado. — A

cornmssão do Obras Publicas-
Da .rnesma Sociedade. solicitandO

auxilio pecuntarie aiim de qu.e poe-
sa co'mparec0r ao 2.° Cong'
o don fol o gico Latin c Americana.
A' commissâo de orçamentO.

Do delegado d 0 Polcia do Cata
ttnga,	 sIicitando	 ftI
vI'ncimentos. - A'
sao.

Requcrim!

Dc José Augusto Un
director do grupo escoltir de Vil3
Paraopeha,	 soiicitand(o	 eleVaca°
a ãO°j° aos iunccionario obrigfld0
a trabalharem em dok	 nrC —
A' commissão de Orçtt

Posse de depot

0 Sr. Otyatho Marlin
ver achar-se na ante-saki 	 sr.
José Martins Prates, deputado el
to pela 12. ci rcumscripcio e ja re
conhecido, pede a nomeaçäo do ufl

commissão para recebel-o.
São nomeados o reqiloroilte e

srs. Pedro Laboine e (IOtiiOS F'er
ru, quo acompanhiam 0 flQ\O dP5
tado ate a r1:1 nljcje pn/ o
prcniissn
em segit

Ci	 (If,

o 
SR. L tR() DE ALMEIDA:-

sr FrsdeuIe:
Os jornaes, tanto desta como dii

Capital da Republica, trouxerano
ac, ainda ha pouco, a dolorosa, in-
fausta e pungente noticia do fall&
ciniento, do desappareCirneflto do
seio dos vivos no Rio, a 26 de ju-
Iho p. passado, do sr. Josino de
Alcantara Araujo. }ungente, in-
fausta e dolorosa noticia par Mi-

r. Presidente , que ye no pas
arnento do Josino do Anaujo •a
csação de Lima vigorosa e sadla
Intelligencia, de um caracter irn-
polluto, do urna alma branca e do
urn coracao de oiro. Perde, sem du-
vlda, yr. Pmesidente, o nosso Esta
do, urn illustre e valoroso filho,
que sempre soube, em todos Os pos-
t elevados por que passára, hen-
rat as suas tradicOes gloriosas, as
tradiçOes do urn povo lntelligente,
laborioso e born. Perde Minas, per.
de a Brasji urn conspicuo cicfadão.
que, chelo de fé e sabedorua, son-
N', desde a sun rnocidade, batendo-
Se corn critci-lo por nobres princi-
pi, elevar-se, elevando e pondo em
alto relevo a grandeza do Minas C
a grandeza da nossa Patria - São
Justas, são justissirnas, sr. Presi-
dente, as hoiuienagens e preitos die
sa udades quo tern sido prestados
ao illustre intaito, porque S. exc.
10/, em vld, urn hornem integro, do
Urna integridade no sentido mais ri-
g01es0 e completo dii expressãO.
U/fl homeni eminenternente born e
de born humor. Em todos Ot pos-

que occupdra - foram el1e
mu/los - o di', Josino de Araujc
ez atmavCs dc sua modestia e bon-

de coracão, transparecer, en
taco5 indeleveis, o sou espirito di

lust/ca e im p arcialidade, de amol
Peta lea e peo direito, formando
asS/ni, para S i uma personalidadi
XOmnada de nobres virtudes cM

mora( e intellectuaes.
Como magistrado, corno politico
iflO advog tido e como administmado

rib' revelu s. exc., grandes Co
ecimentos e Preston relevante

:1 causa publica - Porten
a C//ti plolado do varOos illustre

quo Minas tanto ufana de possuir e
A .sornbra dos quaeS se vern forman-
do uma Minas nova, corn o resurgir
do novas e vigorosaS intelligenclaS,
corn o resurgir do espiritoS moçoS,
portadores do princtpiOs salvadOreS,
do amor, do paz e do concordia,
portadOres do princiPioS dernocratl'
cos indspenSaVei5 para quo urn paiz,
cornO o nossO, possa ser grands,
unido e forte.

Morre o dr. JosiflO de Araujo corn
edade do 59 annos, poiS, nasCena na
cu l ta e prospera cidade do PousO
Alegre. Sul de Minas, em o anno
de 1866. Filho de Ezequiel Manoel
de Araujo e de d. Maria José do
Vilhena Alcantara Araujo, era o ex-
tincto caSadO corn d. Luiza Fabiana
do Araujo e deixa irrnAos, parentes
o filhos menoreS. Forrndra-se em
scienCiaS juridicas e sociaes pela
tradicional Faculdade de Direito de
S. Paulo depoLs de urn curso bri-
Ihante, em

,
 1886, ada multo MOW.

corn 20 annOS apenas. Formado quo
estava, abrira, desde logo, banca
tie advOCacia cal sua terra natal e
tantos foram Os triumphos e syrn-
pathias quo conquistou corn sua. :pa
m yra fluente de born orador, que
urn anno depois, isto é, em 1887, era
cleito d!eputado provincial para a
legislatura de 88 e 89, num pleito
concorr i do e memoravel.

Corn 0 advento da Republica.
tranferiu sua mesideneua pan 'I
Rio d Janeiro.. onde .advogou, scm-
are ganhando biros, ate 1892 , son-
to ne//sO sanD , corn-a organizacão

t rdcjaria do Estado de Minas,
oorneado juiz do dircito da cemarca
d Baependy, ahi pe mrnanece do ate
96, qcande bra, pe1os seas rncritos
de i irupoil ato reagistrado . transferido

O porn a comuFmca do Juiz de Fóra, umi
na g imais importantes do Estodo on-
de, polo seu saber juridico vein a
occapar . p (i r eleição de s:eu:s mom-

a presidencia do Instituto Ju-
a dice Mineimo i!lustr,ando-o ainda
mais corn a pubtiicacão de varies Ira-

-	 hah	 intrr,ssrntn//	 bro a//.uuT'nta

do chineito. Alguns a/inns inais tarde,
S dccl arado a san pedido jniz avulso

acceitoti a no'm'encão do Fiscal
S Banco do Crcndite Real. No govomno
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do saudosissimo dr. Joao Pinb.iro,
orn 1906, a convit dest vein a cc_
eupar o elevado cargo do th2fe de
poilcia p restando nesse rnesnlo pos-
to rol evante srviços a Mina, aoe-
sar d'& curto lapso de tempo em quo
nelle estjyera.

... em torno da persona'lisd
i mprJsjonanfe	 comp1e 1 do sau..

doo m-erto considei-ncoes pall.
das que Somen!e tern pore abri.

!hantal_a 5 mao us aroobos da elo-
quencia e da. r'thorica de quem

IcornQ oa C urn simpLa iniciado na
otribana parlarnentar main ma-

ço do fdo U's srs. Congressistas,
- mats, sirn a S incerjdade de urn
cOcacao jove4m, ti ffe i to, graças S
Dens cc 's princi p ios da boa moral

ju'stiça	 o que , edacado ma boa
SCOth do turnveiho republicano

;elntaro, figaro de real prestiglo
,'aa politica aacional tom procura-
d q obseryar o rverdadeiro valor dii-
quefles que rii Pre idament, o teal.

Feita's esfas ligeiras considers-
cöe em terno. do Ilustre morto.
disse. reque1 ro	 r. Pr0sidente, q0
cosu1te a Camera Soi re si con-
sente quo no acta dos nossos tra-
hallios & hcie 'seja lancado US
voto do profundo pcsar polo fill-
lecirnen.to do dignissimo Who de
Mn.ii's dr. Josino do	 Alcantara
Aranjo, man dando-s 0	por tel
grirnma' Desames a exm•
familia e d população de PousO
Alre, sua iCrra na pessor do sr.
Prerdente do Camera M' 3n1

Era o quo ifinha a dize'
(Mutt9 bbent!Mail0 her

0 SR. PRESIDENTE	 -clara
quo será -atfen 'ido	 p.
nobre deputada.

ATOIneacao 1	 (7117,11/	 (7
'r,o'Iaa Da'-a 0 tumulo I de

-
xa- 0 SR. ELJRICQ DUTJ\: —

ra p. Ca-morn, recebendo. nessa oc- Sr. Presidenfe nba posso OOCO
casibo , as malores e mais inequ- hrir a ernoçbo que me toma de as-
vocas prova 5 d- mstirna e apreço Salto ao me lembrar e -dizor a V.
por parte de todos Os seus CO Ilie_ CXC. e a Camara dos sns. Depetgas e amigos , que 0 venoravarn dos, quo pa-ssarb omlanhb o primel
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in anniversarioda morte do dr.
Rau] Soares de Moura, que nibo foi
so urn presidente -de Mnas, mar-
quo foi o presidente cia vanguarda
republicana no Brash, que guardiQU	 —
DO "Santo dos Santos" do neu pa- ACTA DA REUNIAO PARA A 6.
friotismo a "Alma" idesta grande	 1SESSAIO QRDINARIA, AOS 4
Patria, no's 'seus arroubos die civis- DE AGOSTO DE 1925
tao

'
nos seus arr-oubos aiquilinos

de enthusiastica bernquerenca por
esta terra de quo elle tinha a gran-
deza dentro cia alma e dentro do
coração. (Muito bern).

Dizem que "Os mortos vão de-
pressa", - mas dizem tambem que
— "Os vivo são sempre, e cadavez
nais,: governados pelos mortos".
Em Minas, corno no Brasil ntai-

10, ieraquanto o ipatriOtisiflO lizeir
vibrar a oo-rda dos 5105505 coraçbeS;
emquanto o patriotismo fOr 0 guião
da nossa mancha "para ciana e pa-
ra fronte", Raul Soares será a I i-
gura, 0 emblema, o syanbolo do
TIOSso patriotismo.

Requeiro, Sr. Presidente, clue,
eta memoria do santo varbo que
!florreu victimado, quo se d&ixoU
Sacrifjcar em holocausto par uma
grando Patria que ielle sonh-ou e
Caminhou para realizar; -requelro,
000 flome da Cruzada Republicana,
dos Inoços e deste são patriotisnlo
quo anima nosta hcara extraordina-'

-na cia historia do Brash, todos Os
bons brasileiros que v. exc. con-
Suit0 a Casa si consente na no-mea-

do uma commissão que, ama-
nha, assista aos suffragios religlo_.
SOS, quo sua familia manda rezar,
Pla al ma augusta daquelle born
Cldadao; e quo essa commesSao, em
mane da Camara, vb ao tumulo do
gran0 patriota espargir floros,
00000 espargimos lagrirnas e a dor-
ramaremos sempre, em tomb a sua

Santa memoria. (Muito beta! Mail-
to beta!)

0 Sr. Presidente, defe-rindo 0 me-
quera0 0 do nobre deputado,
TTOTfleio para essa commissbo OS sr's.

Urico Dutra, Olyntho Martins ePe
dro Dutra.

Não havendo pareceres dan
Tnm i 're norm projectos, reqUe-
CC"	 caçes, inte-rpellacOes

In mee liavondo que

E' assirn que em 1907, tendo o dr
Adalberto Ferraz , por co11veniancia
particulares renunciado a sua ca.

delco na Carnara Federal, fo.i C

dr. Josino de Araujo indicadk pa-
r0 ubtituil_o sendo eleito. Via-
do depos a alastar-s. do rota-
co do Partido Republicano Mi-
leiro e isto por havoc corn ou-

I ros Itiintos mineiros ililustres, en-
ellos os dns. Affonso P 0nna Ju-

aor, que ora, corn brilho patrio_
e saber occupa o évadis

;no cargo de Miinistro dos Nego-
dos do Tnt p ricr e Justica, do Bra
sil Carlos Peixo4o Filho taerito
rninero d 0 inolAdlavei nwmorifl,
Carvaiho do Britto. Duarte de
Ahreu alisfado na.s fiitras da me-
rnorve1 camnaiiha civilista cclnse-
guiu eleger_e deputrido fe± ra!
pela opposicbo. coma candidato

lidependente dado 0 'eu reconhe-
ride preotigin no solo do e!citora-
do do 5•0 districto para a 8., 9.

10.' !ee sl aturas. e
duas ultimas legsiaturas	 á corn
a indicacbo e aoeio do Partidio Re-
fltioIlcano Min 0iro. em 0, quai e
ngrossára. Com-o •deputado fed?-

ral , deixou ç extiiicto mressio_
naafe	 raços de urnperf&to par-
famentar chgando a fazer porte
das rnais imporfante's	 -scern•– - öc's

rncoo 'oiam as de Finoncas
Constifuic10 e Justiça Diplomaca
o Tratado. tendo_ss' de unia fi-
ta encarrc-ado da	 onfp-
ante-proj ecto do Codigo de Cita-
bilidade do Republica No a n n o
aassado Pleito dir3ctor do Banco

do Brasil em cu j o cargo a mono
Senipre n1placav 7 e, traicoejra

rect30 cc .oiractor	 0 iiza da
senflm0ntos

Feitas	 'stas lige i ras considrra.
cöes...

o sr. EU 1 1CO Dutra. - BriIhi.
3sSmas.

o Sr. Laura ide Al,nejda.
Agradecido.

tratar, o sr. Presi-dente dá para
annanhã a parte regimental cia or-
dean do dia.

Levanta-se a sessão . 	 -

Presidencua do Sr. Euler Coelho

(1.* sec retairio)

Ab mei-o din, feita a chatisada
acliain-Se presemtes Os 'sendioires
Euler Coed-ho, DomingoS do Resen-
de, Lauro die Aimeidla, Adoipho V-
anna Olyntho Martins, Bernardino
Viethra, Aristides Coimbirn, Euzebib
de Blitta, Miguel Baptista, Gbimes
Freire, Francisco Lessa Euaircb
Du'brIal, Pedro Labonne, Pedro Du-
tra e Aratonio Junqueira fattando
corn catisa pairtipcipadh, o sr. Igna
cib BallrosO e, sean eUa, os rnas se-

nhor0S.
4o hiaivendb nmeeO legal, del-

xa do hover sessão, continuefldo
paira anianhã a inesina ordem db
dia.

6. SESSAO ORDINARIA, AOS
DE AGOSTO DE 1925

PresidetZCia do sr. Euler CoelhO

(l. - Secretaric)

SUMMARIO: Chamada. - Acta.
- Expediente. DiscurSo do Sr.
Lauro de Almeida. CommufliCa
çbo do sr . Eurico Dutra. - Or.

-- deal do cia.

Ao melo dia, feita a chamada,
achamse presenteS os srs.: Euler
Coelho, Clauderniro Ferreira, Lau-
ro de Almeida, Gomes Pereira, El-
pidio Cannabrava, Olyntho Martins
Argemiro de Resende, Agenor Al-
yes, Celso Machado, Aristides Co-
imbra, Pinheiro Chagas, Euzebi7
de Britto, Miguel Baptista, Gomes
Freire, Joao Henrique, Ferreira Pi
res, Edelberto de Lellis, Pedro Du-
tra, Pedro Laborne, Doiiningos do
Resende, Martins Prates, Antonio
Junqueira, Eurico Dutra e Francis
co Lessa, faltando corn cauna par-



I?epresentacos
Da d i rectorja d0 Centro Minejro,do Rio de Janeiro, pedindo eleva-ço da subvencao que The foi con-

cedjda o anno passed 0 e urn auxi-
l o especial destined0 a moblijanjo
e material de Cl ue necessita - A'
commissa 0 de Oncarnento

De Antonio Domingos Franco, e
mais 57Contnjbujntes dos cofres
niUnicipees de ItUyutaba pdjndo
revogacao da lei municipal n. 324,
de abril proximo findo. - A' com-

do Legislacao.
Da d i rectonia ala Benef jcencj.a dos

Bombe j ros do Estado, pedindo urn
auxjlio peculnianjo - A' commis—
S50 de Orcanlento

Lunneclaa no vato territo-
rio da nossa gloriosa Minas, desta
Mines s incera, dernocrafa Jaborior
so - gfgantesc 0 esemple f!orscefl
to Mina5 onde, para a LJ:cidade
o gaudio de SCOS flihos extrrnec'-
dos, anda exi e tem, entro outras,
b o a s e salutares escolas pal': 0 pre-
pare de hornens public05 do esta
distas de verdade, al icercarias OSSaS
nesrnas escolas, no estudo apurado
no treino e na pratica do nohreS e
Perogrinas Virtudes civicas , ci4O es-
` ('T O, estupe tido escopo, C 0 bern
estar commum, o born estar pU-
blic0, o hem estar social, revelad0
flume politjca de paz, de harmon'
do concordia do tolerancja de
tra1yajho numa polit jca democrata
intoil igeute e sã, onde, pan trail,qui11i	 nossa, as accomrnoclacoeS.

OF -	 -

vfl'	 hi

cantram ecc nurna politca quo ja-

nials podein1 ser dofinEda corn "a
arte de transigir e ( nganar, corn ou
sets habi!iddL"; numa politica, pa-

ra definr oloraniente	 do	 Meifo

Vlanna,	 "S	 exti'anldiflutriO	 C

rnpc1gante picsidcnC quo ore
rcc u p: a d i ieccão suprema
do Estado de Mines Oeraes e que,
aqui corno lá fOra tern merecido
e contiflUará a merecer Os maio-
res e male justos applausos,
aconipanhados de muitissima ad-
niraçAo polo modo altamente edi-
ficante corn qu0 enicara e resolve,
chei0 de IC e mocidade, os pro-
blemas vitaes de Seu governo , go-
verno quo hem póde ser qualifica-
do, por todos, ccsmo urn dos maio-
ten , nials efficient0s, patrioticos.
Inteilgentos •e democraticos que
terns tide. (Muito bern).

Mas, sr. Pi-es jdente, eu pedi a
palavra para fazer rama declare-
cao We voto e nesta devo proseguir:
these que o terla dade, Si estives-
So qnes en l e a fsessao de l	 -do
nez proxinto, ac, nobre deputado
Bias fortn4 para presidente d0sta
Casa Legdativa, vista come S.

apesar de muito jovean, en-
carnava hem as tradiçbes do
Competencia e probidade dos quo,
ClOiflo S. cxc., pasearam pela di-
recço da Camara. (Apoiados).

E esto. minhas palavraS, esfas
tn:nhas a-...Lrçbes, estão plena-
5 te corroboradas, nitidarnente
(V lthflc jada. na alta distinccão do

Ieit0rado do 2 1 districto quo, corn
hrllhantissima votacao, o eiegeu. a
19 de julho paasado, para occupar
ama cadeira na Cainara Federal,
Unde, eSt a mOs todos certos, a.

XC. ira ser uma das figuras de
' 5 taqu0 da ijancada rnineira, da-

dOS, Como venho assiginalando.
quo 0rn traços ligeiros, 0

- US ele,ai,j	 reconhecidos do-
flior	 nte1llectuaes	 cu'ja

.fld1datura fôra comb urn pro-
de judoo 0 merecido accesso,

ida pela unanimidade
rita Cornmissbo Exe-

cutiva do Partido Ropublicano Mi
neiro. (Apoicndos).

Mas forçoso C dizer: A passa-.
gem d nobre deputado Bias For-
tes desta para a Camara Federal,
si per urn lado é motive de con .

-tentamento para flOS outros, seine
collegas por outro lado C motivo
de conSternacao e isto porgue va-
mo, dentro em breve, ficar pri^
vados do sea conviv io amigo e,—
porque não falar, scm prejuizo do
regimento ?—de sua boa e leal
camaradagem neste ambiente on-do
Se respire a largos haustos a Since-
ridade e a aniizade neste rjno
feliz , sympathico e cordiall, que
a Camara dos Deputados do Mi-
gas.

Egualment, sr. Presidente, do-
chtro quo si estivosse presente a
referida seSsbo de 16, teria tambem
votado nos nomes dos nossos illus-
tres ccllegas e nres deputados
EnCas Camera, Euler Coelho, Ca-
millo Chives, Claudemiro Ferreira
e Domingos do Rosende. respecti-
vamente, pare vice-president', se-
cl'etarioe e supplonfes destes, cargo
pala os quaes forarn, merecidamente
oleitO.s.

Era a Clue tinha a declarar.

(Muito bern! Mtitto bern! 0 ora
nor é mu ff0 cumpritnentado).

Será attendido o nobre deputado.

Co in miii nicacão

o sr. Eutico Duiro, vindo a tn-
buna, declara quo a conimissão no-
nieada para representar a Camara
ntis homenagens pre.stadas ao Sr.
Ran! Scares, na data do 1.0 anni-
ver-iiio do seu passamento, desem-
penhnu - o do sua incumbencia. -_
Inteirada.

Nbo havendo pareceres das corn-
mis siies. torn pi'ojectcS, requerirnen-
toc, indic:icbes, intorpeliacbes e mo-
cbes, e nada mais havendo que tra-
tar, a sr. Presidento dá tia ra a see-
são 3€guiuto a parto regimental da
ordotu do dia.

I, e x , anta-se 1 sessao
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tiCipada 0 Sr. ignacio	 rrcsQ e,	 Dt1I1icdo do vi /oUM ella, o mais gh
Abre-se a sessão.	

o SR.	 RO D ALMEID:Lida a acta da antecedeijt e IJã(J 
Sr. Presiden . Pedi a pal avra p&thavendo reclamacoes fica a mesma declaray a Camara que, i eatiye.

bre a meSa Para ser approvada 
Se prOsente	 essao do 16 d ju1opportunamente	
pfoxjmo passade, tuna, coqj vivo

Seguinte	 1prazer
Sr. /.0 secretarjo apresenta o 	 e rnuita satisfacã, VOtado-

no norne do 'Ilustre coIlcga, one.
bre depulado ias Fort, pan
p re.idente dos nossos trabalho,
nesfa 3. 1 SS5AQ or j naria da 0
Iegislatura. Teria votado no dep.
tado Bas Fortes, porqu' S. ec.,ape, de a inda muito tnoço, yea
ncarnando perfeitarnente bern a

tradic6es de competenca e probida-
de de todos que tern passado,pela
presidencja desta Casa. Tenia, slat,
sr. P residente, vol ado no ill ustre de-
putedo Bias Fortes, porque s. exc,
tern-se revelado, na direcçbo do
nossos trabaihos, urn espirito cut.
to, brilhante 0 Ponderado, urn ca.
l actep born formado, an lado d
uma modest  attrahente e a par de
uma captivante bondadi de coração.pr€dicados estes que s o inpiC 0 fOr-nalam aprecado e querido 10 S&1O
do todos, dep utados a esta distinc t
Assembida Legislafjva (Apoitidou;mailo bern!)

o 
sellitur, enviando men- 0 deputado Bias Fortes pertencesagem d 0 Sr. Presidente do Estado 1,e gitimamente a essr nova geracaofazendo identico pedido corn rela- de rnocos 

esperancosos, intelligen-cão ao Sr. Raymund0 Tavares, ins- tes e de nobilssimas v irtude, que,pector technico regional. —A ' nnes- corn adrnma comnaisaSo	 iraçao do todos, so vein

EXPEDJENTE

Officios

Dos Srs. governade da Bahia ePrefeit0 do Distnicto Federal, •agra-
decendo a communjcacao que se
Ihe fez da eleiçao da Mesa directo_
ra dos trabaihos desta Camara.._
lnteirada.
Do sr. 1.0 Secretarjo do Con-

resso do EStado de Santa Catha-
rina, COfllmunjcando a installacao
10 referido Congresso a 22 do mez

find0 C a constitujcao da respectjva
Mesa. - Inteirada, agradeca-se.

Ao sr. Secretarjo do Interior, en-
viando unla rnenagern em que o Sr.
Presideite do Estado pede credito
Para pagamento de addicionaes de10 ' J ' sobre os vencimentos do juiz
de direito da comarca de Caeté, ate
31 de dezembro Vindouro - 4'cornmjssbo de Orcarnento

DI) Tr1'0r,-,,-.
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7. 1 SESAO ORDINARIA, AOS 7	 0 si
DE AGOSTO DE 1925	 o segui

Pre sideneja do sr. Bias Fortes 	 \I Hi )iP\I H
SUMMARIO. •Chamada. - Acta.

- Expedknte. - Communica-	 Officio
çãø do sr. Ol yntho Martins.	 Do presidente da Su. JidApresentacäo de parecer. 	 10dontologia. corn séde nesti Cap!-
Apresentaçao de projectos - tat , communicando a 11e da no-Apr'esentaç5	 de indicaçSo. - -a dirctoria em 30 d julho p
Discurso do sr. Edelborto Lei- Undo- - Inteirada
us. - Ordem do dia.

Ao nielo dia felta a chamada	
Carta

,
acham-s 0 presentes Os ers.	 Bas	 Do viuva desembirgidor Ferr&-
Fortes Euler Coelho, Claudomiro ra Rah,-No, agradecendo as honw-
Forreira Adolphe Vienna, Argenu- flagons prestadas 	 Cnara a
ro de Rezende, Olyntho MirHus roemori: de Seu pralltil
Duque do Mesquit-a Enéas Cimera, - Idenfice dtspacho.
Othion Braga Age ;-or Alves, Celso
Machado , Aristides Coimbra Pt-	 Agradeciiii ;Io
Ililefro Chagas, Euzebia de 13'

1
itto

Migu0l Baptista	 Go .m0 s 	Freire'	 0 8r Olyntho Martin,, cantor-
J05 0 Henrique cFrancisco 	 Lssi	 me carta. rechld0 do	 depu-

uric Dutra. Pedro Labor	 Lu- tadoManoei FtIgincj o ,	p1PsefltR
ro de Anieda Martins	 Prafes O il grad.eclrnefltos que aqielie se-
Ignacie Mirfa EdJhertjj do (Ills nhor dirge a •Camara 0m su no-
Pedro Dutra	 Antonio junqteira	 me o no de toda a faniilia PeI
jalfando corn cansa pa.rtjcdada 	 mona_fl5 prestadas d meniofla
sr. Ignacie Barroso e

'
 scm	 do sen cunhado dr. Nuno da

mais shores	 '	 C nnhn Mello_— Identico cfespacho.

Lida a acta da antecejente é a AP RESENTACAO DE PARECERrnesma approvada e bern assim as	 DE COMMISSOESda 2.'.3. 4. 1 e 5. 1 sessôes que

	

so achavam pendentes dess tor_	 0 Sr. Odilon Bra go p:la cO.mmabdade.	 rliissSo de Legislaça	 Iuc.Abre-se a seSsc.	 apresenta a seguinte

Parecer e emendas da Commjssâo de Consfituiçao, Legs1a
cão e Justiça, para a segunda discussäo, no proccto
40, de 1924 sobre a organizaçao judiciaria.

PARTE PRIMFIRA

Consideraçoes Preiniinare

iiando fôi sufprehendido pelo hontoso e difficil encargo de estU
dr o anteprojecto da lei de orgahizaço judiciaria, achava-se o re!atOr
para elle depois designado. inteiramente desapercebido das respOfl
bilidades que se Ihe estavani resetvando e, por isto, despetrechado dos
conhecinientos imprescindivejs ao trabaiho a emprehender.

Era-ihe impossivel improvisar os recursos culturaes e as convicc5
recommendaveis para a immediata consideraço, afincada e uiiinude1
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ciosa, de toda a niatera coripreheuidida naquelle esboçode
lei. For outro lado, repugna'a-Ihe a analyse perfunctoria,
convencional, de assumpto de tilo proeminente relevo, por-
que,inipregnado de fervor pelo regimen, reparando corn me-
lancholia na voluntaria negligencia corn que de seus foros
viera abdicando seu Poder mais typico, nutria a crença de
que so a custa de trabaihos redobrados, embebidos de srn-
ceridade e de patriotismo, poderia ter inicio a almejada rel-
vindicaçào.

Como dirimir esse conflicto aberto entre esta, sern duvi-
da, nobre ambiçâo e a intuito probidoso de dar ao encargo
recebido o desempenho real, despido de simulaçes cabotinas,
compativel corn as importantes attribuiçes regimentaes da
CommissAo, a nAo ser descontando ensejos mais desafogados
sobre o futuro e elegendo para objective, immediato o que
fosse niais definido e restricto? Nao havia como proceder
differentemente. A prirneira leitura do anteprojecto, a despei-
to de effectuada muito de corrida, serviu de realcar suas in-
novacOes primordiaes. Admittir liminarme nte como acceitavel
toda a materia consagrada pela pratica e concentrar-se no es-
tudo da conveniencia e da constitucionalidade da materia no-
va, eis o plano preferido. Nem per seguir methodo de tanta
ecurial vantagem, confessemol-o de passagem, amparadosna
justificativa da angustia de tempo, forrou-se das falhas que
mancham o parecer passado.

Attingido o primeiro objective, voltou as suas 'stas para
0 total da materia restante, partindo da conviccAo de que,
sem urn amplo balanco no complexo das Was que vêm for-
mando e diversificando os systemas de organizacAo judiciaria,
dentro do cosmos juridico, seria erroneo e precario 0 estu-
do do projecto.

A Commissâo, assim deliberando proceder, sempre have-
mos de repetil-o, não se moveu de duvidas em face do vail-
mento technico do seu eminente autor, mas do respeito que
Ihe merece a disciplina mental que para si escolheu.

Está absolutamente convicta de que é altamente util o
dar-se, de quando em quando, esse balanco geral em cada
Uma das ordens de preceitos e principios que dominam as
Concepçoes e crencas hnmanas, aiim de apurar-se, a luz for-
ta do pragmatismo, ou do idealismo de cada época, a razo
ifltlnia de cada elemento. e assim aligeirar-se a carga men-
tal que recebemos do passado e estamos transmittindo ao fu-
turo.
- - 0 facto é que muitos preceitos legislativos de fundo
iudreiario e administrativo, concebidos em epochas de ro-
mantismo politico, per espiritos conturbados pela febre
ideai!stica, não mais tern hoje uma razo acceitavel; vivem
do habito de viver, do oleo canforado das ficcôes interpreta-
tivas da indolencia e do cansaco dos technicos compendia-
dore. Outros, si hem que admissiveis nas fornias origina-
rias, ja agora têm que haurir energias de urn novo motivo
eXistencial. Não poucos, emfim, levados de roldäo, na onda
iflipetuosa e brarnidora dos surtos revolucionarios, corn os
Systemas politicos que lhes foram coevos, instam por urna
restauracao

Necessariamente esse trabaiho nos fez antirnisoneistas,
Porque a multiplicacao de prismas intellectuaes illumina corn

e amplitude as ideas confinantes, fazendo
C.—IS
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refranger sobre muitas, que so egueiravam na penumbra, a
nossa attenço curiosa e coill elia a nossa sympathia.

Créanos, por igual, exigencas e inc!inaçOes novas, sein-
pre deniro do mesmo elevado intuito de fidelidade para coin
as nossas aspiraces patrioticas.

Foi o que nos aconteceu e que de certo aconteceria a
Raul Soares si, antes de traçar o programma da reforma, tzo
justalinearmente seguido pelo sea insigne executor, tivess
elle podido pôr em pratica 0 methodo que Seguimos.

Deve a Commisso guardar para si os fructos desse tra-
baiho e limitar-se a apresentar a Camara as emendas sos-
ceptiveis de approvaçao pacifica? Entendemos que nao; que
seu papel no é ø de decretar approvacOes, mas principal-
mente o de content corn os srs. deputados tudo quanto
Ihes caiba votar, desfraldando entre elles urn pavilhao de
desaflo e de audacia, que Ihes excite as funcçoes delibe-
rativas, que Ihes espevite a combatividade, que os arraste aos
choques do plenario, reservando.se a Comrnissao o encargo
de julgar desse torneio aniistoso, não do ponto de vista do
merito pessoaldos combatentes, mas das ideas corn que pele-
jem, o que faráao termo de se passar as votaçoes.

Essa actividade estirnulante da Commisso e sempre
de effeito salutar, porque deniva, ordenadamente, para os
themas que convemesciarecer, as attençOes que, entregues a
outras espheras de suggestao, se poderiam transviar do piano
preconceido.

E depois, nem so devernos trabaihar para o presente.
o que hole nos parecer avançado de mais, ficará, nas do-
bras da chronica parlanientar destes dias, corno urn incentivo
humilde, sim, mas aquecido de sinceridade, corn que acena-
mos para o futuro...

Do que vimos dizendo logo se infere que ternos retoques
largos a taxer no projecto.

Corn effeito -- mesrno sem ousar o lancarnento das ba-
ses de urna modificaço profunda e radical-, circurnscriptos
ao preenchimento de lacunas e falhas, ainda porque a tanto
nos força o rigido molde constitucional, parece-nos que ha
muito a innovar. Previna-se: innovar no porque nos seja
grato fazel-o, porque nos impilla a prunigem da vaidade, e
sim porque o interesse publico o está pedindo e instando.

Tambem somos tradicionalistas e o havernos de provar
no mesmo desenvolvimento de nossas ideas; mas tradjcjona-
listas em niarcha, e não estacionados. Nun-i paiz novo corno
o nosso, corn urna sociedade ainda em Lrmaçao, dia a dia,
modificada no mais intimo de sna constituiço liistologica
peta maravilhosa combinacao de factores ethnicos tao diver-
sos e tao frequentemente renovados, queirarnos ou nao
queiramos, havemos de pertencer ao grupo daquellas socieda-
des que Summer Maine classifica de progressistas, (diarnetrai-
mente oppostas as que considera estacionanias) isto é, socieda-
des em cujo seio as formulas jutidicas sAo sempre ultrapas-
sadas pelo avanço das Was emanadas da consciencia
collectiva. (1)

De mais a mais, insista-se, temos seguido muito a risca,
muito presos a letra, a doutrina que Le Play denominou
'des modèles excellents,. 0 creador do methodo mono-
graphico, no tocante a estudos sociaes, si nos pudesse ainda
aconseihar, muito provavelniente nao se lembraria de nos
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preconisar os modelos europeus,.. Suppomos que nos aeon-
seiharia os da Australia, pois muitas so as similhancas que
nos aproximam a partir dos conflictos ethnicos e a acabar
nos do homein co in meio physico. 12)

Ora, a Australia distingue-se, hoje, entre os povos, pelas
creaçoes modern issjmas da sua legislaçao e da sua vida poll-
flea, conio convem aos paizes novos, a despeito do lastro tra-
dicional dasua mentalidade white.

Mas, nao queremos tanto: somos tradicionalistas. Que-
remos reparar apenas o que está reclamando retoques.

Para a mais tacit exposicao do assumpto, dividiremos
este parecer em duas partes: nesta pnimeira daremos espe-
cialinente a dontrina das innovaces que propomos; na Se-
gund, as emendas.

Tribunal cia Relaçao

I --- 0 Tribunal da Relaço é urn dos polos de gravita-
ç5o do nosso systema judicianio. Sua funcçao é de impor-
tancia cardeal. Deile pane o principio animico que inspira
elenientos de vida, maturidade e fixaçao em todo o nosso
systema judicianjo. Pelo bntts moral que eleja para si, all-
nan-se-a toda a magistratura. Sua independencia encoraja-
rá a independencia dos juizes. Do conservantism9 ou evo-
llicionisrno de suas ideas dominantes deriva, forçosarnente, a
paratysia on a marcha das ideas a reinarem em cada comar-
Ca, em cada termo. Da diligencia e solicitude corn que jut-
gue, prevenindo o congestionamento da segunda instancia,
de pende enormemente a estirna social pela justiça.

Insufle se na jurisprudencia do Tribunal urn espirito de
liberatismo; dC-se-ihe o toque das iniciativas renovadoras;
rasguemselhe horizontes mais desimpedidos e logo toda a
eoirimunjdade minejra mama Os beneficios dessa politica Ju-
diciania quo fará luzir, corn major intensidade, 0 merito
dos magistrados estudiosos, esforcados, trabaihadores e in-
tell ectualmente independentes. Adopte o Tribunal a condu-
eta opposta do apego inerte a case law; do aferro aos julga.
dos, seni de novo balancear-Ihes os motivos; do jugulamento
dos impetos oniginaes da magistratura corn a fulminante e
desacorocoadora regra do <assirn se tern julgado', e tere-
ilios uma justiça desvitalizada.

II - Para que tal näo succeda, para que näo haja re-
correrse ao apoio, puro e simples, dos arestos anteriores,
SOo indispensaveis qualidades pessoaes de excepçAo e tempo
para que sejain ellas applicadas em estudos opportunos.

Pois bern: o tempo será major ou nienor segundo o nil-
Inero de desembargadores pelos quaes se distnibua o traba-
lhc Em face do crescimento consideravel da materia a ser
despacliada pela Relacäo, näo temos duvida em propor 0
all oento do numero de desembargadores.

Eis o depoimento da estatistica: (3)
- \ iu	 Ii. corpus App. crimes App. civeis ,ggrai'os Einbargos	 Total
1002	 57	 321	 154	 71	 46	 6491903	 61	 324	 134	 56	 72	 6471904	 48	 4o5	 212	 65	 101	 831fOos	 4i	 3i	 111	 00	 85	 676
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1906	 37	 284	 110	 55	 54	 40
1908	 -	 386	 113	 64	 65	 28
1909	 4	 413	 1 2	 67	 60	 55
1911	 77	 461	 109	 55	 75
1912	 61	 475	 125	 71	 75
1913	 59	 433	 132	 63	 80
1915	 60	 438	 131	 58	 78	 3
1916	 67	 497	 171	 90	 100
1917	 73	 393	 201	 109	 103	 :2
1922	 121	 404	 200	 137	 123
1 1923	 111	 412	 220	 196	 175	 1. :3
1924	 152	 460	 298	 302	 198	 1.i0

Estes nurneros dispensarn commentarios; apenas pediru s
attenco para o contraste: em 1903, ao tempo da ultima
forma judiciaria, 647 julgarnentos de materia relevante;
1924, 1.410. Os constituirites de 1903, que tanto pugnai,m
pela conveniencia de se deixar o legislador ordinario ariii:
da faculdade de crear outros fribunaes de segunda instau
por certo, em nosso logar, julgariarn azado o mornento.
poréni, apenas pleiteanios o augmento do numerode dL -
sembargadores, ou por outra, a constituiçao de mais Uiii
turma naCamara Civil.

Alias, esse avultarnento da niateria a julgar pelo Tri2!-
nal e parlelo ao formidavel desenvolvimento economico
Estado, que esplendidaniente se reflecte na successo asce -
dente destes numeros cnis: (4)

1901 —905 ...............	 81.322:184 
Receita global 1906— 910...............103.086:341$:odo Estado por
quinquennios 1911 —915	 15 42338 9

1916 —920 ...............	 220.738:2l3$0i.)

Tal desenvolvinteuto produziu, concomitanteniente
lntensificaçao da actividade judiciaria que a seu tunic,
nos levou a votar a lei de divisão judiciaria do anno N' -
do pela qua] creamos 8 coniarcas e 49 ternios. Como, p
manter o Tribunal corn o mesmo numero de juizes? S
preferivel a diviso do Estado em duas grandes chcurnsc
pçes de segunda instancia e a creaçäo do Tribunal de i
visão, consoante a nos suggere o constituinte 1903? 	 -

Absolutamente no; nada o aconselha. Seria errado,
ponto de vista doutrinario e seria excusadamente dispenLiit
so. A soluçao natural é que a indicamos.

Objectar-se-á talvez: mas Si OS actuaes juizes esto da, 1

conta do trabaiho, para que o augniento? Sim: bern pode
que o estejam; isto depende do modo de apreciaçAo dos re a -
tados. 0 certo, porérn, e que no podertio estar decidindo c
a segurança e o brillio corn que o fizeram quando o traball
era menor. Para julgar bern é preciso estudar e reflectir be]
ora, isto demanda tempo, é innegavel.

Demais a mais, não é justo superlotar-se de serviço aqu
les que chegam ac Tribunal de pois de urn tanto cancadr

Attenda-se ainda para o seguinte: on em virtude da
forma constitucional quese projecta no Congresso da Rei
blica, on em virtude da mudança da jurisprudencia do Sup:
too Trfli; na! F2-'
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ao - -e empenhareni entre cidados
de Estados diifrentes; isto vale dizer que as causas commer-
ciaes a se proporem em Minas, oriundas das pracas do Rio e
de S. Paulo, vir10 aggravar o congestionamento da segunda
instaticia.

Parece nos, pois, (e esperamos que contra a emenda nAo
se insuria a Commisso de Orçamento, dado o grau de pros-
peridade das finanças estadoaes) que e opportuna a medida
que reclaiiiamos.

111 Mas, no basta 0 tempo para estudar; é indispensa-
vel. par igual, que a Relaco se constitua de hornens que te-
nham gosto pelo estudo zelo pelas proprias conviccöes, esti-
ma pelo direito offendido, fé no esforco proprio, altivez mo-
ral, emfirn as qualidades caracteristicas dos verdadeiros jui-
zes.

E assim deparamos o problema da composico do Tri-
bunal, delicadissimo porque se trata da ultima instancia.

Como haveremos de constituir a RelaçAo? Sómente corn
os nagistrados da carreira? Qual o criterio a seguir ? 0 da
antiguidade? 0 do merecirnento? Seri util facultar a nomea-
çlo de elementos extranhos ao quadro da magistratura?

Estas interrogaç6es sernpre levantaram as mais serias
controversias.

BaEnceem-s os argumentos produzidos, na operaço in-
cluindo os nOsSOS reparos e fixemos o que nos pece digno
da approvacaa da Camara.

Esse balanco é de irrefragavel conveniencia porque, tanto
como succede em outras discusfies de fundo dnutrinario,
nesta muita sophisteria literaria sorrateiramenfe burla a argu.
eta vigilante dos espiritos mais positivos e os desgarra do pIa-
no da realidade. E quando as inclinaçOes legislativas afoita-
monte pendeni para o exclusivisnio de urn dos criterios, tal
Como se yew percebendo entre nós, corn respeito ao do mere-
Cirnento, essa conveniencia se extrenia. Discorrendo paraho-
mens intelligentes e sinceros, cujas opiniOes accusim de ins-
tante a instante as variac6es deterniinadas pela dare-ia e pro-
bidade das opinifles, julgamos de nosso dever dispSr este mm-
Portante assumpto ems seus ternios devidos.

Quem negará que a fixacao do criterio a seguir nos trará
repercuss6es sérias e profundas sobre a vida judiciaria do
Estacio? Como esqucer que a justica é o traba!ho de urn
organi vivo e de p rticular sensibiiidade moral? Pois no é
exa ctamente a sensaco desta verdade que nos faz cercar o
m agistrado de garantias e previlegios?

E', pois, nielindroso este ponto. 0 legislador, para
dectdilo bern, ha de veneer a tendencia, innata em todo ho-
(Item, de ver os problemas pela sua face mais siniplista e mu-
(Hr-se de suas laminas mentaes mais afiadas e, corn mAo -leve
e dextra, descarnar o emmaranhado nervoso que ha de accu-
Sar Os effeitos do cada uma do suas providencias.

Encontramos o estudo na primeira phase; vamos tentar
a delicada tarefa de o analysar na segunda.

IV—Reconhecida a consideravel importancia da actividade
do Tribitnal, e forca dar ao problerna desuacomposiçAouma
dtrectriz elevada e fine sem perder de vista o systema de
rep erciiss6es reflexas que ella trará a todo o organismo ju-

	

-	 -que influirá grande e fatairnente sobre a moral
ins locaes.	 -	 -
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A major falha que o nosso balanço accusa, no estudo,
W aqui feito, desse delicado assumpto, é precisamente a da
sua deslocaçAo do piano real, contingente. heterogeneo do
nosso hornem e do nosso meio, para a esphera simplificada e
uniforme da theoria...

Esbarramos em curiosos absurdos nas attitudes, muito aus-
teras, muito dignas, muito obstinadas, dos defensores dos
varios modos de composiçao da superior instancia, especial.
mente nas mais classicas: dos pelejadores do indefectivel tor-
neio travado entre o criterio da antiguidade e o do mereci-
mento.

Argurnentam os defensores do criterio da antiguidade, ar-
rimados ao parecer de 1883:

€A antiguidade emancipará a justica da perniclo-
sa influencia da politica, e o juiz, não dependendo
mais de favor, de graca, no terá razo para condes-
cendencias e fraquezas. A' objecço de que tal prill-
cipio cmata a emulaço e o estiniulo que leva 0 func.
cionario a distinguir-se no logar que occupa, na espe-
rança de obter outros meihores respondern—na pro-
pria consciencia tern o funccionaro de dignidade e de
honra estirnulo forte para o cumprimento do dever; e
insistern corn os brados de Ferreira Vianna:—cna ver-
dade queremos cortar pela raiz os e s timulos, mas os
estiujuios que a dependencia gera e que a esperauca
entretem. Seduzido pela promoco, o juiz deixa de
ser o orgam da lei, o sacerdote da justiça, e passa a
figurar nas ante-salas, dos ministros, na turba )s
so1icitadores (!!) (5)

E' extranho que ate hoje os partidarios do mereci!n
to nAo tenharn prrcebido a contradicço quo se esqui\a
naquelle jogo tracçoeiro de palavras, retrucando: Muito
bern: mas os vossos juizes, para os quaes nenhum estimulo
sobreleva o da consciencia satisfeita pelo dever cumprido,
no precisam dos broqueis da antiguidade para serem inde-
pendentes e altivos...

A que nos leva o enredo capcioso das palavras? Tudo por
que?—Porque os methodos de moderna investigaçao mental
no foram ainda citados para a demanda.

No podemos discutir este assumpto corn os argumentos
produzidos na Franca e na Italia, ou mesrno na Capital da
Republica.

Si tivessemos de elaborar urna organizaço judiciaria
para a Capital Federal opinariamos como o sr. Chrysolito de
Ousmäo (6) pela adopçao do criterjo do rnereciniento puro,
rnitigando-o,nAo corn o da antiguidade relativa, e sim corn o
augmento gradual, automatico, em funcço do tempo, de
vencimentos, hasteando a flamniula de combate corn que no
torneio entrou o enipolgante Joao Monteiro: cQuem for me-
ihor juiz que suba mais depressa...

Fal-o-iamos, porque na Capital Federal, bern como -c
dá na Franca e na Italia, o juiz vive num arnbiente de con-
forto physico e moral, rnais ou menos uniforme. A ambi-
cAo de ascender aos postos elevados da carreira fica adstri-
cta a nobre vaidade que se nutre da estirna propria, sent
a qual no poderá haver integridade. Devido a isto, si bern
que ferido, o moral dos ui7('s nr ze I-ia cle	 baler rni	 rreirils	 HI	 -irO
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rente i z cniisas litinianas. So as preoccupaçeS de chefe
de faniida podoriarn pol-o a prova, razo porque seria recom-
niendavel a prevenço do augrnento gradual, automatico, de
ye no i tile ntos.

() juiz que trabalba no Rio do Janeiro, ou nas suas cer-
canias está privilegiadaniente collocado para viver corn o
maximo conforto, mesmo corn os requintes da alta civilizaço-
e, si tiver familia, nenhuma dessas apunhalantes preoccupa-
çoes que nos vênl da falta de redursos, nas suas rnultiplas,
modalidades, o levará a selva escura das afflicçOes, que o tor-
nariain fragil para a missto que tern do curnprir...

Isto nào é literatura: é a verdade nda e dolorosa
Olhenios em torno de nós... I-la comarcas em Minas;

para as quaes, si a tanto nos autorizasse a Constituico, leni-
brariamos o juiz de fóra, buscaiido-o aos archivos cob-
niaes... Outras ha, em que ja nos aquece urn pouco de luz
da ci-'ibsacäo material, mas onde o meio social é intoleravel,
asphvxiante. Em outras, nelle pode respirar o homem que
o curso da academia e o trato refjnador dos Iivros, tornaram
de alma delicada e exigente; mas, e a educaçào dos filhos?
A premencia das preoccupaçOes de ordern familiar? So em
poucas terá o juiz a equivalencia da vida europés, ou da
que se true na Capital da Republica.

Examinemos agora a outra face--a dos perigos da mlii-
traçto politica, pois que Guizot 7) ja o dis1c que quando a
politica penetra no recinto dos tribunaes logo a O justica 0
abandona. Vejamos se dentro do nosso systema de fazer
politica a magistratura reclarna garantias especiaes para

ser independente.
Ha entre nós partidos politicos? Os partidos que emba -

sam a estructura politica das naçOes européas, ou da Unio
Norte Americana? Não. Shmente o tivemos no Imperio.
Ora, é nos paizes de permanerite sciso politica, de constante
contlicto partidario, que o juiz deve assumir a alta funcçao
arbilral quo lhe distribuiu Tocqueville (8) e que, para assu-
md-a, dove revestir-se de garantias intrinsecas e extrinsecas
de inilludivel efficacia, pois desde quo perca o equilibrio mo-
ral, ha de ser urn corropto e urn flagello.

0 rotativismo dos partidos, seguido do rotativismo das
derribadas, do rotativismo das graças e mercês, quando

no das ameaças e perseguicOes, crêa para 0 juiz a tentaçao
de garantir e conipor o seu futuro sobre o terreno estavel da
Solidariedade de urn dos grupos. AstransigenciaS se operam
em proveiio, no de urn homem, mas do urna associação de
horuens, dentre os quaes ha do sahir o Governo, ou por
Outra, a providencia que promoia e castiga; associacäo que
sobrevive aos seus element os e quo tira vigor. para viver, do
lemma, combatido pela rija fibra de Roosevelt cTo the vi be-
long the spoils.

Era o quo se dava rio lmperio, conforme vetificámos; C
O quo se dá nos Estados Unidos da America do Norte, corn
fliutto mais gravidade porque sous juizes säo electives: é o
que se dá na Franca.

O desembargador joaquim Rodrigues de Souza, na sua
valiosa obra, Constiftticdo Politico do !rnperio do Brasil,escreve,
epilogando mil opiniOes esparsas, a respoito da inIiltraçAo p0-

litica no campo cia niagistratura, ao tempo do lmperio :—Por
C	 -	 iiiiiiid-ile'iiif: 1	 oil	 Iac	 a
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accessos de funccionarjos essencialmente independentes é o
meio mais concentaneo corn este caracter, principalniente no
estado actual do pair, em que Os interesses politicos e o
patronato sAo os principaes moveis do governo. (9)

Mas, actualmente, que vemos entre nós? 0 mundo po-
litico em gravitaço constante em torno de pessoas que
emergem inesperadas, despedem de si lampejos e energias,
nias passageiramente, porque logo, coihidas pelo phenomeno
de heliotropismo que nos é caracteristico, terão de cahir por
-sua vez, em novas areas de attracço...

Nesse gyrogyrar politico, o juiz, de urn modo geral póde
ser independente e quasi senipre o é. Não havendo nina
corporação permanente de duração superior a fugaz passagern
dos homens pelo (lovenno, os serviços politicos ficarn L:111
premio e sem castigo..

Todavja Ia ficou a restricço: cde urn modo geral
Porque? Porque seria ridiculo desconhecer a presso da

politica local, que tanto I mais Se procura exercer sobre os
juizes quanto mais atrazada é a comarca.

Ahi, sim: —tern o juiz de enfrentar a politica Para ser
born juiz, exactamente porque e onde as iuctas partidarias
appareceni corn o seu desentranhado encarnecimento; porque
ahi tern séde o cizefe, que se for da intimidade presidencial,
muito póde concorrer para beneficiar o juiz. Dão-se então
tres hypotheses: na primeira, o juiz será integro e digno de
sua alta Iissão e far-se-a admirar pelo chefe, Si este é culto
e digno, ou será por elle detestado, no caso opposto; na
segunda, 0 juiz será anibicioso e tolerante Para agradar; na
terceira, sna ambiço, pouco escrupulosa e eivada de nialicia,
dictar-lhe-á o expediente arriscado de incommodar, o die-
fe para ser promovido.

Ahi está a verdade sem dissirnulaçOes. Registre-se agora,
o erro dos que querem clarear este assumpto corn a argu-
mentaçaoproduzida aotempo do Imperio ou na Europa...

Ora, partindo do preceito, hoje absoluto, de que o ma-
gistrado deve ser revestido de garantias que tornem sua fuu-
cção extreme de quaesquer outros influxos que não sejam
os inspirados pela justica, havemos de convir que nossas pro-
videncias legislativas devem ser a resultante natural das sin-
gularidades do nosso <, medium cosmico social,—a que allu-
diu o infortunado Alberto Torres.

Em resumo:— t.° Os nossos juizes, via de regra, não se
deixam enfeitiçar pela seducqao platonica do brilho dos pos-
tos elevados da carreira: almejam ardentemente subir' Para
a civilisaçao, conjuncto fascinante de elementos de conforto
Para o corpo, Para a familia e Para o espirito.

2.0 Os nossos juizes de alta entrancia, nenhum perigo
correm de deslisar pelas espheras politicas, porque nas co-
marcas de major desenvolvmmento, os cliefes sAo, pelo corn-
mum, homens de boa cultura e de boa formaço moral, que
expontaneamente fazem empenho em discriminar funcçoes e
que so dispensani aquelle patrocinio virtuoso a que se referiu
Pierre Laffite, e que já fbra elogiado por Condorcet. (10) E
quando assim no fosse teria o juiz, na opiniao puhlie,
sempre mais Consciente e altiva, em taes comarcas, urn abji-
go seguro e retemperante.

Agora, perguntamos: será racional converter em lei ge-
ral, entre nós, o lemma: cquern for born bit qae suba ,nazS
depressa ?' (it)

LOS)

C Iar	 11'-
0 que temOs a lazer e temperar 0 rnerecimento corn a

antiguidade, nAo enipiricaniente, dosando percentagens, rnas
racionalmeflte, na conformidade cciii as differencas do
mc 10

Segundo julgamos, a prornoco da 1. 5 Para a 2.a entran-

cia so deveria ser feita pelo criterio da antiguidade abso-
luta. Onde major é a presso politica ahi seja mais forte a
couraca moral do niagistrado.

Defendemol-O contra o meio e contra si proprio, pondo
sua promoco na Pura dependencia do tempo, ao mesmo
passo fortalecendo-Ihe a certeza de que seu sacrificio será
transitorio.

hniaginemes a tortura de urn juiz de valor, empossado
em nina comarca remota e scm recursoS, que nAo transija,
que no solicite, que não tenha causas para julgar, nas
quaes transfiltre a luz forte de seu merito ou afie suas qua-
lidades estreantes de julgador atilado e probo, ao ter noticia
de successivas pretenicöes que, corn o corner dos annos, vêm
affectar tanibem seus filhos em major numero e já em edade
gymnasial on acadernica! Venda esse hornem a alma a Me-
phistopheles, e ninguem Ihe negará sympathia.

[ala-se de merecimento... Quantos juizes ha neste Es-
tado condemnados a no o ter? Na desoladora tnisteza da
emergencia prefigurada?	 -

0 autor do projecto suppe ter engenhado • systema
perfeito, dando a Relacão o difficil encargo de apurar o me-
recimento Para a organizacão da lista quintupla, ao ser man-
dada ao Executivo. A pratica desniente corn fragor essa fin-
gida perfeicäo-

Basta urn exeniplo:- Na lista de hoje lá vern 0 juiz—A--
em primeiro logar e näo é norneado; na lista de amanhA,
nern no ultimo lugar appareCe o juiz A... Isto prova que o
processo é faiho; que, por falta de dados seguros, pelos
quaes estime o merecirnento real, a ReIaco o aquilata arbi-
traria e uncoherente, por effeito de informacbeS coihidas no
seu seio ouforadelle. E o que ninguem ousará negar é a
resonancia desastrosa dessa versatilidade unevitavel sobre o
melindroso moral de toda a magistratura. NAo culparnos os
desenibargadores, porque sAo victimaS da ineficacia do pro-
cesso. Na falta de elementos exactos de apreciacAo é natu-
ral que se illudarn, algumas vezes, coin apoio naquelles de
que podern dispor.

Ha nina outra consideraco a fazer-se de enorme rele-
VO. As opportunidades é que revelam os homens. Urn juiz
de qualidades excepciOnaeS que, em urn certo meio refiacta-
rio e hostil a plena expansbo de uma individualidad e, per-
maneça irrevelado, em outro terá o ensejo propiCiO.

E' conhecido o fulgor corn que o actual Presidente do
Estado desempenhon asua missAo de juiz em Uberaba, onde
encontrou pilhas de autos scm despacho e a autonidade ju-
thciarja muito combalida. Fol uma revelaçAo surprehendefl-
te. mmagineniol-o, agora, esquecido em emma e longinqUa pa-
ragem do Norte de Minas, tendo apenas que contar corn o
proprio merecimento.

Ha hornens de propulsãO exclusivamente intenna, que em
tod parte trahaihani, scm fazer conta do conceito alheio;
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ou menor intensjdade da agitaça1 em qii
se Para a p recarjdade simpjjsta

	

	 Attenda.
nos systuna de apurarmereclinento!

Donijne, pois, a aritiguidade absoluta onde deve dorni.
nar: na promocao da prinleira ptra a segunda entrancja. 

Dasegunda para aterceira,computernse altern acjarneiite a anti-guidade relatjva e o rnerecirnento; da tercejra Para a quarta,predonijne corn dois terços o nlerecjmento 
Da primeiraparaa segunda instaneja, sagremos o merjto exciusivo, a apurar

se entre os juizes da segunda, terceira e quarta entrancjas.
0 acerto do systema dependerá mu da realidade eConstancja da maneira de classificaço das comarcas em en-tranejas.
Na segunda e ntrancia, em regra, será menor a pressAodo meio sobre o rna gaistrado; comtudo ainda haverá 0 perigoda acço expulsiva da maior ou menor falta de recursos Corn

que lucte a cornarca e o da acco partidarja. Eis porque nos
parece plausivel a prornoço alternada por antiguidade 

rela-tiva por merecimento segundo o systeniado projecto.Na terceira entrancia, menos sensivel será ainda o duplo
perigo apontado, sendo pois intelligenLe fazer prevalecer omerecinlento, na razo de dois terços, quando se cuide daprornoco para a quarta 0 mesmo desd obramento do sys .tema provavejmente dará logar a que sejam excluidos da lista
de antiguidade os juizes de prirneira; mas, si näo der, p0-dem ser Weluidos pela lei.

o accesso ao Tribunal da Relaco deve ser suboi-djnado
ao criterjo do nlerjto exclusjvo delle exclujdos os juizes da
prinjeira entrancja é bern tie vér.

o systema, si no erramos, e o que c garante a rnelhorescolha, isto é, a escoiha do funcc jonarjo niais idoneo-cornrepercusso benefica na salutar emuJaco entre Os que se eli-contram na carreira,, object ivo lucidamente fixado pelo Mi-nistro Arthur Ribeiro. (12)

Tendo em vista a delicadeza do orgarn-_o juiz—e as con-ingencias do meio—a comarca e o 
con iuncto de effeitosreflexos, creados pelas, preoccupacoes de familia e pela mar-cha das

giar a prornoces, o systema realiza a condiço de presti-
qnaJjdad primacial do juiz ou por outra—a prati-Ca de julgar—sem desprezar outras tarnbern importantes. a

saber:_a experjencja da vida, que só Se adquire corn a eda-de; a cultura generaljzad que a variaco das entrancias vaefor
mando, da qual se origina uma cerfa iniciativa pessoal re-n ovadora dos moldes da jurisprudj; a paixo p&a carrel-

ra, que consjjue o mais bello e fecundo incentivo dos qtlecontain corn o Tribunal; a integridade finalniente, que podevir sew macula na success y o dos postos, porque nflo ha de
custar o sacrifjcio do ser hurnano que palpita dentro do iita-gistrato.

Estaremos errados? Suppornos que no; mas logo 
0confessarernos si disto formos persuadjdos. Ahj fica o as

sumpto para ser debatido. As razöes so flosses; o systenia
foi preconizado por Nabuco de Araujo, o homem do Impe-
rio que mais fundo conheceu os problemas de organizaçno
judicjai-ja.

V .—Essa rnesma importaflcia que reconhecemos na fun-COO do Tribunal leva-nos asseiltar praça entre aquelles qile
se hatem pela convefliericia do r i nQ!tt j r0ni na sua

D3

CO 
eleni adro da niagistratura, que se

halafli df 11 glliU0 :or seu Incrito. Exactamente porque ao Tri-
bunal incumbe elaborar a doutrina da interpretacO da lei,
em partic ular , e dos factos, em geral, na sua coniposicäO de-
vein set adniittidas algurnas mentalidades de contrastes, al-
guns temfletatflefltos estiniulantes e renovadores.

Ninguelli mais hoje poe em duvida: a hyper-funCco -de-
forma , o orgarn. Cada dia, no campo das sciencias experi-
mentaes, urn novo facto o comprova.

Ora, o honiem que se concentra no esforco de jadicar

(no nos referinios ao dejvlgar innato em todos nós e sim

ao de exerc'rfadicattira) no poderia escapar a lei inflexivel.
0 thema, da alta esphera dos psychologos frios, já passou
para a dos ensastas eloquentes (Faguet) (13), para os ro-
mancistas niodernos (Zola—Le Bête Humaine; Henri Beaur-

deau—Lc Lee Noir) e Para os ironistas subtis (Anatole Fran-
ce— Cram reb the).

New meihor arguniento acharn hoje os que defendem a
justiça pluralizada do que esse de precaucào em face dos ef-
feitos da udeforrnidade mental do juiz singular. (4)

o nhenomenO explicase singellamente pelo que dix
Ribot a respeito do processo dissimulado da fixaçAo das
Was.

Diz-se via ordem mental, o que via physiologica se reco-
nhece corn o norne de diathese. 0 habito de jzdicar, de ser
]uiz, de viver dentro do artificialisino de umaS tanas attitu-
des, vicia no juiz - o hornem.

A mesma lei regula a formacão mental do professor de
direito, quando nelle prevalece o gosto pela cathedra, e a
do advotado absorvido pela profissao. Cada urn passará a
ter unia clupla personalidade: a do homem e a do profissio-
nat (15). Todosnós podereniOS julgar do gráo de realidade
da affirmativa, a cada instante. E' evidente que tudo se
passa no ambito absoluto do relativisrno e que ha juizes que
se deixani €deformar>' em menOr medida e pot sua vez influeni
fortemente na arle de judicar. Estes . fatalniente serão pro-
movidos por merecimento, para a maor gloria da justica, si
o Tribunal no esther constittido dos outros, dos ideforma-
dos profundarnente, dos que tudo julgam pela tarifa da
case law. -.

Mas, nflo ha sómente ahi o effeito subtil de uma lei
PSychologica; ha tambem a consequencia material, palpavel
dainercia a que nos leva a edade e o cansaço. Depois de
attingido aquillo que o arrebatante joao Monteiro chaniou de
"Statit quo das pretencfles satisfeitas' (16) supprimido o
optimo correctivo da aposentadoria, o profissional urn pOUCO

mals idoso e rnais exhausto por corninodidade prefere seguir
1105 rails da jurisprudencia que já encontroU...

Ora, a rnellior justica no será de certo a que enlane de
U M orgam constituido sórnente de rnagistrados.

Seja a maioria de magistrados, e magistrados severamen-
te selecionados pelo crjterio do merecirnento dentre os que
ja tenham os requisitos quo nos e licito esperar do systema
de promoçbo que defendemoS, porque realmente—a pratica
de julgar, sempre coinpanheira da experiencia das couSas
hunianas, deve ser a condicão de seguranca do trabaiho do
Tril ' inal ntis am dsconhecimos os benelicos effeitos que



julgamen05 novos angulos de	
as,enthusiasmos vivificadores

o assumpto nâo é novo entre iids; veni do passado e
sempre ganhando terreno...

o Conselhejro Nabuco de Araujo versou.o, na Camarado Irnperio, em 1866.
"Essa medida é de grande importancia, porque, deve-mos falar a verdade, Os nossos tribunaes no se resentem deimprobidade, mas reserjternse de pouco estudo. E' precisodar .lhes novo sangue. Ha advogados muito notavejs que

podem fazer parte dos tribunaes, mesmo de 2. 6 instancia. Aign orancia dos magisfj-ao5 é tho funesta que urn 
magistradode grande reputaçao, dos antigos parlamentos francezes, o

dr. Damoigno, chegou a dizer que antes queria urn mais-
trado perverso do que urn magistrado ignorante: urn sab i a omal que fazia e podia arrependerse; outro, não conhece oo mal era urn incorrigivel. Para quem apanha, 

accresctava elle, tanto faz apanhar de cego como daquelle que 
itVista, (I).

Em Minas, em 1891, segundo Se deprehende de urncurso do sr. Viriato Mascarenlias o projecto de organiz:: Tojudiciarja que se converteu na lei n. 18 continba
	 n	 opor que hoje instamos,

Disse o Sr. Vjrjato Mascarenhas.
Urn & Utro ponto que fambem mereceu a alcomrnjsso foi o art. 16, onde ella incluju o set

dando como se ye, direjto a urn advogado notavel deescoihido Para 0 Tribunal da Relacao, em pre]ujzo da atguidade e merecimento dos magisfra5,
Chejo de urn santo vexarne dianfe da 

novidade, pr , -seguiu:

V. Excia., Sr. Presidente e a Camara, !r-
das palavras do nobre relator da commjsso
Corn razâo taes faltas de que resente o projecto

E assim resumja a opin;O vencedora:
'A disposiço contida no art. 16 é seni domuitos d efe j tos do projecto, o qual a comnhissj,) eatenficar sanado, apresentando unia emenda suppressiva aConsfjtue além de intejra justica, uma 

n ecessjdade pai-a t-evitar futuros abusos que poderiam resultar de semelhanfaculdade de escoiha desse advogado notavel, 
condiço est.1fll possjvel de ser difinida, por consequ encia delegada exciu-siva

mente ao arbitrio do governo, aléni de ficar Consignacta POs
Sibilidade de haver no Tribunal da Relaçao urn rnenibrc

a quem fique exceptuada a n ecessjdade de passar por todaas grada0e 5
 da magistratura desse mais elevado Tribunal

do Estado, que sern duvida constitue urn 
verdadej ro sa'tomortal em prejuizo das garantjas 

COnstitucj onaeS em favordos magistra05, (8).

Na mesma sesso opinava, desta nlaneira, o Sr. Levi,Lopes:
'NO seria jristo que aque11e que tifuncc	 vessem exercidoaspirac es de iuiz durante quinze ou mais annos, scm

o além de urn logar no tribunal superior, fos-,preterjdos por advogados riotaveis, que, vivendo em rennas capitacs, jamais soffreram as privac6es que SupportautUizes em geral.
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Seria, além disso, inexequivel a disposico em qne se
permittiSse a norneação de adogadOS Para a RelacAo, pois
estanios certos de que Os notaveis, cuja profissão é larga-
mente reniunerada, nio trocaitalfl a sua banca pela toga de
juiz, em independenCia, e corn os mesquinhos ordenados das
tabellas vigentes.

E quando trocasseni, não seria senão quando ja lhe fosseni
faltarido forças Para o trabaiho, de modo que a nomeaçAo
Para o lugar de desenibargadOr seria assini algilma cousa
simulbiflte a unia aposentac1oria (19).

N  sessAo immediata o Sr. Viriato MascarenhaS insis-
te na argumentacaO produzida pelo Sr. Levindo, e na pit-
toresca referencia ao salto mortal, do advogado que ascen-
de a Relaçao, scm sargeiitear conzpanhia na prirneira ins.
tancia, vibrando-Ihe o sr. Camillo Prates o aparte—SaltO de
vida'. (20).

Depois dessa tentativa, em Minas, o assumpto ficou
archivaclo. Lenibre-se, porém, que a autoridade do saudoso
senador Levindo Lopes, Aue o combateu, de entao Para
adiante se foi fortalecendo de tat arte que chegou a ser
pontilical, e estará explicado o archivaniefltO.

DeixemOs o balaiiço das opinioes mais Para o fim e
sigarnos a niarcha da idea, no paiz. Frize-se, entretanto, que
Os autores da Constituiçao, nern ao de leve impugnaram de
inconstitucionatidade a disposb;Ao fulminada.

Lm 1901, resurge no Congresso Paulista, no dcurso da
refornia constitucional que se assignala por aquetla data,
visto que a Constituição paulista de 1891 dispunha, expreS-
samene:—'O Tribunal de justica sera composto de juizes, que
O prestdente do Estado nomeará dentre Os magistrados mais
antigos do Estado, apresentactOS em lista organizada pelo
tribunal, a qual conterá o numero egual ao decupto das va-
gas a preencher.

() sr. Carlos Viltalva apresenta e defende a seguinte
ernencla: ---- €Asvagas de niinistros serão preenchidas por
cidadaos nomeados segundo 0 disposto no art. 36, n. 8, sen-
do ii iii terço dentre Os jurisconsultos notaveiS e elegiveis Para
o Setiado e doisterços dentre os magistrados mais antigos,
sob p roposta do Tribunal, etc'. (21).

Contra ella se manifesta, pela couimiSSAo revisora, 0

itlustne sr. Duarte de Azevedo externando receios, julgando-a
desnessaria, aléni de que Os abitos de jutgar, os tempera-
rneittos adquiridos na vida de magistrado, são urn prepara-
torto necessario Para as elevadas funccoeS de fazer justica,
que talvez nào tenhain os juriscoflsUlt0S notaveis ou Os

advogados illustres'. (22).
Logo a seguir a CominisSão nonieada cpara. estudar as

bases de unia forma, de organizacäO judiciaria'. , composta
dos einjnentes Joao Mendes de Almeida Junior, Joaquim Ro-
berto de Azevedo Marques e HenriqUe José Coelho, em sua
exhaustiva e luminosa exposição prelirninar, discorre sobre
a these, nos termos reproduzidos pelo autor do ante-prOjeCto,
(23) Para as quaes remettemos os srs. Deputados.

Cm 1911, na Conimissao revisora, o Sr. Villaboin cha-
ma a sj a iniciativa de propor a these e o cEstado de S.
Paulo,, de 12 e 16 de Marco do niesmo anno, dá, do deba-
te	 i"i 	 d' qual destacaremos os topicos



Proseguju a dISCflSSAo, que veiu a tornarse 
an imadaecalorosa, na occasjo de apresentar o Sr. M. Villabojm o

alvitre de entrarem para o tribunal de justiça pessoas 
extra.nhas ao quadro da magistratura sob a condico de Se limi.

tar o numero dos logares assini p eenchjdos e de no Se pres.cindir da approvaçao do Senado. Seduz_Jhe a 
experienciae no se perderá em tentaj-a. Teriarnos uma valvula 

abertapara aproveitar coni pefencias especiaes e Ilomens de Ilotorja
capacidade, que, no tendo entrado na carrejra, por qual.
quer Inotivo, todavja estejam em condicOes de honrar o tri-
bunal de justiça corn o seu alto merecimento Não é dessaopinio o Sr. Mello Peixoto. Póde haver norneacoes 

menosfelizes e de certo modo se arranca o estjrnulo da classe.
Replica o Sr. Fontes Junior, que está de 

accordocoin o Sr. M. Villaboirn, achando que cumprjrá estabelecer
requisitos taes que assegurem o rigoroso acerto da 

escoiha,para que de facto recaia a flomeaço em pessoas de indiscu-
tivel saber, e ainda entendendo que a attribuiçao deve ser
facultativa, exactamente afim do presjdente do EStado cha-mar para 0 tribunal de jnstica pessoas extranhas ao qiiadroda rn agistrafur, quando o julgue azado e nave

 rdade baja
quern mereça a designaçao. Continuaram dividjdas as opi-
niOes. Para o Sr. Pinto Ferraz, o principjo é liberal e e
sympathico estando, porérn, tudo na sua applicaco 

difficilsinäo as vezes perigosa, diante do que o rejeita. Para 
0Sr. Sampio Vidal, corn certas restriccoes corno querern 

Ossrs. M. 
Villabojrn e Fontes Junior, a provjdencja é recorn-mendavel e säo talvez exaggerados os tenlores de nomeaceS

que no satifacarn. Nab o convencem os argumentos 
dosque repelleni a idea, que, alias, todos confessam ter o seu

lado bastante aprecavel, nos fins que visa... F' por essa
razo, a do momento em que nos achamos que tern de ne-gar-lhe o voto. 0 Sr. Herculano de Freitas tambern repellea innovaç

o, mesrno porque, si acceita o dispositivo consti-tucional, comb se acha redigido, isto e, estabeleceti do a listade antiguidade e a de merecimento no deixa de transigircorn a sua i iléa de que so a primeira, a de tempo de servicodo magistrado, é que em rigor deve prevalecer. (24)A djscusso no vae ao plenado.
Em 1921, por oCcasjão da nova reforrna constitucional,trava-se interessant j

ssjrno debate, sem clinho official, entrenotaveis jurisconsul05 paujjstas. Cond j cionando a adopcaoda medida ao accreScjmo do numero de juizes, dirá 
0 Sr.Villabojm:

Permittindo, ao meSmo tempo, que collaborem nos jul-
gamentos condjcöes de capacjdade de formacâo differente,
coihidas no meio dos advogados e dos professores, por exe-plo, recrutando assim, espiritos que, na especializaça() 

(ICcertos aSsuniptos e em m ethodo de estudos e processos deinvestigaço differentes, contrasfem a cultura e os methodoshabituaes dos juizes, e augnientem as garantjas de perfeicnos julgamento, a innovaco trarã consideraveis benefici'sa distribuiço da justiça. (25)
Em primeiro logar, opina o Sr. Whitacker, corn exa Lro evidente, tal faculdade vem 

supprjnzjr (!) o estimulo dojuiz de pr; 	 instancia.... Em Segundo logar, si ' opOde confiar no criferio adnijuistrativo actual, seria r,,)o p tjmjs,	 OhitTir .9

289

de modo a suppor-se que sempre seriam escoihidos ho-

Inens de notavel capacidade intellectual e moral. Em
terceiro logar, a educacao do advogado é manifes ta-
rnente diversa da educacao do juiz. Technicamente, o born
advogadO nenhuma difficuldade teria em se transformar em
born juiz. Moralmente, porérn, no seria to tacit despir a
paixAo propria do officio, para se revestir de serena inipar-
cialidade que o juiz deve ter. Ha, sem duvida excepceS.
Pedro Lessa, Joao Mendes, por exemplo, sAo figuraS lumi-
nosas da alta magistratUra, quando ate ha pouco, eram nota-
veis advogados. No se argumente. porém, corn excepces.
Demais, esses grandes 1uizes eram mais jurisconsultoS do que
advogados. 0 jurisconsulto, ouvido pelaspartes comb ora-
culo que as orienta, é quasi urn juiz, suas opiniOeS devem se
revestir da mesma irnparcialidade das sentenças'. (26)

0 sr. Costa Manso reproduz os arguinentos da Exposi-
ço Prelirninar, da Comrnisso de 1901: - .0 advogado ha-
bilissimo, o professor erudito e profundo neni seinpre serAo
excellentes juizes. A regra ate deve ser essa. 0 advogado,
encara os litigios, identificando-se corn os interesses de seu
constititinte, e essa identidade é tanto major, quanto meihor
é o advogado. 0 jurisconsulto theorico, o escriptor on pro-
fessor, preoccupa-se mais corn as theses juridiCas, tomadas
em abstracto, do que corn as applicaçOes concretas de di-
reito ao facto. Do born juiz, entretanto, se exigem outros
requisitos: urna serena imparcialidade e a faculde, pouco
COmfl(Ufll, das realizaçOes praticas da sciencia juridica.

Mas acaba tambeni citando o seu caso excepcional...
'Basta citar, para não sairmos do nosso Estado, o nome de
Vicente de Carvaiho, juiz modelar, que foi, nao obstante
haver formado o seu espirito privilegiado nas regiOes da po-
htica, no exercicio da advocacia, e, sobretudo, nos dominioS
da arte, de que é urn dos principes.. - (27)

A resposta do sr. Reynaldo Porchat é particularmente
digna de nota:

sAcho boa a idea, comtanto que sejam estabelecidas cla-
ramente tres restriccöeS

id') - que apenas uma diminuta parte do tribunal, urn
terço por exempbo, possa ser provida corn essaS pessoas ex-
tranhas a magistratura;

2.) - que sdrnente possam ser nomeadas pessoas que
sejani cu tenham sido notaveis professores de direito ou no-
taveis advogados, de indiscutivel probidade e independen
cia;

- que ao presidente do Estado seja dada a faculda-
de, inas Ihe nAo seja imposta a obrigacb de nomear taes
pessoas. Assim penso, porque evidenteniente produzirá
vantagem parap julgamento das causas o tomarem parte nelle
pessos abalisadas na sciencia juridica, e que, alérn do culto
do direito, tenham experirnentado, na pratica da vjda, os ef-
feltos produzidos pelas decisOes justas on injustas. Por isso
IlUiSmO que nAo tiveram a educaçao moldada pelas linhas re-
gdas e modelares que traçam a forniaçAo dos bons magistra-
dos, e porque vierani ouvindo e fazendo criticas ao inodo
de applicar o direito e de realizar a justica, é incontestavel
que levam para o seio da alta corporacâo uma certa manei-
ra de ver as cousas da sociedade por urn prisma urn pouco
dhffer . ' t ( ' I	 q hO resultata l b Cl tenhperanieblto de	 rande



convenjencia para Os debates e para as decisOes. A liberda,
de, deixada ao presidente, de noni'ar on no pessoas de fóra
do quadro da magistratura, jusiiñca Se pela necessidade de
livral-o das difficuldades que as crcurnstancjas de meio e de
momento podem muitas vezes produzir. (28)

0 Sr. Spencer Vampré, vae além; quer que se imite o
livre preceito da Constitujcao Federal... Säo impress jonantesseus argumentos:

*Si, de urn lado, a ascenso ao tribunal de justiça é o jus.
to termo de uma carreira de magistrado, por outro ]ado, in-
teressa summamente a applicaço do direito que esse tribu-
nal seja 0 mais illusti-e possivel, aiim de proferir as decisOes
mais esclarecjdas. Ora, os nlais illustres nao se encontram
fatalmente na classe dos magistrados, pois o talento, o amor
ao estudo, o sentimento de justiça não se estreitam dentro
do ambito de uma classe.

Por outro lado, nem senipre os magistrados nlais antigos
SAO os mais provectos, pois a pratica de julgar depende mais
do estudo do que da repetiçao dos factos, e mais a l) rendeurn born estudioso em unia hypothese, do que urn tardo em
milhOes de causas. Interpretar as leis é patentear os priiici-
pios juridicos nellas contidos, formar urn systema scientifi-
co, uma synthese logica dos elementos fornecidos pela letra
dos dispositivos. Em uma palavra, so os que estudam a dou-
trina podem bern interpretar as leis. E' verdade que a esse
estudo dutrinario se deve juntar a meticulosa fixaçio dos
factos. Näo basta saber a regra juridica; é preciso deci-
dir si ella se applica aos factos, e si estes se acham legal-
mente provados.

Mas o trabaiho intellectual do interprete, ou melhor do
juiz, depende de mil elementôs diversos que a carreira de
magistrado por si so no pOde dar. (29)

0 sr. Soriano de Souza, oppe-se a medida. "Si tira-
rem, pois, aos juizes inferiores a esperança, ou Ihes dimi-
nuirem a probalidade do accesso ao Tribunal, em razio da
Concorrencja major on menor de candjdatos vindos de
outras carreiras, e por ventura dispondo de meios mais effi-
cazes para, de urn salto, conquistarem as cadeiras que forem
vagando no tribunal, adeus futuro da magistratura". E accres-
centa:" Bern sei que ha apprehensöes sobre o futuro do Tri-
bunal, si nAo lhe acudirem corn o remedjo heroico de pro-
curar capacidades judiciarias tóra do quadro. . ." (30)

Dispostos, lado a ]ado, os argurnentos favoravejs e con-
trarios a innovaço, logo se verifjca o desmancho do equl-
librio em proveito dos primeiros.

A começar pelo pensamento dominante que distingue
os dois grupos. Entre nOs: o da Saluspopuil, o do in
teresse superior e absoluto da justiça. Contra nOs: o do ill.
teresse pelas esperanças dos magistrados.

Classifiquemos, por methodo, os argumentos que se 1105Oppem.
/.0 GRUP0 Djversjdade de tendencjas mentacs,

importancia da pratica de julgar; necessidades do cur-
riculo—(Joo Mendes Junior, Azevedo Marques, H.
Coelho, Whitacker, Costa Manso, Viriato, Levindo).2. 0 GRUPO—. Arrefecimento de etiii
meira instancia (Duarte de Azevedo,
Freitas, Whitacker, Soriano de S0117n
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(j/UPO—Difficuldade de conceituacào: dO
clue seja urn jurista notavel; risco de inicumbir ao
Lxecutivo o determinal-a; possibilidades de abusos:
reaço de mais urn laco de dependencia para o judi-

ciario (Viriato Mascarenhas, Levindo Lopes, Mello
Peixo, Whitacker, 1-lerculano de Freitas.

1.' GRUPO—A diversidade de tendencias, oriundas
da pratica profissional, é facto que nIo póde ser posto em
duvida, corn probidade; porque o reconhecemos é que julga-
xnos condiçAo de mais aperfeiçoada justiça dar-se ingresso na
segunda instancia, donde partem suas directrizes cardeaes,
a elementos alheios ao quadro da magistratura.

Outro facto que hosnestamente nAo póde ser contes-
tado é a existencia da presso esterilisante exercida sobre
a magistratura pelo "phantasma da jurisdicço superior". (1)
Tanto mais nefasta será quanto mais adscripta a pratica pro-
fissional.

Ora,convern que na projecçâo de taes directrizes collabore
urn espirito menos profissional. mais livre, mais huniano, que
as submetta a esphera de attraccao das aspiraçöes incon-
scientes engendradas na consciencia social.

"Aun siendo selecta la magistratura", prega o eminente
juriscorisulto de La Plata, Salvador de La Colina—"puede
couvenjr en circumstancias determinadas lievar a ella ele-meil
tos exlrãnos para inocularle nuevas Was :,flOVO Saflgse, dizia
o Coize1fieiro Nabuco) imprimirle otros rurnbos(oel9coniruste
de teinperamento, de methodo e de ce1tur' .—segundo Villaboim,
Porchat, Vanipré) dar rnas brios a so accion, 6 extirparabn-
SOS y corruptelas" (pela experiencia de vs haver padecido,Por
chat). Los jueces inferiores están siempre dispuestos a aceptar
Corno fundarnento de sus resolucones las dictadas por el
Superior en casos análogos, ya por abreviar la tarea, ya
para que sus autos no se revoquen; y una vez ascencidos,
Se encuentram con doctrinas y jurisprudencias corrientes, a
que ellos niismos han contribuido casi inconscientemente y
de igual modo suguem aplicando, sin sujetar a nuevo exame
(o terrivel regimen do ''i/ajed catum est, - .") Tal es el origen
de itifinitos fallos sin más amparo que otros anteriores,
fallos medicantes con que se obstruye los progressos de
la Ciencia. Los antiguos abogados, formados en las luchas
del foro, recompensados a medida del esfuerzo desple-
gado, adquieren por el contrario una disciplina rigurosa
de estudjo y análisis.

.No critico el ascenso. Lo quiero conibinado 6 miii-
gado con la libre eleccion; porque pienso que, puro, Con-
Vertiria la niagistratura en una petrificación daniha (32

E ja agora atinamos corn o segredo da excellencia da
IUSt:ça britannica, <<qui, en thCorie, est incapable d'altérer
One ligne on un point de la jurisprudence existente (33) e
que, ii ,,Io obstante jsto, satisfaz plenamente caux intérêts
Colflpliqués de la societe moderne (34) segundo Summer
Maine... E' que na lnglaterra, Os 3niZCS, livremente nomea-
dos pela Corôa dentre os juristas de merito, so habillissirnos
'flanejadores de ficcoes...

''Suivant une expression iiicorrecte employee quelque
'Olsies régles applicables sont devenues plus élastiques. En
r6alii6 on les a changéesi' . -Le fait est que l'ancienne règle
a	 brogée et qu' une nouvelle qui la iemplacée nouS
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écha-ppe, paree que nous n'avons pas l'habitude de rédiger
en;terniesprgds les formules hgaLs que nous tirons des pré.
cédents, de telle-sorte que nons n'apercevons pas facilenient
un-changesnent a moms qu'il ne soit violent et éclatant". (35)

Dess'arte, na tradicional Inglaterra, o direito vive scm-
pre rejuvenecido, ao contrarlo do que succede na Franca
evolucionista, onde em balde, se protesta, segundo positi-
vistai Pepin, pela reforma do "espirito" da magistratura, alli
transformada em cast-a, em vista do ''desvio por todos las-
tiinado, entre a- justiça convencional "a justiça juridic"—
e a justiça justa, segundo a expressao da sociologia". .(36)
"A desproporço que Se estabeleceu no decurso do seculo
passado, entre a mais nobre das fucicçi5es sociaes - a justiça
—e os orgams que a administram - os magistrados, - tern.
se accentuado demasiadamente para que urn cidadAo não te-
nha, hoje em dia, o dever de proclamar o escandalo" . (37)

Mas a differença de tendencias mentaes no será tAo
desastrosa, como receiam Os jurisconsultos citados. 0 pen-
dot Para a paixo, que emprestam a todos os advogados, no
tribunal será antes urn garantia de triumpho para a justica,
porque Id o advogado pleiteará, corn os ardores profissio-
naes, a sua causa santa. 0 gosto contemplativo que o pro-
fessor- e o publicista tern pelo esttido cloutrinario dos princi-
pios e das leis, fará corn que olvide os factos e suas circums-
tancias, ms dará aos debates preparatorios do julgamento
urn rythmolargo e illustre, de que se nAo deve prescindir na
orientaço dos rumos da jurisprudencia; fará corn que nelles
arfe o espirito humano, de mutaçAo em mutaço. 0 consul-
tor terá perdido o costume de ''investigar o valor probatrio
dos depoimentos instrumentos, e vistorias;"(38) comtudo o ha-
bito de opinar em especie, na conformidade dos factores que
se Ihes oflerecem, condiz optimamente corn o trabaiho da se-
gunda instancia, na qual a prova quasi sempre dispensa hives-
tigaçes, por muito esmerilhada.

Mas, acima de tudo, reparem: o tribunal de superior ins-
tancia é collectivo e nelle apenas queremos pequena parte
Para o outsider, o valor extranho. Fazemos empenho cm
que ajustiça tenhasua principal segurança nos ma
queremos apenas aperfeiçoal-a, submettendo-a ao 	 -	 t 
das outras tendencias.

Já se ye que nAo negamos iinportancia a pi-:c de
julgar:

"Tout le monde en convient et nul n'y contredit".
E si a segunda instancia fosse singular, certo preferiria-

mos, para sua composiçso, quern mais firme garantia nos
desse de a possuir. Todavia, é born lembrar corn o Sr. Spen-
cer Vampré - "que a pratica de julgar depende mais do es-
tudo do que da repetico dos factos e que mais aprende urn
born estudioso em urna hypothese, do que urn tardo em rid-
hoes de causas". (39)

2.0 Grupo 0 arrefecimento de estirnulos na prinieira ins
tancia é apenas urn euphemismo.

0 que ha é urn generoso sentimento de solidaricade
Para- corn os juizes de carreira. A vida do juiz é realmente de
sacrificio, em toda a parte. Entre n6s - e de torturas. No es-
tudo realistico que fizemos deste ponto,qnandn crn'idcr;n1S

Poi is inc - corno indubitavel que r-esultará
infecuiida a actual retur-ma da organizaço judiciaria, sem-
inelhoria de vencimentos, scm boa classificaçao de entran-
cias.

0 reniedio näo será de certo a simples esperança da pro-
moçAo ao tribunal. Para que este tivesse a efficacia que se
ihe attribue fôra mister que, feita a conta dos coefficientes
adoptados na arte do seguro de vida, preparassernos uma vaga
para cada juiz. Temos para nós, que as prornoçoes inspira-
das em moveis inconfessaveis, corn preferencia dos juizes
deltas merecedores, é muito mais desencorajadora do que a
applicaçao da nossa medida. Ellas, concordamos, 11suppri-
rueniD o estimulo do juiz da primeira instancia, o que muito
teme o conspicuo sr. Whitacker.

Convenha-se, em verdade: a medida nAo arrefece fal es-
tirnulo porque dois terços on tres quartos do tribunal ficarAo,
pelo que propomos, abertos ao mereciniento exclusivo dos
juizes da carreira.

Alias, entendemos que so é consultavel o interesse do
funccionario ate aquelle limite exacto em que coincide corn
o interesse publico, unico arbitro a decidir a questAo.

Contudo, vamos alem: sendo de urgente necessidade
o augmento do nun-iero de desembargadores, poderernos ap-
proveitar os novos claros, que fprem abertos por lei, Para
tentar a experiencia.

.\ssim,ficará calmado o sentimentalismo que As inspirarn
as luiLimas esperancas dos nossos dignos magistrados.

3. 0 Grupo - Não étAo difficil assirn conceituar 0 que
seja jursta notavel. Definir o que seja, é difficil; dizer po-
rem si 0 advogado A. o professor B., o consultor C. sao ou
flAo riotaveia, isto será facil. A opiniAo publica os conhece e
aponta. Simule-se o merito onde no haja, e ella sorrirá, jul-
gando mu definitiva a intenço do Governo. Tudo depende-
ra do maior on menor apreco que o Executivo dispense a
OP1flito que vigia seus actos.

0 risco podeser ataihado, pela lei. Dê-se a Relaco o
direito de propor em lista quintupla os nomes donde deva
sahir o nomeado. A Relaçao conhece mais as notabilidades de
flOsso inundo juridico do que o merecirnento dos juizes em
que deve votar. Tern mais elenientos para conhecer. 0 5Y5
tema é quasi o da cooptaço, ideal si nAo fôra o perigo da
forrnaç30 do Estado magistratura dentro do Estado, organis-
mo Politico.

Quanto a possibilidade de abusos, nada diremos. Tanto
faz entrar na RelacAo urn jurista mediocre, como urn juiz
mediocre.

Nem pot metier dois terços de juizes de falso merito no
Tribunal e urn terco de ficticios juristas notaveis, o abuso
dexari de ser sempre 0 abuso.

o laco de dependencia- a maior é creaçao literaria.- Já
no s pronunciárnos sobre o assunipto. 0 jurista pode, por ser
amigo do Presidente ede seus Secretarios, julgar, no Tribu-
nal sob o prisma da conveniencia destes, exactamente corno
acontece corn os juizes. Nao entrarAo em jogo os dois Pode-
res, nias apenas a consideraçao pessoal. Ora, os amigos pas-
Sam;o que fica é ø Poder Executivo cern face deste o ludiciario
e tc	 --	 -- ---.-	 ---	 -	 .	 -
b.
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cia profissional do advogado, r	  c ; 6) diario da critica e da irreverencia, 	 es para a oPposiço.
No haverá juristas realincate notaveis que acceitem a

nomeaçao porque seus ganhos säo sempre maiores do que os
vencimentos dos desembargadores. Eis mais uma boa razo
para que os vencimentos sejam augmentados... Ha aqui urn
exaggero evidente. Os juristas notaveis neni sempre tern
aptitho para ganhar dinheiro e quando a tenham não levam
sua ganancia a ponto de recusar serviços a causa publica.
0 homem de intellecto estinia em niuito mais do que o di-
nheiro as honras, o conforto artistico da civilisecao, somente
possivel nas capitaes, e a satisfaço de exigencias altruisticas.
SAo bent communs os exernplos de advogodos prestiogosos
abandonando bancas rendosas para trabaiharern para o Esta-
do, nos gabinetes de consultas, no fOro, na politica. Devemos
contar urn pouco mais corn a belleza da alma humana. Além
de tudo, depois dos muitos ganhos, quando no mais nos
acabrunham as cogitaçOes de ordem peduniaria, expontanea-
mente nos devotamos a fins altruistjcos.

Pedro Lessa, cuja mentalidade vi gorosa tanto dilatou os
horizontes da justiça federal, por certo, como advogado teria
ganho cern vezes mais do que Ihe pagou a Naço, que nun-
Ca mais resgatará a sua divda de gratidao ppra corn sua
memorja imarcessjvel.

DisseraW Os nossos Oppositores: cNo se argumente,
porém, corn excepcoes (40) Porque no, si é corn Os juris-
tas de excepco que querenlos contar ?

Agora, o derradeiro aspecto: Será constitucional a emen-
da quevamos propor? Parece indubitavel. Applicado ome-
thodo que ja preconisámos, o qua se infere da Constituiçao
é que ella sO perio lila a remoco do juiz de direito, quandoeste o não requeira, em eirtade de accesso on de manifesfa
conveniencia etc. (41). Combinaiidose este dispositivo corn o
do art. OO, que transfere para a lei especial de organisaço
judiciaria regular co casos de accesso torna-se meridfna-
mente claro que a Constituicjo no ernbarga a niedida.

'Ubi lex voluit, expressit; uhi non expressit noluib.
Corn effeifo, discutjndo e votando ao niesmo tempo Ll,iie

Os de S. Paulo, os nossos consfituintes nao fizeram deste as-
sumpto materja constitucjonal Elles proprios, quando Con.
feccionaram a lei n. 18, incluiram na proposta, segnnTh V1
mos, a medida que pleiteamos. 0 elemento histork
passo, corrobora a interpretacn actn'!

A emenda virá na segunda ni

0
Depois do Tribunal da Relaai,,pk	 Irc	 jna	 raa justiça d ye!, é força que trateinos do jury, sobre que gy-ra a justiça Criminal.
E' realmente extranho que a aita funcco social do jury

venha passando fugitiva através das cogitaçoes dos nossos
estadistas. Quando recordamos que, a justica criminals
em todos os tempos tern sido 0 systema nervoso central doPoder Judiciario, mesmo antes da diversifj caco moderna dospoderes soberanos, no sabernr ci	 elrsiiit-,
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0 1 . derribon seus reis, confertU
aos consules a plenitude da jurisdiccäo civil; maiS, pas plus
que le peuple d' Athènes, celui de Rome ne voulut se des-
saisir de la prerogative qu'il placait au-dessus de toutes les
autres comme la plus grave, et signe même de l'autorite su-
prêrnc; la justice crirninelle. (42) As delegaces para o exer-
Cicio desse privilegio supremo erain sempre especiaeS e corn
recurso para a assembléa popular. E o imperivm merun', a
saber, o direito de morte e de espancaniento sobre o cidado
romano, jarnais foi delegado a magistrado algum. Sómente
sobre as naçOcs vencidas e avassaladas, permittia-se, por de-
legaço, parce qu'il était aux yeux du conquérant, non seu-
lenient l'exercice, mais la marque meme de sa suprematie).

(43) 0 direito de condernnacäo a morte era 0 unico
que arfebatava aos povos vencidos, aos quaes deixava o
goso de suas proprias leis. E nem foi por outro notivo que
os Judeus levarani Jesus a Pilatos, dizendo-Ihe: - Nobis non

licet inlerficere quemqua?n>. (43 his)
Nalnglateria, onde anfagonicanlente do que houve na

Franca, como foi notado por Au gusto Conte, os barOes feu-
daes apoiaram-se na plebe para enfrentar os reis, a justica
criminal resurge em todo o esplendor de sun preexcellenCia,
concebendo o jury corn suns bases ainda triumpliantes.

Quando, apurada pelo grande jury a procedencia da ac-
cusaço, o Juiz, funccionario do Re!, ainda nos albores da
nova era, perguntava ao indigitado, por quern desejava set
lulgado, elle respondia: by God and my coi'ntry. (44)

E, escreve corn orgulho J . L. De Lome, em 1784, na
eriçada graphia daquella epocha:—The consequence of this
Institution is, that no Man in England ever meets the Mau of
whom lie may say—That Man has a power to decide on my
death or life (45) Nem o rei.

E De Lolme accrescenta:—If we could for a moment for-
get the advantages of that Institution, we ougat at least to
admire the ingenuity of it. (46)

Entre nós, ao tempo do lmperio, era ella urn dos desve
lOS rnais consfantes dos homens publicos. Claniava Nabu
CO de Araujo, em 1854, diirante a defesa de sua reforma:

Vanios bern, senhores? Vamos hem siesta terra onde
cerca de 800 de se'is habitantes sto todos os dias immolados
palo liunhal do assassino? Estanios bem, senhores? Entre-
tanto as resistencias se mulfiplicam contra a autoridade po-
parte de amigos e inimigos. Estamos bern, e as absolvir
ces so quasi na razão de dois tercos dos crimes commet-
tidos. .. Esse quadro sanguinolentO que nos offerece a esta-
l iSti c a criminal no pode ser nos indifferentes. On deveis
adoptar o remedjo que o governo vos propbe, on sois obri-
gados por vosso patriotisnio a procurar urn nielo satisfacto-
rio €IiI substituiço destes rneios propostos. NAo vos é pos-
Sivel cerrar os olhos a este quadro melancolico que vos apre-
Sento,, -. (47)

F era por essa cave que Se afinavam os mais hellos de-
bate, daquella edade de ouro.

Concordenios: o quadro no mudou. So pelo conheci-
10 Phenonieno de intoxicaço produzid a pelas abstracOeS
lUridicas se ha de explicar esse desinteresse pelo gravissimo
as1, :1 defesa social contra o delicto, que transparece na
ekE	 da refornia judiciaria que estamos estudando.
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Para a sociedade em geral, importa muito que aperfei-
çoemos osorgams da nossa jurisdicco civel, mas importa mui-
to mais que aperfeicoemos o jury, porque a elle cabe a no-
tabilissima funcço de preserval-a contra os tentaculos ter-
riveis do crime, de assegurar-Ihe a confiança na acço tutellar
da autoridade, a sombra qua] Se expanda o seu trabaiho mul-
tiforne e fecundo.

ou no, o jury urn dos elemento do Poder Judiciario?
Pelo menos isto,quando näo a mais expressiva manifesta-

ço de tal Poder, por forca da osmose que o vincdla a sobe-
rania popular. A Constituico expressaniente o enumera
entre os elementos de composiço do Judiciario. 0 que es-
sa indiferença prova, de modo cabal, é que ha niuito de
theorismo, Para no dizer de pharisaisiiio,nesses melindres dos
cruzados irrequietos da sua iridependencia, porque nem pen-
Sam em defendel ..a onde ella é tnais sacrificada; nos domi!'-
os da justiça criminal.

As transigencias do magistrado, na esphera da justica
civel, em regra nAo repercutem; nAo produzem abalos J1Q

meio social. Os actos de prepotencia perseguidora ou de
apadrjnhamento condemnavel, tao frequentes entre nds, em
razAo da inefficacja das leis actuaes, escandalizarn e abateni
as resistencias moraes das communjdades que a elles assisteni.

Quem ignora que ainda hoje alguns pliticos, por de-
traz da blidagem do apoio offical, folgam em medir a ex-
tensao do proprio prestigio, senâo avigoral-o, na manipula-
çao de condemnacoes e absolviçoes arrancadas ou escamo-
teadas ao tribunal do jury?

Iiaverá maior iniquidade do que deturpar em proveito
proprio, nao raro por simples capricho vaidoso, a mais su-
blime prerogativa de que senipre foram zelosos os povos de
mais alta civilizaçao, no passado?

Detenhamo.nos mais longaniente sobre este grave aspe-
cto da actividade judiciaria.

II --Tambem nós nao temos interesse em discorrer sobre a
conveniencia ou inconvenjencia do jury. Antes do estudo
feito, eramos indissjmuladamente contrarios a esta institui-
çao. Sentenciavanjos de nds para nós: eis urn anachronjs-
mo; urn umalaugurato ricorso delle eta barbariche (48). E
raciocjnavamos: muito boa sera para quem a concebeu: 0
povo inglez, por ter a mais clarividente das consciencias
collectivas conhecidas. Os golpes contra ella desferidos pe-
los modernos penologos, em especial, Os de Garofalo e de
Fern, pareciarn-nos exterrnjnantes.

Fieis a nossa disciplina costumada, resolvenios subrnetter
a urn esforço de revisAn o processo em virtude do qual Sc
estygmatizava o jury. Algurnas reflexOes e observaçoes
pessoaes, mudaram radkatrnente a nossa opiniao. Confes-
samos que o caracter dernocratjco da instituiçao n5o pode
figurar entre seus motivos existenciaes, pelo menos no
campo da civilizaçao occidental. Con-to instituiçao de juris-
dicço civel, sini; poderia tiral-o das modernas tendencias so-
cialisticas... Gostarianios de estudar este ponto, de passa-
gem pela Inglaterra, Para observar de visu a lenta crystal1-zaçao de suas ficcoeg juridicas, banhadas no explendidu
lume do seu ttrabalhismo,, calmo, evolucionitta.

E si assim é, de urn modo geral, de urn modo particu-
lar dentro do nosso regimen, 0 jury, corn o caracter de ins-
tituiçao dernocratica, 6 urn paradoxo, porque as jurisdicçOcs
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manejadas pelo nosso poder judiciario togado, sAo tainbeiii
e'anadas da Constituiçao, forma tangivel da soberania p0-
par, autofixando-se no espaço e no tempo.

Para nós o jury deve ser mantido e ha de sen masrttdo
tHvez portodo o sempre, porque é urn tribunal de conscien-
cia. de impulsos intimos e secretes, ja diriarnos dc graca,
corno mysticos, onde a pretenciosidade scientifica dos legis-
t-is e penologos terá sempre urn elemento de cornpensacao,
Cie realidade real, de humanidade.

Si da decisao do jury, absolvendo ou condeninando, nao
participou intluencia alguma deliberadamente viciadora, tal
veiedictmm será senipre a expressao dos relativismos do-nieio
rnral que o recebe. Nao haverá pois abalos nocivos. E
isto é que é scientificamente justo: ser o cidadão julgado
deritro do ambiente que tornou possivel avictoriado impeto
de delinquir, primeiramente sobre si mesmo, e depois, corn
Sell concurso, sobre os iniperativos da lei.

A imperfeiçao d uma deficiencia congenita di huma-
nidade. Ora, so nurn regimen de absoluta certeza, certeza
e'<perimental, a defesa social contra o delicto poderia pre-
scndir desse principio de rectificacAo instinctiva, dessa fa-
dul1lade <<d'operer une large irividunction de la peine, (49)
que para nds compOem o motivo existencial do jury, emface
do pensarnento moderno.

So de muito peso estas palavras de Chaves e -Castro:
c... erubora a lei penal determine e espjcifique corn

p recisäo e clareza os elen-ientos constitutivos do crime e as
crcurnstancias que influam em sua aggravacao on attenua-
co, nunca prevenird as mil hypotheses de differentes graus
de criminalidade do delinquente; e esta inflexibilidade da lei
() poderd ser temperada pelo jury... (50)

Está, pois, nitidarnente definido o objectivo da reforma
do jury; assegurar, por prudentes medidas legislativas, 0
e'ercicio mais incorruptivel que nos for dado prever, da -fun-
c -io social de julgar, condicionada pelo meio.

Tal objectivo leva-nos ao estudo das -reformas i-n-
dispensaveis a instituicao, algumas das quaes exhonbitam do
ctuo privado da organizacAo, judic aria abrangendo o do
pr c - so criminal.

(iizemos ao de leve, o piano dessa interpenetraco

!II.—Barbalbo, discorrendo sobe o jury, reporta-se em
a seguinte apreciacao, flagrante de verdade:

<Mostra a expeniencia que as increpaces feitas ao jury
so motivadas antes pelas faltas da policia, do ministerio pu-

co, da propria justica togada, do que -pela ignorancia e
riiixidao dos juizespopulares. 0 mao preparo -dos pro-

SOS é em geral a causa principal das absolvicOes do jury:
policia procede corn ireoca e ielaxaçao nos inquertos, os

H zes e proniotores prepai am mal os summarios de culpa, os
d pronuncia julgam precipitadamente; mas con-to o jury é

tieni dd a sentenca final, é quem paga tudo e soffre todas
a-i consequencias das culpas alheias. E Barbaiho accrescen-
t- :—cExercernos outr'ora o cargo de promotor publico -(i-n.
irino) na comarca de Recife, e confirniamos, pelo que vimos,

me fica dito'.	 (51)
0 calmente a escassez de provas é a causa maiseom-

-	 das absoJ.viçes pelo jury. 0 cunioso -phenome-no do
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poder modificativo do habito protisioa! tut €laqii uais uma
prova as auctoridades policiaes, sernpre doiiiinadas pelo
formulario, que trazem na rno ou de cór, preoccuparn.se de
preferencja coin preparar as bases da denuncia; o prornotor,
a sua vez, ora por ausencja de iniciafiva, ora receioso das
retiifccaçOes da segunda instaiicia, limita-se a buscar urn
molde de capituiaçao do crime, corn o artificialissimo jogo das
aggravantes já previsto, aiim de orientar o summarjo; o juiz
summariante, tambern retido nas maihas do mesmo e diabo-
lico espirito profissional, nio se interessa pelo esclarecjrnen.
to da verdade toda, mas apenas daquella que dará supporte
a pronuncia, e reperguntara as testemunhas particularmente
impressionando-se por aquefle aspecto da prova, que interessa
•ao juiz da pronuncia, foldado pela habilidade do advogado.
0 promotor, nesse passo, terá especialmente em vista a defe-
sa das aggravantes de que necessita para o Jibello.

E assim chega a prova ao jury, por vezes inteirarnente
revessa a verdade geralmente conhecida; on ento muito de-
bil para resistir ao d-bate, em coinpieta desproporçao corn as
penas maxirnas dos libellos. 0 fracasso é inevitavel,

Contestaräo todos : .Puro exaggero. No é assim que
agimos. E estaräo sendo sinceros, porque sempre nos illu-
dimos corn o determjnjsmo do subconscjente sulcado pelos
nossos habitos.	 *

Mas, na phase do julgamento surge urn outro defeito de
pratica: atcomplicaçao dos quesitos.

E' perfeitamente absurdo o modo , em yoga, de se provo-
car o pronunciarnento do jury. Em certos casos o jurado des-
anima esfaifado pelo cipoal dos quesitos. Si troca uma pa.

• Javra do ritual santo, valendo-se de urn synonymo, ha de vol-
tar a sala secreta para eniendal-a.

• Ao in véz de se questionar simplesmente: Fulano C01fl

metteu o crime de que é accusado? Fel-o de surpreza ? Pro
curou melhores armas para fazel-o ? Fel-o sem rnotivo has-
tante? Escolheu logar deserto para agir? Emfini, corn a
simplicidade de linguagern e da maneira vulgar, questiona-
se corn a terminologia hermetica do Codigo, que costurna que-
brar a cabeça ate dos mestres...

Veja-se a antithese: na Inglaterra, paiz de origem do
jury, o conseiho apenas terá que dizer: guilt, not guilt; en-
tre nds, onde soffre os azares de urna delicada aclirnatacAO,
—o conselho deve responder a quesitos de alta indagacao,
puramente juridicos, sobre as circunistancias de facto. Espe-
ramos que este clelicado e grave defeito encontre remedio no
anteprojecto do Codigo do Processo Criminal, entregUe a
invejavel capacidade do desembargador Raphael MagalheS.

0 costume imposto ao Ministerio Publico de senlpre
dispor as cousas para elevar ao maximo possivel a pefla,
muito Concorre para o desvaiiniento da sua actuaçAo. Deixa
de ser elie o defensor leal da ordern e da lei, para Se inVeS
tir do archaico e antipathico caracter de €accusador' perse
guidor. Nesse piano, rapidarnente esfumado, muitas refor
mas uteis so poSsiveis e Urgentes.

Ora hem, ate aqui temos consjderado 0 assumpto sern at-
• tencao para organizaço intima do jury, apenas sob o pris

Ma dos factores extranhos que concorrem nas suas deciseS.
Estudemol-o, pois. corn demora, dentro do nosso cafliPO.

Ftijndo denos air i (r; i r il l nq	 m,	 j n::rieiil
--aa e

299

de outrOs, linpratiCavuis deritro do nosso presente systema
constitUcio al c penal.

IV Para assegurar o exerciciO maiS perfeito e possivel
da alta funcço do jury, é indispenSanel

A_Concentral-o nas sédes das coniarCaS, onde ii-
que menos exposto as influencias corruptoraS de toda
a sorte a que está sujeito;

B—Elevar o nivel intellectual e acirna de tudo-
moral, dos elementos que entrain em sua composicAo

C—Tornar urna realidade o escrutinio secreto no
acto do julgarnento;

D—Fixar mais intelligenternente os lirnites de sna
al c ada;

F --- Dar novo cunho aos recurSos.

A—L' 1S3- 1 , 'dutro Nabuco de Araujo, sempre
inspirado na realidade que o rodeava, assirn defendia a con-
veniencia de afastar 0 jury dos pequenos nucleos de popu-
lacao

Eu já vos disse que urn dos instrurnentoS corn que os p0-

tentados I aziam proselytismo contra a justica e contra a autori-
dade era o jury. Certamente que a concentracAo do jury é urn
remedio neste sentido muito poderoso... Convern saI,ar o jury,
e para sa!val-o importa concentrai-o nos logareS mais populo-
SOS onde ha concorrencia e o contraste de diversos interesses
e influencias, onde a opinio se fax sentir mais, onde os jura-
dos tern mais garantia e liberdade. Para saivar 0 jury é ne-
cessarlo retiral-o dos logarejos aonde die no póde ser se-
naoa expansAo da vinganca e do patronato, 0 instrumentO
das influencias anti-sociaes, e onde Os jurados, por seu pequeflO
numero, sâo juizes certos... (52)

Eis urna synthese elegante de verdades formidavelS.
Eu urna eloquente censura que o passado nos lança, yin-

gando-se de nós por haverrnos desdenhado seus thesoUros
de experiencia... Errarani os constituintes de 1903, é me-
quivoco caracterjzando o termo, que restabeleceram, exacta-
mente cm o conselho de jurados. NA0 somos infensos a
existeneja de termos, mas fôra para desejar que o jury COn-
'Uasse corno prerogativa das cabecas de comarca.

Accusado pelos liberaes de querer annullar o jury, Na-
UUCO de Araujo, precisa corn inais vehemenCia o seu pen-
Samento

• Mas qual e o liberal que, tendo consciencia de seus
rInclptos, póde querer que a honra, a liberdade e a vidu
o cidado estejam a mercê das influenciaS perniciosaS dos

P equenos logares? Ao contrario, o princiPio liberal, o princi-
Plo generoso, e que o jury para bern cumprir a sua rnissAo
seja Collocado entre as grandes populacOeS, ahi onde os jui-
es podern ser incertos. As condicOes essenCiaes do jury é
Ue OS l uizes sejam incertos e tenhani liberdade: e que liber-
ade tern esses pobres juriidos do interior do paiz? Corno

Podem ser incertos os jurados, aonde o numero delles é pe-
lflO, aonde são senipre os mesmos e conhecidos? 0 prin-

Ci P i o 	 e generoso e que o jury seja charnado para os
1001, ares	 1, ile l i q cniicnrcO de influenciaS e interesses, para
qu5 fib	 •	 •	 -	 ••-,
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e da aldeia; o principio liberal e generoso é que o jury
funecione nos logares em que a opiniao publca se póde fazersentir, aonde a '  moral seja correctjvo contra as opj.
niOes e o patronato, da aldeia. (53)

A' parte a pequena dose de eniphase que o rnesrno debate
reclama do orador, tenios nas linhas que ahi ficam, 

rep roduzi.das, corn o intujto de se Ihes dar o cunho das cousas m
o dernas,uma coca josa affirmaco de factos que dão que peasar. Si

nos permittisse a Constituicao, con centrarianjos o jury has
sédes de comarcas. Valha-nos a esperança de que ulna re-
forma da lei basica ouça esses clamores que yew écoando
desde o Irnperio. Sirva nos a liço, ao mencs, de irlcentjvo
para mats severalnente exigirmos dos cidacios quc ho de
formar o jury aquellas garantjas moraes que neutraljzem as
nf1uencjas corruptoras dos pequenos rneios.

B—Corn elietto: a principal das reformas de que caice
o jury 6 a do seu pessoal. Neste terreno nSo ha nern 

SOII-bra de controversia: ia accordo pleno de todas as correntes
e de todos os juristas e publicistas.

cO que nós desejawos, repetjremos corn o dr. Mendes
cia Cunha Azevedo, citado pelo insigne Joo Barbaiho, que
o galardôa corn o titulo de f9loria da magisti-atura nacio-nal, — Ce que o pessoal do jury e a forma Prescripta para
compor a junta revisora, sejarn organizados corn tal cr-
cumspecco e precauc6es taes que 56 possani ser jurados os
cidadodjgnos da confianca publica; que as condices de
aptjdo para juiz de facto sejani fixadas no em terrnos e-
raes, mas de urna nlaneira precisa, difticil de se illudir rnr
falsas inforrnaçoes ou mentirosas conjecturas; que sejani
rados das classes mais intelligentes e mais prestirnosas 1r
seus habitos e genero de vida',... (54)

0 prograrnrna está, pois, claramente definjdo: come-e-
mos por elevar o censo do jury.

cA e1evaco do censo na Inglaferra,, escreveu o "r.
Enéas 0alvo— €foi adoptada para tornar possjvel a coil-
posiçAo do jury corn ias nicihores cidados: porque, po.
näo podernos, iniitando esse paiz, qne é o berço da institui-
cäo, empregar Os rnesrnos esforços, exigir rigorosas concii
ces, de ruodo a se poder contar corn uma corporacao de
jurados mais escoihidos?

Si a const jfujco não prohibe o censo, e tanto assini
que o creou a Iegislaço ordinaria, porque nAo eleval-o ate
que Se possa attingir o almejado escopo? (55)

Fixemos, a segujr, por cmanejra precisa, difficil de sei
i1ludida, os requisitos a serein preenchidos pelo cidadao
que deve ser qualificado jurado.

Por dons modos o faremos, corn exito; clararnente cnn-
merando as qualidades que o jurado pode ter e 

Os defeitoque no pode ter.
0 dec. n. 16.273, de 1923, que reorganison a justica lo-

cal do Districto Federal no sea art. 9, a exemplo do que su
fez na Italia, (dec. de 1.° de dezembrode 1899) estabejece:

cArt. 9— Faro parte da lista de jurados, de preferen-
cia; a) ex-senadores, ex-depufados on ex-infendentes munici-
paes; b) advogados; c) professores das Universjdades facul-
dades e institutos de ensino superior, de ensirio secundarjo
oupriniario, federal on municipal, d) diplornados Por qual-
quer instituto de ensino Superior ou secundarjo; e) funccjo-
narios publicos civis e mulitares, estes quando das classes an-

cientifiCaS on litterariaS g) dire-

ctci c red ccorc de oriiaes diarios, ou de periodicoS h)
directOles ou presidentes de bancos ou estabeleciflientoS ban-
carios, autorizadoS a funccionar i) directores e membroS do
conscfl') fiscal de sociedades anonyrnaS ou de estabeleCiflien
tos fabris; j) operarios technicos e artifices; k) meuibroS di-
rectorcs de associaces ou sociedades de classe, commercial,
industrial on operaria' (56)

Para logo se evidencia que tal systema de seleccO nO
é praticavel entre nós; ser-nos-ia difficil, para no dizer mm-
possiel. encontrar na rnaioria de nossos terinos os cidados
que pudesseni ser preferidos.

Tentenios a selecco pelo simples apurO dos requisitOS e
aperto dos motivos de exclusO.

EP os requisitos que, ao nosso vêr devem ser attendidOs
na quaIificaco de urn jurado:

1 .° Sec cidathto brasileiro, nos ternios da lei eleitotal
2. Ter a edade minima de trinta atinos e a maxima

de sessenta;
3. Saber ler e escrever correntemetlte
4 1 Ter urna renda annual pelo inenos de 4:000$000;

.° Ser contribuinte quite dos cofres publicos
- Ser reconhecidafllente de born senso, probidade e

bon costumes.
1.	 E' logico: o direito de julgar da honra e da Iiber-

dade do cidadão mnfligindo penas, e ama emanacO imrne-
diata da soberania nacional, pelo que so deve ser concedido
a brasileiros, aos quaes a lei faculte o direito de votar.

2.° A edade é, scm cluvida, urna das condicöeS de major
preponderancia na formacAo volitiva da conducta hurnana.
Nella se abrangern: o desenvolvimeflto physiolOgiCo do Ce-
rebro e, consequentenlente, da sua actividade psychica a ex-
periencia da vida; a integracAO do jndjvjduO na plenitude de
seus deveres especificos e sociaes.

Salvo os casos excepcionaes, urn rapaz de vinte e urn an-
nos ntiO tern ainda a madureza de juizo sufficiente para exer-
cer os delicados encargos do jury. Depois dos trinta annos
e que o cidado estará na posse plena e definitva das suas
responsabilidades para.corn o corpo collectivo em que ope-
ra, já de farnilia constituida e de econornia separada, 

cmlii,
apto para medir o alcance dos abalos produzidoS pelo deli-
cto e conipenetrar-Se do papel repressivo que, em defesa da
sociedade, ha de assumir no tribunal. Para ser adrnittidO a
julgar no dicasterion tribunal popular da AthenaS classica, o
homem deveria ter a edade que adoptáfliOS. (57) Moderna-
mente, ella e, por igual, exigida na Franca e na 1-lespanha, e
ia o foi na Italia, anteriorniente a lei de 1889, que a baixoU
a 25 annos, muito provavelniente porque o systerna 'das pre-
ferencias, estabelecidO em favor de hornens letrados, a torna-
vain dispensavel ate certo ponto.	 -

3.°) 0 de saber Iêr e escrever já, actualniente, estã corn-

prehendido nas qualidades do eleitor; mas nós pensamoS que
o jurado deve saber ler e escrever a lingua vernacula no
correctamente. (58) conlo quer a lei bahiana, mas correniemelz-

/c, pois de outro modo ao cidado será difficil, ou mesmo
impossivel, o desenipenhO de suas funcOes judiciarias. Co.
iiio poderá cue conferir, nos autos, pontos de duvida, se no
tiver o habito da leitura prompta, da leitura quasi por jut-ui
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ço, a que nos obriga a apressada e profissionalmenje des.
manchada calligraphia dos escrives do crime ? Como 

pode.rá dar as palavras da lei e dos quesitos o valor que realmen.te teem?
Dernais, o homem que sabe lêr e escrever correiltemenje ,aftingiu, por força, urn d eserivolvimento mental superior ao da.

quelle que sórnente o saiba Para as estrictas Ilecessjdades do
alistamento eleitoral.

4.0) 
0 criterio da renda é tambem da major i mportan.

cia, como ja vimos. Todos quantos versam este assumpto
Ih'o conferem.

Vem da lnfancia do jury: ca landed income of tenpounds by the year. (59). Uma renda territorial de dez libras
poranno, exigia-se Para o jurado, ao tempo em que nascia
o jury. Era mesmo o unico requisito a satisfazer pelo juradode sentença porque o Grand Jttry, o de accusaçao, deveriaserf ormado of the most considerable persons in the Cowily,(60).

Ultimamente, na Inglaterra a renda territorial continua
a ser a mesma de dez libras, ou será de vinte quando prove-
nha de feudo, mas completa-se coin a exigencia do pagamen.
to da taxa dos pobres, que so pOde ser feito por quem 

0seja..
Na Italia, a me renovadora dos institutos penaes, o cri

terio da renda é variavel; aos cidados que vivam de venci
mentos,..quer de origern publica, quer particular, exige-se de
modo certo, pelo menos a renda annual de 3.000 liras; e aos
que vivem por conta propria exigem a que se ha de reflectir
no pagamento de impostos, pelo nienos de 3(0 liras, nas corn-
munas de 100.000 habitantes, de 200 nas de 50.000, e de 100
nas demais. (61)

0 dec. federal de n. 16.273, citado, dispe: Art. 8, §3.°
Ter o rendimento annual, minimo, de 4:800$000, dispensada
a prova dessa renda aos que exercerem, effectjvaiiiezjte, as
profissOes Iiberaes. (62)

Tomadas em conta as differenças cambiaes, o minimo de
4:000$000 por nós proposto é mais ou menos o mesnio esta-
belecido na lei imperial de 3 de dezembro e sen Regulamen-
to de 31 de janeiro de 1842, que, nos temmos da cidade do
Rio de Janeiro, Bahia, Recife e S. Luiz do Maranhff estabe-
lecia fosse exigida, Para ser jurado, a renda de 400$000 e nas
das outras cidades do lrnperio, a de 300$000. (63)

Ora, o cambio por esse tempo andava nas visinhancas
do par, e note-se, era esse o rendimento exigido quando pro-
venjente de bens de raiz ou emprego publico, pois quail,
do provenjente de commercio e industria deveria ser do de-
cuplo (!) Segundo lemos em Cunha Salles. (64)4.1 Em 1903, no decurso da discussao havida em tome do
projecto de reforma da organisaço judiciarja, que se conver-
teu na jei n.375, o entho brilihante deputado Mello Vjanna pro-
poz, ernemenda,que defendeu corn o costumado successo,fosse
tat equisito adoptado na lei (65). Levantouse grande celeu-
ma no sejo da Camara os politicos romanfjcos claniarain,
pela voz de Brando Fitho: c Qualquer que seja a doutrirla
que V. Excia. sustente, a emenda attenta sempre ccntra a eS-
sencia da bella instituiçao do jury. (66). E' claro que fol
impossjvel convencer da excellencja da emenda os enaniOra
dos da bellas instituiçio. porque o rac(ocinc) andoti q U1Sie1pre 1
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A ernenda cahiu Mas hoje, que a belleza do jury mu
dou de aspucto, que outros so os seus motivos existenciaeS, é
bern que seja approvada. 0 viejo de inconstitucionalidade,
de que foi intempestiva e tempestuosamente arguida, nAo
póde prevalecer em face dos argumentos fulminantes do de-
putado Mello Vianna.

De nossa parte, apenas diremos: o cidadAo que deve
julgar seu siniilhante, inspirado no principio da defesa social,
necessita estar lucidamente compenetrado dos deveres impos-
tos pela vida em collectividade e o facto de concorrer, gem
faiha, Para 0 custeio dos services publicos é uma das bbas
provas de que elIe o está.

5.1) - 0 ultimo dos requisitos dispensa justificaco.
Nossa major pena é que elle nAo possa satisfazer aquella

saba condiçAo de ser definido por ,rnaneira precisa, difficil
de ser il1udida.

Sublinhe-se: pelo projecto e bastante que o cidado não
seja falto de born senso e integridade Para ser jurado; pelo
que propornos eUe deverá ser de recojihecido born senso, de
reconhecida probidade, de reconhecidos bons costumes. Mn-
darnos sensivelmente o criterio da interpretacào.

Mas, Para que esse conjuncto de medidas tendentes a
alcar o nivel moral e intellectual do jury, produza os dese-
jados effeitos, e urgente dat-se, parallelamente, ao encargo
de ser jurado, o merecido realce, nobilitando-o de tat modo
que o set jurado constitua uma ambiçAo Para o homm que
completa as exigencias da lei ; que o ter servido no jury Va-
Iha por urn f1oro de orguiho Para aquelle que a edade apo-
sentou.

Que fazer Para tornar querido pelos hornens de bern, de
independeucia, de consciencia incorruptivel, de cada termo,
o to detestado serviço do jury?

major ou menor rigor na selecco per nós autorizada
tera muita influencia no sentido indicado, pois o que está
ao alcance de todos pouco interessará aos que tern conscien-
cia da superioridade propria

0 que, porém, suppomos da major efficacia, e tambem
da major justica, é cingir o jurado de honras e prerogativas
compativeis corn a essencia do regimen.

A necessidade de estimulo não existe so Para 0 jUIZ
togado: todo hosnem a sente. Sem duvida urn dos erros pa-
tentes, alias explicavel, logico, nascido dos exaltarnentos reac-
cionrrios dos fundadores da Republica, foi o da suppresso
das condecoraçOes e honramias, de que se valia o Imperio.
A PSvchologia, soi disant experimental, convence-nos, corn
ser iedade, de que e insupprivel o concurso da vaidade, como
motor seemeto da conducta huinana.

Reporterno-nos, de novo, aos sabios ensinanientos do
lnclyto Dr. Mendes da Cunha e Azevedo, transcriptos pelo
Sell emulo Bambaiho.

'0 que nds desejamos é que os serviçOS feitos no jury,
COin prornptidAo e por urn certo tempo, cabalmente prova-
'LOS, selarn urn titulo as reconipensas publicas; que mesmo se
"es coiicedam (aos jurados) isernpçöes de certa ordern ou

illOderadas concessOes, sem prejuizo da egualdade constitu-
Cional dos cjdadtos brasileiros; que Os jumados, finalmente,

estes meios, que seduzern o amor propriO sem os perigos
ni nonctren da iniportancia e subliniidade
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nhecimento dos homens: cQuem estuj 	 teiios do
coraço humano nAo vacilla urn so ap ,Oorc a iicessj.
dade de anirnar ainda o mais Ievado patriotisno corn me.
didas que honrem o cargo e distingarn o serviço. (67).

Sob o dominjo desse pensawento, propomos que a leideclare cde b enernerencia, o serviço de jury; que a cada
Jurado se expeça urn certjfjeado de que se acha incluido na
lista geral; que durante as reuniöes do jury nenliuiii possa
ser preso, salvo o caso de flagrante; que contra elle Se no
possa decretar a prisAo preventiva; e, finaimente, que antesde condemnaçao, ]he seja conferjda a regalia de prisão em
sala especial.

Estarnos certos que esses privilegios concedidos ao ju.
rado não em razäo de sua pessôa, mas de sua investidura
de juiz popular, são d'aquelles que no affectam a essencia
do regimen.

Dir-sed: isto dará lugar a abusos. Dará. Que institui-
ço, que lei ha ahi da qualse não tenha abusado? 0 essen-
cial é indagar si os abusos não serão fartamente compensa-
dos por felizes effeitos; e quanto a prisão em sala especial,
o abuso já existe e corn vexame Para os homens de bern
que se não acoiham a sonibra de protecçOes illicitas.

A seduccão d'aquellas regalias fará corn que haja mais
cuidado na formaçao das listas parciaes e levará a Junta de
Revisão a zelar, corn majs escrupulo, pela cornposico da
lista gerI. A näo inclusão, on exclusao, oriunda das pre-
vencoes pessoaes on politicas, será rernediada pelo recurso
Para a segunda instancia. 0 cidadao digno saberá defender
o seu privilegio de ser jurado.

Estarernos illudidos? Descubra-o a Camara.
C —Seria ocioso discori-er sobre o que sigriilica 0 sigillo

do voto, Para a instituicao do jury. 0 que exactaerite, im
porta e tornal-o uma realjdade no j	

rn
ury rnineiro.

Dxfficjl problenia!
A sala secreta esconde ao publico o voto proferido pelo

Jurado, mas não o esconde aos dernais companheiros do
conselho. A lei deterrnjna que a votaão na sala secreta,
seja por escrutinjo tanibem secreto, mas a lei é quasi senipre
V101ada. Talvez que o simples selecejonamento do pessoal
do Jury e a opportuna e formal advertencia do Presidente do
Tribunal bastem Para fazer respeitada a exigencia da el; to-davia, se ericonfrassemos uma providencja que meihor asSe
gure tal resultado seria optimo. Confessanjos realmente que
a não achamos.

Qual será o movel responsavel por esse desvio do jury?
Trata-se apenas de urn vicjo de educaçAo ? lresurn1moS
que não. pensanios que tudo vem dos defeitos da lei penal
e da lei processual. 0 systerna do Codigo,— da graduaçaO
arithnietica da imputaço penal—tern rnuito de artificial, de
theorico, Para satisfazer as necessjdades moraes de urn tri-
bunal de consejencia. As praxes processuaes, a que ja allU
dimos, sernpre estao pondo o jury no dever de absolver
Para não peccar pelo excesso opposto; são, por igual, preju-
diciaes. 0 jury pensa decidir melhor, graduando dIe
proprfo, Iivremente, a Pena. .. E ahi está porque, corn es-
pontanejdade dos phenomenos naturaes, elle vicja a lei, para
corrigir a lei. Prova 0 que affirinamos, o costume cada diamaisgeneralizado. de se r adnar a ncT'a a1	 ':c

e das attenuantes. Eis ahi a consciencia collectiva elaboran-
do peio costume as novas directrizes a serem dadas, a lei
penal. Fis ahi Os flOVOS motivos existenciaes do jury pie-
namente 3ustificaiido-o.

A nós parece extremamente perigosa a experiencia que
ora se faz, na justica local do Districto Federal, do julgamen-
to sobre a presidencia do juiz togado.

Entre nós já se permittiu ao Presidente do Tribunal a
veiha pratica ingleza de fazer elle Os resumo dos factos, o
baianço das provas, depois de encerrados os debates, que não
poude subsistir, em face dos seus effeitos...

Si na Capital Federal, o jury, formado pelo systetna de
preferencia, do art. 9.°, do dec. 16.273, pOde decidir corn
desembaraço, escoimando as palavras do juiz, de tudo que
posa desviar o sen vered ic/urn, em Minas nas comarcas do
intero o Conseiho não saberia fazer outro tanto... Veria-
mos o I uiz julgando sozinho e o que é peior, scm responsabi-
lidade, scm fundarnentar asua sentenca.

Sera que duvidemos do culto rendido a justica pelos
nossos juizes? Não; exactamente porque Os julgarnos fervo-
rosos nesse culto que Os tememos.

Coavicto da crirninalidade do accusado, em virtude das
provas que reuniu no summario, sobre as quaes longamente
se detve Para a rnotivaçäo da pronuncia, o juiz, que iiAo
pode f:irjr ao determinismo do sub-consciente deformado
pelos :ahitos profissionaes, scm 0 perceber, por anlpr a jus.
tiça, caprinhirá a consciencia do Consellio.

Na Inglaterra, taes riscos, muito menores, niercê da fleu-
gma noverbial da raca, ainda são mais reduzidos pela plu-
ralida q dos juizes dirigentes dos trabalbos do jury. 0 jury
inglez é dirigido por urna cOrte---benclz.

Preferjrnos a tceleberrinia (6S) sala secreta, a despeito
dos tremendos golpes que recebeu, na explendida e vigorosa
Exposição de Motivos do Sr. Chrysolito Ousmão.

No que respeita ao jury, ja nos pronunciamos sobre o
essercial. Os dois themas restantes (D e E)-- definição da
alçada do jury e innovaçto dos recursos, preferinlos tratal-os,
no ple:ario, visto que o tempo nos vae escasseaudo por mo-
do al Inante..

-	 -	 - -	 - --ista que a reforma do jury não
pod

oncurso

I	 'a exploraçAo rapida sobre a zona:
que 'iLorcaiaa; doispolos estudados. Começare-
mos pelos modos de investidura do juiz da primeira ins-
tancja.

Na Allemanha, em primeiro lugar, o aspirante a magis-
tratura ha de provar, por urn exanie escripto e oral que ad-
qUiriu no sen curso universitario urn conhecimento geral sa-
tiS fac + orjo dos diversos ramos de direito. Approvado com o
titul 0 de referendario terá que faier urn estagio minhmo de
quat:) annos.ora addido a urn tribunal de primeira instancia,
Ora an gabinete do Procurador do Estado, ora a urn escripto-
tb de advocacia.

Findo a cstaio, q eri adrnitticlo a prestar o exanle final,
dir 1 os __ rle a	 5	 .	 a.	 pcaate tima
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bancá especat de seis membros, a saber: tres conseiheirosdo tribunal supremo, dois conseiheiros privados do ministe.
rio da Justiça e urn delegado superior do Ministerio 

Pubil.Co. 0 exame escripto constara de duas provas: elabora.
ço de urn trabalho sobre ponto de direito theorico, e pro.
laço de uma sentença, devidamente motivada, em demanda
cujos autos Ihe so apresentados. Triumphante, o candidatenAo entrará ainda para o quadro da magistratura remune
rada; será addido, como juiz substjtuto, aos tribunaes de
primeira iristancja ou como simples assessor, e embora sern-
pre norneado dentro de urn anno, sua norneaço nem por
isso deixará de depender da escoiha do governo. (69)

E ahi está explicado porque tainda ha juizes em Ber.urn...,

Reproduzimos estes dados, relativos ao systema aIlemo
de investjdura de magistrado a titulo de advertencia. Isso
de se investir urn homern cdo mais terrivel poder outorgado
a cidadAos, em norne da soberanja nacionab (70) é de Capi-
tal importancia, e não pode ser ligeiramente resolvido como
se vern fazendo no Brasil, onde, alem do mais, vigora 0 Cr'-terio do tribunal singular.

O systerna de investidura que nos convem é irretorqui.
velmente o do noviciado, coroando.se pelo concursu de pro .vas.

II - Antes de mais nada, fixemos o valor das palavras
examee cpncurso. Tern sido erradamente consideradas como
synonirns, e dessa c0n1uso nascerarn inuitos argurnentos
illUsOi-jos e Corruptelas.

Os diccionarios no definern corn clareza a linha diffe-
rencial, ernbora as deixern transparecer. Consultarnos Clu-
teau, Moraes Silva, Candido de Figueiredo e Jayme Seguier
e verificarnos que a confuso e mais pronunciada nos dois
majs rnodernos. Effectjvarnente os prirnejros refereni-se aUrna oopposico x entre quaesqller pretendentes de algeima coesa,ao passo que Os dois ultirnos olvidarn esse elemento distinctivo, sendo o cone irs, para elles — provas literarias, scien-
tificadas, ou artist teas, presladas pelos qae pretendem emprego
Ott certas ConcessOes.	 -

NAo ha duvjda possivel : o concurso é uma disputa, e
urn systema de competiçao, para apurar-se no plural dos
pretendenfes o singular que deve ser escoihido para o cargo
ou premio posto em concurrencia. Onde não houver coppOsi
ço ou por outra - competiço - ahi no haverá concur -
so. Ha urn premio que deve ser conferjdo a mais aprecla-
vet produccAo artistica do anno, sob este on aquelle ponto
de vista; Como descobril a? Abrjndo-se concurso; fazendO-se
o estudo comparatjvo e exciudente, ate que se encontre a
obravzctorjosa. Em certo quaaro de funccionarjos ha duas
ou tres vagas, para as quaes ho de ser vinte ou trinta OS
candidatos; como fazer a escoiha? Pelo concurso de provaS
que revel--m as qualidades preferidas para o cargo, median-
tes cornparacbes successivas ate attingir-se o numero das va-
gas a preencher ou da lista a ser proposta.

Ora, o exame tern outro firn ode verifiar se as produ
cçes artisticas, on os candidatos inscriptos, tern certcs re-
quisitos previarnente fixados. E no ha aqui competiçao eli-
tre os exarninandos todos podem ser aprovados on reproVa
dos, porque no se cogita de descohrjr o melhor, on o ojti-me. inns aperin cl:
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E' tal a siniplicidade da veriticacao do thema que pare
ce ridiculo versal-o. Difficile nugctt.

Coumoul esciarece bern este ponto, na parte que nos
convem.

L'objcct de ces deux épreuves nous semble bien diffé
rent: L'exanlen convient aux carrières liberales, dans lesquel
les l'E'tat n'l a assurer an public qu'un minimum de conai
sances techiniqUeS, nécesSaireS a la sécurité de sa personne
on de ses intérêts, mais n'impose personne a sa confiance et
I son choix. Le concurs est, an contraire, particulièrement
approprié aux I onctions publiques: 1. 0 parce que, ne laissant
point le choix du fonctionnaire a I'administré, celui-ci a le
droit d'exier qu'il soit le meilleur entre les plus ineritants;
2. 0 parce que les fonctions publiques procurerit a leur titu-
laire une position stable, slirement sinon largement rérnuné-
rée, et que la justice exige qu'entre les candidats la valeur
prouvée par un concours, et non la faveur, determine le
choix'. (71)

Submettam-se, agora, ao crivo definido desse criterio,
Os argumentos produzidos nos interminaveis debates entre
os partidarios do noviciado e do concurso, e nos certifica-
rernos da imponente fragilidade de muito delles e dos de-
teitos do projecto.

Duas grandes consequencias resultam da fixaco do sen-
tido da palavra concurso: l.a annulla o apparente con-
flicto que se pretende vêr entre elle e os diplomas lniversi-
tarios; 2t I0e o jury que tern de julgar as suas provas in-
teiramente h vontade para no classificar os concurrentes sup-
plantados.

0 concurso póde coexistir, logica e nornialmente, ao
lado da Carta de bacharel em direito, snesrno laureada, por-
que elle s& basea exactamente no presupposto de que to-
dos So muito capazes, corn a obrigação, porém, de separar
dentre estus os que mais satisfaçam certos requesitos. 0 näO
Ser classifjcado, pois, significa apenas que, dentro do crite-
rio daquellas condiçOes estrictas, 0 concurrente foi sobre-
Pl ado por outro. Neste terreno, o professor daFaculdade
Pode ser. lionrosaniente, vencido pelo seu alumno.

O cargo do juiz requer urn temperamento calmo, uma
Intelligelleja affeita a synthese, uma conformidade normal
Corn Os elernentos ideologicos que formam o born senso; ora, a
exposi ço impetuosa, derramada, brilhantissirna, originalissi-
lila,do professor, apreciada pelo ponto de vista estricto daquel-
I's tres requisitos poderá ser sobrepujada pela de urn seu ex-
a Umno da vespera, na qual o talhe calligraphico, a orde-
naço systetnatica do assumpto, a maneira syntheticadeoS
Versar , o equilibrio das opiniOes, tudo, emfirndenuiicie 0
hOmem procurado. Nenhum desar haverá para aquelle, pois,
1 0 COncui-so fosse antes para a disputa de uma cathedra, os

Papeis ter-se-iam invertido cornpletamente
II I.—Aliás pot isto mesmo é que 0 concurso nos pare-

Ce, conihitiado corn o noviciado, 0 melhor rnodo de investi-
uUra de niagistrado.

Dans les professions libérales le combat du rnérite per
°flhiel est de toute la vie. II convient qu'il se produise au

OITIS une lois, a l'entrée de la carrière pour les fonctions
PUbliques en général et pour les posIes de la magistrature
° P a ticulier. 11 s'agit, en elf et, --on Pa dit souvent— 'de

\, C.-20



pt1-rvojr aux offices et non aux personnes.rs la si.
lection entre les candidats ne peut résulter qic du con.
COUES. En dehors de lui, la poste restera toujours ouverte
au népotisme, et, dans thus les cas, on Wen évitera pas la
suspicion. Ajoutons que le concurs laisse moms de place a
l'arbitrajre. II est bien difficile, en effet, d'élimjner ceux qu'
une épreuve plus impartiale, désigne comme supérieurs a
lent-s emotes: ii faudrajt pour les éearter, les raisons les plus
graves et les mieux justifiées. En un mot, Ic concours, 

crétan droll qu'un examen ne pourrait donner,). (72)
Como synthese das vantagens do coricurso nenhuma en-

contramos mais perfeita do que esta.

Do que acinia vem dito decorre:

a)—que o concurso, para cargo do Ii:tratura,
deve basear-se em urn conjuncto de prov::s theoricas
e praticas das quaes se venha a inferir seni diffculda-
de, que Os candidatos possuem cau moms en germe
tout cet ensemble de qualites qui se développent par
l'exercice des devoirs du magistrat et qu'on désigne
SOUS le norn de rnoeurs judiciajres... (73), como clan-
videntemente queria o Guarda Sellos Dufaure, que in-
troduziu na Franca o systema de investidura em
apreço;

b) - que a classificaçao dos candidatos se faca por
urn jury, isto é, por uma comnijssão constituida pot dc-

mentos incertos. no susceptjvejs de ser influencia-
dos,que julgue as provas, desconhecendo .. Jies Os au-
tores, graduandol o merito cada menibro, de mo-
arithmetjco, por meio de notas, de sorte que o resulta-
do final seja o menos arbitrario possivel.

IV As provas theoricas devero ter por objectivo fad-litar a medjda e a com/)ara cáo das intelligencias em COn-Curso.

Dest'arte, Para ellas no haverá pontos; 
Os candidatoS

deverao commentar, de modo conciso e claro, artios do Co
digo Civil, do Codigo Commercial, excepçao feita do di
reito commercial maritimo, e do Codigo Penal, tirados a
sorte Para cada uma das tres provas.	 -

Nunca se deverá perder de vista que tat prova sornente
visa a tentativa da medida das infelligencias e nAo 0 inaiOr OU
menor acerto dos commentarios

Pela ullima reforma da jultiça local, da Capital da Re
publica. foi esse processo preferjddo Para as provas oraes.
Salvo meihor juizo. diremos que foi urn erro, pois é injustOjulgar da Intelligencia dos candjdatos, versando cada Ufil
materia differente 0 que queremos é, aproveitando enn linhas
geraes, o systema dos tests, forçar, sobre assumptos COIU

muns, dentro de urn mesino tempo, manifestaçoes confrOlitaveis de Intelligencia A agiliclade mental e, sem duvida,
urna condicao basica Para o exerejejo dos cargos de ma-
gistratura, porque o csforço de critica dos factos, das pro,
vas, dos principios juridicos, ventilados nos debates, ha de
ser o mais constante de todos os que pratique o juiz.

S ubsidiariamente, estas provas daro conta dograil de
preparo intellectual tie cad 02	 1ar'

rita de fazer COiii	 es ,-rantes a magistratura se haM-
them a eudar a lei.

As provas oraes devem ser banidas; nenhum proveito
vemos, resultante dellas. Pelo contrario, proporcionariam
ensejos felizes aos verbosos e exigiriani dos arguidores os
sacrificiOS de uma repreparaco, que nem sempre podem
fazer.

Nossas maiores esperancas, nós as depositamos nas pro
vas praticas, sempre escriptas. Para estas, Os pontos deveräo
ser organizados pelo Tribunal da Relaco, em tres series, a
saber: urna de materia civil, outra de materia commercial e
uma outra de materia criminal, comprehendendo as diffi-
culdades mais frequentes da doutrina e do processo respe-
ctivo, de tat modo que sobre cada urn seja possivel basear-
sea hypothese de •um caso' a ser julgado. Os pontosassim
organizados deverão ser publicados no orgam official.

As provas serflo tres: uma Para cada materia e constaräo
da decisão do ccaso juridico figurado de momenta pela
commisso directora, de accordo corn os tres pontos sor-
teados

Estas tres provas devero set- corroboradas por uma se-
gunda série da mesma natureza, medinte sorteio de novos
pontos e figuraco de novas hypotheses.

Ehlas visam inquirir dos conhecimentos juridicos pro-
priamente ditos, nehles incluidos o da technica judiciaria e da
capacidacle de julgar, dos candidatos.

As provas, quer theoricas quer praticas, no podem ser
assignadas e nem assignalados por qualquer modo, sob pe-
na de nuhhidade. Cada concurrente, findo o prazo. será obri-
gado a parar na phrase em que estiver, e, depois de copiar
em uma foiha especial, as duas prinleiras linhas e o ultimo
periodo que escreveu fechará a sua pt-ova em urn enveloppe
em branco, assignando e fecando em outro a foiha iden-
tihcante. As provas set-fib lançadas em uma urna que será
tact-ada na presenca dos interessados, o mesmo fazendo-se
COrn 0 outro enveloppe.

A Commjssfio directora do concurso será constituida do
Presidente da Relaçfio, de dois desembargadores e do Pro-
Curador Get-al do Estado.

Encerrada a phase das provas, o Presidente da Relacfio
flOmeará e convocará urn jury de cinco membros, escolhidos
eritre os desembargadores que nflo renharn feito parte da
Commjsso directora do concurso, e entre os lentes da Fa-
Culdade de Direito e os advogados da Capital, jury de jul.
gamenfo das provas, que deverá sempre ser renovado, Para
dada concurso, marcando o dia, logar e hora Para começo
dos trabalhos.

0 Presidente da Relaçflo, tarnbem do jury, na preset-rca
dos interessados, abrirá a ut-na, passando o jury a deliberar
secretaiiicnte sobre o valor das provas, que serflo numeradas
e arrol:sdas segundo a ordem em que forem sendo tiradas.

Peiois de examinadas e ccnfrontadas todas as provas
do dia, os membros do jury deverAo, urn por sua vez, Ian-
car suas notas em cada uma. As notas serflo de urn a dez,
Para as provas theoricas, e de urn a vinte, Para as praticas.

Em seguida o Presidente fará a somma cas notas de
dada	 -i c a di'id:rn nnr	 no ,	csni p 'dr:,hndr a nota



frente do nurnero respectivo. Os criterios variiui 	 ira as
notas, porque desejamos que mais influarn no r 	 do Ii-
nal as provas praticas; ora este ha de ser a media dos nota.
finaes das provas de cada concurrente, extrahida pelo mess
mo processo.

Concluido o julgamento das provas e sell
arithmetico, o presidente abrirá os enveloppes das loihas
de identificaço da autoria, escrevendo ao lado de cada
numero, o nome do autor da respectiva prova. Far-se-a
então a somma das notas finaes das provas de cada concur-
rente para extrahir-se a media final, que será o quccicnte da
divisAo da somma pelo numero de provas havidas para todos.
A' media final é a nota do concurso, e, por ella se grduará
a ordem de classificaço dos candidatos.

Serao enviados ao Governo, no caso de não haver vaga
a ser preenchida ou haver sómente uma, Os CinCo primeiros
nomes dos mais altamente classificados; si as vagas forem
duas on mais, serAo enviados dez nomes, on seja, sempre
cinco nomes a mais por vaga que houver. A idoniidade
moral e outras circurnstancjas devero ser attendidas, não na
phase do concurso, mas posteriormente, pelo Presidente do
Estado.

V—Estaremos enganados emprestando demasiada valia
ao processo econcurso quepropomos?' bemprovavcl.To-
davia 6 indiscutivel que a natureza de suas provas, a repetiçAo
dellas, sei modo de julgamento, o conjuncto, emfirn de me-
didas què indicamos, reduzirá ao minimo os abusos inevita-
veis nesse terreno, inclusive o abuso do azar, e evideuciara,
o mais sensivelmente que e possivel a existencia, pelo menoS
em germen, nos candidatiis que alcançarem as notas maiS
elevadas, d'aquellas qualidades que caracterizam os bons
juizes.

0 systerna de jury e a maneira por que deve iulgar
encontramol-os adoptados em Portugal, nos concursos de
accesso ao Ministerjo Publico, donde são tirados os juizes
de primeira instancia, salvas poucas excepçOes.

Logo o declaranios Para que näo padeça da falta de auto-
ridade...

Em face do fracasso dos demais processos, sempre alera
a pena experinientar-se urn que ainda não esteja laL iii.

Disciplina da Iagistratur:

I - Dans toute magistrature if faut cornpensci
deur de Ia puissance par la brièveté de sa durée> (74) doU
trina o sagaz e profundo pensador do Espirito das Lets. Esse
postulado, de alta sabedoria, na phase forrnativa das inoder
nas instituices democraticas, jámajs foi esquecido pelos lea;ders dos mo vimentos constituintes, de todos os paizes. E
ciaro que Montesquieu se refere aos detentorcs do poder
publico em geral, e não aos do poder judiciario em part cular,
embora d'ahi tirassem alentos os defensores dos juizes I ]ectl
vos. Entre nós, porém, e no tocante a magistratura judiciarIa
e impossivel a adopço do admiravel conseiho, a menos que
o modifiquemos assim -

E' de muita sabedoria corrigir-se a 5iii1' i	 Ac-
res entregues aos magistrados judiciarios
radora de oriam issidi

Que nossos juizes manejam umaformi-
davel rnasa de pocleres e o fazem seni outro freio, e este
tantas vezes, fragil, a não ser o das proprias consciencias.
Si deixam de cuniprir corn seus deveres, acarretando damnos
ao direito das partes ou a ordem social, nada Ihes acontece,
nern mesmo a perda da promocAo... Si exhorbitam, no exer-
cicio da autoridade, nenhuma forca Os cohibe.

A lei rnanda que tragam em correiçäo annual todos os
funcccionarios judiciaes de suas comarcas e, no emtanto, suas
faltas oil excessos são isentos de Pena.

Dirse-d: a lei permitte a remoção por conveniencia da
administração da justica, mediante representaço de qualquer
pessôa do povo. Effectivamente: mas quem se anima a
arcar corn o juiz na incerteza do exito da denuncia? A nAo
ser nos momentos de effervescencia politica, quando na
luctatudo esfá empenhado, ou quando exgottado o seu
calice de aittarguras, unia comarca, por urn de seus meni-
bros, clarnará o aqui d'el Rey as portas do Tribunal
das Renioçocs. Ora, precisarnente nos periodos de
ebuliçao politica e que se torna delicada, e cheia de riscos,
a appiicação da Pena constitucional de remoço, porque
muitas vezes a simples resistencia energica do representante
local do Poder Judiciario. Poder, nesse caso, que, unico, tern
autorjdade Para ordenar em norne da soberania qopular,
fixada no tempo e no espaço, a saber na Constituiço, a sim
ples resistencia, repetimos, póde despertar sentimentos impe-
tiiosos ou niachiavelicos de vinganca que arrnern ciladas ao
uiz de boa fé e o sacrifiquem.

Meihor seria que o juiz não estivesse scb a ameaca de
uma Pena que tern urn caracter supremo e estivesse submet-
tido a urna inspecção constante e a uma successAo de penas
gradatjv55 e correctivas.

Aecresce que as remoces sero senipre decretadas corn
escandalo qtie velam de sombra a magestade resplandescente
da luStica.

Dir-se ainda: mas ha os recursos Para a segunda in-
stancia e ha os processos de responsabilidade. Redarguire-
mos: 0 canipo preferido pelos juizes Para os actos de iniqui-
uade ha de ser, é evidente, aquelle que escapa a esphera dos
recursos. que fica rnergulhado iio mysterio dos cartorios.

Quando o caso 6 de recurso, o juiz timbra em pautareus ac tos pela soifa mais alta, porque faz garbo de que se
• 0rnie no selo da Reiacão, a seu respeito, o meihor dos
IUIZO5, não so porque deseja serpromovido, como porquea Sombra deile rnais segura Ihe será a satisfaco de seussellti

mentos occultos.
0 Processo de responsabilidade é uma garantia Va.
Dentro em pouco o provaremos, corn o testemunlio do

passado. Por ora, diremos simplesmente: Que advogado,
ess as tristes comarcas do interior, onde a OPinião publica e

5fliytho o tentará, sern que esteja resolvido a mudar de ter-ra
Quantos processos ja se insfaurararn no Estado. exce-

ao fetta dos que se seguem aos decretos de remoçao
rcada Exactamente porque o juiz dispe de poderes
ass ll lnhitados é que ninguem se abalança a denunciar-e OS erros e arbitrarjedades.

A niesma nocio da amplitude de sell poder, tanto major
q u a f0	 rn IdiftOdi o jiOv(-) do Com:irco, lca	 iiuitos jUi-
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zes, iflCOnScientemente, sem ma íé, a pequenos e grand
abusos. Quantos nAo padecern deste ma!: a 

hypertrophiado sentimento de autorjdade?
H—Sao phenomenos antigos.
Como e sabido, a proclamaco da Republica sUstou,

quando em marcha pelo parlamento imperial, uma grande
reforma de organizaçao judicias-ja. Os nossos legisladores
de 1890 e 1891 inspirararnse quasi sempre na dotitrina dos
debates encerrados pelo golpe de supresa do Marechal Deo.
doro.

Procuremos, pois, no debate interrompido , subsidios
para o estudo deste ponto, relendo os discursos pronuncjados
pelo i!lustre Sr. Candido de Oliveira, figura entAo de marca-
do realce, do partitlo liberal.

Na Sessäo de 27 de Junho de 4883, encontramol .o di-zendo:

cO riobre deputado parece confiar muito nos processos
dc responsabjlidade como mejo de cohjbjr os abusos dos
magistraclog, mas nós devemos expender nossa opinio ao
paiz, confornje elle se acha constjtuido. Devemos ser fran.
cos. Que provejto tern-se tirado dos processos de responsa-
bilidade ? (apoiados). A letra do codigo, em relaçAo aos
crimes dos juizes, é infelizmente letra morta apoiados)...
(75) ea rincipal reforrna no consiste unicamente em garan-
tir a independencia e manutençao da magistratura, mas tam-
bern, e principalmente, em garantir os jurisdiccionados, que
soffrem as funestas conseqnencjas da ma administraço da
justiça.

.. .Quer que a magistratura seja independente, tenha
inamovibiljdade e outras condiçes legaes para poder resistir
a acçao do governo; mas quer igualmente que a lei offereça
os mejos de combater e punir os desmandos dos juizes
(apoiados). (76)

Na sessAo de25, volta ao assumpto, no decurso da res-
posta ao integro Andrade Figueira:

0 que se deve fazer, antes de tudo, e neste assunipto
mais do que em nenhurn outro é necessaria a conegenc1a
das opini6es de todos os partidos, é traçar regras para a C

fectiva responsabjljdade dos magistrados. E' necessario ver
onde é que a niola pega; porque, diga-se corn frariqueZa
neste paiz os desmandos dos juizes em regral geral, 11O eli-
contram correctivo)... (77)

Demora-se em considerac6es energicas sobre o t]ierna.
E em todos os discursos que profere insiste zias 11105

nias affirmaces, scm que seja contestado, embora coiiste
taçOes ruidosas embarguem outros de seus conceitos.

Na sesso de 10 de Agosfo de 1888, clama de novO:
No acredito que a causa primarja do abatimento da

magistrafura esteja nesta tutela que o governo exerce. SAOoutros Os males que mais Inc impressjonam: e a ignorarlCia
dos magistrados que, scm estimu!o, que no o da siia
pria conscjcncja, despreza a sciencja do direito; é a talta
effectjva responsabilidade, Porque a puniço para 

Os juizes
que delinquem é urna palavra vä. A innocentaço, aabs

ifl .viçäo por parte das lurisdiccoes superiores é, por assl 
zer, o regimen conimum, 0 ?nnj vivndj dos inizes entre

Nest	 seinbaraço ou a prevaricaçAo tern sido
tanta, quc a se teI1 v1sto sentenças de absolviçao de juizes
niotivadas na ignorancia do direito	 (78)

NA0 se perca de vista: taes assertos partiam de altas per-
sonalidades do lmperioOmefls que nada tinham de trefe-
gos, antes iiiuito de austeridade e comniedimento.

Os que transcrevemos por ultimo foram produzidos no
Senado, corpo de escol, cuidadosamente selecionado pelo
Imperador. E nAo soffreram contestaçäo de especie alguma.

E', por igual, muito elucidativo o debate havido em 1903,
pot occssiAo de se crear o Tribunal de RemocOes. Merece
a at'encIo dos Srs. Deputados. Nao o sesumirenios, porque Os

Annaes alii estho para serem compulsdos. (79)
Pois bell: que licçao devernos tirar de tudo isso? conlo

retnediar esse ma!?
III - Os phenomenos e leis respectivas, abrangidos pelo

dorninio da so!idariedade social, so hoje scientificaniente co-
nhecidos. Uma simples !eitura desse valioso !ivro de
Duprat, La Psycologie Socia!e', da nAo menos va!iosa
col!eccIo dirigida pelo Dr. Toulouse, nos habi!ita a ver claro
na penuriibra de mysterio que ervolve muitos factos, appa-
renternente inexplicaveis. 0 cespirito de corpo profissional
ou, como d'antes se dizia, de ccasta ' , é urn phenomeno to
espontaneo quanto o instincto da loccmoçllo, pOT exemplo.
Esse espirito exalta-se toda avez que urn dos mernbros do
ccorpo profissiona!' e attingido por go'pes externs. E' cue
que leva os chefes a punirm severamente as pequenas faltas
corumettidas em desabono da classe, e a acobertarem as
grandes quando despertam as reacçeS 'de bra. Duprat bern
o nota: 1es fautes comniises au detriment de !a société sont
lugées moms sevèrement que ce!les qui atteignent !'esprit
de corps et la conformité', exigée par !uir; des tribunaux eS-
peciaux se chargent de !e rappeler en toute circonstance, et
Ion a pu voir mainte lois ces organes d'une jurisdiction cx-
Ceptioniielle prononcer des acquittemente en nette Opposi-
tion avec Icc intérêts publics". (80)

Ahi está a explicaço singela, natural, scientifica, das
absolviçoes escanda!osas a que al!udiu o sr. Candido de Oli-
veira.

E ha niais: No que diz respeito a magistratura judi-
Ciaria o phenomeno é mais accenttiado porque, corisoante
assegura o mesmo Duprat, em outro estudo notabillissinlo:-

'Les magistrats, de l'ordre judiciaire furent de méme
dans !es temps modernes des organes puissants, mais toujours
desireux de s'isoler des autres organes de de la vie publique,
de Se placer an dessus de tous les autres agrégats so-
claux.) (81)

Sendo assirn, no ha muito que esperar das grandes pe-
nas, repressivas de grandes falhas, e tudo, das pequerias pe-
nas disciplinares, repressivas de pequenas fa!tas.

Para manter intacto e sempre crescenfe sen prestigio
SOCi1 e cumpridos os preceitos fundamentaes de sen codigo,
fläO escripto, de conducta, o corpo de magistrados judicia-
rios, pelos setis organis disciplinares, punirá, corn severida-
dc aquelles actos que os ponham em risco, embora sendo
Condescenilente. por solidariedade, para corn Os juizesConi-



Estamos, pois, de accordo ciii que deve ser niantido o
Conseiho Disciplinar, creado peo projecto, mas desde que o
autorjzemos a organisar o serviço de inspecco 

permanenteda actividade profissional dos juizes.
Antes prevenir do que remediar... Sabendo que toclos

Os seus actos sero apreciados por urn orgam de Inspecço
que suas acçOes ou omisses serão conhecidas e talvez punj
das, o rnagistrado negligente ou rnal inspirado fará esforcos
para veneer suastendencjas espontaneas, educandose. So a
inspeccao poderá acabar corn os abusos de prazo, o que ate
lioje no foi alcancado por meio algum.

Sem o a ddicionarnento do orgam de inspecção o Corise.
Iho Disciplinar é uma inutilidade. Alias, o prolecto dispe so•
bre sua creaço, sobre as penas que pode infligir, sobre o
rito do processo correccional, mas esquece de dizer por que
modo o Conseiho terá conhecimento das faihas e dos juizes
a punk...

A Relaço poderá denuncjar as faltas que subarn ao
seu conhecimento, por effeito de recurso; rnas e as outras,
as que so em maior numero, as de que são diligentemente
escojmados os processos onde caiba o recurso ? E as outras
faltas, de cern aspectos differentes, que se não reflectem na
actividade escripta do juiz?

Em Portugal, onde João Mendes foi buscar o seu Conse-
Iho Disciplinar, corn a livre faculdade de determinaçao do
que é on ão fatta punivel disciplinarmente, (82) tal orgão tern
seu complemento obvio, no systema de syndicancias a
que sac, sujeitos os juizes lusitanos. Desde as ordenaçoes
nianoelinas, liv. I, tit. XLI e XLII, vém as syndicancias pro*
duzindo excellentes resultados praticos, a ponto de triuni-
phar em todas as reformas havidas ate o presente.

'Ultimanjente, escreve Chaves de Castro, co dec. n. 3de 15 de Setembro de 1892, creou o conseiho disciplinar cia
niagistratura judicial, eno art. 1.°, n. 3, deu-lhe competencia
para ordenar sem prejuizo da iniciativa do governo, as syri-
dicanejas a requerimento do rninistei-jo publico, on por ml-
ciativa propria)). (83).

Sobre a utilidade do systema, discorre o citado e bri-
ihante autor:

'Os recursos para os tribunaes superiores, quando OS

ha, podem remediar erros e prevaricacOes, coniniettidos
nas decisoes dos juizes, mas nâo meihorarn estes rnagistrados...,.

c. .. .A independeneja do poder judicial não significa ir-responsabjljdade pelos seus actos, C a carta constituciOna'
declara no art. 123, como nAo devia deixar de declarar, que
todos os juizes de direito e os officiaes de justiça são res-
ponsaveis pelos abusos de poder e prevarjcacoes que corn-
metterem no exercicio de empregos. SAO pois as syndicafl
cias necessarias e uteis para investigar si os magistrados e
demais funccionariosjudjcjaes cumprem ou näo corn Os seus
deveres e observani a lei, afim de so obstar promptarnente a
continuação de abusos e prevaricacoes Como porem as
syndicancjas fazem sempre suspeitar do procedimnto dos
funccionarios syndicados, e convem que não haja siqiier
sombra de desconfiança das pessoas que administrarn a JUS-
tiça, a lei deve tornar as syndicancias urn ado normal e or-
dinario, como ernni pela jjnc,

	 San

J

pelos	 co, 126 e 139, da nov. reforma
judciai. jW L,La)ec .e11 a syndicancias ordinarias quan-
dose verifique a transferencia dos juizes de direito da pri-
meira instancia e quando os juizes temporarios terminam os
exerciciOs do cargo,. (85)

Como se ye, o Conseiho Disclinar portuguez nAo é urn
0rgam inerine, tat qual o que foi creado no projecto.

IV. Pelas raz6es que acima deixamos expostas, enten-
demos que a funcção disciplinar deve ficar exciusivamente
affecta a propria magistratura. Os castigos disciplinares são
sempre do natureza intimamente domestica... Confiamos
pois ao Conselho Disciplinar, creado pelo projecto, a facul-
dade de nomear cornmissöes de inspeccao pela maneira que
julgar meihor e bern assirn a de organizar o serviço de tal
arte que, de cinco em cinco annos, seja cada comarca visita-
da para o effeito do serem inspeccionados todos os docu-
mentos em que se assignale a actividade do juiz, desenvolvi-
da da ultima inspeccão feita ate aqueila data. Naturalmen-
te, a Conimissão deverá ser composta de elementos de hierar-
chia superior a do juiz e sórnente ao Conse!ho dará conta de
seus trabaihos.

Preferimos ao systema do syndicancias o da inspecção,
porque este nAo tern simplesmente corno objectivo descobrir
faltas, e tambem certificar-se do merito.

Eis urn outro consideravel resultado a esperar-se do ser-
viço de inspecçAo: fará sobresahir o merecirnento, im especial
aquelle que se engasta no ouro da lei da niodestia amparada
pela dignidade.

Quantos juizes não sabidos ha 110 Estado de merecimen-
to real, e que curtem o amargor de repetidas preterices ?
Porque são verdadeiros magistrados, não sabem solicitar,
flão so conformarn corn exhibir o que valern. Sua activida-
de, tanto mais perfeita quanto rnenos sensivel, visto quo so
OS orgarns enfermos se fazem sentir, projecta-se silenciosa,
ufil em todos os seus aspectos, inclusive os minimos; suas
sentenças, por serern optinias, a ponto de convenceren as
partes vencidas, não sobem a Relaco; o rigor corn quo curn-
Prem a lei e seus prazos, o escrupulo corn quo se conduzem
no meio social, tudo, emfim, que os distingue näo será ap-
p laudido senão pela sua formosa consciencia.

Ora, a inspecção para esses é urn raio do esperariça. A
Cornniissão reunirá os elementos cornprobatorios da sua su-
Periorj1 ado e o Conselho os annotará na sua folha do mere-
Cimento e, por occasião de se organizareni as listas dos dis-
tincto5, prestará a RelacAo seus informes seguros e authen-
tic Os.

Ia salientárnos as difficuldades corn quo os desembarga-
cores devem luctar quando tern de votar a lista de rnereci-
lilento, por escassez de informaç6es fidedignas e outros ele-
mento5 de convicção; 0 serviço do inspecção permanente
renovira tantos enibaraços e tirará ac, actual processo de
apuracao o sen fejtjo arbitrario.
• Ferre i ra Vianna, já 0 dissenios, era urn partidario acer-

,mnio do criterio da antiguidade, polo que olhava corn gran-
qe Preenção o do merecirnento. Elevado ao Ministerio da
J UStica , cite em 28 de Marco do 1888, baixava esse aviso iro-
0lCo.	 'inettido em circuia ans presidentes de provincias,dos t
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Nào podendo o governo, por falta de inlmediatas pro-
vas praticas da intelligencia juridica dos Juizes na adminis-
traçao da justiça, avaliar par si do merecimento dos Concur-
rentes aos logal-es vagos e accesso, e dar preferencja ao mais
laborioso e capaz, o que tanto importa ao serviço publico,
A autoridade moral do preferido e a responsabjljdade do
ministro encarregado da aptaçAo; outrosini convindo dat
aos julgamentos a maj	

resen
or publicidade, garantia a mais segu-

ra do direito dos que andam nos juizos, e meihor ensino de
jurisprudencia, nianda Sua Alteza a Princeza Imperial Re-
gente, em name do Imperador, que V. S. ordene aos escri-
vães do Tribunal da Relacao, que, desta e logo que passados
em julgado as sentenças, independenternente do recurso cia
revista, extralarn copias authentjcas da sentença appellada e
dos accordams de confirrnaçao on reforma e dos proferidos
em reviso, para serem corn toda a urgencia remettidos an
Ministerio da Justiça, comprehendendo os officios da promo-
toria publica, Si na causa tiver infervindo em razAo do cargo,
na fórma do modelo annexo, organizado de modo a facilitar
a classificaço e impressäo dos mencionados documentos.
Deus guarde, etc.. (86)

Apontava assim, praticaniente, o ponto vulneravel do
systema que sempre combateu. Realmente: a perigo de tal
systema estd em ser muito viciavel pelo arbitrio. 0 serviço
permanente de inspecçâo atalhará em grande parte esse pe-
rigo. Elle1 tornará zelosos os juizes negligentes, e conheci-
dos, os juizes distinctos.

VENCIMENTOS

Jd é conhecjda a nossa opinião corn respeito a vend-
mentos da rnagis±ratura. Somos dos que tern por indubita-
vel que, seni boos vencilnentos, no e possivel contar corn
boos juizes e sem boos juizes jarnais haverá boa justiça.
De sorte que, aO iniciarmos a dernonstracao da necessidade
instante de se elevar a tabella de vendjmentos da nossa ma-
gistratura, desejamos declarar, e mphaticamenf, que so o
devotamento ao interesse publico nos está inspirando.

Quando escrevemos: -Cads urn de nds tern aquillo que
chaniaremos_urn coefficienje ecanornjco, media dos seus ga-
nFos ordinarios, resultanfes de esforcos e golpes de capaci-
dde. Si queremos Inagistrados, cujo coefficjente economjco
orce por 12 on 18 contos, o que nos resta a fazer é dispor-
mo-nos a pagal.os. Si nos bastam os de 6 contos, ahi as
temos. ..> (87) longe estavarnos de pensar nos j1izes em
exercicio, e apenas cogitavamos dos bacliareis que se pro-
poem enfrar para a rnagistratura corn a expectatjva de urn
vencimento annual de seis Contos,__neste periodo tremendo
de desvalorizaço da moeda, quando os empregados do corn-
lnercio e mesnia as operarios de cathegoria ganham muito
mais. A referencia par nds feita aos juizes nomeados Ia
estd, sirn, mas na phrase em que affirmainos que <não esti-
vessem elles iflutilizados pelo exercjcio da magistratura para
qualquer outro mister e... ja teriam desertado della<,. (8S)
Nossa convicção não rnudou; e della extrahjmos aleritos pala
dizer que estaremos trabaihando em pura perda, si não cor-
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roborarlilOs, corn o augmento de vencirnentOS dos magistra-k
cos judiciaes, as nossas ref ormaS tendentes a aperfeicOar Os

:iossOs orgams encarregados de elaborar a justiça.
Si bern apurariflOs as circunistancias, chegareifloS a essa

triste evidencia: muitos dos nossos juizes de prirneira entran-
cia não tern por si, coma garantia de subsistenCia, nem 0 ii-

mite daquella fatal loi d'airaia celebrada pelos ecofloifliCOs.
Ora, os vencimentos não visani apenas garantir a vida do
unccionatiO nem devern ser calculadOs pela base insta
riecessidades de cada urn. A cada urn sequndO suas I 

das
ecessi-

dadeS, eis urn postulado socialistiCO que leva ao absurdo.
Os vencirnentoS devem ser graduados pela iniportanCia

do servico. Quanto major I or a neccessidade de conheci
mentos technicos, de aptidOes nAo vulgares, inajoreS deve-
ro seT os venciniefltOs. Nos dorninjos da industria nm-
guern rnais regateia nesse terreno. Pois bern: a funccão do
juiz é de suprema importanCia é daquellas que exigefli co-
nhecirnefltoS e aptidöes excepciOflaeS é das que impOem
major somma de restriccãO a liberdade do cidadão: logo de-
veria ser, senão a mais bern rernunerada, pelo menos das que
mais a sejani. E' assirn?

Mo. Os viajantes por conta de estabeleCirnentos coin-
rnerciaeS communs, cool as parcos recursoS de uma instrti-
cçAo prinlaria apressada, ganh am nornlalrneflte o dobro do
que pagamoS aos rnagistrados da primeira enrancia. Os
funccionariOS bancarioS de categoria, depois de ligeira
aprendizagem, percebenl a dobro e as vezes o triplo, e não

taro 0 
quadruplo do que pagamos aos juizes. Os mecha-

nicos de unia offidina de estrada de ferro recebein mais do
que as juizes e tern djrejto a aposentadoria. Essa enunle-
raçãO pode ser alongada. TivesseniOs tempo e iriarnos cal-
ligir docurnentOs coniprobatorios. Alias, são prescmndiveis,
porque a Camara não ignora que assmrn é realinente.

Convenharnos não ha meihor prova de que o Poder
Judiciario é urn poder inerrne.

Seis annos de curso gyrnnasial, Cinco de academia, qua-
tro de nov'cjado; agilidade mental, rectidão de juizo, integri-
dade de caracter restriccöeS da liberdacte de ser comO todo
o rnundo; de morar onde entender, onde houver conforto,
para si e para a famulia .e collegio pars as fjlhos, —tudo isto
pars ganhar 650$000 nurn paiz em que a canibio estaciona na
casa dos 5?!Não falemos nas custas, porque são quasi senipre ridi-
culas; neni tao pouco nas porcentagens creadas pela lei so-
bre inventariOS, porqUe aproveitani apenas aos juizes que
tern a boa sorte de presidir a urna comarca de gente rica.

A propOSitO estudernos este ponto -
0 Estado deve arrecadar essas percentagenS e rateal-as

pot todos Os juizeS da mesma entrancia, porque ellas nAo
estão em funccãO do trabalha de cads urn, mas da circuni-
stancia lortuita do volume dos espolioS e tern a seria desvan-
tagem de burlar a classificacão das cornarcas em entranCias.
Hoje em dia, o juiz de urna cornarca de prirneira entrancia,
onde rnorra depreferencia gente rica, terá nina renda me-
liror do que o juix de terceira. E eis unta situacO insus-
teritaVel.0 facto é que riieSmo que as custas rendesseni o quin-
tuplo, nein assirn seria dispensavel o augmento.
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Ha outras consideraces intc
0 Passado, por exemplo, depö

	

vor do augmento	 e corn vehernencia em fa-Logo apOs a proclamacAo da Republicana phase da adaptaç0 
federativa, este assumpto foi deba.,tido no seio do CongressoMjj0 e no decorrer do debate,

o sr. Vjrjato Mascarenhas replica ao 
deputado Camillo Pra-tes, recej

ursos orcamentarjos da provjncja 
mefarnorphoseada ems

 de que se votasse o augmenfo antes de apuradoOs rec 
Estado, dizendo:

V. eccj• devia ter-se lembrado que pela 
Constitujço Fe-deral passaram para o nosso Estado certas e deterrnjnadasfonfes de renda, corno se ye no disposto do art. 9 da rues.ma Constitujçao as quaes 

produzern uma somma que Se ele-va talvez a mais do dobro da quanfia necessaria para clistear
os servicos que da Unjo nos passaram tambem cumprjndo
me notar a s. excia. que a magistraturana hvptJiese
quasi que o unico (apolados) (89)

Prosigarnos na exhomacao

	

0 Sr. Adalberto Ferraz formula este 	 1) quL Jilhoje perfeita oppOrtunjdade.
oEntho acceiternos as Conseqt1eflj5 taes quaes ellas sb;reconhecamos que o Estado flo 

comportamarcas que tern, e vamos ri	 o nurnero de Co.var o povo dos privilegjos e re-galias que	 pm, 
do dicjto que a cada urn assistepreferjvel qTi e tenhamo menos	 ; porque

 cornarcas mas que teiiha-mos Os juizes regu1arnf 
retribuidos, para que se possaexigir delles a indepen dencia e a actividade necessaria	 (90)A sua vez, dirá o Sr. Levindo 

LopesNbo ha tal, sr. presidente os 
vencjmentos que a Corn-

missbo ent
enden que devjam ser taxados Para os magistradosflo sbo exagger05 (apoiados); e demonstral.o.ej confron.fando os que marcon na tabejja 

offerecida a COn sideraço daCamara corn
tr	 os que já foram decretados Cornos Poderes politicos	 re1aç0 aos on-do Estado 0 presidente do Estado yen-ce 24:000$O00por an O

, e tern aldm dissO,6.00000 de ajiidade custo para as des o, do primeiro 
estabele cimento; por-tanto, vence diarjamente 

668000 . o depufado vence diariamente 40$000 e pois, no é muito que o deSembarg0
	 nunAo exerce funcc6es m enos imporjantes receba 338000 qu

ca Para 0 presjdente	
eexactamente metade dos 

vencjmentos que a Constituiçbo in -
Sj as funccoes so da mesma natureza 

Si tern a mesimportancia Social nbo sej porqoe nbo devam ser benimuneradas q uand0 jA nós tornamos em COnsideraçbo as f( -ças orcarnentarjas do Estado, 
reduzindo os ven cimefitos imaiS elevado t

ribunal de justica a metade dos que foram dcretados para o presjdente do Estado	 (91)
Tiremos das citac6es novos argumef05 de arrimo paranossa Causa.

Quaes foram as fontes de receita passadas nara o doni,-fljo tributarfo do Estado, q uand0 se proclarnoji a RepublicaAs taxas de sello Sobre os actos 
em anados dos goverii.

dos Estados e negocjos de soa economia sobre 
Os quaes conPete exciusivamente aos mesmos Esfados exercer essa facu-dade (92)(Lej n. 585, de 31 de j ulbo de 1899—art. 1.0 I .)

A primeira lei estad1j que rprr1,1-,1. 16, do 1')

j 1

O imposto do sello, que será fixo e proporcional, reca-
hirá sobre actos do goverrio e negocios da economia esta-
dual, devendo ser cobrado na fórnia prescripta no regulamen-
to n. 8.949, de 19 de maio de 1883, que continua em vigor
corn as alteraçOes que foreni decretadas na lei de orcamento
e no que for compativel corn a nova organizacAo politica do
Estado. Coniprehender-se-á neste imposto o de novos e ye-
Ihos diritos, bern corno o de emolumentos que o Estado co-
bra actualmente por meio de estampilha on por verbas das
ReparticOes arrecadadoras'. (93)

Or , compulsemos os orçamentos destes ultinios annos e
colloqueinos, lado a lado,a somma da receita orçada das duas
rubricas —Sellos, custas judiciarias e eniolumentos' e cNo-
vos e Veihos Direitos:, e a somma da despesa fixada para
todo o servico da justica.

A o.	 Receita	 Despeza	 Saldo

1918............2.300:000$000 1.922:9408000 377:060$000

1919...........2.150:000$000 I .912:1408000 -237:05000

1920.............2.500:000$000 1.999:9408000 500:060$000

4921 .............2.980:4068298 1.926:217$583 1.054:1888745

1922.............3.300:000$000 2.030:003$775 1.269:996$225

1 923.............3.100:0008000 2.515:9328000 554:268$000

1924 ............ .3.800:0008000 2.611:220$000 1.188:7808000

1 925.............3.800:0008000 2.563:1068000 1.136:894$000

Total do saldo. - 	 --	 -	 6.319:106$940 (94)

Tern sido optimo negocio para o Estado o servico da jus-
tiça...

Estava corn a razâo o sr. Adalberto Ferraz: nbo pdde ha-
ver independencia de conducta onde nbo haja independencia
pecuniarja.

La está no Federalista:
Next to permanency in office, nothing can contribute

more to the independence of the judges than a fixed previ-
sion of their support. In the general course of human nature,
a power over a man's subsis tence amounts to a power over his
Will. Hamilton, LXXIX. (95)

No ha possibilidade de discordancia sobre esse ponto.
E' certo que Hamilton escrevia taes palavras em defesa

da irreductibilidade dos vencimentos da magistratura, mas é,
t auhl - ern, innegavel que se prestarn a nossa interpretaçho. 0



temente urn poder diSpOdo de sua subsistencia e, Icde sua VOfl(ade
Alias, o mesmo Hamilton escreveu cit will readely bederstood that the fluctuact ion in the value 

of money and 1/istate of society (eis o nosso caso de duplo aspecto) render(a fixed rate of compensation in the constitution inadrnjssil,What might be extravagant to day might in L
ccome penurious and inadequate. (Idem) (95

Indaguemos, poréni, Como se tern proc a -dos visinhos. Todos augmentaram Os vencn1ertos de su,magistratura. Infelizmente näo temos 0 quadro completo detodos os vencirnentos TemoJ0 dos da segunda instanci.Eli-c, cOmparado corn o nosso:

VNCIMENTO MENSAL DOS DESEMBAROADORES
Balija .... ................... 2rOOO$ORio de Janeiro ............. 2:000$000R. G. do SW .............. 2:420$000Dist-0 Federal ............... 3:400$000
Mjnas ..........
S. Paulo .... ................ 4:OOO$Oi)........ ........	 .....iO0 confronto desola.

Devasemos este assumptoto;
recapituiemos algum nas OçOes eleni atnrisjjas que padecernde esquecirnento.

Quaes so Os dois motivos primordises que explicame 
justificam, a existencia do poder publjco? So os que di-

manam do seu instincto de Conservaço . a flecessjdade degarantir a vida e a prosperjdade do organism0 politico, no
eosfllo social, e a de manter a saude na actjvjdade interna Jsuas celluias_ou por outra:a distribuiço da justiça, garant:da coheso interna; e 0 apparelhamento de orgams de dde-sa dos cidados e seus interesse s, do territorio e do patmon jo moral da collectividade garantia da sua integridaphysica e moral.

Isto é materia passada em julgado. S
tervencjonjsta obstinado, dá	 pencer, o anti-in-

aqui as duas mãos aos ultra-intervencionistas Schcefle, Sornbart, Schmolier, Jay, Boo-g16, Métjn, Roges, Ashley etodos os mais exaltados sociaii-tas de Estado que, embora, dissidentes, nesse ou naquelterreno, todos partem cde cc Postuiat, 
nettement contrajrela doctrine liberale (qui envisage i'Etat Connie un mal nécc-

saire), que l'Etat est, au contraire, 
l'organe supreme du droi,l'instrument de la justice 	 (97)

E note-se: emquanto a intervenço do poder public)se mantem dentro daquelias duas funcçes fundamentaes
nenhum attrito se estabelece entre elle e o organism0 gover-nado; logo que as ultrapassa
elles Os desarranjos.	 , os conflictos Comecam e corn..

Este trabaiho no comporfa o alongamento de tal estudo,Si o comportasse, deixariamos demonstrado que desde o tent-P0 da solidariedade Pre-social, purarnente gregaria, ate ahora presente So sempre a 
defesa contra o itzimigo externo e amamaeaçao da ordem interna, Os dois elementos de creaço e

pecrtuacao da autoridade: do chefe da tribu, nos prirnordios;
do pder publico, na actualidade.

Ora, desde que nós outros nAo ternos o dever constitU-
cional de cuidar da defesa do paiz, nas suas varias niodalida-
des, major deverá ser, entäo, o nossO cuidado, no tocante
a funcçAo distribuitiva da justica.

NAo ignoramos que o sentido moderno da locuçAO é
amplo, nelle estando comprehendido o ideal socialista de
uma recompoSicAO economica profunda, da qual resulte a
major egualdade possivel entre Os homens, segundo o prisnia
das posses de cada urn; mas é inequivoco que o pensamentO
dorsal ainda não deixou de seT o mesmo: o da distribUicAO
da justiça, striclu sensu.

Esta recapitulacO de noçOes elenientares, perdidas
c vista, leva-nos a verificar que estamos urn tanto desviados
do rumo racional traçado a nossa actividade governativa.

Em verdade, sob o receio de crises clue possanci sobrevir,
c1iiando se tome urgente uma reducçAo severa de despesas,
varnos aniquillando o nosso appareiho judiciario, porque a
dotaçäo de seu pessoal näo poderá ser retrahida. Esquece-
In )-flOS de que, acima de tudo, devemos cuidar da perfeico

justiça e que a irreductibilidade dos vencmmentos foi in-
c ida entre as garantias damagistratUra, como condico de
v alidade Para o delicado organisulO e supremo orgam elabo-

:lor da justica e defensor da lei, como condiço de excel-
I. icia do seu funccionamefltO, e jámais Para Ihe occasionar
U deperecimento e, corn este, as deficiencias funciOnaeS.

Sobrevenha a crise, e teremos muito por onde cortar,
acm que façani falta os 3.500:00U000 que devernos gastar
corn a justica. 0 campo de actividade secundaria do Estado
i dilatado e é rico; ninguem o poderá contestar, de boa in-
tençAo. E além disto,se o cataclysma for de tal vulto que
nos leve a necessidade de pensar que a metade daquelles
3 .500:000$000 nos alliviaria de angustias, estejamos certos de
que a esse tempo já os magistrados espontaneamente terão
aberto mo de tudo, porque 0 exercicio da magistratura não
math, antes vivifica, o patriotismo.

0 que ha, digamol-o em culto a verdade é urn estado
Cie prevenco entre hornens que manejam podeis que se equi-
libram... E' da indole do Poder Executivo a livre e nitz-
cheana manifestaco da vontade de poder; é da indole do ju-
diciario vigiar e corrigir essa vontade. Muito tempo levarani
os homens a descobrir 0 equilibrio tho engenhoso. A pre-
venco e, pois, natural. Os psychologos inodernos cia-
rearam esplendidatnente estes pheiiomenos do mundo moral.

Mas, srs. deputadoS. desde que o reconhecemos, esta-
mos no dever de nos elevar acima de nossas fraquezas, por
arnor verdadeirO ao interesse publico real. 0 hornem moder-
no distingue-se do homem prmmitivo principalmente porque
o prinleiro, gracaS ao concurso da sciencia, póde dominar
por actos de argucia ou de vontade, muitos phenomenoS que
esmagaram o segundo, ou que este pensava remover a custa
de sacrificios e offerendaS depositados no altar dos deuses...

EncerremoS esse capitulo corn urn fecho de ouro,com esses
admiraveis periodos de Nabuco de Araujo, fiagrantes de
actualidade e de previsAo:

''Os magistradoS so norneados em noviciado, por in-
do patronato e do



23

E.\n;:
	

Ei
interesse politico; so obrigados a contrahir dividtransportarem; no t	 Seern o	

vs necessarjos vencirnentos	 irem; de nenlium predicamenfo on privileglo goswn Para rvi-
rem nos sertOes e logares longinquos; nenhuma 

esperancamantêm além do accesso contitigente; no contain coin aaposentadoria seno por mera graça; näo podem legar assuas familias seno a rniserja. A consequencia é que a rIia-gistratura nAo é aspirada pelo talento seno quando outra
coisa nAo ha; que ella é muitas vezes uma especulaçio para
a vida politica ou admin jsjratjya; qiie muitos logares se offe,recem e näo ha escoiha Para elles; que muitos juizes, cedendoao imperjo das circu mstancjas, tern Como virtude no fazerem
o mal, mas deixarem pie outros o facani, 

passandollies ajurisdicço por suspeicao ou por outros 
inipedimentos illuso-rios; que o ternor dos comprom ettimentos que Jeva o jUi7 ef-fectjvo a ceder a ju risdicço, se extende algumas vezes a todosOs Subst jtntos legitirnos e ahi ficarn as acces sern deck eOs cidados ilnpedjdos de fazer prevalecer Os

A tabella será proposta no cotter da discus,,

SEGUNDA P°

Emend

AO titul 0 prr

EMNDA N. I:	
CAPITUH

Ao art. 2.° accrescente.s
cParagrapho unico. A divi; Wtricu 

IcPaz e termos COincjdjrá, quant0 possivel, corn a diviso '1-min jstratjva em distrjctos e rnunicipios
No vemos por que a divisão judiciarja em districtflØ deva coincjdfr corn a adnl jnj gtrativa 0 art. 66, nda Const. a ella no se referju expressarnente, porque, avigencia da lei n. 2, de organisação municipal, aos p

prios municjjo5 competia decjdjr sobre sua diviso
districtos. Mas a referjda lei fol derogoda nesta partlndagando	 da mens leg/s Conc jujrse_á que os mesrn-motivos que levaram o constit

ncia da div uinfe de 1891 a exigir a coicidejso ju d jc jarj corn a administrativa taibern deviam ter movido os de 1903 a exigira coincjdenc
que reclaniamos, tanto mais quanto Os de 1891 apenas se rferirani a comarcas, porque entenderaiii ' 'c	 Hcorn Os termos.
EMENDA N. 2:

Ao art. 3.0—Supprima.	 oCarnaras municipaes
Dentro do systerna da lei n. 2, citada (art. 5.°)o incise

era logico, pois as Camaras Municjpaes cornpetia, 
comedissemos, crear disirictos. Passando Para o Estado falprerogativa, parece rnais natural que tambern essa 

cJassificaçj(caiba a autoridade estadoal. Além disto, por arnor ao mc-thodo, devemos concentrar na esphera exclusiva do E'
todas as providencias attinentes a justiça. 0
fará a claSsificacão	 Juiz do D

Substitua-se o paragrapho uiico do art. 3•0 pelo se-
guinte

€A creaco e installaço de districtos obedecero as Se-
guintes regras:>'

Este d ii ue 6  preceito generico. Nas disposiçes geraes
poderemo5 incluir urn artigo que abranja todas as creaçOes
da divisio judiciaria, feita no anno passado e ja muito alte-
rada, no tocante a nomes...
EMENDA N. 4:

Ao art. 4•0 § 1. 0 . Supprima-se.
EMENDA N. 5:

Ao art. 4.1 § 2. 0 . Onde se lê 25:000$000, lela-se.....
40:C00$000.

V. Lei 879, de janeiro deste anno, art. 8 § 2. 0 n. 30
EMENDA N. 6:

Ao art. 4.0 § 30• Substitua-se pelo seguinte:
((Os municipios que não reunirern aquelle numero de ju-

rados e tiverem popuiaçäo inferior a 10.600 almas ou se-
rão annexados ao ternio mais proximo ou reunidos, quanto
possivel, em urn novo termo.

0 projecto usa de expresss vagas, improprias da lei,
€ municipios pequenos, que tiverem pouca populaao.... e
não prevê a hypothese niais comrnum: — a da annexaçào
do neueno municipio ao termo vizinho.
E.	 \ N. 7:

art. 4.0 § 40• Supprirna-se.
comm. da emenda n. 3...

\ N. 8:
Au art. 40 §5. 0 . Accrescente-se, depois da palavra

c1nstal1arSeo) —cdepois de doados ao Estado os predios
destiiiados a quartel, prisao publica, audiencia e sesses do
JUry>' e supprima-se o resto.

V. Lei 879, cit. mesmo artigo, mesmo paragrapho, n.
2e4.

E' obvio que so depois de creado o termo devem Os
respectjvos municipios cogitar da construcçAo ou adaptaçao
do predjo destinado a audiencia do juiz e sessOes do jury.
A don no deve succeder a creaco do termo.

\ N. 9:	 -
art. 5.0 § 1. 0 . Substitua-se pelo seguinte:
coniarcas são classificadas em quatro entrancias,

in estabelecida pela tabella annexa, letra A, segundo
Sen vimento forense e as condiçoes locaes de vida que
as to! cern preferiveis urnas as outras.

E' preciso não esquecer que a classificaço das coma-
rCas o1 entrancias sómente tern urn objectivo: regular o
acceso V. Const. art. 66, n. X: €0 accesso será regulado
POr audguidade e por merecirnento. Para este ejfeito as
COmflaicjs serão classificadas em entrancias>' . Tinha-se
ens vista urn estimulo Para Os juizes. Ora, na primeira
Parte i/i dissenios o bastante a respeito dos impulsos reaes
que principalnaente preponderani no circulo de suas am-

A attracçao do major conforto é, inequivocamen-
:o mais poderosa do que a da simples promocAo

•
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na carreira. A saber: entre nds, onde ha grandes dssiij.
lhanças na vida local das comarcas. Desde que a clas-
sificaco se faz para que sea mais fructuosa a acco esti.
mulante do accesso, é evidente que ella no deve obedecer
ao criterio exciusivo do niovimento forense, mas, antes, ao
das condices da vida local que tornam algumas comarcas
mais proferidas do que contras. Este realistico aspecto da
questAo não passou despercebido em )903. 0 ptitado
Afranio de Mello Franco encarou-o ate de urn pnto de vis-
ta mais restricto: do clima.

V. Annaes da Camara, 1903, pag. 391.
Corn o criterio do puro movimento forerise crearemos

uma situaçao de cotiflicto corn o intuito do constituinte,
pois o accesso ficará algumas vezes transformado cia dester-
ro... No imperio, segundo temos lido, a classificacao de
comarcas muitas vezes se operou para castigar juizes, median-
te cpromOçAo.

Para que o systenia de promoço, por nós defendido isa
primeira parte deste trabaiho, surta o desejado effeito, con-
vern que as comarcas de major nuniero sejam as de segun-
da. Alias, a combinaçao do criterio do movimento lorense
corn o da preferecia das condic6es locaes, forçosarncnte pro.
duzirá esse resultado. Corn effeito, adoptado, pelos motives
circumstanciadamente expostos, o systema da proniocão sees-
pre por antiguidade absoluta, da primeirapara asegurida en-
tranciaé claro que major esperança haverá para o niagis-
trado si major for o numero de cornarcas de segunda.

A classificaçao de cornarcas oar entrancias engenhouSe
ainda corn urn outro tim: o de 'evitar abusos do poder exe-
cutivo, que despachava para as meihores comarcas Os juizes
affeicoados a sua politica partidaria... segundo vernoS eta
Chaves e Castro, Organizaço e Competencia dos Tribuflaes
Portuguezes pag. 302.

Mais unia raz1c paid a	 ide..	 :0	 COii1ti
cas preferiveis.
EMENDA N. 10:

Ao art. 5. § 3. Acerece:ite-e— itr.i o- - -- coda esta
deal, naséde de cern contos de réis, em media cot:o:ida dos
tres ultimos exercicios, e a de mais quarente coir
no caso de haver termo annexo.

V. Lei 879, de janeiro deste anno, art. 5 §
EMENDA N. 11:

Ao art. 50 § 4•0 Supprima-so.
V. comm. a emenda n. 3.

EMENDA N. 12:
Aoarf. 50 § 5• 0 Supprirna-se

EMENDA N. 13:
Ao art. 50 Accrescente-se:

—A installaçAo de cornarcas Sd podeioi ter 111 ,,I r de
pis de ser doado ao Estado o edificio indjspensavel a
tunccionamento de seus serviços, construido de accordo CO"'

a planta que for fornecida.
V. lei 879, art. 8 § 1. 0 letra i.

EMENDA N. 14:
Ao art. 6.0. Onde selê: co .	 •

denso leia-se co nucico de ni
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EMENfl. 0

Ao art. 6.0 paragrapho uriico. Onde se lê Poderá o
Ooverno. leia-se o 'Govern a poderá.

a melhor redacçao.
EMENDAN. 16:

Ao Capittilo Primeiro, accrescente-se in fine:
((Art.—Os districtos de paz, termos e comarcas sera ins-

tallados no dia que 0 Presidente do Estado designar para
a posse dos respectivos juizes, effectivos ou substitutos le-
gaes.

Paragrapho unico —Da installaçao Se lavrará acta cir-
cumstanciada, que deverá ser remettida ao Archivo Publico
do Estado, depois de transcripta em livro de urn dos escri-
vIes do judicial, que a enviará, mediante certidbo, a Secre-
taria do Interiori.

A emenda dispensa commentario
EMENDA N. 17:

Ao art. 7.1 . Substitua-se pelo seguinte:
CArt.... - 0 poder judiciario será exercido:
I - Nos casos determinados pelo paragrapho unico to

art 71, da Constituiçbo do Estado, pelo Tribunal Especial.
II	 Nos demais cases:
a)--enl todo o Estado, por urn Tribunal de Relaçbo corn

séde na Capital;
b)—eiii cada coniarca por urn juiz de direito; •
c)—eln cada termo, por urn conselho de jurados e nos

tesmos annexos tarnbem por urn juiz municipal.
d)—em cada districto, por quatro juizes de paz.
§ l.° --Nas cornarcas de quarta entrancia haverá mais urn

JUiz de rnenores e urn juiz municipal; nas cornarcas de Se-
gunda e terceira, mais este, sómente.

§ 2.' -Os juizes de direito, de menores e rnunicipaes
deverbo residir nas sédes das comarcas e termos respectivos.

Parece melhor redacçao.
EMENDA N. 18:

Ao art. 8.0, letra - c -. Accrescentar: 'salvo na Co.
fliarca da Capital onde haverá dois.
EMENDA N. 19:

Ao art. 8. 0 , letra - d -. Deve redigir-se:
'Em cada termo urn adjuncto de promotor,dois escrivbes

dot processos e execuçes criminaes, urn distribuidor conta-
dor partjcior urn avaliador, urn depositario publico e os of-
C1aes de j ustica que fore foremnecessarios.

eIo projecto, nos termos nb haveria representantes do
steriO tiublico. As outras modificaçes SAO curiaes.

EMENDAN2O.
Ao art. 8.0 § 4.0. Redija-se: 'No Tribunal da Relaçbo,

aleni dos funccionarios mencionados na letra - b -, haverá
o Pessoal contractado necessario para o expediente, e serviço
xterno, inclusive dojs auxiliares do Procurador Geral e de

llvre flOn1eaço deste.
SA O dispensaveis as minucias a que vae o projecto.

LMENDA N. 21:
No art. 8.0. Depois do § 1.0 incluam-se:

Nas conlarcas de quarta entrancia, alérn destes, mais
OSS eser	 ito	 itciS i	flt	 -	 .. ... ---e er
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§ —Nas comarcas de tercra e quarta entráncia, quan-
do for exigido pelo trabaiho do '3r,),o que será provado pelas
estatisticas judiciarias, em caso e.e va4a dos officiaes de escri-
vães do jud.cial e notas, ou de requerimeato dos serventua-
rios, poderao ser estes cargos dividiilos de sorte quc os ta-
belliäes se convertero em notarios publicos corn as alribui-
cOes que ihe säo commettidas pela Iegislaco em vigOr.

§ - Nas comarcas, onde houver mais de dois csorives
do judicial e notas, poderá o Presidente do Estado designar
urn delles para exercer as funccOes de official de protesto
de letras e notas promissorias, e outro para o da dupli-
catas.

§ - Nos termos, em que no houver provimcnto pri-
vativo, as funcçoes de official do Registro de Immoveis serAo
exercidas por urn dos escriväes do judicial e notas, desgnado
no acto de sua nomeacao, si, por designaço anterior, já nio
estiverem sendo exercidas pelo escrivão companheiro.

§ - Nas comarcas de terceira e quarta entrancia, p0-
derá o cargo de registo de ininioveis ser desligado do officio
de escrivAo ao qual estiver annexo, quando este vagar, e ser
provido puivativamente, si 0 exigir a affluencia do servlçO
a cargo do respectivo funccionario.

§ - 0 registro de titulos e documentos, que poder i . set
provido privativamente na fórnia do paragrapho in,, a.
ficará aargo do official do registro de inimoveis nas c .tt
cas em que este officio foi provido privativaniente, e,
termos, a cargo do eScrivo do judicial e notas, a cujo otIl

cio no eStiver annexo o registro de irnmoveis.
A emenda corresponde as leis existentes: n. 330, de 21

de agosto de 1902, art. 2. 0 ; n. 693, de 12 de setenibo de
1917, art. 5.°; n. 695, de 14 de setenibro de 1917, an.
n. 786, de 16 de setembro de 1920, art. 2. 0 ; a. 547,
de setembro de 1910, arts. 9. 0 e 10.

o projecto troca os nomes de Registro Geral e
dando a este conio de Imnioveis, e áquelle como de lie
Vide Cod. Civil, art. 856; Dec. Federal, n. 12.343, de
janeiro de 1917, arts. 1.0 3. 1 e 5.'; Lei federal, n.
7 de fevereiro de 1924, art. 6.11, § § 2 0 e 3•0•

o Projecto crea em cada termo urn officio de Re,
de Imnioveis e outro de Titulos; nos ternios comarcas e
comarcas de l.a e 2•a entrancia, esta creaco dimnve O

proventos dos escr'es de notas, não podendo em algUnS
logares substituirein os serventuarioa, e de outro lado, poll-
cipalmente os officiaes pnivativos de titulos, no tirai) re-
Cursos para viver.

Na coniarca de Bello Horizonte ja existe mais uni iCtl
vAo do crime, que o projecto supriine tacitamente ncs
tigo, e expressaniente no art. 296 paragrapho UI1ICL

emenda estende-se a Juiz de Fóra, pois as comarcas, can tornie
a entrancia, devem ter egual appareiiamento, como se pro
cede tambeni em relação aos escnivaes do judicial e ,lrdas.

A emenda prevê todas as hypotheses; não ir: 	 '
a materia sobre officios de justi ça, conio se pr
jecto; evita a questo de direitos adquiridos, etc
EMENDA N. 22

An art. S.° § 2. 0 Supprfma-se as pala'ras

EM IT N

act. n.	 as.	 .\Lcrecenta-se, in-fine: com seus or-
e nspecco.

-	 - ' ficou a iustificaco da emenda.

11110 seglimlo

.PITULO I
Eoe:

Ao at. 10—liitcrcale-se entie as expresses - -Tribunal
Especiala e reunir-se-áo o inciso ---ologo depois de consti-
tuido.

CAPITULO II
\ N. 25

art. 12. Onde se lê treze leia-se dezeseis.
anios essa ernenda plenamente justificada na pri-

lie	 iarte.
EMENDA N. 26

An art. 13. Redija-se:
no1iieaço de desembargadores será feita pelo Pre-

side' do Estado, de niodo que tres vagas successivas se
preiIcian] Por juizes de direito em exercicio no Estad 0,
exclnidos sórnente os que se acharem em disponilidade,
trados den 4 re os de maicr niereciniento e a quarta per urn
Jurista de cotavel saber e illibada reputacso, elegivel para 0
Senado0
EMENDA N. 27

Ao art, 13 1, 1.0 Supprima-se
EMENDA N. '8

An art. 43 § 2. 0 Redija Se:
aA escoiha por merecimento será feita dentre as cinco

Juizes q ue se tiverem salientado pela sua rectidão, operosi-
dade e saber, escolhidos pelo Tribunal da Re1aco, para
Cada '.ga, dentre Os de segunda, terceira e querta entran-
Ciao.
EMENDA N. 29

An art. 13 § 3. 1 Redija-se.
o lista de merecimeuto será organizada, etc. cdevendo

a norneaco ser feita dentro de sessenta dias contados de
SUa reniessa an Pi-esidente do Estado'.
EMFNr\ N. 30

Ao art 13 sccrescente-se:
o-.A norneaco do jurista extranho an quadro da ma-

g1strf1 farseá ni e diante proposta do Tribunal da Relaco,
em lista de cinco names, organzada conio a de merecmen-
to.0

Esats emendas de numeros 26, 27, 28 e 29,foram ex-
niotivadas na Puinieira Parte.

EMEND A N. 31
An art. 15--Suppritna-se tudo a que veni depois da pa-

avra accesso
I	 T .:,.:	 'nT	 ,	 l.''	 a	 ,'	 !'nar o
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EMNDA N.32
Ao art. 15 § 1.0 Onde se lê Sete !eia-se dez; onde se lê

€terá identica composiçAo., leia-se—odeste e mais seis de-
sembargadores.

0 trabalho que reclama augmento de desembargadores
o da Camara Civil.

EMENDAN. 33.	
AO CAPITULO III

Ao art. 35 e seus paragraphos. Substituam-se pelo Se-guinie:
c O concurso será effectuado perante nina comnsissäq

constjtuida do Presidente da Relaço, que o p esidirá, de
dois desembargadores eleitos annualmente pelb Tribunal,
em Camaras reunjdas e do Produrador Geral do Estado.

Paragrapho tlnico—Ern sua falta on impedimeuto os
membros da cornmisso sero substituid 	 o
sidente da Relaçao designar.
EMENDA N. 34.

An art. 36. Inclua-se depois das	 LI	 ra
quinzena de dezembro—as seguintes e	 C1:1 ,It L!Iv.')o;
leia-se-- €que se derem no correr do seinestre sc-irt',
onde está escripto <<no correr do anno seguinte.
EMENDA N. 35.

Inclase depois do § 1. 0 ' do art. 36 o seguinte:
Os requerentes podero juntar como provIib-

sidiaria de aptidao intellectual e moral.-'
a) - attestados dos juizes e tribunaes perante os quaes

tenham servido;
b) - quadro demonstratjvo dos negocios judiciarios em

que funccionaram, durante o tempo do seu noviciado, corn
todas as especificaçes que facani conhecer a sua natureza,
data e o modo da soluçao dos mesmos:

c) - quaesquer trabaihos scientificos, de litteraturaju-
ridica, que houverem elaboradoo,.
MENDA N. 36.

Ao art. 37 e seus paragraphos. Substituam-s<:
concurso constará de uma série de tres pr(,,,

ptas, nas quaes se comnientern os artigos do Codig Civil,
do Codigo Commercial, excepçAo feita do Direito niaritino,
e do Codigo Penal, tirados a sorte para cada uma; e de
duas series de tres provas praticas, consistindo cada serle,
confornie os pontos sorteados, na elaboraçao de sentencaS
sobre factos litigiosos de despachos de pronuncia, na for
mulaçao de quesitos ao jury, na decisäo, emfim de quaes-
quer incidentes processuaes.

§...	 Os pontos para as provas praticas sero organ1
zados pelo Tribunal da Relaco, em tres series, de vinte cada
uma, que comprehendam as applicaçoes mais frequentes do
direito Civil, do direito commercial e do direito penal, rela
cionados corn os respectivos processos.

§ ..... As questoes para a prova pratica, figuradas pela
cornmisso, sdrnente poikc	 cr cojiliccidas dos concurrefl
tes no acto da prova.
EMENDA N. 37.

Ao art. 38. Redija-se:
No dia e hora designados para as provas praticas e

theoricas, recoihidos os COncurrentes a sala em que se de-
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yam realizar, e feita a chamada, o primeo inscripto tirará
a sorte 0 ponto a ser tratado por todos, 0 prazo improro
gavel de tres horas, facultada unicarnente a consulta de le-
gislacao patria.
EME\f\ N. 38.

A' art. 38 § 2.° Substitua-se pelo seguinte:
(,onc1uidas as provas, ou exgottado o tempo para ellas

concedido, os concurrentes, sem as assignar neni rubricar,
nem Ihes pôr signal que dê a conhecer o autor, sob pena
de excluso do concurso, devero fechalas em euveloppes
em branco, e lançal-as na urna que para isso haverá na mesa,
na qual tambern lançarAo, fechada em enveloppe dirigido
ac, Presidente da Relacao uma foiha assignada que contenha
copia das duas primeiras linlias e do ultimo periodo das res-
pectivas provaS'.
EMENPA N. 39.

Ao art. 38. Accrescente-se:
A urna será fechada elacrada, ficando sua chav-e

em poder do Presidente da Relaçoo.
EMENDA N. 40.

Ao art. 39. Supprima-se.
EMENDAN. 41.

Ao art. 40 e §. Suppriina-se.
EMENDA N. 42.

Ao art. U. Supprima-se.
EMENDA N. 43.

Ao art. 42 e seus §. Substituam-se pelo seguinte:
cDois dias depois de terminadas as provas, o Presidente

nonleará e convocará urn jury de cinco membros, escoihidos
entre os desembargadores que no tenharn feito parte da
COmniisso directora do concurso, entre os lentes da Facul-
dade de Direito e os advogados, da Capital, que, sob sua
piesidencia, julgue as provas, designando o dia, o logar e a
hora para os trabalhos.

§ . ....0 jury será urn para cada concursoe seusmem-
bros no poderão servir pr duas vezes consecutivas'.
EMENDA N. 44:

)epois do art. 42 < accrescente-se:
Art ....... .Reunindo o jury o Presidente abrirá a

UrMl e della tirará nina pôr nina as provas que contenha,
nunicrando-as segundo a ordem de sahida.

§. ..... Isto feito seguir se-ii a leitura e critica de to.
das as provas, appondo cada rnenibro em cada uma a sua
nota, que deverá ser de urn a dez para as theoricas, e de urn
a vinte para as praticas.

§.......Encerrado o exame das provas, o Presidente
Sommará as notas de cada uma e dividirá o producto pelo nu-
mero de notas, assirn extrahindo a media final.

§.......Concluido o exarne e julgamento de todas
as provas, o Presjdeiite as ideotificará, corn auxilio das fo-
ihas assignadas e fechadas em separado, organizando 0 rol
dos concurrentes e escrevendo a frente do norne de cada
urn a serie de notas alcancadas por suas provas e extrahin-
do-Ihes a media final, pelo processo indicado no paragrapho
anterior.

§.......No se permuttiräo notas iguaes, devendo o
Jury dirinlir o empate por meio de novo exanie, quando se
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§	 • A lista a ser c-	 -	 -
do compor_seá dos cinco prinjeros	 undo anolnes, seg	 o<da graduaço das notas, no caso de no haver 

nenhu-,vaga aberta, ou de haver apenas unia. Sendo duas onas vagas a Se preencherem a lista COn1'nr < dmes, na Inesma ordern, quantos o pro:
do numero de vagas por chieo>.
EMENDA N. 45:

Ao art. 44. Onde Se lêm as padas comm jss6es, leianl .se: <<dos rah:
do jury—o mais como está.
EMENDA N. 56:

Ao art. 46. Onde se lê: c O Pres j den<e da Cornnijs-lela-se -- da Relaco)); onde Se lé '' -<-:-
assignara,, leiase:_.zque todo o jur y'EMENDA N. 47:

Ao Art. 48. Redija-se:
((As comarcas de segtinda entranc

pelos juizes de dirëjto da prinleira, s
antignidade absoluta,>.
EMENDA N. 48:

IflCJuam.se, a seguir, Os rtigos seguintes:
,Art ....... As cornarcas de tercej,-a entraneja ser

providas pelos juizes de direito designados pelo 
Presidendo Estado, dentre os juizes de direjto da segunda, em eff -

etivo exercicio, e escoihidos ora por antiguidade, ora p rmerecimeto, alternadamente
§........A escolha por antiguidade será feita den

os cinco juizes mais antigos, em lista organjza 	 para cad,vaga, pelo Tribunal da Relaço.
§—A escoiha por merecimento será feita dene os cincjui	 dentre que se tivereni Salientado pela stia rectidAo, operos-

dade e saber, elejtos pelo Tribunal da Relaço, para cad<vaga.

§ -As listas de antiguidade ou merecimenfo serSo org2-
nizadas dentro de dez dias, depojs daquelle em que a vag
se der, devendo a nomeaçao ser feita no prazo do art.....

§—A lista de merecimento será acompanhada das in-forrnacôes a que allude o §
Art....	 .....do mesmo artigo.

...As comarcas de quarta entrancja seroenchidas duas vezes successivas por merecimento e urnantiguidade, mcdjante n orneaco do Presjdente do Est.dos termos do art, anterior.,,
Estas emendas, a saber, as que enumeram de 33 aforam amplamente jUSt jfjados na Prjmejra Parte.EMENDA N. 49:
AO art. 57. Depois de - c secreta diga-se: no ed-do da Relaco -; e supprimase ..... <<da Relaqdol depois dec Presjdente do Tribunal,,.
Convem declarar o lugar das reunj0esR emoçes. 0 mais, por vantageni de red-

EMENDA N. 50	
CAPITULO

A' secco prinieira, do Capitu
Seguinte artigo:

O serviço do jury é ohr:t
nernerencja.>

EMONDA N. 31:
Ao art. 73. Onde se lê o numero 24, ia-se - 28; onde

se lé —6 --leia-se - 7. Leia .se tambeni sefe onde está es-
cripto---seis--depois do verbo crecusar.

0 voto de Minerva é uma escamoteaçAo de responsabi-
lidade. Nào sabemos porque deva perdurar.
EMENDA N. 52:

An art. 81. Onde está escripto_dezoito—escreva-se-Viflte
e urn.

Consectario da emenda anterior.
EMtNDA N. 53:

Ao art. 82. Onde se diz—vinte e quatro—diga-se: vinte
e oito.

Idem.
Fi	 DAN. 54:

'o art. 87. Substitua-se pelo seguinte:
\rt. - 4Omente póde ser jurado quem reunir os seguin.

t' uuisitos:
tY—Ser cidado brasileiro, no goso effectivo dos di-

reitos politicos;
2.— Ter a edade minima de trinta annos e a maxima de

sessenta;
- Saber lér e escrever correntemente a lingua ver-

na Ia;
-. Ter uma renda annual pelo menos de 400$000;
- Ser contribuinte quite dos cofres publicos do Es-

:ad ou do v\unicipio;
n. - Ser reconhecidamente de born senso, probidade e

boos costumes'.
a foi longamente justifjcada.

EM i NDAN. 54:
\ccrescente-se, na mesma seccAo, onde convier:
Art. ... Ao jurado, depois de incluido sem mais recur-

sc-, lista geral, será conferido urn certificado que em todo
0	 po prove a sua qualidade.

Art. ... Ao cidado jurado, em razo de suas funcces,
so concedidas as seguintes regalias:

1. 1 - A de no poder ser preso no periodo das reuniOes
do jury, salvo em flagrante delicto;

2. - A de se the n5o poder decretar prisAo preventiva;
3.' - A de, quando preso, antes de condemnaçAo, ser

niantido em sala especial>>.
Tambem, ja foi exhaustivamente justificada.

EMFNDA N. 55:
.\o paragrapho unico, do art. 87, letra—b:
.-\ccrescente-se---peculato.
7 intuitivo que o peculato deve ser incluido.
NDA N. 56:
Ao art. 88, letra -. 1 . Supprimanise as palavras finaes-

'contador da Secretaria das Finanças'.
0 cargo foi recentemente supprimido.
.DA N. 57
Ao art. 88. Accrescente-se:
rn -- Os mulitares de terra e mar e policia, em activi-

.L-	 .fl
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EMENDAN. 58:
Ao art. 89,letra—d. Em vez de €cem,diga-sesessenta,
Assim o pede a tradiçAo e de mais a mais a distancia de

100 kilometros é muito grande para obrigar ao serviço do jury
Os habitantes, principalmente si a viagem for a cavallo.
EMNDA N. 59:

Ao art. 100. Em vez de ocna séde do termo,, diga-se
'na cidade ou villa, séde do termo, e supprinla-se o final.

E' claro que a urna de supplentes deve ser formada so-
mente corn os jurados da séde, visto que o official de jufica
tern menos de vinte quatro horas para fazer as intimaçe.
EMENDA N. 60:

Ao art. 112. Accrescente-se, cr110 Ictra—c Li cudo-se
as demais aIteraçes consequente:

CC) - pelo Procurador Fiscal,.

EMENDA N. 61:	
CAPITULO VII

Ao art. 118. Onde se 18—cAjudante juridico do Advo-
gado Geral,, leia-se—. cProcurador Fiscal'.

Accrescente.se depois da palavra creconheciclas, 0 mci-
so—ccom dois annos de pratica forerise no Estado.

No ha motivo ni xcc-crr 	 rci:ru1nr FIc	 deve
ter feito novicjado.
EMENDA N.2:

Ao art. 119. SI1nrI:i.r o	 ci:i fl;iaVra
clicençai nAo se applicaliJo cic.

Este artigo é a reproducço do de n. 199 da Consolida-
ço Rezende Costa, que a sua vez reproduz o art. 112 da
lei 375 e o art. 64 do Reg. 1.638, ate a palavra clicença....
0 que segue é redundante, visto qiie o art 120 é expresso:
'No foro civil, sóniente podem ex' c c!:d ccii,
EMENDA N. 53:

Depois do art. 120, inclua-se:
'Art.. ... Os advogados dipin: 'J J r,ji, eT11i p

exercer a advocacia em qualquer circumscripcio judiciaria
do Estado; os provisionados, sómente na circuniscrj ço in-
dicada em suas provisOes, devendo uns e outros rcktrar cm
juizo seus diplomas e provises.

E' dispositio nAo consolidado, mas em vigo
EMENDA N. 64:

Ao art. 131. Em vez de—sup:.
res.

0 erro ha de ser de impresso
EMENDA N. 65:

Ao art. 131. Accreseente-se
cParagrapho unico--- Ate a nUll ; 1 - o do patino Jcn 1

sustado o andamento da causa.
Dado o processo do art. 130, convem ficar explicP'.

evitando-se que a chicana burle a ass tncia e nrjndiii
ao assistido.

EMENDA N. 66:	
CAPITULO IX

Ao art. 135: Exclusni
teiro do Palacio da Justice

de 1923, a, 2. 0 porteiro do
PalaCio da Justica uo e eiupregado da Relaco; o seu cargo
corresponde ao de zelador do edificio. Deve ser nomeado pelo
Executivo.
EMENDA N. 6.

Ao art. 135 § 1. Accrescentar, in fine: cpor dois annos'.
Conveni exigir um noviciado, einbora pequeno. 0 cargo é
de importancia. Demais, a lei deve evitar expresses pouco
definidas. Pratica de fôro, é uma dellas,
EMENDAN. 68:

Ao art. 136. Em vez de—do registro geral e Os de es;
pecial de imrnoveis'— diga-se, curtamente—dos registros'-
entre Os escrivAes, accrescentar Os do crime, antes dos de
juiio de paz.

—Pouco iniporta a natureza do registro, visto que para to-
dos elles sempre se exige o concurso. Demais, a materia com-
porta novas modificaçöes e desdobramentOs, pelo que é pru-
dente dar um cunho geral a regra.
EMENDAN. 69:

Ao art. 137 § 1. 0—Substituam-Se as palavras iniciaes-
cLogo que se der a vagao por estas outras cDentro de 30
dias, depois de se verificar vaga de qualquer officio de justi-
ça ou de receber communicacO de haver sido annullado o
concurso anterior, etc.; 0 mais como está.

A emenda evita a procrastinaco indefinida do preenchi-
mento do cargo e prevê tambem a hypothese de ser annul-
lado o concurso anterior, alias muito frequente.
EMENDAN. 70:

Ao art. 138 —Suppriniam-se as palavraS .depois de razoa-
vel espera).

So innocuas. Ou ha de se fixar prazo ou deixar livre o
arbitrio do Secretario do Interior. PreferimoS no fixar prazo.
EMENDA N. 71:

Ao art. 144. Substitua-se pelo seguinte: Tero prefe-
rencia, indistinctaniente, para o proviniento de officios de jus-
tica, os graduados em direito, os advogados, os escrivães, ef-
fectivos ou interinos, Os escreventes juramentados de cartorio
e os que exerceni officios identicos, Os quaes serAo dispen-
sados de qualquer exame, salvo Os interinos'.

A enienda é o art. 3. 0, da L. 846, do anno atrasado, que
revogou o art. 1. 0 da lei 821, o art. 1 . 0 da lei 786 e o para-
grapho unico do art. 19, do dec. 4.561, consolidados no pro-
jecto.
E.' TNDA N. 72:

Ao art. 147. Leia-se cactoD onde está chomologaçao.
Si a permuta está subordinada a clausula de näo ser pre-

iii cial ao servico publico e é o Presidente do Estado quem
0 eve decidir no haverá homologacãO: haverá urn acto do

er Executivo.

CAPITULO X
I NDA N. 73
Ao art. 152 § 1°. Em vez de cSecretaria do Interior',

diga-se ca Secretaria que 0 tiver expedido, o titulo etc.'.
1) de avidiador judicial, nor exeniplo, dove ser devolvido



EMENDA N. 74:

Intercale-se depois do art. too, u	 'wue 1:•ara	 Jotransforniandose em 2.0, o unico:
1.0 - Os escrivàes e mais titulares de officios de

tica Clue tiverem permutado os respectivos cargos e näo u-trarem en-i exercjcjo dentro do prazo referido, sero suhiiit.
tidos a processo de abandono e exonerados.

Este ponto tern dado logar a duvidas, e consequenteiien.
te a prejuizos para o serviço publico (V. Navantino Santos -'antos -Pareceres-- pag. 404). Deve ser definido. Parece- nos que
este caso de abandono é especial pelo que no deve conti-
nuar subordinado as penas do Codigo Penal (art. 181 do
dec. 4.561), pois estas (multa maxima 100S000 e suspenso
maxima por urn anno) visam apenas corrigir abusø dos fun-
CCionarjos em exercicjo.

Na hypothese, poréni, da permuta de officios, a entr,, a
em exercicio é quefixa a intenço do permutante de co:o-
nuar a servir.

Desde que deixa escoar os prazos e suas prorogaçOes,
e no decurso do processo de abandono no se justifica sa-
tisfactoriarnente, no manifesfa a resolnçao formal de conti-
nuar corn o cargo, é evidente que ao Poder Executivo deve
caber o direito de o exonerar. para que seja preenchido.

Os abusos, por parte deste, sero sanados pelo Judi-
Ciario.

Devemoc ter olhos para a realidade: o risco de oo ha-
ver entrado em excrcicio no prazo da lei sO existe (J:lafldO
o funccionarjo quer mudar de vida e eut 0' negO-
ciaçöes em torno da Iuva), de permuta.

EMENDA N. 75:	
CAPITULO XI

Ao art. 163, letra—b. Em vez do EJi

o dispositivo em vigor e no ha moti o par
modificado.
EMENDA N. 76:

Ao art. 190, § 1°. Depois de—jui: e
scente-se oda comarca.

Houve evidentemen,, c
EMENDA N. 77:

Ao art. 191. Junte-se:
'Paragrapho unico -

çfIo se dará pelo primeiro juiz de paz do 1.1-, 	 e. jia
falta deste,pelo dosegundo.

0 ternio da Capital compOe-se 1de dois districtos depaz.
EMENDA N. 78:

Ao art, 192. Onde est - co prinleiro
gase c o quarto do teo

Erro de remissbo.
EMENDA N. 79:

Ao art. 195 e sett
cal, onde está—cAjuu i jo
EMENDA N. 80.

Ao art. 194 Substitua-se: letra - b -.
de justiça pelos adjunctos e, no caso de falt--
to def'	 ,,	 .1.	 : -

design	 vara, nas cotnarcas de mais de

uma'.
0 natural é que os adjunctos substituam os prornotoreS.

EMENDA N.81:
Ao art. 196. Supprima-se.
Passou, por descuido da Commisso.

EMENDA N. 82:
Ac art. 202, § 5. 1 . Diga -se in fine: - no prazo de dez

dias.
Convéin marcar o prazo.

EMENDA N. 83:
Ao art. 202, § 7. Depois de cdeciso as partes inter-

cale-se --arrazoado dentro de igual prazo. etc.
O paragrapho näo cogita das razöes do recursO, 0 que

é essencial.
EMEND.\ N. 84:

An art. 205. Diga-se, depois de cterça - parte do
rendimento.

O orro deve ser de copia ou revisAO.
E\OJ-JN. 85:

1 :ua-se depois do art. 217
A antiguidade, no Tribunal da Relacbo, é regu-

lada
pela entrada em exercicio;
pela posse;

- pela nonieaçO e
pela edade.

ossttmpto e delicado e nbo perde por ficar definido.
%, i - NDA N. 86:

\uart. 218 - Diga-se Procurador Fiscal', onde está
cAju1onte do Advogado".
EMENI,AN. 87:

Ao art. 221 paragrapho unico. Idern.
EMENDA N. 88:

Ao art. 224 paragrapho unico. Diga-se - OCjflCO por
cento --- onde está---- Aois por cento".

S. Lxcia., o actual Presidente do Estado, homem probo
e escrupuloso que é, foi quern propoz. quando Advogado
Qeral. a reducco da percentagem. Dispondo deurna exce-
PCionai capacidade de trabaiho e encontrando o Estado em
phase de liquidacOes e outras questöes vultosas, julgando
excessivos os rendirnentos do cargo, voluntariarnente abriu
mao 2o que Ihe parecia demasiado. Registre-se o exemplo
Como urn dos niais edificantes que pudesse dar urn hornem
PUb I !co, nesses dias vertiginosos que vamos vivendo. A ver-
dade, porérn, é que a sua mesrna e singularissima actividade
de trabaiho, exgottou o campo de renda do Advogado
Geral...

A elevaço da taxa de percentageni é, poiS, necessaria.
EMENDA N. 89:

o art. 228 § 1 .0 . Accrenscente-5e, in fine - cnem aos
lUizes de direito e municipaes, no tocante aos emolumentos
que lhes foram fixados em leis especiaes'.

Referimo-nos aos devidos pelo registro de firmas, ru-
urica de livros. etc. bra do termo da Capital, segundo a lei
266, d' '	 I, :,,)stn dc 1S9Q, e n. 954, de lb de sefembro

do fercer
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EMENDA N. 90:
Ao art. 231. Supprima-se.
Parece-nos que a materia no

nizaço judiciaria. Alias 0 projecu cuuu11i outras, owihem
excusadas. E' vexatorio Para o juiz o ficar na dependencja
do escrivo para receber vencinientos.

0 Advogado Qeral 6 funccionario de confiança do Pre-
sidente; no ha pois razo para depender do attstaH do
Presidente da Relaçao.
EMEDA N. 91

Inclua se depois do art. 237,
,Art. .. E' vedado ao escrR ioio,

funccionar em causas em que seja advogado Iaarente seu,
3onsanguineo on afim ate o segundo grdo.D	 V

	

A emenda reproduz o optimo preceito di irt, ii, 	 idU' 737, de 1919. Visa evitar abusos.

EMENDA N. 92	
CAPITULO X

Inclua-se entre os arts. 245 e 2
cArt. . . 0 Conselho, para o coziip:u e;cr1cio de suas

furicçOes, organizara, pela maneira que Ihe parecer nials
acertada, a inspecço perinanente da 'nagistratura.

§ ... Para isso dividirá o Estado em tantas cir-
cumscripçes quantas forem convenientes, de sorte que a
commissocie inspecço de cada uma realize no niaximo dez
visitas por anno, em épocas differentes.

§ ... A inspecço será realizada por meio de comm-us-
ses a se compôreni de tres magistrados de alta categoria,
desembargadores ou juizes de terceira e quarta entrancia,
uma para cada circumscripço, nomeados pelo Consel ho.

§ ... Cada comarca deverá ser inspeccionada de chico
em cinco annos.

§ ... Os membros das commisses quando em inspecço,
tero a diana de 35$000.

§ ... 0 modo de realizar-se a inspecçâo e a natureza
dos documentos a serem examjnados, sero definidos peio
Conselho.

0 assumpto foi copiosamente estudado ma Primeira P t.

CI

Nao prsii-w. F.:
esperançacjos de ciugir, de unia assentada, todo o coniplexo
de ideas sobre que se erige uma organizaçao judiciaria, dcii-
tro do mesmo campo de verificaço pessoal, severa e penC
trante, quando o tempo se conta por dias...

Isto tém de mao as democracjas: é o regimen do conhe-
cimento immanente e das so1uçes temporas. Suas outras
vantagens, todavia, hem nos conipensam tao seria falta; a sua
mesma transitoriedade funccional de certo modo a suppre.

Nem por isto entenda-se que nos danios por dispeusa-
dos de continuar no estudo do projecto. No correr da
discussao, contamos descortinar novos aspectos e seuir C5

compC ':ii -wo' WVI19 já muito estudada e disciplinada
pela jurispr111eu1a iicou intacto. Outros pontos da parte
exaniinada, a sua vez permanecem pendentes de novas yen-
ficaces. Enifum, havemos de collaborar na discussaO acorn-
panhandOa passo a passo e usando do direito, que já resal-
varemoS de retirar e retocar as nossas emendas, toda a vex
que os nobres e illustres collegas nos persuadani de suas in-
convefliencias.

o proprio estylo do que deixámos dito denuncia, no
seu trepidamento e na sua falta de elegancia e de esmero, a
alla pressao coin que tivemos de trabaihar. Lembra-nos o
jacto refervente e espuniarento de uma turbina, quando de-
sejavanloS que lernbrasse a marcha serena das aguas repou-
sadas.

Sirva-nos a confisstio lea!, ao menos, para mover a Ca-
mara a aritecipar-nos as indulgencias plenanias corn que deve
receber as niuitas lacunas, os muitos erros e as muitas limper-
feiçOes litterarias deste longo e pallido parecer.

0 que nos tranquilliza é a confianca que depositamos no
excepcional valor de todos os srs. deputados, assim resumin-
do, numa palavra, esse composto de alto preco, que se forma
da intelligencia vigorosa, da culiura polychromica, dos senti-
mentos acrysolados, corn que hAo de supprir, forçosamente,
todas as nossas deficiencias.

E' bern que reiteremos:—despidos de vaidade, sempre
promptos a admirar o merito alheio, fervorosoS de affeiçao
por tudo quanto interesse ao uiosso born povb de Minas,
sempre festejaremOS, corn intimas e alvorocadas alegrias, o
esforco dos que, conuo scus representanteS, nos emendern
a mio. nos rectifiquem os juizos, nos corrijani Os errOS.

A' Camara de 1925 cabe urn relevantissimo papel, e esta-
mos certos de que ella o desempenhará corn gaihardia e lustre.

1)esse feitio, damos por apresentado para segunda dis-
cuss:i . o projecto n. 40, de organizacãO judiciaria.

ia das Commissöes, 7 de agosto de 1925. - Elpidio
Caiuiiaorava.—Odilon Braga, relator.—Joao Beraldo .—Duque
de Mesquita, corn restriccOes . —Agenor Alves.
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Ensino NniaI:
Pessoal, 197:310$000, material,

4:700$000, total 202:010$000.
26)EnsinO Secundario:
Pessoal, 349:454$000, material,

5:0$000, total 354:454$000.
27)Ensino Artistico:
Pessoal 57:720$000, material,

3:000$000, total , 60:720$000.
28)Ensino Superior:
Pessoal, 71:850$000, material,

26:000$000 subvencOes...........
140:000$0(k) tota' 237:&50$00().
29) lnspcccao. Regional do Ensi-

no:
Pessoal, 427:510$000, material,

8:500$000 , total, 436:010$000.
30) FiscaiizaçSo Federal do En-

sino, 36:000$000.
31) Archivo Publico Mineiro:
Pessoal 32:610$000, material,...

6 :400$0. total 39:010$000.
32) Servico E'eitoral , 10:000$000.
33) Empregados em disponibili-

(lale, 100:000$000.
34) Puhlicaçoes e enconimendas

1'a Imprensi Official, 542:000$000.
35) Transportes e conimunica-

çoes, 253:500$000.
36)Subvencoes e auxifios a lios-

P itses, etc. , 489:600$000.
37)Exercicios lindos, 20:000$000.
38)Eventuaes da Secretaria,

Somma, 32.467:860$000.
§ 2.° - Secretarja das Finança8

I) Divida fundada:
DiVida interna 3.537:680$000,

divida externa, 4.643:650$140, to-
tal, 8.lgl330$140

2) Secretari5 de Estado:
Pessoai:	 ,

	

550$000	 material,
'G4:0Q0SX)O, total, 911 :550$000.

3) Gahineto do advogado gerala E.stado:

	

,Pess0aj 57:000$000, 	 material.
total, 59:000$000.

Dci.	 do Thesouro do Mt.

- es:l 293:000$000 material
3O0$Oth), total , 343:500.
) Arr	 daçSo pela fronteira...

6) Fiscaiizacao de Rondas o d

Pessoal, 292:515$000, material,
[:500$00(), total, 294:015$000.

7) Imprensa Official:
Pessoal 995:600$000, material,

I .050:000000, total, 2.045:600000.
8) Coilectorias:
Pessoal 3.350:000$000. material,

1:000$000, tota', 3.371:000000.
9) Estradas de Ferro:

Porcentageni, 2.150:000$000.	 \
10) Junta Commercial:
Pessoal, 11 :700$000, material,

500$000, total, 12:200$000.
11) Feiras d Qaao:
Pessoal, 23:160000, material,...

10:040$000, total, 33:200$000.
12) Aposentados e reforanados:
AposOntadoS, 804:149$115, refor_

niados, 333:298$776, total.......
1. 137:447$891.

13) Juros de enprestimos, dopo-
sitos o cauçOes 1.490:503$903.

14) PublicacOes e encommendas
na Imprensa Offci, 230:000$000.

15) Causas da Fazenda,.......
50:000$000.

16) Seguros, 50:000$000.
17) ReStituicOos, 400:000$000.
18) Exercicios fin dos, 50:000$000.
19) Despesas eventuaea, ......

20:000$000.
20) Fiscalização da Loterja......

20:000$000.
21) Transportes e ceniniuniCa-

çOes 400:430$000.
22) Auxilio para ca1amento da

Capital do Estado, 240:000$000.
23) Differenças do canibio,

300 :000$000
Tota , 22.588:49€$934.

§Th.o - Secretaria da Agriculturo
1) Secretaria 'de Estado:

Pessoa:1 , 905:846$000, material,
105:000$000 total 1.010:846$000.

2) Obras Publicas:
Pessoal, 150:700$000, material

5.050:000$000 total, 5.200:700$000.
3) Estradas do rodagem:
Pessoa:1, 123:540$000, material,

5.300:000$000, total, 5•423:540$000.
4) Red0 de ViaçSo Sal Mineira:
Pessoal, 5.535:747$990, material,

6.302:212$290 , Caixa do Aposonta-.
doria 5 e PensOes, 162:039$720, to

12.000:000$000.
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Apre8entaØ0 do projectos, reque-	 7) Subsidio aos doputados,rimenfo8, indicacoe8 e moCoes 1 302 :400$000.
8) Secreta ari th Camara do De.0 sr. Pinlzejro Chagas, por par- puitad;os:te da commissao de Orcamento e	 Pessoa1 102:554$000 , materialContas, Pede send0 attendido dii	 12:740$006, total, 1 15:294$000.pensa •das formalidades regimen.. 	 9) Ajuda do custo aos me.nibrotaos, afim de que flqiae na ordem do Congresso 72:000$000.d0 dia de amanhS o segunte:	 10) Secretaria do Interior:
Pessoat, 420:6W$000, materialProjecto ii. 	

59:500$000 tc>tal, 480: I00$000.
11) Justfça do 2. Instancia:(9. leg1sltura)

A conmjssao do Orcamen	 Pessoal, 358:21 6$Q00, material,
Con t"	 to e 16:060$000 total, 314:276$000.dpo'is de haver cwidadosa.. 	 i12) Justica de I. Instancia:mente examnada a propos em	 rialPessoal, I .686:870$000 mateque o governo orça a receita em 117:000$000 total , l.803:870$000.e fixa a depesa Olfl87.847:809$6 para 0 exorciclo	 13) Ministerjo Publicode 	 Pessoal, 484:960$000.1926,	 é de parecer que a allu-	 14) Secretaria da Poici:t:thda proposta seja adoptada COqTIopro	 Pessoal 40€ :380$000 material,
vand

ject0 em	 a discussão, reser- 155 :
15)

200$0y), total, 561:580$000 .

	

o a comamfssão o d1rjt (10 	 Delegacia de Policia:

	

apresentar emendas em plonarjo. 	 Pessoaj 519:600$000.0 Congr0sso egislaf1v0	 ESI-	 16) Di1gencias •po1ici, .......do de Minas G'eraes decreta: 	 120:000$000
17) Forca Publica:CAPITIJLO I

1.ueaj, O.4.ia:Z17 X)(3 iiatel'ial,
1. 738:000$000, total 8173:217$000.

S) Guarda Civil: .
Pessoal , 449:640$000, material,

e 141:000$000 total, 590:640000.

	

o	 19) PerLitenciarj as:

	

o	 Pessoal , 89:958$000	 rnatefla
- 101 :300$000, total , 191':25&W.

20) P'risOes:
Pes5oai, 156:780$000	 materi&,

818:000$000 , total , 974':7	 000.
21) Servico do Hygiene:

	

•	 Pessoal, 451 :300$000, material,
199:400$000 prophylaxja rural,.
500:000$000 Servico do lepra e do
oncas Veuereas, 120:540$(00, serV
c'o Permanente do hygiene nos I11i

fliCipios, 8 1:000$000 total,
1.352:240$000.

22) As.sjstencja a AlienadoS d
Minas Gerses:

Pessoal 275:323000	 material,
781:00c)$000, total, I .O56:323000

23) Soccorros publicos........
300 :000$000.

24) En sino Primario:
Pessoal, 9.045:948$00(), niateri'.

2.550:000S000 subvencoes,
19:200$000, total , 11 .615:14fi'

Orçamento da de.spe8a
Art. I o E' o, governo aUCtoriza

do a despeiider no exerciclo d
1926 a importancia do oitenta .e set
mU oitocentos e quarenta e
C0flt0 Oltocentos e 'flove mU seis
centos 0 trinta e 0t0 réis
(87. 847:809$638), corn os servico
do Estado pelas tres Secretaries
na forma abajxo:
§ I 0 - Pela Secretarja do Interio,

1) ubeth0 IRO Prejdenj dlcEstado, 48:000$000
2) G a binete da Presidencla:

Pessoal 54 :800$000, material,.
34:000$000 total, 88:800$000

3) Depesa corn o Palacjo da
Preside.ncja.

Pessoal 57:600$000 material,...
97:0O0$OO, total 154:600$000

4) Rpresentaçao d0 vico-Presi..
dente do Estado, 12:000$000

5) Sabsidjo ao5 Sell.a.dores
151 :2Q0$000

6) S ec r ( taria do Senado:
Pessoa!, 79:560$000 materia,1
14:860$000 total, 94:420$000.



342	 343

5) Estrada de Ferra Paracatu'.
PesoaI I .040:000$000, material,
8 10:000$000 total, 1.85'0:0'00$000.

6) Fiscaiizacao de Estradas:
Pessoal, 64--3 00$0()o Material_

3:000$000 total, 67:300$000.
7) Transportes C communica_

cOes, 125:992$000
8) im'mi.gracao:
Pessoal	 21:600$000,	 material

647 :847$704, total 669:447$7Q4
9) Nucleos colon iaes
Pessoal 86:1 10$Ooo. material,.

970:000$000, total 1.056:110$
10) Protecçao ao.s Selvicolas:
Pessoal I : 800$000, material,...

5:O00$0O. total 6:800$000
II) Institutos agricoFas;
Pessoal 113:136$000, material..

274:O80$000 total, 387:2I6$(;j.
12) Apprendzados agricolas:
Pessoal 65:910$000 mafrjai..

153 :060$003, total, 218:970$000
13) Escola Superior de Agricul_

ttra:
P:ssoaj 50:000$000 material,.

450:000$Oø total , 500:000$03
14) Fazenda da Gamelk'jra:
Pe-Gal 24:140$000. material,.

total 34:400$.
15) Ens0 Ambulante Agrope_

cuarlo:
Pessoal 222: 000$4yy3 material9. 996$000 total, 231496$00q.
16) Defesa Agr,icola:

51 :600$000
Maternaj 30:000$0(y3
Toiaq 81 :60O$0yj
17) Servjco dio Algcdso........100:000$
18) Defesa dos Cafestaes:
Pessoai1, 19O:080$00()
(Material 40 :000$000
To4'a:l, 230: 080$000
19) Subvenç6es e aPUXilIjOS......296: 900$OO()

20) Hrtos FlPcresaes:
Pessosa	 117: 750$000.
IMate r•isai, 35:000$0()0.
TfoPtai!, 152-750$00().
21) Acquisiçao de miaciiipras agri-

colas, 0000$000

23) Defesa die te'rnas e
Pessoa1, 42:980$000.
Mater,a/l, 2:000$000.
Total, 44 :980$000.
24) ComrmissSo OeIotgrap1ica

Gcocgea:
Pessoail, 240:220M.
Matieral, 58 :500$000.
Tht:ai, 298:720,M.
25) Serviço McteoiroIcgico:
Pesopal, 145: 668$000.
Matcral, 53:000$000.
Tc,ri!, 198 :668$000.
(26) Eatanicias hydro-iniineraj:
/Pessoal, 34:125$000.
MPate#riaZ, 1:200$000.
Tiotait, 35 :325$000.
(27) Te rrenos D i(aPmlantiIlos:
Pessol, 9: 480$000.
Materia, 1:200$000.
T:al, 10:680$Cfj(J.
S) SeTço die Mnas e Rios:

Peeraoiarl, 15:160$000.
'MeterSal, 7 :2(-,10$000,

22:360.$000.
29) Dofesa PaisforipT:
(Pseo:ai, 62:472$C0O.
M atenai, 440:000$000.
Total, 502:472$000,
30) Pastes zootcciiinpjcos........

40:000W.
31) ImportaçSo e selieccSo de re-

piled tct'o;res, 150 :000$000.
32) Semeates do fonrage ii S ....

35 :000$000,
33) Serviço anti-iophidiieo.......

36:000$000.
34) ExpamsS .o eooinommoa........

400:000$000.
35) Exer.dc•ias fiIndos..........

lO :000$000.
36) Evemtuaes, 50:0O0'
37) Serviço de Estat/
Pessoa, 136:000$00X0
Material, 34 :000$(,00
T'otail, 170:000$900.
38) 1,

a imp'rensa (ifficial, 79:000$000'
Total gera, 32.271:452704.

CAPITULO II

Orcamenfo da re/I

C	 ('	 ::JJ'(JU),
proVen:e1I- oa aricaUacaa uc irn-
postoS e outras rendas descrimina-
las nos paragraphos seguintes:

§ L. Ronda ordinaria.
I Renda dos impostos:
1) Direitos de exportacão:
a) impoto ad-valorem......

30.000:000S000.
b) sobre-taxa de café......

4.200:000S000.
c) sobre-taxa do manganez,

350:000$. Total 34.550:000$000.
2) Imposto territorial,....

5.000:000S000.
3) Imposto de industrias e pro-

tissOes, 3.500:000$000.
4) Imposto de bebidas......

4.000:000$000.
5) Imposto de trasiismiSsão inter-

ViVos, 5.000:000$000..
6) lmpoto de transmissSo cau-

sa-mortjs, 2.000:000$000.
7) Imposto de novos e veihos di-

reitos, I .800:000$000.
8) Imposto de solo:
a) sello adhesivo e por verba.

2.000 :000S0000.
b) sello do diversOes 400:000$000.
c) sello de aguas mineraes....

S0:000$00t. Total, 2.480:0000$000.
9) Imposto sobre passagens fer-

ro-viarias, 1.500:000$000.
10) Imposto de estatistica,

30:000$000
II) Imp(stos addicior.aes:
a) 10 "'1" addjcionaes sobre novos

C velbos 3iritos, transmissão caus,i
morris, pe'sagens em estradas do
ferro, industrias a profissöes, Con-
SUIT0 de hobjdas alcoolicas e trans-
flhISSaO fl f(r..Vjvos , I .580000$000.

b) 1 01 de taxa de viacSo,
598:000 . Total, 2.178:0000$000.

12) ReIlda de feiras do gado.
280 :000S	 Total, 62.318:000$000.

II Resdas patrimoniaes.
1 13 ) Arendamento de terrenos

d. arnanti i os , 20:000$000.
Arrendamonto de proprios do

tado 50:000$000.
3) lmn)sto de ir.dustrias.3.500:000S000

15) Dividenidlo de tituioLs e iurs
peirteincemties mo Esta

700:0)S(j0Q Siomina.........

lii - Rendas lndastriaes

16) Renda da Redo Sul-Mirei:a,
12. 000:000$000.

17) Re'n,da da Estrada dc Ferro
Pcuractü, 150:000$000.

18) Ren:dia dta Ini iprensa Official:
pa) assigniatunas 'do "Minas Ge-

raCs" , 180:000$000.
b) puhlicac5es pagras...........

220 :000$000.
c) ,pr'oduccão do estabe4eciThen-

to, I.000.000$". Sormrna.......
I .400:000$000.

19) Ren da do estabeelcitnentos
do Estado:

a) estabeDecime,ntos die enslri,..
50:000$000.

b) estaibei(e pci!nneeltoS agricolas,.
4,0:000$0001.

ic) estabeliecinientOs de assisten-
cia, 50:000$000. SoniTnia...........
I40:000$OCO.

20) Renida dta loteria:
a) contribuic6es I ixas..........

237:500$000.
le) quo'a de 60 % nos lucros,.

I .003:009$3C0. Sonima...........
1 .237:500C30; total, I4.927:500$;
total geral. 78.015:500$000.

§ 2.° Rondo extraordinaria
21) Ernprestimios diversos:
a) juoos die empeestirnos muniCi-

pacs, 1 .400 :000$000.
'a) amert/zacSo de omprestimos

e:ull/:ipaee, 200:000$C00.
c) juros e am,ortiaacão die em-

pres't:mios ddveirsos, i00:000$000.
Sonoma, I .700:000$000.

22) JuroC e depositca em baincos,
3 .000:000$OCO.

23) Ven'da dte niaiohinas agrico-
as, sementes, viacOitl'a e matieni'aeS,

250 :000$000.
24) Von dos die teirras, Dotes cole-

nil ac's e prop'niois do Esitado........
50:000,$ 000.
25) Quotas dc fi,scaiizacSo......

140:000$000.
26) Cohraenca da dlvi'da aictiva:

) Orçamentariai, 1.000:000$00(),
ib) D ivida imscrlpta, 50:000$000.
,c) Garn,t/:as die lures, 300:000$.

Saimma, 1.350:000$000-
127) Repos1c6es, 1.700:000$000.
28) lndomnizacöOs., 500:000$000.
29) Muttis, 300:000S000.

Z) MeidrcSo e idivisão die terras: 	 Art. 2.° Para o mesnia (\ 'E1O

•Pessoail, 430:600$000	 de 1926 a receita do Estado i/ orça
(Maitori,apl 40:000$000	 d0 om oitenta C sete mil, OjtOCL11t0.5otel, 470:600S000	 a Cincoer,ta e CiIICO Coiltos C qil



30) En'tr'a4as die onigens 'diver-
ss, 430:0()0$000 . Total
9. 840:000$000.

CAPITIJLO III

Disposicaeg geraes

Art. 3•0 E' o Presidente do Esta-
do auctorizado:

I - A abrir creditos supplemen-
taries as seguintes verbas do art.

.° caso verifique nSo terem sido
sufficientemente dotadas: § 1.° n.
11 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24,34,
35 e 37; § 2.° us. 1, 5, 7, 8, 9, 12,
14 18, 19, 21 e 23; § 31, ns. 2,
3, 5, 7, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 29,
34, 35 e 38.	 -

II - A realizar operaçoes de cre-.
•dito Para cobrir o deficit que so ye-
rificar, r.ão sendo 'a receita arreca-
dada Sufficieinte Para as despesas
Ordinarias;

Ill— A realizar, como antecipa-cäo do receita, operacSes de credi-
to liquidaveis Jentro do exercicio,
e nSo eXoedentes a terca parte da 	

(90 l'g'iatu)receita orcada.	 -	
.	 o Coingresso Le'gis! tf- do Eq.

	

Art. 40 As subvencoes e auxillos	
dio die Mta thn,as Ge'riaie d creta':constanfes desta lei, quo nao forem

o Prequerida 5	Art. 1.0 Fica oread o rnptOW	 flrneiro trlmestre	
cl 'dEe l$000cur,)pot SXdo anno seguinte, flcarao caducas. 'aiciona

a die cafC de piodtioço
0 Revogam_s	 nanArt. 5	 'as disposi-

çöes em Contrario.	 exportado pora fó.ra' 'do Estado.
Pararapho un,co. Ese i'mp

	

Sala das commissSes 7 de agosto	
'reecadado em pap.d, adepde 1925.	 Pinheiro Chagas. - ierA a

parc, ao d oun cm caloS& Henrique .	doAntoni0 Aug	
mavs_ mania a media do a,go r,,, s 2to junqucira - A rnprlmjr_se pa- anteror, 

pal'a cotacSo oft:'cnalTa ord'em dos frabaihos	
C'airna,'-,a dies Canreures

Art. 2.0 '0 paothnota des'e
'osto cen,sttu5 urn ftrrid'o e9ptl

cccl, 'destn'a ckj	 •exO!'ia v ime.ete
diefeso do preoo 'do café c"it
'OCciiJ;açées paOveoj'enft do
ge ticna,mn .3 do nierc-,h, rre
'?a,ridacle dais safras e rnak
eom,mer,: jae,s ttejnij,cqjtte 	 a batiga.

Art. 3,0 Esse mposti era
eaidiaid' a'té qu'e o fund'o da
do, cofé attnja a' cern rn: CC

die 'rCs em oapej, ces'saiid a
c,ajacao no prrneiro da do
neguinte.	

C.	 1 o Si na .cccasiSo 'ii
fundo .attingir	 essa 'rn'ns, ID
!'	 :c

o 'elninlente minehro que se Uh
'n,a seprorna dirccçäo do Eslak
cairn prehe,n'd'endo 'a a I a gnitu
assunpfo, corn ia jaikj vi,säo In
'cfista co.n,sun'm'a,do q a a cara.
niza, reulni Ii oesta Ca tal c
oaal,istas 'auscu'1ta,(d,j}is	 a
nião, a respej fo dais ni.Wdias a
pta.r-se quacto a dfefQla do
die, café.

o projecto, que te: i ljo, a hoara
dieoffe pecer di consécj acão da Ca-sa, é vaslado cans cc,r' a qt
ahegou o Coogpesso",r', Lavoara e
oonsusfa,ncj'a dfspcstccs die ira
ati'Lidade tSo 'evide:ri,te qua descera
quafiquier ins tiP ca cS a, Ii antando
sua inapiias leituna qua \ou fazr,

paIra, em	 cs
oppoirfuna, de'ufll-'

o seguie	 Ih'i
'(Mail,, bern)

'	 -.

Pro jecto 0. 50

.0 SR. ENrtAS C AMERA: -Pe,d,i a pal,avra sr. Pres ; denfe pa-
n" apr'esen4a.r crosj.er.acSo do
Caisa urn prceoto de lei, que, ne-
gu•ndio mieu p'a'ieoer, vare resolver
u.m,a dos qu'e.stoes que mais jute-
resoam atom nos
defesa	

so, Esta.d'o, qual a do
do Pr, 	do café.

Vel'ho prcble'rn'a, paira c ouall a
tern side a'ventadas varias s'olucôes,
quer pc'r ,r,arte do go've,r,no federal,
00cr ds Estaid'cs in feressadios oon-
ti'iia 'eatnefacto em plenja octtva-
Jédiade , dada a inefficacia 'dos rnle-
'didas alvjfra,d,as 0 Postas 'em cxc-
aucSo paca reso,!veq-o mu,jfajs 'dcl-
•ao em ccnmp1ta antn'rn; c"m

,:45

jRjerjor a 5 " "	 a aar-
gcadação k'tu imcrn'o ruadio

tna 20 tm il conitos die ré,is ouelo.
§ 2.° Diesde que o café typo 7

Rio, dispniV0l, Si nian'ntenii'a cotir-
dD de 10 'aentaivos em Nova
York, per 30 dials onisoctctiiviOs, 0
go%riaO Su54efldeIrd a coEbnainça do
impceto de qure tnata esta len, re-

neçan'do a ar.nooaidal-o, desdEe
qiie fa cotac50 suba a 10 centarvos
ou mans.

§ 30 Tonto a scispe ns.ãn do' im-
1sto cornio o rec.omcco' do' arneca-
câo seräo dete nrniana.dies per &00--
to publica'dio cern 'd,ez dias polo ma-
ros de 'untecedercia -

Art. 4.' A defesa do café noah-
zar-se-á:

a) por mCiio ide eniipnesti'mos acs,
productoTes sob giaraanti'a tde café
desitado em a.emazens ge:raes oiu
outros Pscailizacfos polo Estado, 'a
JUTe uão excedente de 7 % a,o afl

no e praao nao excodiente die dbrze
mezes;

b) pelo redsc'c:n'to die titulos die
eredito que represcritem OperacóeS
reaes sabre cafC, I eitos pelos ban-
C1 regonaes que se snijeiitasem a
fisca'lizaçao do govorno;

o) pela fixa•cPo dc urn preco mi-
flaIO, ao qtiall seth rrec.ebi'd,o o café
IOn for entrcgtae em iocaes deter-
Intoados, pagando-se em ohniiga-
coes a juro aaaoael e prazo die
InTl 'a0uiO garantidais peilo café eel-
:egue e e10 lunate die defesa.

§ 1. 0 preco mdinñnio seth fix-
etc Somme, quc i-eipnesenta 001111-

flsacão nazeavel do piroductor,
flao podierS excoder, em papel, a
'In Pofta ,na' 1 2i correspoindeinte a 3$
aro par 10 kilos die calé typo 4

'Art. 50 Os lucros ,dais oipe'nlacöec
a que Sc 'ref ceo 'esta Lei serão iin

POradjos an fun do de dofes dK
ta.fe, de'duziida,s as despesas di

do servico e remwTacã
'd")

Art. 6. ' Si foir oecessia'rio, a jul
zo do governan, anteci'pa'r a coinsti

icao cFa fun die tie defesia do cafi
Por 'me') d'e urn ompaesti,mo, p0

a 5cr 'do em gaiiantia do mes
T. i 'final resga'te, 0' impos

refere esta Ici.

Ant. 70 E' o govenno auia1orf-

I. A orgarar o aerMicio de qtPe
rata' esta bei, ou a conitractal-o corn
i-tn hanco de sédie no Bstado e n
Eermos do aet. 5.0;

,IT. A lentilair em accordlo cont o
Estad'os produotoneis paean a regua-
r.iaaçã'o dos tiiansportes do café, die
rncsclo, jpor6m, quo fique garantida
a onitrada do total dais eafeas mi-
nie.ras nos ,meroa,dos do expon'ta-
;ã'o deratro do airanlo agnriicola.

ill - A tentrair em accord) corn as
estiloidais die ferro pana os fins da
ntinoa aintenilor, podendlo' forniocer-
Lhes ,mia'tonial die transpoente ate a
itmlYortain!Qia die 5.000 conlos die
iléis, tpana ser diesoonitada em Ire-
ties.

IV. A abeir os cr'ediiitos 4ieces5a-
riios paiea oxecucão ciesta 16, levant-
do as dospesas d 'onita tb fuindo
a qiie se refere o av4. 2

Art. 8.0 0 itcposto a que se nie-
fore o art. I . dea 'ieii connecath
a see or recadiadie' a 1 . 0 die sl'eimno
do 'ooir,riejnte iatino. As dnais die-
pooicöeks enitrarAo em vigor dipoiis
de neiguthamentados.

Ant. 9° São eevoiga'das as dispo-
siçScs em cootrai$iO.

Salia' tics sessSies, 7 die agtnsto die
1925. - Enéiais C'a,meiia. - 'Celso
Machado. - Pedlr.o Dutna. —Od'i-
1cm Biriatga'. - Francisco Lessa. -
Pinheiro Chagas. - Lauro die Al-
meida'. - A impnirndr-'Se Para or-
dern dos tra?oafih'os.

0 SR. EDELBERTO LELLIS:
- Sr. Presidente, pedi a paiav'na
para elnivia r a Mesa uma indicacãx)
quo, ate a'Ocorid'o corn o Reginie.n'to,
you justifilcar iigeinamer.te.

I nteliirailflOfltO avesso as lidies do
tnibuna pauiamentar, sinto-me, en
tretanatp, sleduzidlo poll- urn assurn-
pto quo, tpor sua nlaituteza, dove liii-
teulessair do perto a todos ios ens.
deputa dos, espeoi a'imente a,os miens
coliegas ate profissã'o que tant
bnilh'o 'clão a esta 'Casa corn as lu-
zes do sou saber e do swa expel-i-
enioia. Quero 'me irefeir.ir, Sr. Pre
sli,deui-te, ao,s males que affligeun
tnmia gaindo pair'te dos' nossos pa-
tnicios, 'espccialmente a dasse que
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é 'a pediia baar ide nc	 ecolnkj-	 ler e xusjr eerenmia,	 do naço fo de nOsa peocjj.. do rio	 corn PaECOO .0  
huar,j	

seus
os	 os 'o Je 'Pe, S'Dontae cis gnanide imiJmgos da asuhv Sa,ndj Anto1 0M

assa expansào ecoflomjca entra- Pinaci,tha e'o,jjtros 	 Enevacc nes 'do Progresso -de	 Sr. Presidente, ess'as iquez 5 .Producçe 'a'gr!eol2s e inclustrjaes 	 l'oSsaes que adli dlosrmem 
Jia miijei.qoe	 rifjcjm 'air'air' IM01mente, quell niocs n;egaoian	 a ia1mbiq5o. :dios ho.

	

voraz, nhithares cI	 - mens, Cntrasfame corn ad'a, deturpa	 'a 'aa, deg
C	

e,nje,na,n	 \flnbjq	 hospi tall jdade da'tej'do 'physca	
morajmente•gao e corn a monte que sacrifimaquleIIes cue SObpevj	 aos gra in-f	 mnnLraiJqmn	 d'eze,njas e vi 	 kJes sumto's epideinicos destacam... fl'OSSOS Potriciosse, Sr. Pre	 que aidi vã'o exer-sidlente o ;paI1'u,dmo, a oer a sa capacicLade die traballio.

dbeinç de Chagas e a an'kyj'osto_
miasJe, pa pa sO falar 'dessas tries en- 	 Mas deieem	 ide parte o i'aJletidades nosc1ogoas, etpj,ca	 do graode cio, as já coritedo ega quie, em 'côro	 gra:nde extensdo do 'sic ii perourine,rja scbne niil'har	 de	 pel'a Estrada de ftrro Victoria a

	

cm 'Sara. passogern	 Minas, através .de fo'r?e'Stas coke-Bern s'ei, sr. Presdidlen te, q u e	 sae's, Ta,is fio	 s ondio'sa	 m ails u,ai-Estad,o, come a Unthão no ternrialotes l'aJ'vez do que as oliassicasTegatc'ado socaor, pos 'aos nos,so,s pa- flc:restias 	 aojncas tao 'd canttrJ,c,j	 'qise sãO 'v•ietiirn,as dais code-. das 	 ,pekos	 fl) tUhaiuIi'stas e pekMla,s e das epidenijas erio,cjjjc	 O's'sOS eoOfl1bfl),j'sf 	 para so fa-
inns o 'qise Se stem feii to arté en tC'o 'a"" uim regiakj fertj1,jss'jm,a ver-repnesenrta alpeno's am passo VOid!- d'adjej,ra terra 'dia 7flemssão xmasl'ante nessa gnancte jornadia, nessa que 0 p;aiJudius.0 flagCrUza	 ella, rrrnas fJdla Santa 'e iicdem,ptopa qte é go!1a tanto, sr. Px-cs jdente que 3o Serviço die San earnenito Ru-al.	 coJl	 lila's co'ndiçoes das	 'hasEm toichas as 'negiOeS	 ESIO cfd,a,d,es thacus,tres leva,nta,das a bei-ha neces5jda	 do aissster1,oa	 ra d'a Pafus Meorti,des, on na,s mar-bbiic,a em iielaçaio 'ac paoisd':,s'ni,o Pens do Ni0 Cu nlaqueti.e fenaissi-Uiu teas 'do enças 'dies poriz es i ue,n't€s, rn o va1,l'e nor- code os grain dies ekema's 'elntne e!!ia aigLrmaa ha que, hj bfl0o,5 o, Euphnaiteis, o Indus e I)pc>r sua 030'stirtujcao me'djfc,a espe- Ganges atroavam 'as soidOe's infi'po'r suas graindies P'3sibirda_ litas COrn o e'terno 'Carmor dc 'sUa.Sdies econcirnica's e grarnde oa:pacj- a'guas.

dade productc,a,, mereoe,m cspecj,al 	 Essa rejão
icos. V -	

rqejssj	 a que mca phnho do paste do's 
POd res pu- refjro, cons,tjtujdo pelo vasto tfl

b	 exc. sa' e perfe ta,rne,nte angufo 
COrnPrCJiead, do entreSr. rPresj,	 te corno o s'ab'e rna.Tgen's do's 'do's Doce e Piracica-bdia a C'asa, , q e as regiOes rnais ba coda quad,

rnni's Jeibre pela in-pa!udj m,o s.%o jus- salIirbddad de 'suas pagas - Entt'arn,en	
aqsse!il,as em qule cis,terre- canto, ess,aJ mesmia, 'regria,o, hahitadasãio nzaijs fertejis e die rnabor boje par uaiva 

popuIaçao 'lahcrio'sa,Pnodoccao iaiquicii q,a's 'em qee o solo 
QLITn gr'and5 esbiementcj's ago-flijaijis rjOo em materia o:ganjea, cola's corn nmia Proidu'cça.o oisCefl'mials abunda,nte flCsse llLVmu,s frt- te dc

 caM, Cnlna, e cereacs, ye sellanite que a 
geo&igja 'deniern na progp,0 enitravlado p

q a miaitarl3'flenrreno veeta!,
miargen's

terrenc die al- que 
aJ'!i ce'ifa, alnn,u,ajlrnente deZedos que es

ão. E' na's	 dios griandie's na's do 
vildas, 'die Va's tanto nlO's'es ten once de alJud.âo

die prodocçao.
goSari d laexgottasel	 pr'ecio'sa's quanto são viidas de bra-

	

capacj,diad	
sJ'eh'r,o's qae traba,Jiha'm de h&1ra
ros q'ue Produnenx, de hrasiIe.iEm 'nelliacO'o a essas g riandes 'se- q cc so imrnokem em tho1oca to pa-

	

s1ervas dc terra's ferte,j's, Sr. Pnesi 	 na aligmenfar a, 'Siqueza jitiblica,dente, todc's nós estairnos cançados CUncorrend% assi,m, indiirectaanexl-
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tu' i sec res da doença	 'doleya,n	 0 herna,tO-
, para	 zoairi'o do d,oente pana 'o sao, ipienSol

Pall.FeliSnilente, 'sr. Pce'sidetite, tern que a ,m€didia' a ,a,consellhar sePia a

hje as's'e'ntO nest Casa urn 
jilus- fundacOo de urn hospital! regional

tee representaitite die Minas qurc	
quo, 'ao menoS pOr 000no,mia, fan-
ecioflaSse na's Cpcca's das gran'dies

ithoce 'de pentO laqulella ,regiã'O a epid'emiaS. Assim sahrar-Se-lam ola
qiie me ,iief;iiro' e CUjiO te'stem,u,nho doenites, se,ni,aim ,circtsmisCrii'PtO S OS

jmwocO aeste niomento, 1iedi'ndo' N jocos crc imfeccão e las epictenilhias
cenco paPa like ,diecri,n,ar 0 come -
i	

jugula
o Sr. deputardo Euzehio die Bri'tto. 	

das corn i-ediati\'ia faicll,iidiaidre,

o sr. Euzebio de Britto: - E'	
furtgjn,dc-Se as dcsentes pe1'o iso1'a-
men to is picaschas in fectainites dies

pupa,verdade a q'uie v - exc. acaba mosquito's. Ma's a ccnstrUccão e
do offirmar.	 custeio die arm hospital ineistas coin-

o sr. Eclelberto de Lellis: - Sr. dhç5es, está cloro, nbio fiica'rn 00 nil-

Presidente, ha' 23 asinOs 1 1902 mace cIa's ,parCcs xle,ou'nsolS de irmo

gr'asse'u umia I ntensissi'ma nncniicipalidialdie. D 'evie 'seir sio,lici'ta
epidierala die felares paltisstres, es'pe- cIa ale goiverno die Estadie e'saa flhI-
cia,lmonte lncs dfi,strietos de Dioiny- di'dia saivadora o die igmindle 'atcani-
gil) e Santa Isabel do P'riaita - Corn- ce eoon'oin,i'co "	 -
nii'ssi,orniaclio, 'e'nitão, polo aigein't'e exe-. 	 'Foi ist'o em 1902. VC-se, pci.
cutivo m,uni iipal, aifli Id corn ia al- sr. Presidente, qu'e qu'aodlo a
itia reteni pe nacha pele esirito ma- dc niiestre cIa miedli Gina i,nidiigenia' -
ço da profissão; f'ui aqueila 's panar 'o sauchoso e ,i,til'vidiavel professor
gems hnlic sputa's lever soccorrOS nile- Miguel Pereira, nuim 'irnpctls'o in-
dicos e therapeu'ti'CoS aos flosses i-fl- co,ntido 'die seu pairiOtiSrnO, dieu 0
Felizes patricia's qee alii se deba- grito do n,liairniia, claissifioafldo 0
toni entoe as grarras do monte e de interlarid bradl,ei,rO de urn vastO
tnisenia, scm 'o menu canforto, si-rn hospital e suggerinide oemO mcdi-
a memor assistein'Cia. E Para que a cIa ti-pgefl'tiSsltfla, como ,rnedi 'da de
Caniia,aa dos si's. Diepu'tatd'os Inca sal'vaçAo pcbliica que é ia suprerna
coma lige r a OdlOa dla in tensi d aide do- lex 'dies poves cuiltos, a tcndacão de
quella cpi demia, pec'o' liceinca Para hospitates regiicnlaies 10 o ,hurni,lde
Icr 'algune tcpi'oo's d,e Modesto re- ,er'a,dior (ndo apoiados gerexes) que
laiticirlo quo tiVe a h'orntia die apne- nieste mioimie,nito 000upa a attencO'o
Sentax ac agente executive' munli- cIa Casa, rn'odiestarnente e scm es-
cipail die entOo. (Lê)	 tardaihaco ;o ili'aida leito em rei!acOo

iE, Sr. P resid'e'nte, enitre as mcdi- no , pecanbc do territo:riio mineiro
da's que proipuz a'o podier publico que rnas diipectaimCflte 'aquli repro-
do m,u 'n, pio coma capazes cOo die se'rita' A1iOs, sr. Presideute, a one-
Sancar p r ccrnpl'eto' 'aquella zon'a, açO'o de nova's ho'spitaeS regio'nhoieS
Ira's dc su'aiizar em pairte a si,tua- niedidia iernb pada ipeh.in grain'd'e es-

cOo af f :tva daquolba pobre gente, taclista qilie, corn itao, larga yisOio,
algum'e, c onstarn dio rn'eu i-etc ride di rige os ,dlesti,nlo'S die iMitnw, na lu-
relator) do quail ,extroihi as seguin- 'minlesa mensargerm hai pouco'S dies
ti-is nlctoF quo you icr paira que	 ,lida 'neste recinito.
911cm c nstand'o dos Annaes desitla IF,e,itra's 'estia's Li igeiras con sid'e'na-
Cass. (U) coot's cm itor,nio de urn ass,urnpto qatie,

Peb' quo me 'reilaitaim diats epi- come medico te cctrribo patriotat, j ' ull-
denvas r nter'iores treinho con,ciicido go de sum,rrsa inipcii'taccia, passG
quearruescena dais febrespa- As mOos 'dcv. exc., sr. Presiden-
lustres, naquelia regiOn, ,did-se chro- te, a ,indicacão, oihiá's a'ssi,gnia'da pet
flS1l'og ani,ente, peniodiaamecte toidos es medicos hale aiqui presen-
S1 seinpre de 6 em 6 intl do 7 em

nnos havendO ,ann,thairn,enite SalT- ties.a 
to's li-itemise's. Senido os "C` 

do bern; inuito bern! 0 ora-

heles outro's culicidios abundafl- dor é abracado por muitos col1e

ties naquelba regiOio Os veiiiculcdo gas).



Sakai des slesisSes , 7 e algoStlo1925.	 Edie;Lberto d LeJ1jlsEuzieiijo ide •Brjfi01	 GmjoesFrei 	 Joan	 nlrIqe — Gel-so MiacJradjo,	 - Miguie Bapqs,- Agenar Alves. 
0 Sr. Presidente na fOrm'a doRogini,en	 rnandj quo so siernettaa iinidcaçao a	 rntnjss5o die Saude

'Nadu, mods lravendo que tila,tar,sr. Rrtesjcje0 d. pana amain5 asegui,ne

I Mem a .Miea ia
Thiai'te

J1?dicação n 3

ORDEM DO DIA

Prime Ira pane

Ate I iioii da tar,de:

Leitua e a'pprovaçao ida 'acta
EXPednie

AtC as duals horas da ta'rd,e:
Apre

sentacao ide pa'reoere dais
COIlIjflhJssöes

ApfleseIrtaçaO de Pnojoctasq uerilmenths ñncticac

	

	 re-es in terpei Jcö	 .es e moçoos.
D scuisisao do requepj0f05

dicaces, intorp

	

	 din-
jç5,S e moç6Apm

rovacao do redlaicçCos fi,naes,
Segundo porte

11b re

Ate 4 honas da tarde:
a 

discu&sSo do project0 a 49,
a 

dicussão do PflOjecto n
SObre vlado'acao do café.

Ley nta.	 a Sessão.

8.a 
SESSAO ORDINARIA, A0S

DE AGOSTO DE 1925

Presjdencja do sr. Bias Fortes

SIJMJMARIO. Charnada Acta E..
pediente. Voto do pesar. 0iscar.
so do Sr. Ignacio Murta. _A4.
nifestaçao	 Apresenfacao de
pareceres	 Discusã3 de re-querinlento	 - 2.a parte.l.a discussSo do projecto n._l .a do de n. 50.	 Ordem&,dia

- ,.ua leira a cflamada,
acharn_se presentes os srs. Bias
Fortes, Euler Coelho, Claudemjr
Ferreira, Gornes Pereira, Olyr.tho
Martins, Celso Machado, Aristides
Coimbra, Pinheiro Chagas, Euzebio
do Bnitto, Miguel Baptista Job
Hen rique, O di lon Braga, Francisco
Lessa, Ferreira Pires, Enrico Du-tra, E dej berto de Lellis, Pedro Dir
tra, Pedro Laborne, Lauro de Al.rneida

'
Ignacio Murta c Argenriro

de Resenje faltaincjo corn causa par-
ticipada o Sr. lglnacio Barroso, e,
Sern ella, Os mais senhores.

Abre_se a SeSSSo

Lida a acta da anteceddente e
nSo haver,do reclamacnes fica a
mesma Sobre a mesa para ser am
provada opportun amen te

0 8r. 1.0 Secretarjo ap rc ala 0
seguinte

EXPEDIENTE

Mensa gem

Do Sr. Presjdente do Estado, SO-

licitando 'auctorizaçao ra abrir
urn cnedjto de 4 :790$500 para pa-garnent0 ao engehheinro Alvaro As
tolpho da Silveira, chefe da C0111

miss50 Geograph.jca e Geologica do
Esfado, da gra t i ficaça 0 addicioflal
CI LI a Ihe é devida correspojidrate ao
periodo de 30 de juiho de 1923 a 31
de dezembro do cor-est oano,forma da le i n. 425, de 1911
cornrn j ssSo de Orcarnenf,

I nit cstacJo

o SR. FlANCISCO LESSA: -
Sr. Presidente, arnanhb, o povo do
Estado de Minas Geraes faz uma
rnanifestaçb 0 no exmo. sr . dr. Fer-
nando Mello Vianna e coma a Ca-
mara foj cor.vidada a se fazar re-
Presentar, on vernho requerer a V.

exc. que consulte aos nobres cnlle-
gasSe consentem em dar urna si-
gnificaça 0 ma j or a essa hornena-
gem, comoarecendo a Camara in-
Corporada 5 manifestaçbo, levariclo
a 8. exc. assirn, mais unia vez, a
Certeza da nossa scilidariedade ir-
Iestrjcta

urn requerimento que deixo do
fundamentar por So tratar de pes-
Soa de Fernando Mello Vianna
(1ofu0 bern! apoiados), 0 joven es-
tadista do Minas quo, em poucos
ineres do governo, iS reVeloU C) 5OU

tale-to o seu arnor a Minas e a Re-
PUbl10 tracando corn rigor e mao
firme, esSa obra majestosa quo C
a sua adrninistraçSo no Estado
(QPo iadog geraes; muito born! rnui-
to beto!)

0 Sr Presjdente diz otie em vis
-ta d0 p roccdimerito da Camara de-

ter0 ess 0 requerimonto edeclara
a Mesa se associa a jus'ta ma-

festac 0 do apreco quo IrS ser
prestada aO grande mineiro.

Voto de pesar

O SR. IGNACLO MURTA: - Sr.
Presideerte, do accordo corn as pra-
xes tradicionacS desta Casa, cum-
pro o doloroso dever do vir a t11
bun.a afirn de solicitar a insercão,
na acta dos nossos trabaihos de ho-
je, do urn voto de profundisSimo )C?
sar polo fallecimento, occorrido
hontern nesta Capital, do distncto
mir.eiro, dr. Alvaro da Matta Ma-
chado

Sr. Presidente, a figura de Alva-
ro da Matta Machado se projecta,
do modo iciconfundivel, no scenario
dos homens publicos do nossa terra.

Elle foi, effectivamente, urn gran-
de mineiro e urn grande patriota,
ter.do sempre pautado seuS actos
ielos principios rigorosos da justi-
ça e do dever (apoiaclos; rnuito
born!)

Membro da antiga Assembléa
Provincial, militouo nas fileiras do
Partido Liberal e dos Annaes da-
quella Casa ceeista 0 muito que dIe
fez em prot da flo SSa gl5riosa terra
de Minas Oeraes.

Proclamada a Republica, foi elei-
to senador ao Congresso Constitu-
ir.te Mineiro, onde dixou, egual-
mente, tracos indeleveis : da sua op°-
rosidade, da firmeza do seu cara-
cter e do entranhado amor quo de-
votava an Estado.

Abandonando a politica, transfe-
riu sua residencia para o Rio de Ja-
neiro, onde occupou corn brilho o
logar de medico de saude do Porto.

Mais tarde, voltando a Diamanti-
ra, sua quericLa terra natal, foi em
boa hora escolhido para dirigir au
o ServiçO postal.

A morte veiu colhel-o no exerci-
do desse elevado posto, que ol!e
occupava corn destaque. pois, tendo
sido o prirneiro administrador do;
Correios nomeado par a regiAo
Norte-mineira, orgariizou alli, ad-
miravelrnente, o servico postal quo,
dosde entbo, tern se desenvolvido
dia a dia, de modo extraordinario.

Foi tambem hrilliante jornalista,
ter,do redigido por longo tempo a
"Cidade de Diarnantina".

(9 a Legis),Iafupfl,)

qule, par thntJermiedj;iocba Mesa, ai Camainai dos Srs. Depu-tadjos lflfl einos nepneene alo go-rno fe -deorad 0 n1ecessi,djaide im,pe-sa d se funicjr um PoLsito, derciphyJ,a,	 01UIIJI corn urn hospj-tail regiloJflj Ira zoma 
Cprhenidjj..da en,tne os gpain ,

des riols I)occe ePñuacjcay n'() rnlunñcipj0 de S flt I
'sus (IL) 1-'rata?.	 -	 I	 An mpi	 ,i;.. £
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Do Sr. dr.

Off

Zor

ic

oastro ICofl v j dando a Ca mara par,,! assistir
amanh5, a s3 horns, a inauguraca°

do retrat)	 I 11	 'residente do
Estado em ullia Uas salas do Hos-
rita! Militar da Forca Publica.
0 sr. Presidente nomeia os sr s.

doputados Celso Machado, Francis-
co Lessa e JoSo Henrique.

D0 sr. José Christiano, justifican
do a sua ausencia por motivo de
irolestia em pessOa de suzv familia.
_lr,teirada.

Requerimentos

Do Centro Odontologico Mineiro,
do Juiz do Fira, pedindo urn auxi-
tin especial para que posSa compa-
cer no 2. 1 Cor.gresso Odontologico
Latino-amaricacio, a reunir-se em
Buenos Aires. - A' cornrnissSo do
Orçarnento.
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.ja da proposta dc f:xacão da
Forca Publica para o anno de 1926,
de pareCer que a mesma seja ado-

't'd, tat coo so acha redigida e,
rii 0nsequnCia, offerece o seguin-

:e projecto que pede SL01a approva-
o em 1. discussão:
0 Congresso Legislativo do Esta-

do de Mina Geraes decreta:
A. 1.' A Força Publica do Es-

ado de Mina (}eraes, Para o exer-
cicio de 1926 cornpor- se--b dc 4.000
hometiS, assirn distribuidoS:

Commando geral:
Cirico BatalhOes de Infantaria.
EsquadrSo do Cavailaria.
Seccão de Bombeiros.
Duas SeccSes de MetraihadoraS.
Servico de Saude.

- Art. 2. Para manutencão da
Forca Publica, fica o Poder Execu-
tivO auctorizjado a despender, '10

refrido exercicio, a irnportarCia do
8.131:872$000, dc accordo corn a
tabella annexa n. 1.

Art. 30 0 pessoal da Forca Pu-
blica terá a cIassificacão constante
dos quadros anfleXOS.

Art. 1 Os vencirnentos dos of-
bciaes, pracas, auxiliares e dernalS
despesas da Forca Publica são OS

fixados ria tabella anneXa n. 1-
Art. 5.° Revogam- Se as diSpoSi-

cods eni contrario.

Sala clas commissöes, 8 dc agosto
de 1925 - Lauro de Almeida, re-
lator.	 Pedro Laborre.

RESUMO DO PESSOAL

Ccmniindo geral: 31 hornen,
91 :920S[q

1.0 h:talhSo: 620 hornen, - -
955 :2O 3000

2° batilhSo: 785 homens, I muar,
1. 159:24$300

3° hatalhSo: 535 homers, 4 ca-
ralics 2 n:uares, 839:928$000.

4 hatJh5o: 730 hoinen .....
l.089:948$000.

.° balalhSo: 950 hornens, 2 rnua-
es, 272:556$000.
Esquadoso de cavallaria: 180 ho-

1110 5 1 OQ cavallos, 4 muares.5....
272	

.(j9Q

SccçSo de Bonbeii'oS, annexa ao
1. hatalhão: 60 hcmens
91:596$000.

Seccão de metralhadCras annexa
ao 1 . 0 batalhSc: 25 homen, 2 Ca-
va1la, 6 rnuares, 40:620$000.

SecçSo de metraihadords annexa
ac 5 batalhSo: 50 hornens, 2 caval-
Ic-s. 10 muares, 76:248$000.

Servico de Saude: 34 homens,
98:412$000.

iSomma: 4.000 homers, 188 Ca-
valios, 25 muares, 6.110:232$000.

COMMANDO GERAL

Pessoal:
V eric i men tos:
Estado-rnai or:

iCornrnandante geral.
1 tenente coronel assiSliente, men_

raeS, 900$000; annuaes, 10:800$000;
total, I0:800$000.

1 major intendente geral, men-
sacs, 650$000; annuaes, 7:800$000;
total, 7:800$000.	 ,

I capitão secretarlo geral, men-
saes, 550$000; annuads, 6:600$000;
total. 6:600$000.

I capitão auditor, mensaes, .
550$000; annuaes, 6:600$000; total,
6:600$000.

1 prirneiro tonente auxiliar. men-
saes, 450$000; annuaes, 5:400$000;
total, 5:400$000.

Estado-menor:
12 primeiros sargentos amanuen-

ses, mensaes de cada urn, 204$000;
annuaes de cada urn, 2:448$000;
annuaes de todos, 29:376$000.

6 segundos sargentos auxiliares
de escripta, mensaes de cada urn,
192$000; annuadS de cada urn,
2:304$000; annua.es de todos,
13:824$000.

4 cabos ordenanças, mensaes do
cada urn, 135$000; annuaes do cada
urn, 1: ,620$000; annuaes de todos,
6:480$000

4 soldados, rnen9ae8 dc cada urn
105$000; annuaes de cada uin, . . -.
1:260$000; aflnuaeS do todos, -
5:040$000..

Sornrna: 31 hoifleriS, 91:Q20$000-

1 . 0 BATALHAO

Pessoal:
Vencimentost
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Occupou a inda a Presid::	

P	 r

	

cja d	
, 5/Camara daqueJJ cidade que 1h..

Ueveimportafltes e assigna1a05 be-n efcios	 (9. legislatura)
A comrnjssSo de Ur mcaenlu

	

Era Casado corn a 
dl stj ncta sra	 Contas, tomando coa hecjm tod. Hilda Corra Rabello tendo 

tido mensagem do Sr. Prcjdesse Consorcjo vari0 5 Th	 s ul d Es.

	

os, entr	 tado SoliCifando varius creditos, eos quaes s srs. Alvaro, 
Arm ando, 0e parecer ue	 -Franklin eo Frarc!ScO

	

.	 da Matta Ma- mesmos, seja para a 'tura d
approvacl 0 o seguiCh -ado C a exma	 esposa do dr.	 projecto de lei:

	

Joao de Campos Carvalh 0 de Vidi-	 0 Congress0 Legislatv0 d& Es-gal.	
tado d Minas Geracs dereta:Deixa, vivos, os seguintes 

irmSos .	Art. 1.0 Fic o goverl]J auctorj.c
ordflel Augusto da Matta Macha_ zado a abrir us creditos 

do 942$5do, prof. dr. Pedro da 
Mattchad	 a Ma- Para pagamen0 ao juiz W direo, vivas Francisco Corrêa Ra- da Comarca de Caetd baclmrl Lizbello e Joao Anton io Lopes dc Fi.

	

.cuelredc e d. Th	 Caetano da Silva Qui rnases, e deereza da Matta 1:034$00() para pagamtnt0 ao juizersjap.i, e5
posa do dr. Pedro Ver- de direito dnSiani.

Era Primo irm50 do Sr. dr. Ma-
rio Brant, secretario das Fina;case Leonidas Brant, auxiliar de gahi_
oet daquell ilustre titular

Sr. 
Presidente lamento que o

estado de minha saude nSo 
perrnitta

qu cu me demore POr Trials tempon esta tr j huna aiim de tracar, CO nd j_gnamen	 o perfil do dr. Alvaro
Matta Machado, salientan	

da
do OS mu!-to' 1e1viç5 que die Presto

" !as Geraes	 n a Mi-
Elle desappare0 aos 72 annos 

nedade, apOs unla Vida que Se assi-
gnalou Por actos de
abnegacso	 CiviSmo e rio

Concluindo pois, requei0 a 
V.exc., sr. Presidentp que, segur,do

as tradjcöes desta Casa faca 
inse-rir na acta dos noss os 

trabaihos do qb0je urn voto de profufldjssjmo
sar pelo desappareciment	 se tr
m
distinct0 	des

	

e saudos0 mirleirounicandose a familj	 , com-
5 eflluctada as cohcmenageiis quo a Camara prestamemo do mesmo	 a

0 sr President0 
declara que Seráatterdido o nobre dep[ltado

Apre8enfacdo de pareceres do Corn..
rniss5e5

0 sr. João flenrique Pela corn-miss50 do Orcarnenfo apresenta 0Segui.

. uc Una, ba-ch arcl Hamilton Th eoio , 0 de Pau-
la, relativos aos addjcjoaes de10 ojo 

Sobre seus venci mintos porterem completado 30 amos de ser-
vico publico, o primeiro em 15 deagosto de 1 924, e o Se gundo em 10di , outubro do insmo anne.

Art. 2.° Fica tarnbem 
0 goverroauctorizado a abrir o creWto de

320$000 para pa game 0 ao ins
ctor regional sr. Ra vnlund 0 Tava-res, e o do 1 : 537$579 para paga-rnent0 ao sr. Joaquirn Elect0, dire-
ctor do grupo escolar de S. JoãoF- vange l ista de con/formidali, corna lei 425, dc 1906.

Art. 3.° Revogam_50 as disposi-
5es em Confrario
Sala das sessoes, 7 d agosfo de

925. -_ PInhleirO Chagas . -joSo
Antonio Augusto Jun-ucira.

A impnimir_se Para ordem dosahalbos
0 sr. Lauro do Airneida, peia
mmissao de Forca Pubjica envia
Mesa, pede e obtem dispensa dasformaji	

regimen taes para ser
iflClujd0 a ordem do dia do cam-
nba o seguint

Pro jec/0 a. 52 (Forç0 Plibijea)

(9-'legislatura)
A conimissSo de Forca Publ1c ., aque foi presente a m ensagern

sr. Presidentedo Estado, acofl]pr(
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I fene	 orone; commn(a i,te cad urn, 2:304$0

0$000
	 annuae de t

tnensaes, 9OO$OO. annunes	 ... .
dos, 

terce	 Sargento
34:560$000

4	 sEsfadornalor	
d2 ca 	 urn, 180$000 . tnnuaes de

I niajo fiscal, rneflsaes 65O$
	 coda urn, 2:l60$000; °nnuas

annua, 7:800$0
I cap	 todo:s, 30:240$0

	

if 0 ajudanp fl1Pfltp 5 •. ,
	 39 cabos rn'ensaes do eada urn,

	

annupes 6:6Q0$O	
135$000; annuaps de cadt urn.....

I	 rirn1	 tenente	 tarjd	 . 0 nnuaes de todos.....
1nensa, 450$000. ann 

secre
	uaps	 ........63:1I :620$

80$Q0I35:400$000,	

38 anpossadas mensacs de ca.
I 

prje0 t(Ieilte	 120$000; ann000s de cada
mensa	 45O$00; annua05flente inten ....... d0 urn. .

UiIl I :440$000; annuaes 
do tEsfadornenor	 odos,

5:400$	
54:720$000

8 SCidados Cojj.c	 rnensaes
I 

argPflO ajudanfe	 mensaes	 do cada urn, I 14$000; a'l]iiaes de
2l6$o; an nudes 2592$	

rnete

coda urn, I:368$000. 0 flfle de t
I	

'rgenf0 in	 dos, 10:944$0rnensaes 204;000. anntiaes......... 8 Soldadrnbores n1ene
0 de

2:448$000,	
oad urn, 11 4$000; annua di cada

2	 os ta
Piimejros Sargento5 amajitrn, i	 urn, I :368$0; annuaes d todos,

es, mellsa€s de cada 
urn, 204.1,(,!,)0- 1O:944$000annuaes de ca Ida

	

 u1 2:448S0j3;	 426 soldados rnensas de coda urn,
a nnuaes de todcs 

4: 896$OCO	
IO50U3; annuaes de cadi urn,

4 segufl	 sargefl0 
arnantiei	 I :260$. annuaes do 

tods,
ses, nens:	

d 4 cads urn, I92O1)Q. 536:760$30an nuaes d cad urn,	 .304	 .760$()

o Bands de rnusjc,a:
annuacs de tod	 9:216$	

I	
sargent0 rnestre, men-

I tercef0 Sargent, 
C0r1JI,	

o 204$099. an nuaes 2:448$000.I se	 ,
mop rnensaes, l80$000. 5nnuas

	
gu0 Sargento CGflf I' -i

2:I60$	
sa

f	 mensa,	
annuaiI92$0;I cah con]etejro men	

..2:304$000uaes I :62o	
niu	 do l.a classo, rnensaes

I caboann
tombo..	 ,	

ca	 urn,	 $000 	 de-

	

5nae5, i:62QS;3	
cida urn, I:512$000. nnuae do

Cornpanhas	 126

10 musjcos do 2.'

'I cap	
°nrnafldant	

rn5	 d cada urn,

SaPs 
de cada urn 55O$G;	

120$oóo; an ntiaes de cada urn'.....

nunes 	
cada urn, 6:60O.. an	

:440$000. annuaes de todos,

auses de tojo5 2f3:400$0004 Prirn05 
tenenfes mens3.d,, 	

10 rnus:cos e 3,a classe, rnen

11

,

	

Cada urn. 4O$OO; arn1uae d e C0d	
ICC dp coda urn I I4$O0; anua.s

UM, 5'400S000; 
annuas c thins,	

cad urn, I :368$0. anni i:i derGd	 13:680$000
8	 gtlnd1	 tji,	 Iin	

S	 I a 20 hOrie0	 55 26O('OO

cacj urn, 400$01Ji3; arrn110 e. d ca-
dC3s:400$(yJg°°' ann uacs de to-
4	 2.° BATALHAOprini€i	

r{IeflS,aes

	

Co da urn, 204$900. annjiae d	
Vellcjmentos.

	

urn 2:448$000; 011flOSp. 
d todos	 i tei1onfeccrQn; 

C0rnmii11dlf1ie,0Ufli5 
9OO$.0C. aiInt,acs

°	 so !gontosn	 :;les e cad 5 urn, 1920 130;	
Estado_n15101..

0 ui	 do	 urn, 2:304 Q 3; 0: :-	 1	 1. fiscal, rnen05 6,0$00O;

nuae de codatodus, 9:2I 6$çj0	 inaj0
'fl'Iuaee'15 segundo 5 sa1'gonf	

fl1ensae5	 I capi0 ajudante rnena052$000; °n'
de cads urn, 19

uàe' do 550$. annuaes
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primoirO tenente secretariO, 1:620$000; annuaes de todos,
pensaes, 450$000; annuae	 me

s........76:140$000.
46 anspessada ,	 nsaeS de cada

°'i
400$000.segundo tenente intendente, urn, 120$000; annuaes de cada urn,

niensaes 400$000 ; anflUaPS, ..... 1:440$000; annuaeS de todos,

4'800$000	
66:240$000.

E'tado-IIleflOfl	
8 soldadOS corneteirOs, rne'nsaes,

nnaaes do

216$000;aUiUaeS,2:592$000.	
coda urn 1:368$000nfluade to-

-	 'r c'cnto intende"t"	 dos, 10:944$000.
i p	 '8 soldados tarnbores, rnensaes do

rnensaeoSdo
201$(100;
  

annu	 ,	 -	
cada urn, 114$000; annuae do cada

2:448:ril : 1 ,o S sargentos aianuen_ urn, I 
:368$000 annuaeS de todos,2 

10:944$000.
rnensaes de cada urn

annifaes de cada Lan, ",:448$000;
cj000 	 I0$000' annuac s do cada urn,

annuaeS uc tOuOS,	 '	 "'	
do todos

4 segundos sai'gentC arnanuefl- i.uue',uu, annuaeS

ses rnensoes de cada urn, 192$000; 764.820$000.

annuaes de cads urn, 2:304$000;	
Sornrna, 785 homens,

1
annuacs do todos, 9:216$000. 	

. I59248$000•

1 terceiro sargento corneteiro_	
rnuar.

niOr, mensies, 180$000; anntiae,	 3 BATALHAO
2: 160$000.

I cabo corneteiro, rncns°°, . .	 Pessoal:

135$000; onnuaes, 1:620$000.	 Vencmentos:
I caho tanibor,	 iOn5a0C, ...	 I tenente-coronel' commandante,

135$000; annuaies, 1:6203000.	 mensaes, 900$000; annuaes ......
Companhas:	 10:800$000.

4 capitacS commandafite s , ii°n-	 Estado_malor:

saps de coda urn, 550$000; an-	 I major fiscal, menaes, 650$000;
nuacs de cada urn, 6:600$000; an- annuae, 7:800$000.
nuaes do todos, 26:400$000.1 capitão ajudante, rnensaes,

4 piimeiros tenentes, mensacs de 550$000; annuacs, 6:600$000.
cada urn, 450$000; annuaeq do cada	 I prime i ro tonente sccretario,
urn, 5:400$000; annua°s do todos, rnensaes, 450$000; annuaes . ......
21:690$000.	 5:400$000.

8 settundos tenentes, rnensaes d .	I segundo tenente intendente,
cads tin, 400$000; annuacs ic ca- mensaes, 400$000; annuaes,
da mi 4:800$000; annuacs de ta- 1:800$000.
do,	 '400$00O. 	Estado-iienor:
4 prhuuiros sargentes, mensacs do	 I sargonto ajudante. measles,
Coda urn, 204$000: annuaes do carla 216$000; annuaes, 2:592$000.
in. 2:448$000; r, p nuae	 tiQOS,	 1 prirneiro sirgento intendente,
9:792$000 . ,	 rnensaes, 2043000; annuaes . ......

4 egundos sa l 'gefitCiS aladt:t;tCS, 2:448$000.
rnensaos do cads urn, 192$000; an-	 2 prirneirOs sargentos arnanue1
flUats do cada urn, 2:3043000; an- ses, rnensaes de cada urn, 204$000;
liUae do todos, 9:216$000.	 annuaes do cada urn, 2:448$000;

15 sogundos cargontcs , monsat; annuaes de todo, 4:896$000.
de coda urn, 192$000; lanudos do	 4 segundos sargento arnanuen-

Coda tm. 2:3043000; anfluaOS dc .o-	 es, rnensaes de cads urn, 192$000;
:-156o$oQO.	 annuaes do cads urn. 2:304$000;

11 torceiros sal'gentCs, rnensaes annuaes do todos, 9:216$000.
d c i^ d ij urn, 180$000; am uses he	 1 terceiro sargento co,'neteir-
Cad:i urn, 2:I60S000; annud.es de mór, rneusaes, 180$000; annuacs,

f0du . , 30:240$000.	 2:160$000.
47 cabds, neensacs do cada urn,	 1 cabo corneteiro, mensiaeS,

135$0',,'0;ainnuaes de cads urn, . . . . 135$000; annuaes, 1:620$000,



• .I I	 Th'::	
. Cornrundalk

rnen::s, JUUUUU; LL:lfluaes
10:8008000

'fl-	 Estado...rnaior
°-	 I major fiscal, nlunsae,s, 650.
fl- annuae, 7:800$000,

1capitSo ajudante, rnensaes
do 550$000; annuaes, 6:6008000ia	 I pI'irneiro tenente sccreta,s	 rnensaes, 4508000; annuaes.......

5:400$000.
Se	 Isegundo	 tenente ii1tendeiu,

rnensaes, 400$000; annuaes,
)- 4:800$000,

IEstadornenor:
I sal'gento	 aitrAkilite,	 mer.sIc,

' 216$000; annuaes, 2:592$000
''	 I prim e i r3 5"t6 Cnto intcn,'kr'

mensaes, 204.00O; annuaes......
2:448$000.

-	 2 prirneirog sargentos arnau-
- sos, rnensaes de cadu urn, 204$t:

a nrluaes de cada urn, 2:448,S{X);
annuaes de todos, 4:896S000.

4 segundos sargento arnaniaa-
Sos, rnensaos di. cada urn, I92SIJJ;
annuaes de cada urn, 2:304$(X:
annuaps de todos 9:216$000.

I telceiro sargentu corneteirs
-mór, mensacs, 180$000;annuae.

2:160$000.
I cabo Cornefeiro, rnenSae ....

1 35$000; annuaes, I :620$O')O.
cabo	

'1 :620$000.1 35$000; annuaes,  
Cornpanhas:

4 C'Opit5s comnndantes, r
sacs de cada urn, 5508000; an-
nuaes de cada urn, 6:600:00(b: ''-
nuaes do todos, 26:400S000.

4 primeirOS fenentes, rnenS°'
cada urn, 450$000; annuae5 de cad3
urn, 5:4008000 . annuaes de todo'
21:5008000

8 segundos tenentes, riiens1e5
cada urn, 400$000; annhlacs de C

do urn, 4:800$000; annuacs do
dos, 38:400$000
4 prirneiros sai'gentos, mei15aes
cada urn, 204$000; annuaes de cadl
u;n, 2:448$000 . n'inuae, d lO1''

1'2$000.
4 Segundo sargentos ineiideh1,

tnensaes de cada tm, i9.',00O,
nuaes de cada urn, 2:304000 an-

nuaes de todos, 9:216$000.
15	 '.

lk 4:560$000.
4 :srCei	 sargentos. mCflO. S

'ada urn, 180$000 annuaeS de
urn, 2:160$000 annuaeS de
30:240$000

7abOs, nieI1Si1'S do cada urn,
f8U): annuaS do coda urn,

5000; annuaes do t.odos,
:405000-
1 anspessadS, rncnsae 5 do cada

1205000; annuacS do cada urn,
440$0 	 anfluaeS do todos.....
2405000.
soithidos cornetoirOs, mensaoS

:ada urn, 114$000; annuaeS do
i'a urn, 1:368$000; i ii nuaes d to-
a. 10:9448000.

soldados tarnbore rnensae'S de
a urn, 1148000; anTruaEs do. cada

ir.. 1:3688000; annuacs do todos,

552 soldados, mensoeS do cada
1055000; annuacs do cada urn,

I1'O$000 annuaes do todos.....
52OS000

Sernrna. 730 hornens, ........
1.9:948S000,

50 BAT1[HAO
Peoa1:
Vencimentos:

I tOflCfle	 ronot co:uin:inclantu.
''rne, 9308900' annuaes ......
£.$000

Estadomajor:
I rnajo fiscal, rnensaes. 6508000;

"'Its, 7:800$000.
I cata0 ajudante, rnens:IeS,

annuaes, 6:6005000.I P rimeiro tenente secretariO,
aos. 4511 c 300 . annuies.......

1 pj	 teiinte	 Intendente,
annuses.......

EStadc.mnor.
sa19en0	 .'j:uite,	 m ,saeS.

annuai's 2:592$000.
Illor

'S

Prim (q,3
	 i'into	 inteide:ite,

2: . 2048000; annuaes,.-.---
SOW 

I

'.; 
Ptlineiro 0 sarge ntos arna'uI°n
nIensa,es de cada urn, 2048000;
aes de cada urn, 2:448000;

"'I" do todos, 4:896$000.
e9fl05 sargentos arnafluen-
° flSaes di cab urn, 1928000:,

A.C.23
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I cabo tambor, ineisaes,
135$000; annuaes, 1:621,)$000.

Cornpanhj as
4 capj5S 'oTnT.andant, m

saes de cada urn, 550$000; a
nuaes de cada urn, 6:600$Ooo; a
nuacs de todos, 26:400$000

4 prirneiroS tenentes, rnensaes
cada urn, 450$OQ(J; annuae de ca
urn, 5:400$000 annuacs de lode
21 :600$000.

8 segundos tenentes, rnensaes
cada urn, 400$000; annuaes de c
da urn, 4:800$000; annuaes de t
dos, 38:400$000
4 primeiros sargentos, mensaes d
cada urn, 204$000; annuaes de c,,('
urn, 2:448$000; an'luae5 de todw4:702$000-

4 segundo sargetos 'idec
n;onsaes de cada em, 192$'J'Th);
nuaes de cada urn, 2:304$0{)o; an
nuaas de todos, 9:216$009.

15 segundos sargen to, rnerisae
de cada urn, 192$000; anivae.s (i
cada urn, 2:304$QOQ; annuaes de lu.
dos, 34:560$000.

14 terceiros sa rgentos, rnensaes
de cada urn, 180$000; annuaes de
cada urn, 2:160$000; annuacs de
todos, 30:240$000

39 cabos, rnensaes de cada urn,
135$000; annoaes de cada urn,
I :62O$yj; a nnuaes dc todos.....
63:180$000

38 aospessadas, mensacs de ca-
da urn 120$(J00• annuacs de cada
urn, 1:440$000; annuaes de todos,
54 :720$000

8 sold'ados COrneteiros, rnensaes
de cada urn. 114$000; annuacs de
cada urn, 1:368$000; annuaes de to-
dos, 10:944$000

8 soldados tarnbores, rnensaes de
cada urn, 1 14$000; annua.e do cada
urn, 1:368$000; annuacs do todos,
I0:944$000

373 aoldados, rnei-lsaes dc cada
urn, 1 05$000; annuacs de cada urn,
1:260$000; annuaes de todos.....
469 :980$000

LSomrna, 535 hornens, 839:928$000.
4 cava1s•
2 muares.

4•0 BATALHAO

Pessoat:

annuaeS do cada urn, 2:304$006;
.inuaes do todos 9:216$000.
I terceiro sa.rgent() corrieteiro_

mór, mensaes, 180$000; annuaeS,
2:160$000.

I cabo cornete1 lO, measacS,
135$000; annuaes,1:6208000.

I ,obo tamb':'r, ninSaCS
135$000; annuaes, 1:620$O00.

ConipanhiaS:
4 c'apitSS cornrnandanteS, men-

sacs do coda urn, 550$000; an-
nuacs de cada urn, 6:600$000; an-
nuaes de todos, 26:4008000.

4 prirneir os tenentes, rnensaes de
cac1a urn, 450$000; annuaea de cada
urn, 5:400$000; annuaes de todos,
21:600$000.

8 segundoS tenenteS, rnensa'e'S de
cada urn, 400$000; annuaes de ca-
do urn, 4:800$000; annuaes de to-
dos, 38:400$000.
4 primeiros sargentos, rnensaeS de
j,da urn, 2045000; annuaeS do coda

urn, 2:448$000; an:fluO'n .e todos,
0:7925000'

4 s(1 gundos sargen rs mien deates,
mt'nsaeS de coda urn, 1928000: an-
nuacs de cada em, 2:304'3",))0; an-
nuaeS do todas, 9:216$000.

24 segundos sargentos, rnensaes
dc cada urn, 192$000; annures de
cada urn, 2:3048000; annu.aes de
todos, 55:296$000.

24 terceiros sargentos, mensaeS
do coda urn, 1805000; ann'uaOs de
cada urn, 2:1608000; annuaes de to-
dos, 51:840$00.

48 cabos, rnensaeS de coda urn,
135$000; annuaes de coda urn, . -.
1:6208000; annua€s de t3dos.....
77:7608000.

48 anspes.tadas, rnensaes de cada
urn, 1208000; annua€S de cada urn,
1:4408000: annuaos de tcdos.....
69:120$000.

8 soldados cornuteiros, mensacs
do cada urn, 114$000; annuaes de
cada urn, 1:358$000; annuaes de to-
dos, 10:944$000.

8 soldades tambores, rnensaes de
carla urn, 1148000; annuae5 do oada
urn, 1:368$000; annuaes de todos,
I0:944$000.

718 soldadoS, rnensaes do cada
urn, 105$000; annuacS de cada urn,
I:260$000 ; annuvis de todoS,
904:680$000.
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I cabo clarirn, mens cs l35$c'.o.
anunaes, 1:620$000.

I cabo picador, rn e n5aes, 135S
an:.naes, 1:620$6()0.

•	 2 cabos instocictu	 , rnens,
Cali urn, 135$000: 	 u aes de c
an:, I :0233; ai:as de to.
3:240$003,

•	 I c.'bc Ca 10:00	 ns,s
135$000; annuaes, 1:020$000.

I cabo v orinaija
135$0OC; annuaes, 1:020$09J,

I cabo enerrneiro, n:ensa .....
135$000; annuaes, 1:(-)20$000.

16 anspessadas, no1:sres de cad:
urn, 120$000; annuacs do cada L-
1:440$000; annuacs de todos,
93:040$000.

I ans,pessata ferradar, mensacs
1208000; ann uaes, 1:440$000.

I anspessada clajin i , menses
120$000; annuaes, 1:440$000.

3 soldados ferrad)re, nienSats
do cada urn, 105S{]00; annuars a
cada urn, 1:2608000; annuaes
todos. 3:780$000

6 soldados clarins, mensaes ci
coda urn, 1148000; annuaos de C1

LiijlI :368$033 a nnuacS de todc5
8 :208$050.

I soldado enferrarciro, nieflS3
1008000; annuacs I:260$000.

I sclda j vetorina 'l0,	 rne.r1Sa'
105$003; annuaos 1:2°0$000.

3 soldado5 correii'cs, niensues
cad a urn, I05$000; annuas de cd
urn, 1:266$000; annu:ws de tdo
3:780$000.

I soldadc conductor, mensa
1058000 annuaes, 1:260$000.

4 soldados picadores niensa
cada urn, I05$000' aniijm, de L

urn, 1:260$00o; annunes do tod'
5:040$000.

2 soldados appreridizos de
rirn, niensces dc cado urn, 105S00"
OflnUOO di' cada urn 1:260$000;
ni:aes do todos, 2:52000

	

100 scldados ioona	 0
urn , 05$000; annuacs Lit' ci;i
1:2508000; annuaes do todos,
126:000$000.

Sornnia, 1,90, 3
180 cavii;
4 muare

sECcAO DL Br r\BF1I 10

(Annexa 10) 1. batai050

PessoaL
Van c rnen to S

I segundo tenente commando n to,

Elu.tes, 400$ 000 annua°s, . .
43O$O00.

I primeiro sarccntO, rnenSiIzS,
4O00; annulus. 2:4438000.
I segundo saogento intendente,
eons, 1928000; annuaos, . .

25048000.
2 agundcs sargentos, lkensazsl
cada urn I 928000; annuals cc

urn, 2:3948000; annua 	 do
s, 4:60880013.

3 terceircs aar3ruto5, mensles do
nda urn, 180$000; annuilos do ca
do ear, 2:1608003; onnuacs do to-
&: :4$0$C30.
4 cabos, rncosics do cada urn,

13aS000: annunis do carla urn...
I:20SOOQ; anriulles do tcdos. .
6:480S050

I cabo cornoreiro mEnsacs.....
annuaes, 1:6208000.

I cabo mecha nico, rnensaes,
133$0 . annuoas, 1:620$000.

6 cabo5 mctoi'1stas, naens ics do
cada LIT-.,, 3530; annuaes dc cada
Ofl. l:1320$000; annuacs de todos,

C an spessadas. mensacs do cada
0Th 1208000 annuaes de coda urn,
1 '440S000; annuaes do tados,

:2OO$
2 SQidados ccrncteil'cs, rnenaos

d cada Un: 1148030; annuaes de
cada u, 1:3688000' annuaes de to-
ds 2:7368000

Soldadrs mensacs de coda
111, 1058000 . Innunes do cada urn
_ 0$o	 annuacs do todos, .

Scnima 60 homens, 91:5958000

SEcç0 DE 4IETRALHADORAS

(Ann00 0) 1," batalhSo)
P05001.

n C rn i 1) 0)5
I -S Cguncij tenente conirnanian_

4008000; annuacs,

1prime1r	 5 r13cflt()	 adiuiicto.
sae	 204ar	 Oil lifliS, •

0OO.

I segundo sargentO intendente,
aaonsaes, 192$000; annuaes . .....
2:,04$000.

2 terceiros sargentoS chefes de
grupcS, nlensae5 do cada urn,
1808000; annuaes de coda uni
2:1608000; annuaes do todos,
4:3208000.

2 cabos chefes do pecas, rnensaern
de coda urn, 135$ 000 ; annuaes de
coda urn, 1:620$000 ; annuaes de
todos, 3:2408000.

4 anspesSads atiradore, rnensaes
de cada urn, 1208000; annuaes de
caLa urn, 1:440$000; annuaes de to-
dos, 5:7608000.

1 ucidado corneteiro, rnensaes,
1148200; annua2S, 1:368$000.

I saldado armelro, rnrnsaeS,
1053200; annuacs, 1:2608000.

6 saldaclos sorvente s , rnensaes do
coda urn, 1058 000 ; nnnuaes de cada
urn, 1:2608000; annuaes de todos,
7:560$000.

6 soldados conducQores, rnensaeS
do cada urn, 105$000; annuaes de
cada urn. I :260$200; annuaes ic to-
dos, 7:560$000.

Sornrna, 25 Fornens, 40:620$000.
2 pccas.
2 cavallos.
ii :ruarc..

SECCAO DE METRALHADORAS

(Annexa ao 5,0 batalhão)

Pessoal:
V en ci men tos:

I prirneiro tenento conirnandante,
rnensaes, 4508000; annuaes......
5 '-CO$OOO

1 prirneirO sai'gento adjuncto,
monsaes, 204$000; annuaes,
24488,15.

2 segundo's srrgcntos chefes de
grupos, mensuis do cada urn.....
192$003 inn roes do cada u a
2:30480 )1); awitiaes de todo ;.....
4:608$000.

I segundo sargento intendente,
rnensaes, 1928000; anrauaes,
2:304$000.

2 terceiros sargentos, rnensaes do
cada urn, 1808000; annuacs de cada
urn, 2:1608000; annua,es de todos,
4:320$000.

4 cahos chefes de peças, rnensaes
do coda urn, 135$000; annuaes de

Banda de musica:
1 prirneiro sargento rnere, r

saes, 204$000; a nnuaes, 2:44$$C9'
I Segundo Sargento contra-rnes

tre, 111tnsaes, 192060; annuac-s,
2:304$300.

10 nv.jice.s Ce 1: cIa:',
de cuda urn, 126$C00; nnuas d
ca!a uni, I :51203Q; a•nnuzs C a-
dos, 15:120$000.

10 musicos de 2. class,--, rIonsacs
de cada urn, 12 0,S000;annuas do
cada urn, 1:440$000; annuacs de to-
dos, 14:400$000

10 musicos de 3. c1asse, nlensaes
de cada urn, 114$000; annuacs de
cada urn, 1:368$000; annuacs do
todos, 13:680$000

Sornrna, 950 ,hornen .........
I .394:496$000

2 rnuares.

ESQUADRAO DE CAVALLARIA

(An.nexo ao 1° batalhSo)
Pessoal: '

Ven cirn en tos:
1 capitSo ccrnmajldante mOnsaes,

550$000• annuaes, 6:600S000
2 primeiros tenentes, rnensa de

cada Lim, 450$C00 . annuaes do cadaurn, 6: 600$003 annuaes do todos,
10:8QO$0Q.

2 segundos tonentes, rnensaes dc
cada urn, 400$0i3; annuacs dc cadaurn, 4: 800$00 . annuaes do todos,9:600$000

I	 p1'irnei	 sargento, mensas,
204$000; ann uaes, 2 :448$000.

I Segundo sargento intendene
rnensaes, 192$000; anrivae
2:304$000.

8 segundes sargentcs, niensacs do
cada urn, 192$000; annuaes do cadaurn, 2: 304$000; annuacs de todos,
18:432$000

I segund sargento veterinario,
rnenes 1 92$000; annuaes . .....
2:304$000.

I tei'cjr Sal' 	 niensats,
180$000; annuaes, 2:15DCCO,

16 cabos, n]ensaes de cada urn,
135$000; annuaes de caida urn,
1:620$000; annuaes de todos,
25:920$000.

I cabo ferrador, rnsnsaeS......
135$000- annuaes, 1:62O$O0.



Cada urn, 1:620$000; anou
txtos, 6:480$000

I cabo ferrador, mensa,S......
135$000; annuaes, 1:620$000.

1 cabo armero, menjacs......
135$000; annuaes, 1:620$000

4 anspessadas atirador.e , men-
saes de cada, 120$C00; annucs de
cada. urn, 1:440$000. annuacs de
todos, 5:760$000
.18 soldados servents nlensaes

de cada urn, 105$000; annuars, de
cadaurn .1:260$0(j0; annu ae6 detodos, 22:680$()00

I soldado ferrador, mensaes
105$000; annuaes, I :260$Qoo

12 Suldados COnducto:es , men-aes decada urn, 1 05$000; annuacs
do cada urn, 1:260$000; annuaes do
tOdos, 15:120$CQ0

I soldado ordenança, mensaus
105$000; arinuaos, I :26O$0

1 soIdao cornetejro	 rnensae5
114$000; annuaes, 1:368$000

Somma, 50 homens, 76:248$000
4 pecas.	 '
2 cavaflos
10 muare.
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I primeiro Sargento P1arco
pharmacia m ensaes 204$00 . ..nuoes, 2:448$000,

1 cabs fiel do intcndente rn
oaeo, 135$000 anna:!, s, 1:620$

4 cab	 mensaescoda urn, 135$QCO; a::i:cOeS do ca
urn, I :620$000; anlu:j	 de tod6:48OQQO

2 cabo pratjco d' pharnracja,
nlensaes d0 cada On:, 35000• ar.
nuaes de cad:j urn, I :62O$000 ar-nuaes de todos, 3:24ijS000

I cabo coziflheji'o n1'nsaes
135$000; a nnuaes I :I?U$0005 apsPessadasajucf:oifcs de enfr.
mali-c lllensaes do cda urn,
120$000; annuacs de coda urn,
1:440$C00; annuaes d0 todos,
7:2130$000

I a:1pesJ	 2'ud1to do coZ.
nhejro, mensaes l 2OSOOp. annuae.1:440$000.

5 sol dadcs servenfc - :iensaes
cada urn, 105$000; ani! Lou's de cada
am, 1:260$000; annuac de tod
6 :30a$000

2 Soldados per teirjs rnensae dcada urn, 105$000; anntiaes de cdaia, 1:260$0p	 annuous de todos.2 :52O$Q
S cmrna, 34 home,	 t:4I2$0.
N. 1. 7'a6ella do /ixaç&o
Forca Pubijea do La fade de Mi
nas Geraes para o c'vcrcicjo de
/926

, I cirtirgia LiL:1,c:t fl1-
tdaiite da Sccc5o de MetrailTa-
ras, per anion, 5:400$000; total,

178:200$000.
47 segundiOs te:niente.s, seindio 3

*odentes, 2 do EsquIatrSo, I
ininandante da Seccão de Born-

ttos e I comm andainte da Secç5io
de MetrThaidora5, per anno......
4:XI$000; total. 225:600$000.

I itector die imusica, per alnno,
4:I400O0; total. 4:1408000.

5 sargentes -aj eden tes. eor dia
3S200; pot anno, 1:152$000; total,
5:7110$000.

57 i)Hmeirns argentos, serido 6
inidentes, 23 aimanuenOes, I en.
enneno rnór, I priitico die phar-

macia e 2 miestIles ale nh}uSc;a, po
cka 2$,8G0; Cor tanno, 1:008$000,
TOW, 57:456$1'00.

149 segundoos siargentos, send(
26 aina,nuenscs 2 COIl tiamOStre1
Cie lnarstca., 24 in tenc 1 entes e urn v
terinarie nor die. 2$400; nor an
10. 8648000; total, 128:736$000.

93 terceircs sargentcs. sendo
T1 teinos Tli('rCs par d.La, 2$000
t anmo, 720S000- total........

286se.ndo 5 corneteirOs, 'I

ClaJI'1fl1, 5 tambores, 4 e'niernieiro-
do Hospit& Mititai 2 praticos de
Pharmaca ,I fool do int'endente,I'C' 

do Hcspita Militar, 4
rdenlanr2s 2 ferrad,aoes, 1 ptr

')1' 2 iistructores, I •corriero, I
I cnfernieire do Esqua

5O, 6 1afmrOtas. I miechaili'CO 1
Sec0 de Bcniih&ros, 6 chefes do

as das rnetrallhadciraa e 1 e
M ir 02 28000: por acne

0S000 . total, 205:9208000.
253ar' aadas, sanda 5 ajU-

'o' ferneii'	 I aiudtnt
de imheiro do Hospital Mihtar

Clarim. 1 ferrado,r do Esquad:rão
atira,dc ,,es dais	 motr:a'lhiOff
4a, 2800.: nor :a:nino, 720$000

tal, 182: 16C'SOOO,
Scil daiclos signalicinos, sendo 4

Co

ri	 Ie'i'ros , 40 tairnhore e 6 cia-
''Pot d:O, 1$800; per men o,.

	

t:tl,	 58:3208000.

	

rn15Sft	 dc I . classe, Po
000 -----'10 7211S000: to

-

20 oiiuslioes de 2. dIase, pO4r

ia, 1$800; per arnno, 648$000; to-
irtl. 12:9608000.

0 rnusiices 'de 3.' classe, per
ia, 1$600; per anino, 576$000; te

tel, I1:520$OC'O.
2.880 so1idaôo€, per d;ia, 1$500;

per anne, 540$000; total.........
1.555:200$000.

1) Corttr.actaidos:
I me dice r.a.djolioigista do Hiospi

ta'I, par nieno, 6:6008000; totall.....
6:6008000.

ic) Etapa de 4$000 para. 304 in-
Feriierecs, do 2$500 para 286 onibos,
de 2$200 para 60 musicos e ale 2$
para 253 anspessadbos, 90 soildados
signaleirois e 2.880 soidadios, to-
tal, 3.063:2408000.

ci)gratilioacSo th lei n,. 425, die

1906, a saber:
3 tenentes00,17006ts, per anno,..

1:080$000; total, 3:240$000.
1 eapitSa, per annie, 6608000; to-

tal, 6608000.	 -,
e) Gratificacão a reengajados a

200 (3.(00 pracas), total .
219:000$000.

1) Ajudua de caste a of Iiciaes eta
dibgenci a, total, 50:0008000.

2) Material:
a) Fardeniiento pa'ra 3.873 paa-

cas 713:2508000.
h) Calçado para 3.873 ptiaca,

total, 286:750$000.
c) Cornpra e concerto de arma-

rnentO, total, 130:0008000.
d) Cempra de muniçSes, total,

'1:000$000.
e) Conipra e concertos de equ-

pamento, total, 50:000$000.
f) Fornagen, ferragern 0 traa-

reento dos animaes e forragem pa
ra Os ales officia.es rnonta4os
128:000$000.

g) Rementa dies anuraaos do Es.-
qaadrfio e dies dos oIFiciaios nonta-
dos, total, 30:0008000.

h) Objectos ale expeduiflte, to-
tal, 40:000$000.

i) Conservação a iimpezes do
quarteis, total, 30:000$000.

j) IIlurninacSo e telephone dos
qaairots, total, 10:0008000.

k Enterramento total, .

SERVIçO DE SAIJDE

Vencjmentos.
Officjaes

I major chefe e director do Hos-
pital MiIitar, mensaes 650$000 . an-nuacs, 7:800$OO(j.

I capit5o medico au xiliar, men-
saes, 550$000 ann uaes, 6: 600$OCO

5 caPit5es. medicos, mensal's de
cada urn, 550$Ooo annuaes de cad:t
uni, 6: 600$000; annue ce tadcs,33 :000$Ooj

I p'ini'O tenente pharrnaceat;_
cc) , mensa5, 450$00o- annua
5:400$000.

I pi imeiro tenente cirurgao cl: n_
tista, mensaes, 450$000 . annua(,

'P:acas•
I p:l:flefl) Sargellfo ama.nuens,mcnsncc, 204$0 [)0; annuaes.......

I primeJ.3 sargento intendente
mensaes 204$000; annuaes.......
2:448$000.

I fl ri rneit' sargenfo enfermeii'o_niór, rnensaes 204$000; annunes
2;448$000.

Cl'&SSi icaç5o e vncfmentos:Ia)	 I) PsscaJ
6 tenente&,CO,Onejs so a do I

Slstente per anne, 10:(XjC$000;
tal, 64:800$000

7 rnajore, sefldjo I ivtendeflte
goral le I chef e do Sen-lao de SU
dte, par alnn!o 7:8W$000.*total.....
54 :6O0$(iyj

6 capitSeg rn!edkos per 1144'
6:600$o()0. to;tal, 39:600$000.

1 capjto auditor, jpc,r a 1110.....

6:600$00; toaJ, 6;60Spo(J,
27 c:acpitães, Sen:do I sOClt

gonad e I co'rnflmandainte clEs
rAo, or ann, 6:600$000: tot'-'.'

(
33 Primieiros tenenfes, se:1d0'inten den4eg, 2 do Esqti ad,rao, I

xiIiai' do OSsif . O f	 'I rma11

35g
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1) Aquartejammio, total,	
enlore

. .

In ) Conserva -	 .	 .-.	 .	

ç	 .cmeado8 OS	
Eu-

	ol, l:OO$00° 
de linha die 	

qLicinf0,	 fldicacas	
cente, quc	

Dutra, Olyntho Mart e Eneas

) Auxg0 ao Hos	
Dis mioçoes.	 •	 hre	 mesa. 1nidant Camera.

&t	 1O:Ooo$o	
pt	 MilitTn	 dicc?° 

de 'Pequr,	 fornhia1i

a)	 de Bonthej5.	
ja	 o Sr. 1 . 0 secrelcirto apneseflta o	 0 SR. FRANCISCO LESSA aj

	

al e r onta, total	 Vntação em i	 fin	 Lin:	
c cohcCm t0 da camara e

Samxma 8.131:872$000.	
oro	 meadjecto n. 49. sob dsc

0	EXED1NTE	
sta inirada quo a comma'? n

Vutaç em 1.	
re	

Para repre5e0t*a na 1nau

agosto	 em	
Jeofo n. 50 sobr scuaO	 vi

Requcrimentos 	rur'cSo th netrato do r.	 . Met-

die 1925.	 Lar0 d° de
	 a valorlzaçao	 -	 .	

enna no ed,	 ifi	 do HOPIt

De cd
	

diesmP°°	 de sua

trabWhos.as pc'.	 o a	
do ua pnopreedae . 	 Federacäo Operaria

pr ent8da

00 de rqr!r.-..	
— A' coaSmsS'1 

die	 e

Lid	 submefjd	
acrlcs	

A	

gunda P(l rf a	
0 R. ODILON BRAGA ena

Paecer	 97 da	 0	 1.' d 
horas da tar(	

De MgnarCa & F1110",indus- a Mesa urna repreentacá0 do Pine-

ro quo conc1	 essao do janci- fixand	
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d6putado Aif redo Ellis visava ja
Propaganda innis merca	 exteTn0 SR. PINHEIRO CHAGAS Em 1901 a baJxa 
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did'a no1uso na ord'ern d) dj	 apnesentad	 fires projecfrs
ten do sido o i.arnanh Sem 

prejuizo da impress0 meiro do eputado Rivadavia Cr.do seguint	
rêa aucterjzado a dp
rnia contos para o anxilio a

Paracep Pal a 2.' discu.sobr8
o project	 ra d café, em fcrma do emprest.

	

o n. 50 (ocf0si O P	 m aes 1.avrador sob gamnfiaco do caJ)	 '	

enhr do café cOihido; o
do cfeputado Joaqt Tth1	irea, e.(9.'	

lUiL'(1)	

carando raelhor o prebisna pokO projecto fl. 50, visa, de accor_ rrguiav a	 die 
T1IOddo corn a decjsã0 dos laVradlares qu o café de u'ma safra naG p°4

na are exqYertadio, sem quo Jà 0
	Ead0, ern boa hera reuaid	

o e safra an rjor, 0
Polo govern',	 tabel0 urn pla- five	 SidO

terc0j	 do deputa(10 Faust C-

	

no de dfea ac preco d café 	
dose era de tal estructura que

e'vftajndjo o	 OScii1aço	 reguiJriza	
o pode cOnairar rnais sob 0 POO•

a	
sah ida das aatras & rnodo

0 do vista fiscal em detrimeato

	

a eetabeIr o eqnilibrj0 entre 	
lavoura aliasof ferta	 10cu ra, já ma ntendo tampreç0 miniepm0 rem unerador	 Em 1903 d€isoe 0 café ao baixuNSj0 é n,OVO 0 prob1om para cu- preço m,eciio de 4$20() pOt 10 k.

quan0 o asstrmpto foi 1T10ThO

ia soluçao varies tern aid0 05	 F j	 d
estudado, coOra diSCud	 no Congr	 rnrnais larga visl0.P

Candid Rodrua em exuça0 Peo Es-
tad d S.	 prajocte qe aprentou V: 

entro o

	

Paulo. A neoesdad	
va l:orizacao pelo equiI:ibrio

da defesa so 
t0'flu p'rem&nte d,.;,-

offerta	 propara, corn a(l 1901, quan 0 a baixa Se	 en	
Ija do urn preço minimo.tuou de rno0 desaa'imador	 as-	

Pa pa tan-to o projecto nao so

	

phpdad0 a laura . na curnp	
taya do activa	 nstante

Observar que a baixa do rnai de
paganda papa augrnena.r 0 co41S0

3$000 er 10 kiJ05 dc 
1897 Para mo de café cemo fadlav

1898, e a do Inais do 4$000 de 1898 operacöe 
rem o oredi. 0

 1899 , levou 0 Camara dos De-,Para'tatay dots projectos sobre valo_ per descenfos e recfeiscontoS de
r:,s agricolas Cu o rdena do favrado

rizaçao, f a'm 5 da lavra do depu
tado Al redo EIi lj5.	 pea	 Omprostimos rem garantifis

setr andamento.

6e pcnlror agricola , warrants e hy0 oen
hecjimento o mechaf,0 d0 rthe,s. 0 PrOjeCto, ernbora t1,tflercado, da pooduccao	 COfl5tijj	

o rnorecjdo parecer favoravel Ciaoera do al fórrna ru.dimtar	 d
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sóes do Aicultura e FineP'fl&iro d	 o comrnjsprojectos o 

d0 1897 cais, siOo 109"00auctOzava o goverOo	 rnandmr	
Co a situacao cads V

	

prorejer O.Stdo5 detalbados Sobre 	 ontinuand
Cuitura do café nios	 mais premlen	 rnais desan r11ad0fraingeiro.s Pr0ducto

a	
paiz0s ex- os Estado5 productres realizara

corn eu!z1ança dn thcaT	 Para	
do Taubaté em 26 do

	

aos lavrado.. fe\-erem 	 190R	 l vaior1ZX

café, 	
n0r- presti, cujo	 p de 10 an-

mitO UL SU no.s.	 -do epr0n1uVr ii aug	 1magiunhese o quo nao so da'ia

E' de hontem a brllhante discus- Si S. Paulo não tl
yesso retirado 0

excesso da prodticcão do m8rca)&>l
são em tomb do projecto quo ap- 'Basta considerar quo a safil& de
roV0U o CD flVefl1O.	 1906-1907 foj do 20.409 niii saccas,
Não tendo pbrérn, o Estado de, iiiaés 9.354 mil que ia 0afm anto-

São Paulo eff6ctuado logo o em-nor.
çrestinlo do 15 !nilhSeS 0 Taos oporacöes, istoé, a intro-
'aOS de quo cogitava o C0nVOfllO, missão do Estade, auxiifdndo Os
para ret Tar do mercado 0 ex- productoreS, ou aglndo estes em
co da grande coiheita do too. svndicatos, Para vaForivacào die go-
do a born regulariaar a offerta, neros dos quaes se canhecem 0
o fez corn outros empreatimoS CcsnSUfllO e a prociuccã bo niantendo a
parci.aes, retirando do moroacko equi!ibrio ontre a of ferta e prOcu-
do junho do 1906 a junho do 1907 ra, em quo peso 00€ ecoinonistas
cerca do oito ,nilhCes do sacoas. 0 contrarios, tern sio eanpregadas
tim a!mejado foi consegudo, poisem varies pafzes, e na malioria dos
segundo o testeniuniio do deputa- cases, corn aibso!uto exile. Foi 0
do A!cindo Gtaanabara (Domentas case do aIgOdão nos Estactos Uni-
ParLaamentares, VaForizacão do Ga- dos; do trigo na Russia; das p05-
16 - 2." vol.):	 sas na (lIrecia; oth prata na União

"0 Estado de S. Paulo evitou 0 Latiiia (Franca, Belgica, Italia e
aviltamento dos preços do café, •ecia), e iina191ieflte do café, nO

apesar da safiia nTQflStl0(do 1906 Brasil, como vinios.
1907:0 proco naéciio do oaf é,no Ha- Aincla ide iosea dias a valoiniza-
vr, foi do 41,5 superior sos '° cão Ilovada a ieffelto polo gove.rnO
1897-1898, 1899-1900, 1901-1902, passado e sobre a quol silonciare-
1903_1904. 0 desastre quo so quo- mos, pois si o piano foi born e
ra itnpedir I oi mpedido." tim 1oi collimado, os CeOUrSOS fo-

Verjfjco u-se entäo, entiie ads, a ram tirados cIa mans condemnada
viahiiidade nas operaçöes do vale- das fórrnas, india jreflecfir sibre 0
rizacao, polo equilibriO entre a 	 proprio paiz polo avitamento do
ferta procura.	 sun moeda. Em:ittir para valorizair

A dais grandes perigos, porCm, e urn erro; o example foi trainendo,
estao sujeitas taos operacöes: 	 di- e quicá apro'veite nos brasiieiros.
mrltuicao do consume pdla substi- 	 Do expOisto se conclue as vale-
hiicao do genera si oslo se t11I rzacies do oeneroS, cuja prodt-
1°°°veJ pela exaggerada alta; cçSo e CO1litel11O se contrrbaiancatrl
'sastre final i: Os espectaladores e cujas bañxas são prodiuzidas pe-
SO Convencem do quo ys generos re- l desordern dos nieroados e ma-
t rados serão, descoideinadanliente, nobras baixistas, são seguras e
trazidos a venda. Foi para iewi,tar viavois polo equilibria ientiio a of-
se desastre que 0 St0d0 dO S. ferta e a procura, io quo se COOSe-

Paulo elf ectuou 0 emprest itno do 15 gue, já regulando a exportacOO pa-
tni1hees tendoissado, pea Unlião, ra impedir o eongestib000rflheflto dos
quidandio cornofle as orerac es die merados 0xportadCOPeS, á retiran-
prazo curIo, para não son obriiga- do o exoessa das c&llieitas dos n-
'10 a expox a venda 0 café eflCaS- 	 farWS, para entregaf-a Sb con-
tado.	 I sumo nos annes die monies albun-

Dest'arte , a plethora do café nião dancia.
SO fez sentir; 0 texcesso, loi Paula, Nenhum generio so presta Para
1fl arnente seindo entregue ao, can- tanto melhar do que o café: suas

SW10, do sorte quo o Estado em 4 ooTheiitas são osoillantes, IvIndo
a0fl05 e uito anezes iiquidou o em- sempre urna inais oU menos es.
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ciassia depois do ucna 'abunthnte. 0 	 I	 f *m nressa en
facto torn a expljcacao natural no expo: •s coiheitas a venda.
'Thecessario repouso dia arvore. 	 Plafla talnto evitar o projecto con-

As geadas Inais ou menos porio- stitue urn' fmidwj CsPeoial destina-
dulca, as sieccas mais, ou menos do a kefesa do café, coni o prods-
prolongaldtas são 'phenomenos que, cto do umpoSto mil réis onro sobre
die quando em vez, 'd'iminuam a pro, caida sacaa exportada.
dueçao.	 ,	 0 iniposrto nSo colns-Ilitue sacri-

Pois, beni si o café s presta ad- I do para a -1avoura die VO°z qt

mirave1niniute 'para seir vaoriza1So elite om seu beneficio re,eirte. Sa-
Siern ileceios do quéda em sons biamente porérn o § 2°, do art.
SUio qnne tom sido sempre aen- 3° oreou -a necessalria vailvula de
d)e'nt,e, meihor s prestará para a seguranca '-para o born funeciosia-
reaf-izacão de urn piano de diefesa smento do instlttrto, pois si 0 typo
afisn die qua seu preço se, não avil- 7 se nantiver cotado abaixo die 10
te.	 con talvos en 'Nova York, por 30

Este,	 Sóniente 'este o urn visa- dias conecutivos, o governo 515-

pcnderá a cobrança 'do imposto.db polo projecto, adioptado polo go- 	 Noss'a exportacão qu nii 1924
verno iem pro! dia (leoisao unananie I oi' die 3.474 mil saccas, ath'ngirádos iarvradores die café,	 a 4 rnihes na safra de 925-926;

'Na0 fa duvidia que os phenome- c O lm o , cambio entra chico e
nos economjcos estão sujektos a sels dii'nhoiro por mll réis, a
etis iminiutaveis; reguam_se por 'Si airreoadacão do imposto produ-
&11)eSWJS sem neceaildade do coa. zurã o total de cerca die 20 nail CO

cç(es externas Pretender contra- tos. Vé-se pois, quo em pOUCOS 11'

near essas lid's ou mod'jfica,r esses nos os 100 mii conts die que tra-
phenornanos é temerldaide quo tern ta o art. 30 se'rão attin gidos ma-
custajo caJr a outros poyos , Iv1-a )(lflhe corn 'a incotrporacão dos Iv-
o, projecto não visa modificair ajS eros dias ope'r'acöes constantes do
cosrs.equoncias necesaaij as da ii projocto, ao fun'cio 'de tdefes4a, do C3-

die o'fferta e procl.nra; io qua ellie fé, cotmo preceitua o iart. 5°. At
quer, 'o qulo Ole visa é nOmnailizar t'ingida a quantia constante do art.
a Offe'rta por imeio de um appore.. 3.° , a arrecadacão do imposto COS

'reguiaidjou- die credjto 'aoa	 sa atitomaticamente.
dnsctores c outras d'isposiçöes die A delosa e 1pois feita- mecriante:
flOdo We estes näo se vejaen re- em-pres-timo aos lav padores sob re
cessitadikas die atira'r d'esordenajdra,, crrantia de café d'epositad'o a jUTOS
nTente 0 genaro •ao nhercadb logo não supetriores a' 7 1 1 0

 e prazo nãO
,ap6s as ooithoifas	 Tal pracesso excedente- de 12 mazes; rcdesCO(1-
tern sido eiinpregado pox' syndiica- to de titnxl'os quo repa'esentem OP

'tos die proprios 11,avradiones (Q	 ra-cóes ileacs sobro o café; recebi-
pleno exifo.	 rniento doVe pelo ppeço mjfl!nio I

Não nesta dnnvida que os peços x-ado e scu pagarniento ei oh-r i

-aictuacs são remianoractoires, ma's a gacaes a juro razolavel; e
tendenda Para a baixa 'rnsulta'nte median-to reguiariznçao dies
die ospecutaçes é urn facto. Dado po'rtes para o 'escoiamiento
o raviltamento da mceda nacional, da' coiheitas.
a carestia 'de 'uten's'ilios o sailarios 	 0 'l 'avra-dor, po'is. quo so ye °-
Se acceintua, e corn elfa cesiiad dc 'capita'! pars o UStCi0
producção As noticias do safra de sula proprieda'do rngricola, na°
abundante e red'uccão do consnsrno careca expor o café d venda Si Iii

palFlaad'as polo's	 especuiaictores nSo conveni o 'preco: - póde de-
bañsis'tals ,viriafn	 fazer. ..de facto, Positai-o e sacar -sobre felle.
nilais proninnciad,a a baixa, do yez	 Dir-se-a , porCm, quo nevi tod

Os Fa yraos oiandrarSo Sons cafesquo ternendo maiores baiixas ainda, 
pam as arniazens goraes on os

--	
as pusra o ' tnment0. o plaslo qte Be

cdizados
mossas as casts	 cauritOS rids crea.

	

frustrCt Os fins visados	 Basta cons dorar quo p 	
to c°-

ara se oh-

olo projeCtO.	
ter os 15$000 paipel (a quan

Por ma'iO,r q	 reCiSuo 
sela o numero dc eespond'ei actualimbente os 3$000

iavradores qe remettaifli seus Ca- ouro), ao canibilo die 15, p

tb as casas commrit,sSat i aS, tal I a- rilamos die cerca die 8$300 ourO, os

cto nCo viria perturhar a regula- qua
es, no camhiO de cinco prodtn-

rização da	
L'rta, pois as eporta- zem cerca de 41$076. Corn tail nil-

cSes, sendo regularizaths, não ha- 	
seri'a uma utopia o piano

vera o perigO do plethora err cia- prolectada
Não se veja	 (flno projecto ncahu

do niornento. 
Objectar-se,

-á aindia que, fian'do a-spOCtO ou interosSe fiscal, pois o
garantida a entra,dla total das sa- goiverno so resOlVeu orear o 03

mm-

tras, a plethora será um facto no-,posto 1yorque assirn o quuzerat1 

anocs die abundantes col-hOitas. lavradores

Näo; nAo, porque o excesso ira E' urn cOnrcurso entra Os proprios

sendo adquirido pelo -irnstituto pe- prociuctorc4S
 Para a defesa die urn

io preco minimo 'si a baixa for ate producto oujo avillitaiflientO die pre-
elle, ou Os lavradores, Si Ihes naG co prejudicaria, 

T1 50 so a 0Nes, naras

COnvieT o preço, depositarã bO os ca- ao Estado, quicá a NacãO.

fés sacarSo saline dies.	 Coni i-elacão ao 	 Estado, basta

Nem so pod'erá ailegar quo o moditair que cm 1924 sxaa ex
porta-

preco minmo p-ossa servir para im- eSo foi do 502.60 cantos, quo pro-
tned'iatas especuiaces haixistas. 0 duzirarn paira a rec4ta do EstadO
preço é utna resultante da lei da a irmp{YrtanCiba de 35.023 cantos,
offerta e rrocura: a Si o Brasil isto é. 32 0 1 0 da receita total.

produz dois terços da produccão 0 interesse -do Estaidlo, da corn-
trnndia,1, sen-do corto qua a produ-munhão mineira é pois evidiernte;
CCãO 0 consuni-0 se conrtrabalancam. o proje'cto não defendie Os produn-
claro é que pode'mOs 'regularizar a ctores, defende a produccão.

oflerta.	 E' polls, annegaivel 'seu alto inte-

0 pnço minimo e uma vavu'l- a resso- economicO, pelo que é ia corn-

dO seguranca paira os aninoS die missão do parecer quo elte seja

grandes safras do safraS nionstrOs approvado em 2. 1 dhisouJssãO.

ncflo as -907. 901-902 e 906-907. atirimeir do 16.270 mu sacoas Sala dia's CornanissöoS,. 10-8--

(4897 TOmais quo a anterior) e 1925. - Pinheiro Chagas, prosi-
* Segunda de 20.409 mU (9354 dante, relator. - JoSo Henrique.

MI mais que a anterior).	
- Olyntho Martins. - Eurtco Du-

kCtuia'imente 0550 mhnimro repro- tra. - EnCas Camera.
nta cerca do 15$000	 10 kilos. \	 A imprinhir-Se para ordem dos

gua'rdiam entre si uma 'relacão in-' 	
'1ada mais haendo quo tratar,E' verdiacie que elte e 0 cambio traballios.

VOrsa; mae c i 0 cam'hilo snsbr, par aJhS a sreg
o sr. Presudienrte desigaita par'a ama-

-	 - -	 uinite
[ ezearsplo , -a 15. e o min 	 nao

Comoensador pelo facto dos Sala,
TlO e utensilios	 te'x'e'm haixa-

05cm as iavradoreS do institu
: dp&shtando o café. a s a Si-

tuacSo continurir as'sbii tanormal,
Videnteni(nte o governo die ac-

Crirdo co-rn os iarvraido ties, aiguS1.a
Drovidencia tomairá. Fixar agora 0

ciii miii réis, coin uma ha-
die carnbio alto, seria inutilizar,

ORDEM DO DIA

Primeira pane

Ate I hora d-a taiirdie':
Leitura e appirovl2u00 da acta.
Expediente.

'Ate 2 horais dia tarde:
Aprrescntacão do parelceres dais

conmuihSSOeS.'



A mi1esenaçao de qeojecjos, re
urineitos, i ndicaçôes, in1erpeI-

aç5es e n1côes.
IDiscussSo die req tercmemtos,

dcac6es, ineripeTJaces e nioçSes.
Appaaçao die redacç6es I iniaes.

Segwzda pane
diiscuss5o do projecto a. 50,

dKperndo sobre 'vaiorjzaçao do
café.

Jaase a sessão.

10. SESSo OID1NARiA, AOS
11 DE AGOSTO DE 1925

Presjdencia do Sr. Bias Fortes

SUM.rvtARJO . Ciianiada. -
Acta. - Expediente Atte:ntado
ern Ubeabia. U iscuro do sr.
Jo.o Hearique. - Apresentacso
idie pareceress de commiss -.
2. painte - 2. disUsi& do
lprojecto a. 50. Dsourso do sr.
iPinheiro Chagas. Emendas. -
Ondjern dk di.

Ao meio diia', feta a chamada,
acha- p?lesentes os srs. Biies
Fortes, Euthe,r Coelho, CaudemjrO
Ferr,ejria Gomes Pereira, Argemiro
die Resende, Oiyntho Martins, Du-
que dc Mesqvita, Enéas Camera,
Od'iljon Rraga, Agenor Alves, Ceiso
Machado Aristides Co imbra, Pi-
nhei,no Cagais, Euzebio die Britto,

guel Baptista, Gomes Ereire,
Joao Henráque, Fvanci,soo Lessa,
Ferreira, Pines, Eurico Dutna, Edel-
bero die Le!4,is, Pedro Dutra, Lau-
do Ahiiedia e Martins Prates,
faitaando corn catisa participada us
srs. Ig-nacio Barroso e José Chris..
tian,o e, scmella, os rnai.s seniores.

Abre-se a sessão.
Lida a act da anteccdflte e nSo

haivendo neclairn'acocs, flea sobre a
mesa Para ser approvada pportu-
1Ta'nente.

0 Sr. 1.' .ccre(ario apresienta o
seguinte:

EXPEDIENTE

RepresenIacao

Do sr. VirgNio Mauricio, fern-
branido a jd6a, de Sc crigir urna
hernia ao grondc escuiptor Anto-

n io Frtncisco Lisboa (a A1j&
no) e pecLiiich pam esse firn
neaessairia 1erba.	 A' Conimjss
die Orçamento.

Off icios

Do sr. Secretarjo do Irer-
corn ucrrna miensagem cm que o s:
Presidonte do Estado perle credito
para pagamento die addiciornes d2
lei a. 425 ao capitSo da Força Pa-
Mica Izidoiro Corréa Lima. - A'
crrmissSo die Orç amien to.

Do Sr. Presidiente cia Parahyba
do Norte, agradeceido a comma-
nicação da elcicão dia Mesa dire-
otora dos trahaihos desta Camara,
- Inteirada.

Requenimento
Do escrivSo der paz do districtO

cia cidade do Rio Novo, solrc tail-
do 2 aiios die iiceniça para trata
die negocios. - A' oonrnissO (
Petices.

Successos de Uberaba

o SR. JOAO HENRIQUE: - Sr.
Presidente, telegrammas vindos de
Uberaba trazem-nos a triste e dolo-
losa noticia do attentado de Clue,
sabbado ultimo, naquella cidade,f°'
victima o sr. dr. Octavio Martins,
urn dos rnais queridos e tambern urn
dos mais prestigiosos membros do
directorio politico local. Barbara
attentado, sr. Presidente, vilmefltC
concebido e covardernerte txcCUt
do, Kiurna das suas ruas centrae,
por pessoa que ninguern conhece,
que jarnais se viu alli, parecendo
tratar-se de urn desses sceleradoS,
profissionacs do crime, trazido eS-

pecialmente áquella cidade para tao
rnacabra empreitada.

Na0 é apenas, senhores, o attr
tado contra a vida die urn cidadaol
E' tambem a attentado que I. C 0

veste die toidas as caracteristicas do
Crime politico e é por et'
ouso trazel-o ao cor,hecirnento des
te illustrado Congresso.

Conio sahe v. exc., foi tremunihi
ucta elcitoral em Uber'aha, lucta de
alguns mezes, lucta a quo o Partl
ii) Repuhl:cano Miner, nccorreU,

as ao provuC1U. (d-	 r	 :am transtormar uma festa, rea-

nestamente a eleiçoeS, por4Ue lizada em momento d leg-
neS° 

tirno ubi1O, na qual toma'am parte
vo estava comno°; OS iiO

candidatos cram bern OS rnandata	 todos os nosso	
0reilgiOnarb0si

rios cia sobecan h
a popular cues re- vindos dos mais afastados recantOS

piesertaVam bern a vontade do P0 	
do rnuniCiPiO, r.a angUStia duma dor

ye uberabeEs.	
que seria intinita para nOSSOS cora-

Alas, 
nao quiz, sr. Presidente, çes, mas que Deus soube bondoSa-

5â 
quiz quell eiaque'le rnOmefltO meite evitar que dies p1aneiaV21Ti

tranSltOrlamente dispunha cia agen- deshurnanamente, transfOrr essa
a vontade do solemnidade lestiva num lugubre

cortejcia exedutiva, que	 o: no enterro do nosso distin
povo se fizesse ouvida; que seus

-

cand.idatoS, eliitliS, lossem diploma- cto amigot
dos e tivessem, corno deviam e 

C0	 Sr. Presidente, Si rnão bastasse

me era d 1 usthca, assentu na Ca- essa coincidenci a dc attentar Se

mara MualciPal dc Uberaba.	
contra aqUel le que seri o hornenaa 

Quem vive na lucta; quell Pe
lea geado do dia seguinte si laO bas-

por urn ideal; quern no cornbate se, tasse essa coincidencia d attefltar

enria e fOrma seu caraCter, não ha se contra aquelie em quem 
Os ad-

de ser aquelie que, a primeira df ii- versarioS veern urn grande obstacU-

culdade apparecida no eaminho, lo a consecucão de 
SdUS jsvteresses

onha suas armaS de lado. Assim joconfesSave
is, outroS motivOS exis-

P	 d Ube- tiriarn, dariam corpo a minha af-
fez o Partido RepubliCaflO e
raba e ceito de que Minas Geracs é firnacãO quando digo que se trata,
a terra da liberdade, elk appellOU evidenternent

e, dg um crime poli

para sua mais alta cOrte de justica 	 tico.

para a Relacão - tendo, ha poU-	
E' publico e notorlo na minha ci-

cos dias, a felicidade
, a alegria do dade o que acabo de asseverar; Os

ver que a justica mineira lhe dava adverSarioS sempre timbraram em

ganho d causa.	
boquejar pelas squiflaS e cafés qUC

Assim, nossos amigos esperaVam o dr. Octavio Martins preciSaVa ser

a opportunidade do domingo pas- eliminado sabedor dessaS ameacas,

sado para empOSSa1 m OR 
Camara o illustre sr. Chefe de Policia Ia

Municipal Os 
vereadOres legalmenre por veZeS mamdára que o delegado

eleitos e que representavam a vOr militar de Uberaba guardasSe con-

tade do povo uberabense. 	
tra attentadOs provaVeiS a vida do

Si essa Victoria era grata a to-do s dir. Octavio Martins.

O politicos do Uberaba, erao du-	
Este, alma generoSa e varotlil,

plarnente ao dr. Octavio Martins— oppunha-Se termir,antemehlt
e aos

a ViCtiflia do attentado. 	
cuidadOs da policia, porque nunca

Para 2 11e, não era sómente a vi- acreditOU clue a maldade 
die sells

Ctoria politica: era tambem a victo- inimigos chegaSSe a tantO! Eu mes-
na prolissional, ganha hor,estamen- mo tive occasiao die icr carta ano-
te, drgnamente. E como nesse cia myma a cite enderecada, na qual Se

9 POVo 
de Uberaba Ia fazerihe uma dizia que jagunco alliciado no alto

justa manifestaco, festejando essa sertão viria all1 para tirar4he a 
vi-

100sma victoria, hornenS mauS, ho- da.
Incas cruciS resolVeram elirniflai-0. W

v. exc., Sr. Presidente, que

Eu peco a Camara clue considere tern todas as caracteriSticas 
de at-

1
em a crueza desse crime hediofldo. tentado politico esie crime que

INotem V. exCS. seus requirteS do aterroriiOU Uberaba.

Iflaldade! Nan
 bastaVa matar urn iMas, nào pãra, não parou no fa-

flOSS0 dileCto amigo. Era preCiSC) cto consUmmado a accão dos nos-

fazel- 0 quandO die Se tornava alvo sos adversaries. PorqUe 
rn jornalu 

das mats sinceras manifeStacS es de local - o "Lavoura e omrnetCio"
ftPreco! Attitem, senhoreS de- - drigido pOr Quintiliaflo Jardim,

Putados, que 08edversarioS que- jornalista die 25 anmkos de vda pro-

-

R_
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Parcccr it, J(

(9." legislatura)

A cornmissSo de RepresentacOes
e PeticöeS d do parecer qua seja in-
deteridO o requerirnento em quo 0
sr. Americo Brasileiro Fleury, es-
crivão do 2. officio do judicial e
rotas de Uberaba, pede tres annos
de licenca Para tratar de saude,
visto como o requerer.te poderá
aioda reqUerer mais urn anno ao
Poder Executivo, de accordo corn
as inforrnaçiios fornecidas pela Se-
cretaria do Interior.

Sala das comrnissq es, 10 de agos-
to de 1925. - Edelberto Louis re-
lator. - Grnes F-eire. - Celso
Machado, presidente.

Parecer a. 105

(9." legislatura)
A commjssho do RepresentacOes

o Petiçoes, tcndo em vista as infor-
InacOes prestadas pela Secretaria do
Interior, sobie o requriinanto Co
Sr. Gercino Coutir.ho, escrivão do
Paz do districto de N." S." da
Conceicao, comarca de Araxá, pe-
ditdo 2 annos de licenca para tra-
tar do negocios, é da parecer qua
seja negada a licenca pedida.

Sala das commissdeo, 10 tie agos-
to <Ic 1925. - Celso Machado, pre-
Sidente. - Edelberto Lellis, rela-
tor. - Games Freire.

Parecer ii. 106

(9." legislatura)
A C onhili j ssão de Rrepresentacöes

t Petiçi, a qual foi presente a
°ca Protocollada 5b n. 395, tndo

em Vista as tnforrnacoes fotoecidas
Pol

o Secretarjo do Interior sobre o
Pedido de licenca do cidacLão Fran-
ciSco GrassaEo, escrivão das exe-
Cucoes criniinaes dia comarca de
Monte Santo, è de parecer que se
n(gue a Iicenca pedida, urna vez
quo o pcticionario póde obtel-a di-
rectament do Poder Executivo ao
qual deve se dirigir.

Sala das commissdes, 10 de agos-
to 1925. - Edelberto LelFs. re-
lator. - Gomes Freie. - Celso
Machado, presidente.

Parecer a. 107

(9." Legislatura)

A comm:issão dc ReproSefltacoes
e Petiiçi, a quail £oi prasente a
peca protocollada sob n. 392, e do
parecer quo 5e indefira o requeri-
monto do Sr. Benevenuto Romual-
do da Silva, escrivão do Paz do diS-
tricto da Mdc da cidade de Piran-
ga, pedindo urn anno do licença
Para tratar de negocios, visto como
o peticiona.rio pOde e deve se d.iri
gir ao Poder Executivo, na fórma
da lei.

Sala das CommiseOe, 10 tie agos-
to id'ø 1925. - Edelberto de Lellis,
relator. - Gome& Frei,re.— Ceiso
Machado, presidente.

A imprimir-Se.
Ndo ha proj ctos, a'equerimentos,

indicaçde.s, interpelliacöes e mocöes
a serem :aprentados.

2." PARTE DA pRDEM DO DIA

2. discussJo do pro j0cto n. 50

E' annunciada a 2." dicussão do
projecto n. 50, dispondo sob]e a
defesa do cafd.

A requerimdnto do sr. Pinheiro
Chagas d dispe.neada a leitura do
projecto, isendo stua di 5cUjSSãO Teita
em globo, a requerimento do mes-
mo senhoir.

0 SR. PINHEIRO CHAGAS: - -
Sr. Presidente, pedi a paiavra Para
apresentar ao projecto as seguintes
emendas (iê):

"Ao art. 30, § 1. 1, depois das
palavras inferior a 5 13132, aecres-
cente-se "dinheiro Ouro".

A' auinea a do art. 4°, em vex
das palavras a juro não excedente
de 7 ojo ao anno, diga-se a juro mO-
dico."

A just1-fica5va quo tenho a apre-
sentar corn relacão A primeira
emenda d que pode haver diver-
genca entre a libra papel e a H.

 ouro, convindo portanto que 0
projecto seja expresso, declarando
"5 13132 dinheiros onro".

A segunda em 0nda justifica-se,
pois 0 projecto cria urna iri&titui-
çdo d 0sttnada a longa vida, não
convindo ruxar Para o futuro urn

38
--

que é LUn flOme fei'
acatado naquella regiao e que
pouco festejou seu jubileu, por
tre Jiomenagers de todos Os; e
collegas de imprensa (e cit0
facto Para mostrar como eIle é pi
hgiad0 a opiniâ0 Publica do '1
angulo); porque esse jorrial ti
Se noticiado o attentado em po
was simples, 0 seu director rece
uma carta que, é desnecessarjo

Zer, não traz aSsignatur e estácco
cebida nos seguintes termos: "Qui

inco
t;lianoi Cuidado l A cousa: já co

u... Desnecessario tomar preca11çoes. .

No é revoltante Sr. President
que dentro de Minas Ueraes, deo
tro desta terra de lega1jda desi
terra de justiça, nunia das cidade
rnais irnportantes do TriaEgulo Mifleiro..

do o
	 Eurico Dujra:.Na capitaTriangu Mireiro

P sr . baa He*ri
.

qu ... se es
tejam passando factos desfa ordem?!

E, Sr. Presidente, o que nlais es-
panta é que essa g&nte que assirn
proce là, tern, na Camara Fede-
ral, urn seu repres],tante que, elei-
to polo partido contra o qual de-pois 5e revoitou, vae ifljustamonteatacand0 o eminet dr. Mello Vi-
anna e o eminen dr. Arthur Ber.
nardes Por Suppostas e phantastj_
cas qu0 elles jamais
corn metferarn! (Apo/ados
hem!)	 m;	 u/to

Agora mesrno, num caso que a
imprensa do Rio Calculadam	 ex-Plora - 0 caso o negocia Con-rad0 Niemeyer, que, seido preso
como revoltoso, atirou..s0 de uma
janella, suicidando...se — 0 Sr. Leo-.
poldino d Olivejra anda insinuan..
do, dizendo pela tribuna, em discur-SOS repetidos, qu0 E1ão Se trata de
urn suicidio, mas d urn assassjna_
to, feito pela policia da Capital Fe-deral

?,oi bern, Sr. Presjdente Atten..
e so e a cllversldade de opiniSes,	 '4Presentaça0 de on 	 s da	sobro a diversidade de Con ducta: là	 commissocs- em Uberaba	 os sons amigos	 0 Sr. Edelberfo de Ls e Pc-r!i1	 pelacommettem delictos dessa n atureza; C ninij50 de RepreseiipOno Rio de 

Janeiro, elle apparece cO- tiçOes, envia A Mesa os Seguinfts:

w e mo urn falso pregador de liberthd6

	

hi	 que não cultua era SUa terra, accu.

	

en-	 co o govern 0 por crimes quees.

	

ieus	 te jamais praticoul

	

oste	 Sr. Presidente, faland0 no expe.

	

res-	 diente, nbo 'dv0 tornar por muito
Fri- tempo a anencao da Casa. 0 que

	

es-	 desejo d, apenas, trazer o meu pro.

	

la-	 testo contra essa politjca de coyar.

	

leo	
des assassjnatos contra cssa pout.

	

di-	 ca de boletius ar.onyrnos, contra es.

	

n-	 sa politica que nã0 POUPa 
0 aver..

r.- sario, nern na sua honra, nem na

	

-	 vidal

	

U_	
Devemos, Sr. Presjdente corn a

nossa repulsao, corn o i- 1-0 em bra.

	

e,	 sa de nossa repuisSo, queinoar es-
S cancro que nSo P ode corroer 0a organisrno, o forte organism0 da

	

S	 politica mineira (mu/to b um), prin.
cipalmente agora que, na presiden.
Cia do Estado, encontranios urn ho-

1 mem conio o dr. Mello Vianna, qe,
do alto, rios dd uma sabia, uma ma-

	

-	 gnifica liccao tie justiça, liccSo de
Ilarmonia, licça0 de arnor, convi-
dando tOds os brasilejros a que se
reunarn pela grandeza e pela fe-
licidade da Patrja (Mu/to bern).Na0 d POSSivel que ernquanto 0Sr. Presidente do Estado préga C

,vingeliza uma cruzada peia eleva
cSo dos nossos costumes politicos,
baja mineiros quo fechern ouvi'dos
aos sAos ensinamentos de suas 00
bres palavras

E' contra isso quo venho clamar;
é contra a actua00 dessa pequefla
miForia transviada que protesto,
Para que Eunca mais se vejam na V1

da Politica minejra, Para que nUilCa
mao so registrem, nurn Estnd0 quo
el tradicionalmente a terra da 1i
berdade, do "libertas sub lege", pro-
cessos nefandos como esse 

LIC que
resultou o attentado de !Jbeiba!

Tenh0 Conclujdo

(Mujto hem! Mu/to bern! () crr-
dor e calorosarnenfe cumprizizc;tta

e abracado par tOdo os Sell8collega 8).
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Iuo que posa vir a ber insuffl-	
Dscus50 tie requerj	

1.
ciente pana a defesa do fuiid 0

 con- thcaçoe.s, nerpeUacoes etra pedtdos de dinheiro para espe-	 Approvacao tie redacçculacao, 0 nom ha receio de que a	
Votacao em 2. discussão doJuros altos, pots	 p

i(Ut&tuiçao venha explorar taxaudo jecto 
fl. 50 dISpodo sobre valorjtratae de uma çSo do caf

&c orn as duas eue 

n

nIiwdaçao e portauto us hicros de a eJie of!erecjdas
suas °peraçOe nao aproveitam a
5Ou gestoresne ao Estado.	

Segun	 pa-I'
No-em-

Prestimo de dinheiro nSo ha Ospiri..	
Ato d especulacao mas defesa	 te as 16 horasdos	

.
Productores; tie modo COfltrjo	 dtscussão do prujecto n

aucforjzando a abertura de cr
na desvJrtar o fins visados peloprojecto. (Muito bern	 Muito! para pagam0 de gratijbern I)	 addicjonaes	 caç

Levantaa sessäo,VC a Mesa, são Was e esta
do apoladas pelo numoro tie assi- i• SESSAO 

ORDINARrA AOSgnatur entram, em thscuso,00	 12 DE AGOSTO DE 1925
junctamte corn. o proj ecto, a se-guinte emend	

Presjdencj11 do sr. Bias Fortes
N. I

3do art	
SEJMMARIO. — Cham- —,	 1.",,	 t.	 ." d, e-	 L'k Cti.	

E0 Trmscri-
poAo art. 1." §is das palavras "1n4rior a	 PçãO de diso.pedien Discni-sir. W. Piires. Voto tie pesar.
5 13j32" accresceute.se "dinhejros	

DJscrso do sr La,w'o tie Aline-

	

N. 2	
do. Representacoes Obser'vaço
dos sirs. 'Euzebj0 de Britto e

A' aligiea a do art. 4.", em vez 	
,&ieTherto de Le1js.	 Apresen-

das palavras "a .iuro não exceden_to de 7	 tacso tie pare'cereg - Apresen-
c o

ojo ao anno" di, ga-se; "a	 cäo tie Projector, e indicaçöes.
juro modico".

Sala	 Discorso do sr. Argemmdas SessOe.s, II tie agosto	
Resentie.voca aciladja. —2.'tie 1925. --Phi-heiro	 .	 Pante

	

Chagas.	
.° CIISCUSSSO do Pt0•Dutra — F

João Hen

	

	
jecto n. 5o	 Urgencja. Apre-sen

—Eurico rique. . 	 Francisco Les-..
Olyntho Martins.	

taç 0 de pairecor -
sa•	

do cilia.Não haventio quom peça a pala- 	
Aio mej din, feFfia 'a chaiinad,

vra a discussao encerrada, ficari- aichfa'nl_Se pre5en
	 o	 sirs. Bias

do a votacao adiada por £alta de Eo-rtes Euler Coelho,Oauden
ftumero legaL	

Ferreira,Gomes Penei,ra, Duquesr. Presiden e dá
Nada mats haventio qu 0 

tratar, o Mesqujita Enéas Camera, OdiflOflpara amanihA a Briaga Olyntho,	 Martins, AgenOtAlves,' CeIsio Machado, AristidesCoiithbra, Pin hej ro, Chagas, PauloORDEM DO DIA	
Menic'ne0i, Euebjo die Britfo, M•
guel Raptjs, Joao Hi eniriq.ii e, Fra n-

Prim cira parte	

sOo Lea, Fensoia Piis, Esrit°Ate I hora da tarde:	 Du bra; Edejbe 0 de Lel1.is, PedroLeitura e approvaçao da ad a.

	

	 Ithonne, Laupo die A1neidia, Mat
tins Prates, Pedro Dutra, lgrua
Murta, Ignacio. Basnpoo e ArIT1i

Ate as 14 horas:	
• tie Reseded0 corn cauO

A Presentaçao die pareceres das paJrtjej	
, fai

pacia o sir. José Christia °
COmmissôes	

e,Apresent	 sem &1a, os mais sen1ores.
e_

acao de pro-Jectos, re- i

	
,Abso a sess

	

ão.	 -cluerlmentos indJcac.es interpejja_	 LieIIaJ a ac da u 1tecediente e P
çöe5 e 1floçb	

havendlo secliamnçi5es é dada p°°	 I
F I

ovda, ben 	-in a da s L-'c	 Na0 so esperlajva de Minas quo ella
bentem, quo so achava, sobra -, ccntj nuasse tao extraordjnarjam_

pendente desLsla fonniaiidt' !. 12 fcotwda tie valores. A so-a attitu-
o sr. I ." secretario lé o seguin- tie, fi'lha do urn temper,ainento

tiv'o e franco, veiul dernoinstrar a
pOssibjljciaci	 'a fi.nnie deza aos prin-E'XPEDIENTE	
cipios repo-biicano-s dentro cia sin-
ceridade p0-utica. 0 po	 ravo b-Officio 
sileipo, oertani en te, co-rnphde

Do sr. ScLretarjo do Interior, rá a legitirna feiçSo desta perso-npanajo da mensagem em quo ni4auJe quo S,e ]he niostra tao
o Sr. Presj,dente do Estado pecie tao-c a face. Difficil , mo-ito dFfficiitkto para pagamon do addi- é a perfeita co-rnrprelicno do ho-

'naes sabre us vrnc jmentos do rn-em tao frisantelnente egual nos
vecscs funcciciarjas quo oomple- mais desiguses transies cta vida pu-am 30 aanos do serviça publico. blica. A multidSo , si coimprehendos_— ' CcOItThISS5 de Orcamento.	 so a fundo honiens dessa tempera,

não, so os endeusaria, nas rou-

De	

Requerirnen los 	
b al_os-ia a poii hea, para fazel-os

	

vencirnontos	

us, so seus, como as mao-s quoMiai Infante VFei	 era, fiscal 
oarinhosa,nent0 escondo-n os fiilhsi,

r
eda5 do Estajo, pedindo dois temeudo quo aiguem Ihes venha ar-

ra trata
Ec€ tie lice-nca cc-rn	

, redar o scu amor.r die saude. - A' corn-bk-são do	 Quiz o destino- quo Minas fosse
Faymu fl d a Apoilonia dos Posta 0 prova nestes udliimos arnios,
0te5s()  a cia Escola Opera- Ernquanto urn dos seas f jlhos came'a	 Tavares", annoxa no Cattete ias agruras de quern co-on-a Feder0 0perarja MFfeira, em pre o sen clever, justo no momento
Fóra, pedindo qualquer au- do major anciedado polo futuro da

Para a c,aixa escalar "Pelino pati'ia, tomba na lucta, em pleno
aIneato A' cornmjssSo do cumprj rnonto die seu destino histo-

rico, urn vuito gigantesco- de souO Alberta André Dedpine, pro- scenario politico 	 Rau1 Soares,__.do 
dosenho do- Gymasio isto vac apenas por urn ano, e pen.

10 tie Barhacena	 pedioido so ninguem aincla se to-rd esquc-
Paraçdo d v. i tos cido. Succed,endo ao grand0 morto,

Mello Vianna nâo arcou o buo
sob a responsaIbjIj0 da herança,
antes, para gloria die Minas, deu aoSR FEi	

I 'I l LS: — governo f•eicao caracterjst1camflePres0	
Doputados	 Pessoal, condizenfe corn o progr_h orir-an'tio as tradiçOes to-a do grande morto, agin-do sob

adoras (k Minas, urn dos idOas proprias, mostrando a so-a
Lly so-us filhos mon- grande capacjdade creadopa. Poraarda 0 Rvpubljca, aqui, ex- entäo uma onda niurmurosa tie ties-

de Um1 nova geraçao, typo confianqa tornou a ata Politica na-IflCono icliv,e, l na sua feiçao clonal. Pensou_se que Minas ficariado PilvSiPr	 Onornia firmad.a, por algurn tempo 0 cata dc hom5esiti	
o Etado é. certa- e quo o sir. Presidente da Repub1iu d	 firacos fortes quo	

a accommodar_s
ca, scm o apojo do Raul Soares, sprestigiara na forcado	 e Os in-' flal desta epopCa do sacrifi-q	 JunccOes inferesseiras dos to-rvadjo.1	 lem 

do co 'actual qo-atri- res cia paz. Mera iilusOo 
(Muitotal cia Repu- bern! M1to bern!),	 qo-er da-to hciii / Muito bern!) 0 queues qte erradamente ; é certo,re cobeu corn surpreza tern tido- o procedilnento cego doiRicuto de Mello Viinna.	 i-ouus o quo !ev-aUfo	 or jnMaj
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amenitirosa visão vêrn rnajndiando o
solo cta patri:a com o sangue qL,
nlhor e mais inobremente, d.vcria

ser cterramado, quando urn ideal
con fessave1 tat ,sacriifiioio radlarnas-
e; (Muito bern! Muito bern!)

quer daqueiles q.ue, exlorando
a to1orancia e •a generosidade
do govern'o,, vêm enbameando
trefegrniiiente ia repuitação do
Brasil pela mentira, pela traicão,
p€4a trevosa conspiração. Como Se
não bastasse ao luto nacionat 0

eswnrio clos qiie so r1ebel1anarn,
ahi estão os emmasculados quo so
sabem caumniar, diffamair. Aos
primeiros a alma generosa do Sr.

Presidante da Republica resiste e
combate ch.eia de taistirna, poijs
elle v o erro e a cegueira das pai_
xies eonduzincfo-os a demagogia
seni ideal e, aombatenido-cos, o I az,
nbo pelo que a SUa pessoa diga
iespeito, sin5,o pelo dover do consO-

lidar co regimen, polo devor do man-
ter integra esta grande patria, de-
fendendo-a para no urn do seu ga-
verno entregail-a inador atrida. ao
povo que co eiegeu. (Muito bern!
Muito bern!)

Quanto aos segondos, raGs apro-
veitadores do iouoo sacri .ficio dos
que são revolt050s, ao.s que so' sa-
born maldizor, elle os despreza, e,
si tern agido, é apenas para evitr
que aios oithos do niundo civilizado
o Brasil pela sua imprenm apaixo-
nada pareca andar ainda no regi-
men das inacumbas, sem moral e
sem pudor. (Muito bern! Muito
bern!)

Sr. Presidente, srs. Deputados.
Para honra nossa, Minas iibo fi-

don a eata de homns, apenas teve
que escoiher entre OS SUS f thus
aqueIIe mais inclicado e a fez sob a
calma vivificaciora que the garanfii
a aus!era personalidado de Olega-
rio Maciel, que dirig!a Minas nesse
pericbo tcrvo, coma homem intei i-
gento e !ntegro, perfeitamento fiel e
intransigente curnpr!dor do lalavra
dada. (Muito bern! Muito bern!)

Mello Vianna nba deixou cahir
por terra a affirmativa do veiho
repubticano e continuou e continOa
Qrude sempre esteve, dentro :da sua

norma estupenda de rectidbo e d.
assombro. E', por isso, Sr. Peg.
dente, que Minas inteira vibra,
per isso Clue Minas delira de Ql

thuiasrno pelo seu Presictente, est
que não se abate corn us revezes
nern se embriaga corn as victories.
Mais uma vez elle vem do reaffir.
mar a sua eguatdad•e no u)timo dis
curso quo pronuncicu, sob as de1
rios dc enthusiasmo da rnultidão qi
o acciarnava.

Nesse notavel documento da h
toria cia politica mineira, reaflirma
se, mais uma vez, a individualidade
quo está acima, muito acima, do n
vet commurn dos homers publicS
que são poi:ticos de pi'ofissão. Con
mentar tat docurnento siria desmo
recel-o. (Muito bein! Muito bern!)

Minas, o Brasil inteiro vern de cc
vil-o. A esta hora, p01 todos os re
cantos da Patria, sob unccbo reb
giosa, são repetidas as suas Palk
vras; mais uma pagina foi esplee
didarnente escripta no cateCismo d
honradez politica dos hornens de M
nas e, nelle, o sr. Presideiite dG
Etado mais não fez que cOrtical
a jamais abandonado caminho qi.
Ihe norteia as passos politicos.

Sem outra ambicão que a fe1
dade de sm terra, jamais C011O

do a sua possoa (,,in nao
teira, não pleiiteará nunca pOS1c0

Obrigado, polo oncargo dc PreS'4
te dc Minas, forcado a atar a
cão, cite o fez serenarnente. Ceg
os quo viram no attitude do P
sidente de Minas mais do qUe I

realmente existe.
Perfeitamente identificado Corn

sr. Presidente da Republica Of
bern! Muito bern!), cite Pate'
ao Paiz que deseja a Paz e
brasiteiro, Paz de qtie reSIllte
era do harmonia productiva e
grandeced!ora. (Muito betfl
to bern!) Etle clama contra a
moralizadora situaçbo de rebe
pede aos brasileiros quo conten
sum paixes, mm, nbo prega
Para tat urn cotlimar-se, se
ratizem as instituiçOes.

Mais quo todos, cUe 5cfltIU hO
dadeira signif!caçbo dta
elle fol ao povo e auScult005

resultado de sua doutrinac0°j
certo, benefico ao Paiz.

te de sna actuaçbo na alma-
lar, cUe veiu desmentir a er ada
conviccbo do alguns de que 0 (jo-
verno do Republica nbo é a do povo
e de scu gesto dove ter originauo
urn grande confoito ao seu parti-
cular e grande amigo o sr. Presi-
dente cia Republica , pois, Minas,
sinceri, estO haje corn cue, tanto
quanta na memaravel jornada Ge
1922. (Muito beai! Muilo bern!)

Vae no sou ultimo anna o qua-
driennfo Bernardes e nOs, mineiros,
temos 0 clever de c!emonstrar a Na-
ção quo a nossa potitica continua a
mesma, honranda as tradicoes que,
historia em fóra, vem formando a
pallia magnifico sob que Se abriga
a terra de Minas Gei'aes. 0 qua-
driennio Bei'narde5 d tim estiniulo 0
94211te honrada; é uma licçbo de
Szcrific)o5 que, si aproveitada, da-
rO 0 alma nacianal unia rijeza, uma
enhibratuna tat ique della se aperce-
berbc as naciees civilizadas, reco-
nhecoclo no Brasil urn paiz do or-
gan:zr çho firmada urn paiz dc 1db- I

fleidad, capaz de garantir-se no
concerto dos gi'andes potencias.
(Muito born! Muito bern!)

0 Brasil nho podia, nba pOde, não
podech toi'nar-e em Republica do
O P e rcta, em que OS governcs so Ia-
cam e modem nos entre-actos.
(Muü 0 bern ! M/1j(o bern!). A
Ofld t ce demagogia, que atravessa
o muodo, esta Cris('iguda do anar-
Ch ia, tai typicarnente occidental,
encontra no seio dos nacbes latino-
anierc i nas agasaiho propicio, pois,
Os la!iOs são, do si, eternos sonha-
dor. Emquanto que aqui, all!,
acolci, a povo, rnal conduzido, jul-
gan0 exel'cjtar a democricia, vac
exercltando a dernagogia e'ae, d,-s-
torte, diestru indo, ann iqu iliandjo a a-
Clofl a l idades n o Bras i l, felizmente, I

a voiltade forte, o republicanismo
Iflabalavel do Arthur Bernardes
vem resistinde de maneira quo a
todos causa adm!ração. (Muito born!
M110 hem!)

Sr. Presidente tenho Para mim
que o ma j or boneficio que ao Bra-
sit Passa advir do actual quadrien-

gOvernamental é o facto do Sr.
Arthur Bernardes entregar ao seu
legiti0 successor, dcntro Oft 1100-

co eleito, o governo, pois, a sua
rnonutenç5 0 é, certamente, na his-
to r i a do Brasil republicano, o fa-
ctor maximo da não desmoraliza-
cbo do regimen. (Muito bern! Muito
bern!)

Minas nbo pode abafar o grito
do justa vaidade que nesta hora
Ihe escapa, ternos a mais perfeito,
o mais carnpleto, a mais harmonica
congregado do homesis publicos.
Urn de seus fithos garante o regi-
men, apaiado por outro que faz
nesta hora a felicidade de Minas.
Que mais desejar-se em politica?

Cada urn cumprindo fielmente a
sua missba e conduzinda-se crite-
riasamente, lado a tado: Arthur
Bernardes, dando ao Brasil, para
garantil-o unica, a sacrificio de Sm
alma inteira; Mello Viar.irra, cha-
mando o povo ao boni, carninho,
pois outra n50 tern siclo a sua in-
tencbo, sen5o a de auxiliar, a de
prestigiar a gaverna da Republica.
(Muit0 bern! Muito bern!)

Empolgante, fascinante de since-
ridade, Ole fai a 0 seio do povo cia-
mar pela Paz, pela harmonia da
familia brasileira, parque mais que
ninguern estO ao par das nobres e
elevadas ir.tençOes do egregi'o sr.
dr. Arthur Bernardes.

Mello Vianna tern feito a boa po-
litica. Nba vejam, pois sO os marl in-
tencionados poderbo ver, na attitu-
de d0 Presidente de Minas uma cor-
tezia a popularidrade, aspirando po..
sicOes. Não, cue quer é a harmo-.
nia do pova corn as instituicOes, corn
a lei. (Muito bern! Muito bern!)

Quereciuda a paz, a cancardia,
nbo quer mais que a natural, im-
prescindivel, dignificadora sujeicbo
As leis e nunca a inconcebivel e
desmaratizadara rendicao da aucto-
ridade 0 rebeldia. Pedindo, damon-
do Clue se voltem as desr.orteados
ao born caminho, que Se façam de
130v0 bons brasileiros, cite pede a
Deus juizo Para as transviados o,
neste passo, corn a sr. Presidente de
Minas, esta co Sr. Presidente da Re-
publica, ostá a politica nacianal, es-
ta a Naçb0 inteira, i}Orque coin
(Sir!	 V	 r



374

timentos democratiCos e liberaies do
povo minciro.

Neste hei, felizrn.en te, enooatra-
co ymThathicFa re.perCUSS5JO pajret
prcpositos e idéots, die qae mcii e-
pirto se aIiebenou, em sen constafl-
te cerFviviO.

Considero-me smiioarnente feliz
sentindio bater, em perfito is-
hronsmIo corn 0 rneu, 0 coeacão

da minha gente.
Ascendendo ac, gcveimo do Es-

tado, gracais aos generosos sufira-
gics do's meus patricios, jassuml 0

poder corn a unka ambição de re-
flectir, em incus actos, a vontaje
pop uiar.

Esta oontnüa a ser minha aspi-
raçã'o maior; •a r.azão inspinadora
de todos as meus ges1os; a gene-
triz feaunda dc todas as minhas
in I cAativas de nat.0 r,eza admi nistrae-

"Mous senhores. - Nào se ex- I t.
tinguirceff adoda os écos gratissi-
no's do ca'riahoso niaruihar das va-
gas hunianas que, agitadas .pelo en- c
tihusiasnhlo do rnocicFadje, rolaram,	 t
ha das, ate este palaic, as ohta-
tas festiv&s de suas acdamacöes
tr anthordlant's.

jesoani, ainda, as appiausos de
autro dia e, de noMo, traeiS 00

Presider.te dc Minas as vossas ho-
inenagens, on de vib r a o povo cia
Capital, - cerebro e coiracão Oa
terra min edna.

EsEas aedlarnacoes qtie so succe-
diem nmas as oistras; esse fervor
civico clue não se en tibia; essa tre-
pidacão patriotica que, transpondO
as fronteiras do Estado, vac reper-
cutir em outros pontos do paiz,
hem tna,thizem a v.italidade da opi-
ndAo em torno dos grandes prohle
mas que mais interessam 4 cornhtlU-
nhão nacilonal.

Nessa agitacão salutar, veo a
marC mantanto cia alma brasifeira,
a espradair-Se, em genOCOSOS an-
coins, palpitante de confianca nos
destimos cia patria.

Não nutro a va,Lda& die attribr
exalusiVamente as iminha's 0ttitUd'eS
csse benefice e armador movlllflen-
to die opitniaO.

Sou, como benho vomias vezes sf-

InmadO, micra prioeccã0 dos sell-

maiS se alevantar a nQme dc, Br.-
sil. (Muito bern! Muito bern!)

E' por tudo jsso, sr. President,
e senhOres deputadOS, que venho
pedir so digne esta Casa augmi'ntar
o scu patrimOniO do civismo, con
sestir,do qua, significando a nosSa
perfeita identificacão corn o sr. Pro-
sidente do Estado e por cue corn o
sr . Presidente cia Republica, seja
inserido nos nossOs annas o dis-
curso que, a 9 do corrente, pronun-
ciou 0 exnlo. sr . dr. Mello Vienna,
sob as mais justas e mais sincera
acclamaceS do Povo Mineiro
(Muito bern! Muito bern! 0 orador
e vivarnente curnprirnerdado e abrcr-
çaao pelos seus colle gas).

Discurso do sr. presidente Mello
Vianna, a que se ref ere o orador

va, IOU puuii.

FbI a essa orientacão, tenho a
nhms±misO satisfaccão die i'er, .reuni-
Las cm torriD dos me-mos ideacs,
odas as forcos viva's de Minas.
Nessa aaron aada enthusialstiOO

oara dims cada vez meihones, não
na, mercê de Deus, vows discor-
cbantes, nern propostos aintagni-
CO's.

E' unisono o clamor polo resta-
belecimento cia ordem e pelia paci-
ficacão do paiz.

Em ternpo algurn estadeou a pr-
litica enineira mais coiiesão e hi-
monia do que agora. Nunca csto-
y e ellai mais identificada corn s
aspiracôeS populares, t5o bern syn-
thetizadas na formula tradiciollai
ej.a cbsevan.Cia fez a grandeza die
Minas de hontern; inspira e estimu-
la a Minas die hoje, preparando as
niais grandiosos dcstFnos para a
Minas die aenanii: sub lege liber-
las - a liberdade sob a lei.

Lemma sublime esse, cuja proiti-
ca tern peernittido a Minas harmho-
riizar corn o Ideal dia libendade, que
rostreia die cJaröes ia sua hiLtoria, a
sen espi ri to emi.n.ente monte censer
vador, anrante cia osdiem c respel-
tacLor d;a auctoridade ljegitiniafll-
fe constituida.

Sub loge libertas ! PrestigloeØ
refrão que congrega urn povo in-
teiro ao lado do seu governo para
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applaudir
ON vOtos dc conoordia ::n la ordem e conturhação gerae frafcrnida .

de, que esfe sincera- do's espidtos, per elk •nao procar
:nenfe di.rie oo paiz e, ao niasmo ds.
rmpo, porn 1ffirrnar_Jñ0 a solida-	 As circumstancias em que assu-r i edade OOntr,l as himigos da !ci	 rnu ci governo do Repuhhca; us

e d ordem que va!tani contra a movinlentos sedicioso's que Se fernRepuWica as so	 ernias.	 euccedido ameacando as destinesB
ern haja a liherdade quo Minn's do regimen o perturhando a fran-glonif	 e apostOia : a	 llh r .dci0	 ouil j; d,aide do paiz, exigram die s.entro da lei: a l ihordode scm dy-	 exic. providenojas que oxphoaversnamites e ern cttentaas . a Tiber-	 pa.ixes d

dade que nã Se oonfuje corn as	 o memento poderao ml-
e'ar injustif i cadas ma's que 0 1111-destempers iice.roio'scs da dema- parcial juizo do historiador futu

gogia; a liherdade, fructo do or-- exam.inorci oem senenidacie, faendkdiem, cons eq u;en cia do di reit.o re ci-. resa itar as iintenc6es patioticas epYoco do's cidadcias entre Si e ceo a rectidicia moral do estadisba quelhas relaccies corn tDs poderes pu- fib	 orcado a tornall-os, a born cialices; a lihordade conipativel nom
as	 o'-dOm e do Principle do auotorida

	

revoluç5es die ideas e dc prinod- 	 do, quo s. exc . encarna ma, occa-pins	
sici•o.A I do 'srungue passa, guar-	

Nascidie ne solo do noas IIIna rnemona dos horens a oion ,nhci 
ci actual P residenibemor aversbo.	

Reeuhlioaance egualmes ite p aAtfent	 parc a Russia do bol- 	 n'ticccioshevismo -bro	 Adesll!usão	 do paz

	

em m000spre-	 Cm	 a coo fazel-,	 rCm, num gosto'top.o	 ctectndc	
a7	 e	 elite uniFateafidado, poi,7,-) do noisnal cia vida, verri ciaran- decref 

0 Si ha reheldes quo a pe-as espirt)s. Não se acciinlou IF, 

diem do anmas em ou.nho, em noneilanta exotica, q uc se exp atr:a scm	
do octio em nez Ide oPcifal-a emcfugio n humanidde

Crud ironia!	 I da, fra	 ofernidiede e do amr?
Conoorinrn tcdos para o advenboE' o proprilo Trotzky, ex-com.. dea era de paa anciosalmenfe re-inissario do Povo, general dos des- olamada.

haratados exei-cjfos iierm:elhos que,	 Pas's0 in rei-ria.dic, i,n1ernia do cduiotflovjdo par essa ilmlli uls5o irlesis-	 eiitne lnmãos!t;vol do tquiIhiao social, affirjna: 	 A g,rdua nib'sscio histonica do go-
- "UMA DS CAUSAS QUE IM- verno Arthur Bernardos herci do set

EDEM 0 DESENVOLVIMENTO ooeople tad a
Ve1O Sen successo.\ NOSSA REPUBLIC co OS	 Fe1izmene a bcrnienta vao am-

JZES CAPITALIST AS E' 0 rondo e o mar revfto, a pouoo eT110R DAS REvOLUcOEs "	 pouc, se aqn iota.
Serenos espiaitrs de meus corn- Rosthm arenas, sinipl's ar-

patricios: dec!arne guerra sem tee- pcis d, st'perfjcie, quo no ta ,rinrAguns ci desordem• peopagae a do- a pe 1 har cm sua face ika, o sotcura cia	 e's

	

7z dos epiritc; ncio dci-	 esilendenf,e Ida paz.xais cpa l eer 0 sol radioso do
n.ossas a	 Pa?! E' este o anceio do coiraçospnacees acm dcsfai!ecer hra'sPeina
a crtizada hLnrcPta Ide noSSOS an- 	 E a dOni i fl!O do's sentiniento's dieceios de tranquillmd1de!

Vejo, corn	 frateprpdade Ipode tardar. Não	prazer, quo 0 povo	 11.da--ciflinoiro,	 m orfcniodo ccnti.nci 1	 A dcseida pecifieaccio é muito,a fzcr justiça ao satrncnos re- mms n ,5,0 ' 6 tudo. Ella ncio se aon-publicanos do c hef-- do Naço, re- sofiderci em quo nhi&hcnen i as con-
oonhecendo os grandes servdcos dicOes die Vida do paici, affligido

	

poestedos ao paiz pelo nosso cmi- polo
	 restiao c	 do

	

c : terraneo c nleu corn ami- 	 E'o,	 oecessario gte volfe a conr-a qc'em cc 	 a niagistratura	 to ao lair dos funccio,nahjos do's so
suprema mum moniento de subver- dados, do's operarios e do todos os
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hnLdes kbreros do graadeza nab
-cioniaL No pocle haver classes pr;-

vlegiadas em uma demoeracia ver-
dadeira. A deseguaIidade das fortu-
nas é ama coin tngencia inevitavel
em todos Os •p'ovos; é preciso, po
Tern, que todos os quo trahatham
possarn viver fol ga dos a felizos.

Em urn paiz comic, o Brasil não
so pode coniprehender a visita dia
misera siaão aos Lares dos ociosos
e dos dssipados.

A ordem nas fin :ancas da Nacão
e o meihonamento do valor da moe-

em quo são pagos Os vencifmea-
os a os salaries, são factores in-
prescindivais i iestauracã dia tr,an-
quillidade publica.

Outro dever indeclinavel, que in-
cumbe aos governos, é a consuta
sysitematica a opi n do publica, nas
grandes questSes politicas, cu a
audsieacia dos in fe ress adios, q u an do
aquelies tveram de deliberair sobre
assumptos re fere nite ' aos segundos.

o que aabo die fazer corn os
plioiductcr.es die café do Estado,
eu}os appla usos e soli daredadje
smuito me vieram confortar, -
un in do-os nesta Capital pa ra ouvi r-
Ihes as suggestdes e los alvit.res di-
ctaclos peLa sua experiencia a pelos
sous imteriesses.

fâo comprehendo de oirtra Mr .
-nila a democracia.

Governo do povo polo tXOVO, d
rnecessario que, no regimen demo-
cratico, o povo seja ouvido; o po-
vo solicite as provideacias mais
adequadas a satisfacção dc suns
r1ecessida,d.es• o pov'o tenha o di-
ireith de coliahorar con o governo
an soiução dos pro'hlema qua in-
eressem ac barn estar collectivo; o
oto sej a, s a gra damen fe, respe ita-

do.
Sem essa cooperação directa,

quantos Plbarios govern amen taos
fracassados; quantas iniciativas of-
fciaies feridas e nviabidiade;
quasi.tas boas intençdes die hornens
ptthlicos ma1bainaadas em empre-
Jiendimentos ce rebrioos, pro jecta.
dos no air, scm attender aos fegi-
tinos liatlericssies e oonvenienpcias
desta ou daquelta classe, cujas ne-
cessdades niAlo, fonam consultadas?

o s. LAURO DE ALMEIDA:
---Sr. Pr0s.identc.

Tc'iiadoo do muita m.lgu t Ii ho-
ic no "Minas Geracs", a triste e
consternadora noticia do failed-
menlo occorrido ha poucos dias na
progr0 ssi 5ta e culta cidade do Its-
jubá. do venerando e respeita.vel
ancião, dr. José Pereira dois San-
tics, descendente de importante e
iflustre famtLia mineira e que velu
a occupar, em vida, postos de des-
taque em nosso Est.ado desernpe-
nhando-os scmpre corn iritelligen-
cia a rectidão de caracter.

E' assim. sr. Presidonte, quo foi
o dr. Pereira dos Santos, flea tem-
pos da monarchia, politico do gran-
die prestigio no sul mineiro, tendo
side aleito deputado provincial e
geral pela sua região, dando, corn
talento, desempenho cabal do man-
(Inio que, em boa hora lhe fOra
jL:rtarncnte confeciido pelos Sons
eleitoorea e amigos.

Deixanclo algum tempo d 0pois a
carreira politica, e.ntrára para a
magistratura, exercondo-a por °s-
pace die trFnta a tantos annos, como
juiz do direito das comarcas do
Ayuruóca, Paraisopolis e ltaj ubá,

onde V0iU a aposentaT-se. Come
juiz re,velou-se Sompre urn caracter
puro, urn magistrado recto, culto e
amigo, po p excpIlncia. da justica,
o quo não o irnpedia, todavia. de
d i spefisar a bodes que tinham a fe-
licidade die o coq ihecer muita iha-
neza e bondade de coraçao.

E fol. scm duvida per isso, sr.
Presidente , que a morte do velho
dr. Pereira (105 Santos, causára
funda e sinocra con 5temaçdo em
todo o Set de Minas e principal-
mente em Itaiuhá. Brazopolis e Pa-
raisopolis, onrle era quordisin'o.
venerado mesimo por toda aquella
boa e hospitaleira gente, que viu
sempre nelle o exemplo do perfei-
to magistrado ' do born leai e sin-
cero amigo. (Muito bern.)

Vindo a esta trihuna. 5 r. PhNi-
dente, come fifho quo sou da zona
sot miiieira a come admiradcir e
amigo quo era tambem do vene-
rando ancibii, compro urn d0ver
dos mais sagrados para mim, re-
qiterendo a v. exc. quo consulte a
Casa sobre si consente quo na ada
dos nOSsOS frabaihos desta sessdo
figure urn vote do sincero peS'ir
polo passamento do tao respeitave
ancião, filho do Minas, dando-se,
dessa hornenagem, conhecimento a
s ua exma. familia , born corno a
Camara Municipal de Itajubá, sua
terra.

Era o que tinha a direr a requc-
rer.

(Muifo born ! Muito bern !)
o sr. Presidente defere esse re.

querirnento em ambas as partes.

o SR. EUZEBLO DE BRITTO:
- Fui incumbislo, so. Presidente,
do faz0r chegar a Camara dos
Deputados uma representação em
quo a exma. sra. d. Francisca Men-
des do Figuciredo, representando
as "Damas do Caridacle do Sagra-
do CoraqAo do Jec's ", da villa Rio
Piracicaha (IC quo C d. d. presi-
dente, solicita do Estado a doaçao
do antigo prodio oscolar afli cxi-
stente e quo se acha actualmonte
desoccupado. para nelle fundar urn
estahelecimento pie.

Antes do passar as mãos die v.
exc., sr. Presidente, a referida re-

pre entação, devo dizer_ihe. sr.
Prcsidente. que o pre'dio do que ella
trata nbo so presta mais ac, fim a
quo era dostinado—d instrucçãO-
per ia es:tar quasi em rudnas e nOo
ter as condicoes nrcessarias, tan-
to que o governo do Estado acaba
do conefruir naqaella florescente
villa urn magrtifico odifi.cio para 0
grupo escolar, code ja :ostd elle
fun ccio ii an do.

Enviando a mesa a representa-
cão eu peço para ella a attenção
dos meus boaidosos coilogas, vistO
tratar-se do um grande beneficio,
qual o da reforma e adaptação ido
predbo para nelle •funccionar em
Hospital, onde Os iindigentes a Os

fli OfloS favc*recidos da sorte a da
fortuna irão encontrar urn tecto quo
o; ahrigue, urn lenitivo lbs seus
mementos do agruras. (Muito bern 1
Muito born I)

A' commissão do Orçarnento.

Pedido dc 'tuxilio

o sr. Edelberto do Lel(js envia a
Mesa urna reprc'sentaçao das Irmbs
Aoxiliares da Piedade. pedhido urn
axiiio para a sua communidade. -
A' mosma comrnis5ão.

Apresenfacao de pareceres das
cornrnissöes

o Sr. Martins Prates, pela corn-
m 5são do Reprosentacdes a Pti-
cOos, apresonta os seguintes:

Parecer n. 109

(9. 1 Legislatura)

A cornmissão de Petiçdes e Re-
pres 0 ntaç6os. a quo fol presente o
requerimento datado do 1.0 de
ao5 to do 1924. em quo o bacharpl
Pedro Scares GuimarOes. escrivão
do 2.° officio do judicial e notas
1' bc'rmo do Mantes Claros pede
clods annos do licença para tratar
d 0 no gocios fdra do Estado:

Considerando quo, conforrnc in-
formacbo prestada polo Sr. Socre-
tario, do Interior, o requerente, ton-
dc' enfrado em exorcidbo daquelle
cargo em 20 do junho do 1924, aim.
da nao gosou nerihuma llconça
concedida polo governo;

E perque assim considero a op-
nião ipublica, - força insubstithi-
vel, ties die moc ra ci as verdade iras,
para 0 prestigia da auctoridade
que tanto me penhoram as mani.

-festac des popelaros, en th usiasticas
e sinoeras coomo a que, neste mo-
niento, recebo.

ELL vol-a a gnadeço, sensibil izado,
nveus senhonos; e porniñrtta Dens
que a tao expressivas hornettagens
do povo mineiro eu possa corres-
ponder sernpre corn o amer cacla
vez ma-is intenso a esta ahoncoada
terra da liherdade, a cuja grandeza
sacrificarei todas as minhas eiier-
gias, para vel-a digna e prospera
no s&o da partri;a major - o Bra-
sil forte e unido - a crescer, no
conceito das macdes, pela sea I ide-
lidade ao regimen dernocratico
polo traibalbo pacifico do seus 11-
Ihos.

Viva Minas, e o Brasil!"

Vote do p0sar
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Considrand0 qne, nos termos d) pede ao Congre° dois annos do
art. 161, do dec. n. 4.561, de 1916, licença para tratar do saude:
O Presidonte do Etado tern compe- 	 Considerafldo que, conforme in-

ceder a liceflca SO- formacão do ST.tencia para con	
Secretario do In

licitada:	 tenOr 0 peticionar'O jã obteve 0
E' dc parecer que soja archivadO m.aximo da lice.nca quo The podia

O requcrm0fltO, devendo o se si- conceder o Pallor Executive, con-

gnatarlO So 
dinigir ac Poder Exe- soante o d.spoio no art. 161, do

cutivo.
dec. ii. 4.561. •de 1916;

	

a das CommissOes da Cama- 	
Considerafldo que o motive da

Sal mole
ra dos Depftados, 12 de agesto de 	

stia allegado está devidameiito
1925. — Ce10 MachadO residen- comprovado ior attestado medico,
te. — Martins Prates, relator. 	 em que Se declara tratar-Se do me-

Edeiberto de LeUis.—Ignacio Bar- lestia de tratamento domorado
roso.	

E' d0 parecer que seja concedida

Parecer ,. 108	
a llcença solicitada, elaborafldo,
para. esse 1 im, o seguinte proje.cto

(9. 1 Legia1aiura)	 do lei:

	

-	 Pro jct0 n. 53

Aristides Monte Alegre, escrivao
do paz e of fkIa do regisiro civil	

0 CoflgreSSo LegiSiat1TO do Es-

do districtO do Estrella do Su, no tado dc Minas GeraeS decreta:
mufliciplO e cemarCa do mesmo no- Art. 1. Fica coacedida no cida-
me, pede ao Congress° dois annos dão Mario NettO, esortvdO do se-
de ]icença para tratar de negocioS. gundo officio dc justica e official

0 art. 161. do dec. n. 4.561, de do Rogistro Geral de HypothecaS
1916, dd ao prcsideflte.

 do EstadO do termo de Pouso Alto, lic0nca
dl annos, p1ra tratamonto do

competeflcia para conceder ao 5 au- por 
xiliares d.a ustica ate o maximo de SuS sauule.
dots annos do licenca para. tratar 	 Art. 2. 0 Revogam-So as disposi-

do negocios.	
cOes em contrarlo.

A cornmi'Ssdo do Petiçdes o Re- 	
'Sala das Conmiiss6es, 12 de

ceS, a. que toi present(,aoslo de 1925. — Celso Macha-
prosenta inora si o se.0 do, prosidente. Martins Prates,
requeri en supra
signatanio já rocorteu ac Podctr relator.

	 Edelberto dc Lellis. -

Executivo. nos termes daquella Ignac0 Barroso.
disposicSo e si ha motivos que	 -	 A imr1mirS0.p 

tifiquem ou impeçam a concesSac 	 0 sr. Eurico Dutra, per parte da

da licenga solicitada. 	 CO11!fl11SSi10 do OrcaTfle.nto apresenta
E' do, parecer, por isto, quo se- o soguthnte

jam solicitadaS daquelle poder as	 Pro Jecto n. 54

informaçdes de quo neces&Fta para
formar scu juizo sobre. o r0queridO. 	

(9 legisiatura)

Sala das CommisSöeS, 12 de 	
A coimniñssdo de Orçaanento e

Contaagosto do 1925. — Celso Macha- 	 s,	
ti

em face da Mensagecfl do

do, presidente. — Martins Prates, Poder Execuvo, que subinette no
relator. - Edelberto dc Lellis. -- conhecimento do Congresso lie-

Ignacio Barroso.	
gisiativo a propoLsta para a appro-
\rl'ao dais contas reletientes lao ex-

Pro Jccto n. 53	 iercicio do 1924, e de pall000r que

	

i1atura'	
Seja approvaido o seguinte projocto

(9 • Le g	 .'•	 de'lei, que tern a lionra de offere-

A commiasãO do :Peticdes e Re- ocr:
presentacöes a que £01 presente o	 0 Coiigliesso Legitsiativo do Es-

requorimento tam quo. o Sr. Mario tado d@ Minas dooreta:
Netto, eSOrivãO do 2.1 officio do	 Art. 1 . 0 São approvadais as

j udicial e notas do termo de PousO pesas do exercieio 
die 	 con.

Alto, allegando achar-e doente, stantes dais contas wriEcadas n

Secretada das Financa defitiiti- dc 4,0 seis tnii seteoefltSe vinte e

vnmente I ixadas em .........1.72431sete do 18 de nO.OIflb110, 6.734 do 5

mprehendfld0: 	 16, 6.746 die 	 6.751
141.597:285$626, co

a) Os dáspndiOS ccii razão das dc 	
dc

e

1
6.752 6.753 e 6.754 d 30

da Id ii. 845, dc 11 do se- do dezerflbro do 1924; 6.765 do 16
tabellasteinbro do 1923, e dos creditos sup- do janeire, 6.801 dc 26, 6.805 

0

piemientares, pxtraordinariOS e s- (3.807 do 28 do fevereulo, 6.829 do

peciacs ahertos na timportancia do de 19 tde marco, 6.897, 6.898,
83.708:151$598;	 6.899 0 6.900 dc 28 dc mall do

b) a restituicdo dos depositOs da 1925 abertoS para supprir a defi-
divida fluctuante ina importaflCia do ciencia dc croditos orcameflt5r1

1 05 0

10.989:134$669, •a saber: 	 despesas auctoiizdas
EmprestirnOs oconomic.os.......Art. 3. 1 A receita e rectirSos do

5.989:369$666	
rnoncionado exercioio do 1924, h-

diverg
es '.........xados em 141 .597:285$6 26 -,do re-

Depositos
2.615:136$452,	

c3nhecici°5 e contirnndoS., compre-

Eons denusontes, 19:7795394.	
hcndendo:

Caixa Benoficente da Forca Pu-	
a) A rends ordinania arrecaldada

1O8$193	
conformo os paragraphOs da toi ii.

blioa 5O6 Provtdencia dos Sorvidoiles do 845, do 11 dc setcciibr& dc 1923, na

EstaKIO - peculios e ompiiestimos 
importalicia do 109.360:385$303 e a

na i

extraordinanla a
968 556$O7O	

rrecadada, dc ac-

Caucóes 511:701$231.	
cordo corn Os paragraphos da mes-

Fianças, 57:762$995.	
ma let,	 mportanC1 dc .

EimprestimoS do Cofre dc Or- 11.169:850$546;h) Os dlepositoSOm .di:nhOiro
phão, 213:012$841.	

00-

Fiançais o Cauces antigas, . 	
ihidos do:

107:707$827.	
Emprestillios econotlitC°S,

Soimna 10.989:134$669. 	
5.458:162$833.

c) 0 lkjuido dos supprim'entos ao	
Depositos ciiversOs, .......

2.871:240$487.
oxercicio dc 1923 no va1or do s

492203	
Boos de auente, 42:945$644.

2.505:492$203; Caixa Beneficente da Força Pu-
d) As ontregas as Camaras Mu- blica 296:214$102.

mcipaes durante o exoroicro, no 	 Previldencia dos SerdQres do

valor do 6.775:300$720;	 Estado sencto 118:724$930 da con-
e) Os depasitos em haincos no ta do mprestimOS.........

total do 31.996:277$637;	 1.005:134$319.
I) Os saldos do exercici9 0111 P° 	 CauçSes 750:695$336.

dier dos exactores. rnunicipalida±- 	 Fianas. 128:735$265.
des e responsaveiS, na iniportancia	 No total do 10.553:127$986..
die 	 c) Os reoebimontoS dais ciiuiIiOi-

Art. 2.° .Ficam approval S palidades no valor Ide, ......
creiditos s.uppieinentaeeS, extract- 6.852:083$027.
dinerios e ospeciaes, constaintes dos d) 0 liquido dos supnimentOS re-
deorets do poder executivo de nu- cebidos do exeroioio do 1925. no
mores: 6.333 dc 13 tile seteinbre, valor de 3.661:838$764.
6.404 do 24 de novemhro, 6.437 Art. 40 Os saddbs demOnstraiilO8
dIe 21 de dezenibro do. 1923 .....rio balnnco em poder dos bancos e
6.490 do 29 de Janeiro, 6.503 dc 8 a dcbicto dc exactores a diwrs
dc fevereiro, 6.573, e 6.577, do 14 responsavOis serão tranportad0S
d abril, 6.630, e 6.631 do 4 do para. o exerciicio de 1925 pain o of-

jutho, 6.650 dc 16 e 6.657 ide 19 feito do serein aquelles movimen-
dc agor4o, 6.683, 6.684, 6.685 e tados inns respectivas contas car-
6.686 dc 19 do sete	 6.702 rentes e estes qund) liquidados,mbro. 
dc 10, 6.706 dc 14, 6.710 do 17, rccdlhkt°s e escriptueadS sob a
e 6.712 dc 23 de outubro, 6.715 epigraphe - Iciiniiaces.
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Art. 5.° As rendas dste exerci-
do, prove'nientes do iniposos dc
Iancamientos, qire não tenhaim &do
ariieaclados, farSc parte cia divi-
da lactiva do Estao, e, comb tal.
erSo esoripthrados no exeroi'oio em

quo se ieffectuar a oobiianca.
Art. 6.° Fioa approvado o ba.

(anço do activo e paisslivo que aeve-
Ia a estirnacao dos vaitoiles compo-
nentes do patrimnlio do Estadio e
as remsabilidades ao memo vin_
cuitada's, con stan tes dais segutintps
paroellais:

Do activo

Propniios do Estadb ......
232.222:188$188.

Diviida activa; 76.232:333$429.
Valoros do Estado.......

17.,658:750$786.
Amortisacoes do divid'a texterna,

8.618:632$300.
Munkipadidades, 18.896:036$516.
Ban-cos ino Paiz e no extrangei-

ro, 63.452:050$927.
Ecactores, 13.466:929$251.
Diversos Responsavos......

6.322:120$767.
Titixlos cia divida jextorna,

28.414:534$199.
No total de 465.283:576$363

Do pa'ssFvo:

116.121:340$000.
Divida Thte'rna fund'adia......
58.368:800$000.

Di gicta fI ootuanije........
24.622:837$617.

Divkla convertidt .......
2.376:000$000.

Bancos, 4.280:300$000.
Emprestiimos mnicipaies.......

903:292$184.
Exercjcjo die 1925........

3.661:838$764.
No total die 210.234:108$565
Corn a differenca a favor do Pa-

trimonfo, 254.949:467$798.
Art. 7•0 Fica o govenno ouctori-

zado a -abrir, no corrente 'oxercicio,
o credito die 300:000$000 'Para pa-
gairnel-ito die desposais de exOrcicilos
enceri1ados , die verbas que não ha-
jam d'exado sobras e que poissam
ser satisfeitas peias die iexierciicios
fthdos 'do vilgente orcarment.

Art. 8. Revogam-se as di.sposi-
cöes ern oontrairio.	 i

Sala dais Comrnisses, 12 do
agosto dø 1925. - Etniico Dutra,
relator, - Pinh'eiro Chagas, pre-
sidento. - Enéas Camera. -
Joito Honilique. - Olyntho Mar-
tins.

A impri:mir-se.
0 sr. Laura de Almeida, por pan--

te da commdssão de Força Publi-
ca apresenta 0 eguiinte:

Parecer para 2. 1 discussJo sobre c
pro jecto n. 52 (Forca Publica)

(9. legisiaitm-a)

A Comniissã'o die Forca Pubtica,
a quo foi preisente o proijectu ii.
52, quie fixa a F'oirça Pubilicai do
Estad¼j die Minas Geraes para o I u-
turo exercicYio do 1926 é de parecer
quo o altadido projecto aeja s-ut-
mettuido ie a.ppr'Yvado em 2.' discus-
são.

Sala das Commissóes, em 12 do
agosto die 1925. - Lautlo die Al-
meida, relator. - Pedro Laiborne.

A irnprimin--se•.
0 Sr. Pinheiro Chagas, pela con-i-

nissão de Orcarnonto, aresenta e
pede d'ispensa dais formialtdades
regimen taos, no quo é attendido,
Para quo figure na ordern do dia do
amanhã o segunte:

Parecer para 2.' discussao sobre 0
projecto n. 49 (Orcamento pa-
ra 1926)

(9. •legisIaituia)

0 projecto n. 49 orca a rieoeita
do Estado pan-a o exeircicio die
1926 em 87.855:500$000 e fixa a

diespesa em 87.847:809$638.
Pan-a o cailccilcj da rec4ta forilaim

t( maclas as média dos tries ultirnos
excrcicios, tendb, pm-éim, o projie-
cto, dada a iinstaibilidade do impos_
to die tornado ''Para es-
ta plarcedlia da receita , quantia n-
furiorr a media re-aL E o fez corn
rarSo, pen-quo a motion- somma des-
to -imposto é dado pelo café que,
em 1924, coneorreu, so ellie, corn 0
totail dc 35.023 contos. Qua, ten-

do se veri.ficado baixa no preco
deste graa-ide genero die nossa ex-
portação , e rnter usair o legisla-
dor dais necossarias cautteLLas Para
quo não teaha nenihurna d!ecepção.

0 projecto n. 50, sobr'e a defesa
,do café, é prova die quie neoessita-
imlos ter a plevisSo quie a logica
aconseiha, nSo abusandio, portanto,
coal exaiggerado opthnisnio, do uma
pan-celia üista-ve'l, capaz, SO ellita,, era
case die major baixa dos geneiros
exportados, do sen- causa die 'uma
desiquili'hrio indesejavel.

E' yen-dade quo a ireceitia arreca-
dada em 1924 oxcodeu a 76 0 1 0 a
preisão orçamentariia, imas Si CX-

andiinamlos corn attençbo quaes os
iuflpoistos que Para tanto coincor-
roram, vercimos quo ton-aim precisa
monte crquell'es quo, poir instaveds
são o resultado die um-a situacão
tioda especial, quail a do aviitanon_
to ide nosso cannbio.

E' urn phenoimono econonmico urii-
versa lmente observado quo a alta
die precos cm consequen-icia d'a do-
preciação do, pape-moeda, acti'va
como estimutante para Os graindes
negocios, para as graindes espocu-
laçbes.

Este talvez o mottivol Jpor quo o
irnposto die triansmissão "ri'ntjeir_yj-
vos" c0ncorreu corn o aiccrcsciu-no
do 4.363 cointos, ii o do exporta-
çSo, corn o die 27.276. 	 -

Louven-es mnerece o governo em
sua poFitica finainceira e eoon'omi-
Ca,, 1eyandl- a to,do.s Os recantos do
Minas esse saduio finpulso clii pro-
gresso, dc amer an trabaiho; iou-
vores Pella sua previsSo e prudon-
cia, proipondo ao Poder Legislati...
vo urn orcamienfo cacuilado die tat
inedo que, mesmo verificando-se
uoia balixa die 40 0 1 0 ia administra-
cSo nSo so oncontre a braços corn
desequilibrio no o'rçamontio e Se
ache appaireihacta 'para fazen- face

Li s despesas do Estado, scm recur-
so no cneditoo."

Na0 ha lei iolbrigatoria, die mdi-
can- o depurta .do, ao propor qualquer
medida quo importa despesa, -a
fointe da rece-ita quo fomeca io pre-
ciso recurso.

Introduzarnos, pen-ém esse prn-
cp;o salutair em nossos tratba1ho,
o muito ten-cmos feuito polo eiquiiFi-
birio die nossos orcamentos.

Da br'ilhante Mensagetn do nos-
so grande Pneisidente, transcrevo
a pagina- die ouro sabre cujos pe-
riodos sahios e dictados por luma
larga visão do sincero patriota, die-
vemos nieditar no vortarmos nossa
tei die meios:	 -

"Son, sn-s. Con gnessastas urn
optimista.

Ten ho íé inabalavel nos deisitnos
do Estado 'e do paiz, na sua carpa'ci-
dade do eecnperação, na pujninça
dii seus n-ecu'rsos e no valor die sects
homens.

Acho, porém, que a optilnismo
do hom,ern publico ha do 5cr tern-
pen-ado p-cia prudencia, quo (5o, de-
ye da-r am passe pan-a acvantc scm
es-tar born seguro da soIidiez do ter-
rono e pnevenidb contra 'o risco die
retrocosso. Não é 1-bite sacair so-
bre o incen-to , e saquos sobre o lu-
tuiro so os comprehendo, tainçandio
scus encargos sobre as geracOes
quo venhairn anferthr_lhes as bene-
ficios.

Considero clever primordilal e in-
sophismavel do administraidor man-
ter a diespesa normal deintro idor,
rocursos da receita normal, ito é,
equilibria do Orcameintio."

-A ConiniissSo, 'em face do expos-
to. C do parecar quo o projecto n.
49, seja subrncttido a 2.' discus-
são, e aippn-ovado.

Sala des Commjssães, 12 die
agosto die 1925. - Pinheiuio Cha-
gas, prcsidenterela'for. - Eiiéas
Camera. — Enrico Dutrai. - Joao
Henriqtre. - Olympo Martins.

A impri-mir-se, palla 'a cirdem dos
trabalhos.

Apresentaçao de pro jectos, neque-
rimentos, indicaçe5es, interpella-
cJes e moçOes

0 SR. A-RGEMIRO -DE RESEN-
DE: - Sr. Presidente, you, po'r al-
iuns Memento,, fonia'r a atteinçSo
es meus illustres coilegas, no ob-

jectivo dc corresponder a utma jus-
ta aspiraçAo die liiaibitantes d bar-
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cki do S. Francisco e da dlo Para-
cati.

'Refiro-me, sr. P .residnte, d pa-
va'lvsaçäo des obras do prolonga-
meito dia E. F. C. do Brasil, jus-
tameirite clunn,dicii acabava do so
r:ai1spor uma dies princpaes bar-

roi 'na, corn a coisrtruccão dessa es-
pkiei'dida oa d'ante quo é a ponte
construida sichire o rio S. Francis-
Co, iioraniiento esse qoe deve-
mos ao .gnio, ao esforço e opero-
sidiad do dr. Paulo do Frontin,
que cm bus hara mi im dos dire-
ciio,res do im,p'ortanre ferrovia.

C aivançanienito d'a linha ferrea
foirinialrA a zoma mas facil die set
visitada re conhecida, fazendo dies.

-appanecer essa propaganda njia-
Va e diesor poaciacta tcia pcilia ism-
pirensa mail orientada e perlos me-
diicois de ser aqueFl;a região do Es-
tadb ndeniniada, unia região em
quite s6 imlpferaj 0 mpa1udismo e
em quo pnedomnia anniquikuido e
daiqnando sa popuioço, •o baraci no,
que, a men ver, nAo pass a do unl:a
metraj invieviii;Ao mecl c a, pura c rca-
ço do imag3inação, quo so serve
pare apavonar acs timidos.

es'tart, sr. •Presidente, é que
o curtiadas as corren.tcs imimigra-

torias quo pa ra aquel,Dai regi ão. se
acliam inrcPrna,das, e se afastia aquct-
Los que crêm nessas balelas, 6ran-
do4hcs ie corlageni dc visital-a, en-
tiravando cs negacias, o d'e'onvol-
vim ento commercial, occasionaindo
sssim a dcsv.ai'orizacOo dos terras,
qua.ndo a verdade é que aque1os
q ne tern cnieejo die pe ro or rd-as, se-
ja porque motivo for, e conhecor
.55 lae.lfiezias s i tu roes corn quo
dotada, no lado idie recursos pro-
prios porn desewofe.r e progre-
db-, gatron .6cloines do futiino seguric,
ocs qne tnaha'h em corn tenacictade

e c'cragom, so tern que bern dizer
ta oxcur a f&10 c referida iieigiãr,
concstiaitando iustarno'nte o contra-
rio do ouc affmom aquotles que
tern interossu em ex plorar or, cia-
veaniontos, fovondo passar essa
terra fiertd e lablencoiada, que tudo
pnoidluz e conreponide fartamente
no esorco dks quo (al cuitivairn, co-
111D urn vast'o hospital, ondie p ned-
rniinarni a moliairiai e o barlaeiro.

E' cemrrvutn Oqucites que via!am
par essas pliagas, como aimda ha
pouco so deu na excursOo a Ja-
nua'ria, foita pelO exrno. sr . dr.
Preridonte do Estiado, que, dietado
do espiritie forte e diesejoso die co-
nihecer de perto os meihoinarnento
a se ftizeir na nav'egacão, poz do
mado iats omeaoas terriorist'as da
época do impahidisrno, nAo so in-
conhmoctando corn as noites ern
contacto corn o barb'eriro, no Ho
São Francisco, v,rdadeirios atihle-
f as, do Jrgianização horculea, of-
frontando, na luctia peta vida, corn
os parcos cecursos dc toscas ca-
noes, a impe tuosidade dos aig.uas,
peirconrencto leguas e leguas, or-
cando corajosamente corn tiodias as
dfficuldacles quo se apiresontarn aos
quo se a ti rain a navy gar scm Os O-
paroliiarnen.'oa socossaros a esse
mister.

Queni ostiver, por terra, o per-
corner cis, vastos chapadOes que so
extiendom pe;lo volFe do -rio iPara
catO, Vera rensejo do view tambem
s erta eel os, do peirtos diescoh ertos,
a affrontaneni, na conctiuccäo do
gado quo se diestiiia C capital do
Republica, As internnerrios do tem-
po, nos no doics die hroiadas, cxpos-
tos ninitas vces taoS rgores din
sol druwan'te o d:a, serguido etc tar-
die chuvosa e moite tempos tuosie,
sern ahandoiar a vtigillanrciar chri-
gatorria dos Logradouros par fkaLta
ce pastos se.guros, como que iden-
dficados corn a natureza, firmados
na resiste.ncia phvsica que thes é
peculiar; corno, pals, so podo, siern
it de encoiitro a verdade, defiomi-
oar urn povo corn esses .predioa-
dos dc atropliiado?

Depois, admithdo que assisn nCo
fosse, iiOo sei-ia, por isso mesrno,
justo e riazoavcl aFgurn sacrificio
em beneficio desses flOSSOS coesta-
du.ancs tOo rnenecerdoresr ida ttern
cOo do governo conio qaaosqueT
outros dos grandeu centros, e quo
melhor arnp arro p.cde se Irhor dar do
que umia via ferrea, porquanto, si
ha urn sanreador incontestiavel do
impalndismo C Ole a estrada do
fenro, que transporta os colonas,
leva acs agricultores os nwroS fa-
ce is die tra nsportes, facilitan do-.lhes

a exportacOo, volorizandu-Ihe 	 a
propriedades, formiedoca se g :.
dos tontes die vida do agricultura 1
e das indlustotas - a

.Como, pois, para1lysar a con- a
strucção do prolongamento die Cen- ti
tral, quando da estaçOo do Irodepen- c
rdoinrcia a Cachoeira Giiando - no r
rio ParacatO, são apenas 16 	 -
guas do planicie, em quo so se tern
quo assentar trilhos?	 I

Accresco, ielém disso, tratar-se T

de sim probiema que diiz respeito
não sómente nos intoresseS da re-
giOo, ma's que dove tambern ser en-
carado srcb io ponito die vista estra-
tegico, sendo esse traçado o resul-
tado do urn longo estudo, consi-
do rardo co mo esen'cia1 a diefesa do
paiZ -

E os Factos, sr. Presidente, vCrn
demonstnarldO a ver.diacle dossar as-
sercOro; pois, si jO esti'vesse a Cen-
tral ilirgada no rio ParaioaftC, na Ca-
dli oe:i r a Grande, snrdo nave gavel,
bern come seu effluerte - rio Pro-
to, ate a f.azenda do Tape na, dis
tante 20 leguas do Plianalt'o Cen-
tral, sreria mu.ito mans fiacil o titans-
porte de forças para expusiar esses
banctoleiros, scm ob}ectivo e sem
rdeaes, quo perambutairn commet-
teodo desetutnos justa!mente na zo-
ra a qrue o prolonganiento eta
Central viria facilitar ac goveino
mails do prompto attender e repri-
mir esses bandos deserefreadios, que
tan Los pro] erizos, tantos mates veal
caus'aodo ao paiz.

Encananda sob o ponto die vista
commercial, sr. - Preside:ntc, C born

de ve.r quo ossa estrada, alcancafli-
do a Cjchoeura Grande, cujo tre-
oho seth censtruido corn facilida-
do, porquanto, a regiOo é toda pia-
no, do 16 leguas apenas, aldm do
P i ropo ra, to remos a Central em
cornplunicacão corn o rio Paraca-
tO, em contacto, corn sell affluente
- o r.o Preto, abar-gendo uma
extensAo navegavel dresses .dois ri-cs
eta Cochoeirra prera cinia, do oe.roa
die 40 ieiguas, estaftielocendO, pot
essa fOrrna, LigracOo foci-I corn
nairtina", a futura Capital eta Re-
public a, que fica acirna desse pan-
to 20 leguacs, mois ou means.

Si, sr. Presidonte, for tornaida

M eonsidoriacCO pefo governo Fe-
eel a hircEcacOo qu.e submetto a
preciacOo da Carnara, tanner-se-
ro malts rapids e haratas as corn-
aunrica çôes dessas longinquas pa
a gens corn esta Capital e corn 0
io die Jarneiro, atOm die attrahiT
ara esta Capital todo a conmmer-
do do sul die Goyaiz, rica regiAo
yrasifoira, in se I aliajndo taos zn-
iOS do rio PanacartO e riO Prieto.

Assim siendo, sr. Presidxonte, es-
Lieu certo do quo, coin urn pouco
te boa von tade, cons pequenos sa-
crificios, quo sorCo liar giarne.tirte
contpeinsodos, porq no cromcnrrrerãO
lo rtemie nre par a, o dosernvol'rimen.
to roprido dc graindie Porte do nossO
Estado, •inte ressando tambem on
do Goyaz, si for tornado em consi-
decacäa rpio govenna Federal, pro-
starC urn griande beneficiro mOo sO
a essa zona come em gecal an
Brasil.

Passo AsomAos die V. ec., sir.
Presideinte, a indicaçAo, pa-na quo
ie41a ternha a destirno regimental -

(Muito bern; muito bern!)

Vem C Mesa. C beta e estando
epoiada polo numero die assignatu-
ras, Vale C conhsnissão do Ohras Pa-
b1ias a seguinte:

lndicacao n. 4

(9." tegistatura)

Indicamos quo a Camaro dos Do-
putiados reipriesente ao goveirno Fe-
deral sabre a convenionCiOi e ne
cessidodo do prolongameato da Es-
tradia rile Ferro Central do Brasil,
na estacão da Independencia, no
tracado já ostudiadia, ate Cachoeina
Grandie, no rio PariacatO.

Sala eta-s sossOies, 12 be aigostO
die 1925. - Argemiro die Resondo
Costa. - JoOo Henrique. —Ciau-
eteinro Frerrera. - Lrauao die Al-
me ida. - Aristi'des Coimbra.

Votacoes adiadas

1E' annunciado a votaçOo do ma-
terta do discussOo encerrada.

Subniettido a 2." discussOO, C

approvado o pnojecto n. 50, sobre
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2." PARTE DA ORDiEM DO DL

1. • discussao do pro jedo n. 52

Lido e suibmetdo a 1. discus
são 0 projecto i. 51, sobre orcdft
Para, pagaTnento do adddicioniaies
divrsos thncckxianios publicos,
o mosmo sem debate approvado
devohido a iriespectioa, oorwimissao

Urgencia

o Sr. Pinheiro Chagas (peia
dem), obte!ndo nrgenciia, apnesetn
tai, redgida confoirrnc a vencidb,
pede seja dado paira ordem do diia
die amaniiS, scm prejuizo da im-
pressSo, o seguinte:

Parecer para a 3." dicussão sobre
o pro jecto n. 50 (Defesa do
café)

(9. 'legisiatura)

A cornmissSo do Orcarnento e
Contas, a que foi presente o proje-
cto ii. 50, é do prarocer que seja o
nesmo submttjdo a 3. dicussSo

e approvado, corn a seguirnte redo
cçAo, de acco ndo corn a vencrido:

o Corignesso Legisiativo do Es-
tado do Mina8 Geraes deoreta:

Art. 1. * Fica creado a
addidonal do 1$000 ouro par sac-
oa de café die 	 niimeira
exportado paro fOra do Estado.

Paragrapbo undoo. Esse iniposto
srerá arrocad'adO em Pape], adopta-
do para agio do ouro em oath so-
mona a media do .agio ma sernana
ainitenloir, peta rootação official da
Camara dos Corretares.

Art. 2." 0 producto desse im-
postlo constituirã urn fu.nato espe-
cial, dostinadjo exclnsivamiente a
defesa do preço do carfé contra as
osciliaçies provenentes do conges-
tionarne,nto do morcado, irrregulari-
dade das saunas e rnanoijnas corn-
n1ercaos tendcnfcs a baxa.

)AT.t. 3." Ease mposto seth arre-
cadadD ate quo a fundo da defesa
do café attinja a cc:m mil cantos de
rCis em papel, cessando a arreca.
diacão no primei .ro dim do an-no, se-
guinte:

§ 1 .° Si rio occsiSo em qne o
furidoo attingir a essa sommi, a au-
ro estver superior a 400 % (isto
, si a camio estiver inferioir a

5 13132 dinheiros ouro) continuard
a arrecadacSo ate que o mesmo
fundo . attinja 20 mfJ cantos do réis
aura.

§ 2." Desde que a café typo 7
Rio, disponivel, so rnantenha cota-
do abaixo do 10 centavos em Nova
York, par 30 dias collsecutivos, 0
gover;na susponderá a cobrança do
imposto die q ure trata esta lei, redo-
necando 0 airnecadail-o, desde que
a cotaçSo suba a 10 centavos oi
maas.

§ 30 Tanto a suspensão do im-
posto coma o reoomeço do arreca
dacSo, serão determinad'os par do-
creto publicado cada dez dias peio
menos do antecedencia.

Art. 4. 1 A defesra do café seaN-
Zaur-se-á:

a) par meio do ernpnestim!os ac
prodiuctores sorb garantia do cafc
depositado oars airnaamens gsras Oil

outros fiacoil.izados polo Estardo, a
juno :modico ao anno e prazo nSa
excodente die idoze rmezes;

Ib) polo rodiesoondo do titulos die
oredito quo representeim operaçöes
reacs sabre café, foitas pelos ban-
cos rllogiooaes quo so sujeitarem a
fiscalização do gov.erno;

c) polo fixação die urn pneço mi-
niirnio, ao qual seth recebido a café
ire for entregue em locacs deter-
ni;i.nuados, •pagandio€te em orb r3 ga-
coes a JOflO nazoaMel e pn;azo de urn
anna, garantidas peho café entre-
gut e polo fu-ndoL ide defesa.

§ I .° 0 pnoco mnimo. será fixa-
Jo, em sonima quo rllepliesentar 00111-
ensacSo niazoavel do producfor, e

riao :poderá exceder, em papet, a
riiportanc a coares pa nctenrte a 3$000
lunD pc	 10 1ci10	 dc cc f	 t y po 7

Art. 5. Os luonos dos opecac5es
que se wefeee esta lel serão irnoor-

poraLlos oo f undo die defesa do ca-
fé, deduzidas as despesas due ousteio
do servica e reflnunetacãO do pes-
soaf.

Art. 6." Si for .neoessalrio, a
zo do governo andedpOr a
tui4;5o do I undo do duet esa do café
por meio do um emprestimo, pa-
dord son dado Clii g.arantia do mes-
milo, ate seu final resgate, a InipocstO
a quo se refeno esta lei.

Art. 70 E' a goveirno muctoriza-
do:

1. A orgaoiz.ar a servico due que
tnata eta lrei Cu a contractol-'O corn
urn hanco do 55de tnu Estado e nos
termos do art. 5."

II. A en t ran elln ,aocordjo corn as
Estadros pnoduCtoreS piara (ai negu-
anizacSo dos transportes do café
Se modo, panénm, quo fique gairan-
tida a ,entradua do tutal dOs siafnas
mirneiras 005 mercados die exporta-
cAo dilentro do anna agricola.

111. A entn.ar em accondo cam as
estradas do terra para as fins d
au flea anterior, podiendo torrieoer-
hs material die transporte ate
imnipo ntanc ia due 5.000 cantoS do
rems, pada see descontada em ne-
tos.

IV. A abrir Os creditos necessia-
os para a execucSo desta. lei, le-

is duespeSos a canto do fun-
do a quo so refere a ant. 2."

Art. 8." 0 imposto a quo se no-
eno a art. 1. 1 desta lei cotmeqawd
a Ser arrecodadlo a I.' do setem-
bra do cornente anna. As due'niais
disposiç5es eiltraraO em vigor dc-
Pals do regulanientadas.

Art. 9." SAo revogadas as di6-
POslcPcs em contrario.

Sala dos connmissSes, 12 die a-906-

to do 1925. - Pinhoino Chagas. -
iSo Henrique. - Eunéas Camera.

Olyntho Martvmis.

A imprimirse, para oirdeun dos tha
ha

Nada mails hen•djo que traitor, 0
Sr. Pnesiideate ida paira aniianihã a
Segounte;

ORDEM DO DI 

Prim eira par to

Ate 1 hoira do tank:

ftieituna e appnovacâo da acta.

Expeduiente.

Ate 2 haras do tardo:

Apresentacão die pa'necers dos
coflimiisSOOS.

Ap.riesentacãO do : rojectos, re-
quo rimenrtos, irndicac&es, interpei111-
ç8es e moçOes.

DiscussãO e reqiieiimnentos, Irnd-
caçöes, iinteipollac5es e macOs.

ApprovacSo due redacçSes firnaes.

Discussão unuica do parecer ri.
104, da commissAro do Petiç 	 in6es, -
detetrindO urn peduido die concessSo
do iicença sohicitada polo sr. Anie-
rico B;nasileirro Fleury.

DiscusaSo unica idic, pa necer n.
105, eta commrissãO due Peticöes,
opinandlo polo indefenimcfltc due Vim

nequenimento doi sr. Garcino Coat-
tinho sabre ooncessSo die

DriacrusSãrO urnicra do patiece r n.
106, dia cammiasSo due PetiçSes, no
cn1Iido do son indeferido urn pedi-

do do iicenca feit polo sr.
cisco Girassano.

DisoussãO unioa do panecet 11.

107, do comrrdssãO etc Petiçöes,
conduiri ,do, pebo indeferirnuento do-
om pedido due ConcessSO de iicenca
feirto polo sir. Benevenuto Romual-
duo do Silva,.

Segurda pane

defes.a do catfé, co1i as duas err:-
dos a e1e of ferecidas, scodo d'avol-
vido a comnissSo de Ocmmento. I

Ate 4 rho ras do taurdle:

2." discnrssSro do projecto n. 49,
orcando a receita e fixando a des-
pesa do Estardo pare o fuituro ox-
ercicio die

3. 1 discussão do prrojecto ii.
drisporido sabre snatorização do
café.

Levana-se a sessAo.

a
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Presjdencja do Sr. Bias For/es
SUMMARJO : Chamada. - Acta.

Expedient0 Norneac5 0 •de mom-
bra de conIrnião. Discur 0 do
Sr. Odilon Braga. Apresenta-
cáo de parec.eres —Disc ussa 0 de
pareceres. 2.0 parte. .' discusao
d0 projecto n. 49. - Discursos e
emendas dos srs.: Martins, Pra-
tes, Ignacio Murta, Euric0 DutraPaulo Menicucci, Gomes Pereira,
Laura de Almeida Pedro liiutra
JoSo Henrique, Duque do Mes-
quita, Francisco Lessa, Miguel
Baptista, Odilon Braga

EM'EUIENTE

Officio
Do Sr. 1.0 Secretarlo da Camara

dos D0putado de Goyaz, agra
cetndo a colmrnunicacao quo so the
f
e
z da iaistaliacao 'do Congress

deste Estado	 el'eiça0 'da respeVa Mesa.	 Inteirada

Membr0 de commjs
o sr. Ignacio Marta a no-

meaçao ide urn membro interino Pa-
ra a commiss 0 de R'edacçao.

Corn a as entj ment0 da CamaraSr. President0 norne.ja , Sr. Go-
Ws P0reira

rito. - Emendas dos Srs.: Cel- 0 S1. ODILON BRAGA: - Sr.
so Machado, Clodornji•0 Ferreira I Prosidente, nonhum requerimont
Euler Coelho Edelbert0 dc Lei-'  tenh.o a porpOr a Camara. Pedi aJis. Requerj,me00 de adiamento

	 pa lavra porque rn0 esta parecendo3.' discuss do, do projocto n.	 aesastroso pai-a a saude do regi-
50. Discussão 

0 emenas dos I men esse abandon0 em quo perana-
srs. Pedro Dutra e Francisco nece a tubuna parlarnejitar
Lessa. Discurs05 dos srs. DuquePier mais quo as perquira, 113.0
do Mesquita Martins Prates, 0di I atm 0 corn os mo tivc>s desse olvidol	 Braga e Pinheiro Chagas. em ueq	 deixSi	

m05 essa poderosaDeclaraça0 do vto do sr. Pedro turbita de ideas, tal qual a cOflS-
Dutra. Urgencia. Redacça0 fi j derava Victor Hugo, centr 0 dyna-
nal . - Ordem do dia.	 rflico, 1por excedlencia, donde se OX-

Ao mel0 Wa, feita a chamada,
achamse presentes as 

91s. BiasFortes, Euler Coelho, Claudemiro
Ferreira, Gomes Pereira, Argemjro
do Rezen do, Elpidjo Can nabrava,
Olyntho Martins, Duque do Mes-
quita, Odilon Braga, Agenor Alves,
Colso Machado, Aristides Coimbra,
Pinlie1ro Chagas, Paulo Menicucci,
Euzebj0 do Britto, Miguel Baptis-
ta, Games Freire, João Henrique,
Eurico Dutra, Edelberto do Lelfis,
Pedro Dutra, Pedro Laborne, Lau-
ro de Almeida, Agenor
Martins Prates, Ferreira Pires,
Ignacio Murta, Ignacio Barroso e
Francisco Lessa faltando corn cau-
sa particjpada o Sr. José Christian0
e, sem elle, os mai5 Senhores.

Abie-se a sessão.
Lida a acta ida antecedenfe é a

nlosma dada por approvada
0 sr. /.0 Secrefarj0 IC oto:

pancle, recto e inarnediato, o peflS3.-

niento quo enleva e ennobrece as
democracias

Na0 comprehemdo, meus senho-
res, mama dernocracja de 'homens ca-
1ados.

Si é sincero o to'sso empenho de
legislar e governar Segundo a V011
tade soberana do povo, quo flOS Ill-

vestin ide urn sagrado maiidato, e,
si essa vontade nã 0 so elabora de
urn impeto, lIniPi cia e intugra, P°
quo ha de ser, por forca cia nath
reza das Cousas, a resultante d0
Conflict0 de mil compocentes do
versas, oriunda's do org5os Ifld

viduaes de opinião, como deSCYJir
0 lance dossa directrlz superior, a
11 50 ser em urn regimen do li-ire
COntinu debate, de constante, P
rem saidia, agita00 de ideas?

Ora, nOs falamos pouc 0 aO pOV('

dosassumptos que mais a apalXO
nam•: dos assumpto5 politicos. E

'1	 i •	 ' i
iii:-

187

ndvu	 Lim a
e moral nova, gerada pelo contaglo
es sentimoutos e na0 pela afini-
ado dos jaciocinios. E dess'arte,
prque cstojarnOs convictos, mercC

clareza dos cossCg juno's, do que
em legislamos e governamos (e

seiamo s indignoS si o nao estives;e-
tos), fazemKl inconsciente abstra-
cçio da ,supurconlsc iencia coliectiva,
c:'ada pelc fluidcs ernitivos.
io ha decifiar de outro modo esse

phenomena c'ntristecedor do isola-
niento em quo ficarn, pelo conarnuni,
taibora autuanado niovidos polo
.eal mais pumo e alto d engrando-
or a Pai'ia, ideal que perseguem
corn o sto : cjs ino nlystico dos sacmi-
Ldos supremos, oS governos cUjos
aiepto nat buscararni na alma go-
ctrcsa e senslvel do povo a fonte

'xhaurjvoi dos estimulos e dos
applausos. i em por si o5 escóe S, C,
[Cr isso mesm 0 fOra do muita sabe-
curia que Corn cues ca.ideassern Os
sentirnentus frm a dores da consci-
tflCia soiaI. Nas democracias, S
Politicos prudostinados a dirigir e
agovetrar ' dispOem do urn meio
enhcaz do tomnar triumphantes seus
leans elevadt designios: intemessar
resta emprusr as c-'scós e 90m ellOS
SOcudir e aculonar a ernotividade
Popular.

Arrastados na desvairada verti-
gem dos dirts quo Corrom, naG re-
Paramos qur a alma popular con-

rva a me s rn:i Santa pureza, o mes-
o e 5fl to fe:vor polo lOcal, a rno-

Vibrat:I fascinacSo 1)013 do-
cr0 das I-ni las attitudes paliticas,IN quau nc aureos tempos ciassi.

t domo(:iacia
Stthda agom 3 vi,-nos coma fromnu

1€flthusia1,, a alma aacionaI era
das att:tudes imprevistas, cas
u3s Uluminaidnas a dos idracs,81ais 	 Viz desfraldados corn

pre tlgios0 enncantarnentu do sim-
cOn1 OLI C parai ella acenou oVOSSOia	 Qtterr (J ()	presidente	 Mello

thnna (Miijto hem!) Corn as an-
t nas 	 Sue sansibilidade, intensa
Ito elicada  em perfeito svr:ehronis-

0 ambiente sentimental da
an°; . Vle1io Vianna delle hauriu

0 genii, essencia do desejo

do nós tedos, diesde o homern prO-
videncial que dirige a Republica,
a0 camponlo mais Perdido nos ser-
toes alarmados pela rebeirdia. 0
seu brad0 do pacificaçSo repercutlu
de ncrte a sul.

Companheiro de Arthur Bcrnar-
des dede oS dots feIizs da maci-
dade, quardo, na despreoccupacão
do riso e des leves angustias bohe-
mias, as amizades so entreiacam o
crvstailizarn Para todo o sempre;
conficlonte das horas tenebrosas
curtidas polo grande homem nos
lances extrernos da encarnicada
campanha polit:ca quo a levou a
Presiderucia da Republica e das suas
maguas destes ultimos tempos, Mel-
1 Vianna bern sahe que é cite, en-
tee tc'dos OS brasileiros, o quo mais
ardentemonte deseja o serenamento
dos espiritos, coadiçao indispensa-
vol Para o completo exerciclo do
O overno.

0 nosso querido Presidente, da
mats lntrma cootiaca do Arthur
Ber'nardes, sabe meihor do quo
eringuem que die subiu ao gover-
no do paiz, dcidldo a nho vingar
as ultrages que a elle, como candi-
drito, l'ancaram inimigos desapieda-
dos, o que si as resista, energico
e resoluto, é poi'que a tanto 0 obri-
ga a consciencia, calma e destemi-
cia, do quo está cumprirdo urn do-
loroso dever imposto pei 0 patriotis-
mo. (ApOiados; rnuio bern!) Quern
o porO em duvida, depots dessa car.
tin, recentemnte divulgada, a quo se
conferiu 0 name do "Evangelho da
Republica"?

Deixando a primeiro cidadãci do
paiz,	 Polo cal-go	 constitucionai,
e merguthando nas massas popula-
res, Mello Vianna ahi sentiu de
novo, Sr. Pre s idente, quo a mesma
ansca inquIetava Os coracOes, E
faiou; e alongando os bracos 53-
bre a Brasil, proferiu a paiavra ar-
de-ntemenfe desojada por nOs todos:
Paz! Os homens de elite a applau-
diram e, por esta hora, o seu nome
von na aza mystei-ios5 das ernoçOes
populai-es, fOImancjo as Corronfes
de opinião preparatorias da COnSO_
cucho dos generosos fins em vista.,



opiniao noomual r, an era en-
a que ocombatia, e logo a eler-

çi 0 cafirmou solemnemenre.
Repare-Se, por isso, no quanto

ingenuoS uS quo se ap.r-essaJI
War cm 001110 do palz. Nos

,abem somos povo; tarnbem par-
:apamos da ipIIlião nacional.
U nosso erro tarn side abandon'ar
trabaiho fa'l das idbas oppa-

uionistas o rampo fecundo aa
rpini10 pubbul, que deveria ser 0
:sso campo ireferido de accão.
(iuli!o bern!)

Não so cnfI 0 tudo do trabaiho
ea imprensa. Nem 'simon re elia
ide despertar OS esp iritos para a

iaividade pclitica. Mai 5 do que a
1ipreflSa, a palvra faladil' é que é
°P50 espritual quo nutre e avigo-
ra as aSPiracii 5 o os anceios da
aria Popular, p°rque tern urnapar-
Ictação, uma its emoci'onanto quo

C propI- e pnrque opera dire-
02 e immodiatamente na area do
ma emissão Espaiha germens fii

ayeis de conviccao, do contagio
orulento

Denials, Sr. Presiciente, a si;ce-
a ins arrebatadora das

Undo ha sincri'dade
*) fazem falta us adornos litera-

Ota, a palavra publica tern
Or Si a Presutnpcao da sinceriade
arda quo inexi'tente 0 proprio
alirnento do pulso Oratorio traz
flSigoes5 ptrturbaçOes vasomo-
ras qu crelam os enthusiasmos
fictaes quo simulam sincerida-
ao Passo que a palav.:a im-

;Sa tni Por Si a supposição doe ifl sL:cera maximb quando em
'0 d) Situa cioniamo, nao obstan-

Siflteres.,ada e aquecida polo
r a cause publica.

° de-, geito so exploca a malor
C.iCa do imprensa oppOsic.iOns-

qu5 ella tern por Si a pieSuflI-
•a Si ncericlade, memo quail-Vj	

Objectivos inconfessaveis e

	

eergafl()	 entião, a	 trbuna
e t )rueIno-no assidu	 0

-	 a	 p	 1	 , '' t'

t0 democratco, de Mello Viannb.
Nãr, abandon'ernos o pow) As coir
quistas faceis dos agitadores sem
patriotism 0 e tercernos almas leaes,
no tablado da opin iho, corn os id-
veisarios sincer'os quo i.-,o comba-
tern tambem inspirados no amer ao
Brash. Sigamos a Mello Vianna. A
sua attitude em face 'do pOvo é do
alta e soberana belleza. Approxi-
memo-fibs, Cofli ellO, do povo; con-
lcss'mos a estes as nossas amargu-
ras do brasileiros que são mal jul-
gados por aquelles a quem sO que-
romos servir; demonstromos quo a
paz, obtida com o sacrificio da 10'.
o cia auctoridado, ë uma paz inf-
eciosa (apoiados; rnuito bern!) da
qual mais noje mais arnanhO , re.
sultarão novas luctils; cciovença-
rnol-o do quo ende a lei capitula
nOo ha libendade, ha anarchia; do
quo o regimen das amnistias rii7
pensadas, das transacçOe 5 corn a
desordern, nos tern side nefasto,
LUiflo & prova o mm0 e p.eriodt.
ct succede'r de revoltas militares,
de quo a 1.2i 6 irnpessoal.
o sr. Eurico Dutra: - Inspira-

cão juridica porfeita.
o sr. Odilon Braga... é feita

nos momentos do se,iidade, sob
o d'ominio do sentimento clareado
pela razão, precisarnente paoa se!,
nas horas do turnutto, do descom-
passo nos rythrnos soCiacs, a go-
rantl a dos c:dadbcs e do regimen.

Porque punirnas o dilinquente
quL de s tróe a vida de urn so mdlvi-
duo, abalatodo apenas o pequeno
circulo do re'percussao do delicto;
o liavernos de deixa:' irnpuncs
aquelles que arratarn a Patnia As
angusttas do rebeldias scm bandei-
ra, quo custam nhilhares de vidaa
o sacnificios outros de enormO mon-
ta? Porque tania sevenidade contra
OS pobres s'oldados que desertatn
do juramento e do dover si vamoa
esquecer, scm rnosnjo julgar, (15 SU.
peniol'es quo trahern a Nacao o a
lancarn pm luctas fratnicidas e •jfl.
glorias? (Molto bern). Nunca ii.
aninistia; sempi-e 0 julgamorit 0 e.
Si o POVO assim to quoi, a abolvi.

-	 (	 r	 '''	 ''' '1

Conw, porém no dizer de Nabn
.co, - nada e mats dtfficil do que empoigaIll.
-pOr im pratica uma n ova pOIttica	 A não 50 r assini, :	 3rm ,de que so trac	 liou a nha geral, por- absurd 0 d'€ j u	 u	 ulgare em pr1mir0 Jogar cada rn a	

O polit cos ni exeç0
UO,entende a so n modo, e, em 

Segundo, mandado Popular. I.) mesin q*.a nOva Opiniã 0 quo ae forma tern rid0 president0 M,,,,,)Vianna -rnuito mail forca do quo Os quo a f  rnaculad 0 pelo peccad 0 origcaram, o brad0 do Mello Vianna, do SUa ele
icbo f0 lta pelcSr. Presiderte du azo ti quo a fulniinados
	 Urn, bern sabem(Pposiçbo 0 juig

asse ca'paz dz igni- Venhorpuados que fol o

Mep
minja de Unia traiçao	 d	 s detrna	 u do Minas q uern J'egeu a .hapOstas'a.	

Vianna,	 corn qu r pressuramenE
kla

 PO r falar em Oppoiçã'a	 enthusjastjco	 depositaii 0 do p'urn engano evidente da parto dos 0 espolio politico do derra.diqueiies que julgarn que so Os or.- ro martyr da Republics - Rauibo de oppoaicão é quo se
P,rnnl!r.ci	 podern	 Soares! (Muito bern!)ar em horn,0 da opiniao ha-	

A situaço podia urn hono'cJonaj. Nan direi sr. President. 	 000igico e leal, quo einpunhas,quo ha* ma îé na supp.ns:çn . Ni	
bandeira cha!flriscd, d logo ctodos sonios levados a imaginal qa0	 cruzada I ' opubUcai,i 0 0 POVO

a ' verdade so anda co 	
e quo, Mtnas ungiu corn a 'ua escolhaPo tanto, o paiz pensa comnosco.	 homern qu 0 h0j 0 ni condua, 3E jO agora direi so!eninemenfe: 	 cando o niesm 0 ideal, ao qual r-creio na sinceridade dessa Parte do, Pr

osta a vihraçao nova e sympth-povo que ha 0 ,ensa coolo jió pen-ca do seti temporainonfo 	 (Mut
born!)	 -

• Nos meus dias do academia, fat	 Mas €SS0 ideal d' regefleYOpPOSi cjonista Tenh 0 a alegria de	 dos costumes politicos vnha.0 dizer: como estudant0 participe;	 traz. Antes do Raul Snares lh± o,1essa m emoravel jo1r'ada histori- 	 norne, já existia. ha nyiltO fl

"

Co. quo ahi ficou corn o home de—	 sea respl'endcr one Arthur Berrcampanha civjlista" (Muifo bern!)	 des teve o baptism 0 do 0-,thUS:,^-POIS hem, nessa quadra d0 pai-	 rho do povo do Miiia, ass'm CO.'	de arrebataimnto ou entendia	 o do povo dc 'oufrs EstaJos,
que sornente nos eramos a sal da Elie tarnbem, ao tempo 'da Csl"Republica que tod 5 Os qu 0 defen_ panha, talon ao pov0 a ooa logdiam u situacionjsm0 cram corru- gem da s

i ncer jdad0 e d0 patrith-pos e infames. E 00 era sincerrj,	 mo. Seus discursos c (S dedgo_o a face de Deus, embora fos- Soares, em Juiz d I-nra, em BiaSe extrcmamente injusto, pela e-	 bacena, nesta Capital, I-rain P4gunda vez 0 Confess0 e me peni- odrondo.	 rniraveis quo transportaram
OE ahi estâ, me us Sen hores, por-	

massas populares quo s otwiriir

A pQpulacOo de Juiz de Fora,que não pode haver demoCracia vez a 
Mals indepCndent d0ondo h50 baja tolerancia para corn do, fez a Arthur B" narde &,as PCsSoa scm quebra da i ntransi_ fOra consagrado pelas asuadrgencia Para corn os principles.	 adversarlo uma esti'nndosaA opinião n acional é algo mais festacao na qual o f'lho eu

amplo, rnais sereno mats sublime Ihado do Minas, reu do
do que essa opilo do contiaste, crime de querer exl'en er aqosto que sincera. Na 0 me irrito I blic
go rospeitaveis	

a a pureza e eleva:aoCorn 'as O PposicOes P°rque as jul- metho'dos de governo, (apO
SO	como con-onto5 do rnuit0 bern), proferlu	 doDnão e porque as julg 0 Uti.	 inesquecivel quo ent 1las, a sua voz iflfltiem



Perdoemô5 porque muitos hão d
SOT sinceros; nias presto •o cida-
'dão, ao menos, conta de SPus
actos.. Como, perdoar, porém
aquelles quo do nos SO exigem
isto: a capitulaçb0 da auctoridath
con stituida? Bradornos: Povo bra-
sileiro!. Para quo eritSo existe a
lei? Para ser appHcada contra Os
irormes? Contra °s miseraveis quo
:iao poueni leagir? Então Oa do ser
miqua a lei? Escutac: urna lei que
sO exista para casdgar o cidaão
desprotegido e desamparado nao é
Urna lei, é uma rnettira atroz e
ignominiosa. Muito bern).

o sr. Enrico Dutra: - Urna mi-
qudad, não ha duvida.

o sr. Odil3n Braga: — Vêde
o abswd0 dosta conciucta: sabics e
pruderiles constiuirnos , nos dias
caimos, urn abrigo soguro para as
dias trnpestuosos — elaboramos a
lei — e quando a borrasca estala,
C OS ventos 5e desencandeiam, e us
ceus coriscam — horas de desori-

ntac50 e do tumult 0 — ao invés
de Oos refugiarrno5 no abrigo con-
struido, arrernettemo_nos cOntra ci-
le e 0 d'ernolimos! So as iouco.s as-
i.m fazsem. A lei é o abrigo que o

c i da.d5 0 constróe pare as horas do
cornmoçbo social. Temol-a p .ara a
presente emorgen.cia; havemos dc--
POI -a abaixo?

Sub lege liberlas!
Faleinos ao povo, meus senho-

res, coin 0 nos ordena 0 exemplo de
Ml10 Vianna. Não 0 deixemos en-
tregue aos nossos adversarios, sin
cercs all Recordeno-
nos de que sempre guardamos a
1c-mbrança ide uma emoçbo a quo
lararnente a guardanos do uma
idea pura. As ideas que so fixam
São as quo vCm impregriadas do
sentirnento. So a paiavra falada
con'duz a j:dCa pelo sentirnento.

Reergamos a fl°5Sa tribuna pu-
blica. Tornomos frequentada a tn-
bur:,a parlarnentar. Disputemos as

LI	 -	 :..	 th:a
lares

	

(Al tub I)i12 iilUj/()	 'rn! 0 oraujcq
é cat 0 i I\ (1 11 11 t	 17 i/men tad

LU,,

gas)

Apre.'	 I	 -

0 sr. Joao Henri :i 	 pie p2r:u
da commissbo cI.

senta oS Seguinte-;

	

Pareco i :.	 0

(9.	 legislatura)

A comrnissãa dc Orcamento e
Contas, a que forani presente
petiçOes us. 380, 383, 428 e 4
subscriptas respe;ctivi inc-cite PIO5
funccionarios do fOr ) U/IS comarcii

de Turvo, Born Succes ", Carino do
Rio Claro a Muzamftnho, é de pa.
recer seja rn as ditas ptiç5es arch:.
vadas, visto o Congrc-sso 1 r proc
rnament0 legislar sobre o regIIllCfl
to 'do custas.

Sala das cornrnissOes, 13 do agos
to de 1925. — Pjnheir, ' Chagas.

Jobo Hennique,__oly ii rj i .\lartiflS
Eurico Dutra.

Parecer n.

	(9. icgislatc-	 )

	

A commiss5 0 d'e Orça.	 c--
ta, a que foi prCsc-n.,jreqc-i'
rnent0 'd0 sr. Luiz Carlos Pe
pedinci0 o pagamenlo de CUSt2
quo Se julga corn d.ireito, C do P
cor que Sc-j ouvido o govern0

Sala das commissOes, 13 de a4
to do 1925. — Pinheiro chaga

	

Joao Honrique. -- Q; 	 3-
this.. — Eurico Dutra.

Parece, n. 11

(9.' legislatuOs'rnn ., fhin 	....1 ----.	 -. ipuiurtc-s c-rn clioque 	
A cornmissOo de Orcafl°,glorios0 corn Os nossos antagonis.. 	 Contas, a quo foram presefltetas.	

petiOes do us. 455, 454, 437
9c-

	

NO5 tambom somas sinceros e a	 é do parc-c-er que sc-jam as roe
°°a sincLrjciad ha dc c-on:mov"	 archivajas
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Sale des Comflh/SSu1S, 13 dc- agoS-
sde 1925. - Pinheiro Chagas.--

o Henrique. — Olyntho Martins.
ti o Dutra. — A irnprimir-se.

0 Sr. A. Gornes Freire, pela corn-
assão de Reir'entacOeS. envia a
l.e'sa 05 seguint:s:

Pareccr fl. 113

(9.' 1egi1atura)

A commissão de RepresentacOes
PetiçOes a quo tot prosente a pc-ca

rotocoflada h n. 389, C de pare.
cr que seja icciofenido o roqueri-
ento d& dr. Galdino AbrancheS,

escrivh 0 do 2.0 officio do judicial
n'tas da ciinlarca de Barbacena d
Va que o peticionario pode e dove
ke d;rigi r So Poder Executivo, co-
!) i preceito rOe lei.

Sala das comrnissOes, 13 do agos-
ode 1925. - A. Games Freire,
:elator, - Edc-lbert0 dc- LoUis.
mac;0 Barro.o. - Martins Pra-

- Cc-Is 0 Machado, presidente.

Pareccr n. 114

(9. legisuatura)
A ComnhissSo dq RepresentacOes

aPe tiç60 5 , do ccordo corn as in-
rfllacoes P ostadas pelo sr. Se-
.Starj0 do Interior, conclue polo
.thrvarnertj da peticao da Sr.
:° da Costa Lima, escrivão do
: officio 0' Bambuhy, vista so

ese sc- rventuario afastacto dog0 qu0 ex'rcja; e é do parecer
se neguc- ao cscnivão do paz do

°humirjni sr. João Luiz Ver-
a hceiica que requercu, do-
° Pct I c I onario solicital-a do

'dec Executivo

Sala das coninuissOes, 13 do aoS-
•:.° 1 925. — Domes Freire, rela-

Ed e 111rto do LeIlis.—igna-
- Martins Pnates. -

s? Machado, presidente. - A

r. Euuico Dutra, par 'parte da
.ii. s5 0 0:' Orçainento, mancia S

I 0 S c- giIiiitc- -

Parecer n. 715

(9.' legisiatura)

A cornrnissão do Orcainreuto a
Contas, a quo foram pres'entes as
peças protocoBadas sob us. 312 e
351, C do iparecer a requer que se-
jam as rnesrnas archivadas, par tra-
tarern do materia que já foi atten-
did's em lei.

Sala clas commis,sOes, 13 dc agos-
to de 1925. - Eurico Dutra, rela-
tor. — Olympio Martins. - Pi-
nheiio Chagas. - João Henrique.
A imprirnir-se.

0 so. Cc-I50 Machado, pela eonr
rnissãO do RepresentacOes , apresen-
ta o seguinte:

Parecer it. 116

(9.' legislatura)

A comrnissão de RepresentacOes
e PetiçOes, a que foiepresente o re-
querirnento do ciIdadã Heranique de
Rezende Campelto, escrivOo ido se-
gundo officio 'dc Caran'gola, podin-
do cinco annos de licence 'pare tie-
tar dc nogocios, C de parecer que
seja indeferido o pedido, 0 vista
das mnf.orrnaç6e 5 prestadas ipela Sc-
creta r1a d0 Interior.

.aliu das cornrnissOo, 13 dc agcsto
de 1925. — Celso Machado, pres S

-dente, relator. — Edelberto de Le'l-
lis. — Igeacio Barroso. —Mar-
tins Prates. — A irnprirnir-se.

0 sr. Olyntho Martins, par par-
to da comrnissOo de Orcarnento, en-
via a Mesa OS soguintes:

Parecer n. 117

(9.' legisfatura)

A colrnrnissOo do Orçame'nto 0
Contas, a quo foi presente a peca'
protoco'llard'a sob ci. 409, conside-
rando quo o assumpto, do quo ella
cogita, deve ser vei-sad'o o rosotvirdo
na proiecta'da reforrna do RegI rne-
to 'do Custas, C de parecer e requer
qi'c seja a mosma archivarda.

Sala des comrnissOes 13 dc- agos_
-. do 1925. — Pinheiro chagas.-

Olvutho Martins, relator. - Joao
Hon riqui . - Eurico Dutra



Pareccr sobre rejeição de projecto

(9. legislatura)

A commissa 0, do Orcarnento e
Coitas, a que fol affecto 0 estudo
dos projectOs ns. 138, de 1914, e
82, de 1912, é de parecr que sejarn
Os mesmo. subrnettjdos a discuss
e rejeitados, visto terem Perdido a
opportunidade as niedidas que dies
consubstancia.rn conVon i e n terne:te
regulado corno já fol o Credito
Agricola pela lei ii. 861 do anno
passado..

/	 106

Lid
o e posto em discussão 

UflQ
parecer n. 106, Ida cornm2sã0

Rpreeentacoes, indeferindo
cordo corn as inforrnaç55 g--.
das pelo Secretari 0 do lcter,
pedid0 do licenca du cidadã0 Fraa.
cisco Grassano, escrivSo da5 eze-
cuçOes criminaos da comarca
Monte Santo, unca vez que o pe.
ticionari0 póde obtrl-a directarne.
te do Poder Executivo, ao qual a-
ye se dirigir, d o mesnlo scm de.
te approyado. - Archive-se.

Parecer n. 107
Lido e post0 em discussão uni

0 parecej' a. 107, (Ia commissia
Represontacoe;s, in cWerindo 0
querniento do sr. Benevenuto P

mualdo da Silva, escrivão do paz
district0 di sédo da cidade de
ranga, podind 0 urn a.-.no de licen1
para teatar de negocios, ViSto C.

mo 0 peticionario póde e deve
dirigir ao Poder Executivo,
ma da lei , C o mesmo scm dea.
approvado. - Archive-se.

Sala das comnhissOes 12 de agos-
to de 1925. Olynth0 Martins, re-
lator. - Pinheir0 Chagas. - Joao
Henrique. - Euric0 Dutra. - A
imprirnir-se.

Na0 ha projectos requerjmento5
IndicaçOes, interpellacOes e rnoçOes
a serern apresentados

DISCUSSAO DE PARECERES

Parecer n. 104

Lido C post0 em discussão unica
0 parecer n. 104, da COrnrnissAode
Representacao, indeferj ndo o req ue-
rlmento em que o sr. Americo Bra-
sileiro Floury, escriv5 0 do 2 .° ffi-.ci0 d0 judicial e notas do Uberaba
pede tres.acnos rio licenca para tra
tar do saude, visto co' o	 reque-
icnte poderd ainda requerer mais
rrn aflno ao Poder Executivo de ac-
cord0 corn as inforrnaç 5 forneci-d8 5 pela Secretaria do Interior, 

d
o niesmo scm debate approvado_.
Archive-se.

2. PARTE DA ORDEM DO PI2..di",.,S

	 d0 projecto fl

I

Dispensada a leitura a r
mento do sr. Pinheiro Chag

subrnettido a 2. discussão, em g-
be, a requerimento do mesnio
z-,hor, o projecto n. 49, que orc°'
receita e fixa a despesa d0 ES

para o futuro exerciclo de

0 SR. MARTINS PRATES
Pedi a paiavrs pars sc1rn1'
consideracao da Casa duas em'

ao projecto do orçamo!ifO
cllScussão: L'rnit quo conSgfl
a uxtijo de dez coiito dO

ccllegio "S. Francisco", CUi.

d,io so acha em coiistruc0°
tia que dd a. Hospital Sail
saLa". da rnes.rna cidade, 0

do cenco confos, para a Cofl

do urns sola do operacnes C I

slçOo de arsenal cirUrgiC".
0 estaheIcim	 do quet.

prirnei pa 0 cuja fundaca0°..I.
a iniciativa do di'nos 0 re\
padres francscanos da pSO'

hollandeza,	 que dirgPfll, a

Parece,. n 105

Lido e post0 em discussão unica
o parecer n. 105, da Ccyrnm j ssão de
Representaçao, ifldeferindo, de ac-
cordo corn as i nfornlacoes pres-
das pelaSecretaria do Interior 0 re-
qUerimendo sr. Ger'cino Covt-
nho, e scrivao de paz do district0 deN. S. da Conceicao, conlarca Jo
Araxd, pedindo 2 annos do licença
Para tratar do nogocio d o mestro
scm debate approva1o. Archi-
ce-se:

392	 393

a freguezi lUiliI ujuade,
ant magnifico •edifcio, do con-

rucção grafldioS, custeada exclu-
,-mei1te pela liheralidade do po_

- cuhindo_50 quo nSo ficara
e do duzentos contos.

sdna-se este eoiabeiecimento a
uacão de rnentitcs, judo preen-

der ama grande lacuna e satsfs-
it uma gi'ande iiece 5sidade da-
illa zona, principalmente porque,
e que fique cncloido o quo

le dará ate rnoadus do proximo
inn", sorá pleih ala a sua equipa-
r;ão a Escola Normal.
Cemo v. exc. eahe, sr. Pros/len-
, iutarnos no nordeste. de Minas
um ama difficuldade impl'ossio
uente quanto a falta dc professo-
r primaros. Ha ¶nnurnera,s esco-
3 quo porrnanecem desprovidas
1a falta ahcluti do. quem teaha

pCtenc.a para provel-as.
o : r. Duqu i 1" Mcsquita: —Issc

se na em todo o E5tado.
0 sr. Martii, Proofs: - Do til
rte qoc. a fund'ncao do colieglo
S. Francisco", em Thecphilo 0t
'.. Corn 0 O bjectivo do so trans-
rirar em cola normal. onde so
rmem profess irs capazes do

PTP ncher, ccmo dii 5se. as innurne.
escola 5 oxhteiitos naquella re-

°, actual vagas, e outras
.a creacao e irnpOe polo imperio

cia dil'fusão do Ofl-
fl aqu 0]lo nieio.—C urns in/cia-
hem l	 do est]irnuio e do

dos p10r0 5 publicos.	 E
-' assm ,	Pre.idente. a ernen-

1 fldo o auxiio do 1O:OCO$000,
I ama obra do tao grande vul-
repreflta urn favor pequenino

C'rfl o grande honefcio
'ta desti 11 IC a prestar. E por
canto quo ; 1 Camara não ne-

5 U VOf{) a osta emenda.
'1io91tfl5 crr 1 nda se refore so

lie 5:000$000, ao Ho5oital
a Rosai1 '. tambern do Theo-

P':a a construccSo da
flit de cperacOes e acquisicão

5PSenaI cirur gico. A iiisti-
,, d boneficencia a quo mO

C hem djigna desse favor. Di-
Peio espirito emi11eflteme1

do dr. Eustaquio cia
intp'r0 juiz do fl-

so seu servco, toda a capack1ace
croadora cia sua boridade, auxiiado
p.r urn corpo medico ditinctiSsi-
nio é hoje urn estahelecirnento mo-
dolor, quo incalculaveis beaieficios
corn prestando no sioccorro e na
assistencia a pobreza não c'O daquel_
Ic rnunicipo, quO 0 o niais populo-
so do E 5 tado, como a quo, confia-
cia na firma do que já gOsa, vem
do Outros murlicipios e ate do sits!
dot Bahia. em busca d0 saude. Nada
C mais ju s4to, pois, do quo a con-
ccsdo desto pequeno auxMio, dos-
tnado a augmentar a efuiciencia
deSse estaholecimeito na Sara gran-
de obra de sotidariedade hurnana.
F. stou certo quo a ernenda terá tarn-
horn o apoao não sO cia illustre corn-
missdo do Orcamento, cotio de to-
(]it a Camara. (Muito bern !)

VCrn a Mesa, são lidas, e estando
anojadas polo ilurnero de assigna-
turas, ejitrarn em 4iscussão con-
junctarnentcn corn oprojecto as Se-
gunteS

Ernenda n. I

Accre5cenfe-se nude convier:
Ao collegio S. Francisco, de

Theophilo Oftoni (auxilio pairs a
conifru ccdo do edificia) - .....
10:000$000.

Sala dac SessOes. 13 d 0 agoSto
do 1924. - José Martins Prates. -
Olyrrth4 Martns. —Ignacio Mur-
tin. —Pedro Dutra. .-.- Celso Ma-
chado.

Emenda n. 2

Accrcscente-so cnde convier:
Ao Hospital "Santa Rosalia". do

Theophilo Ottoni (auxillo pars a
construccSo c'e uma sala do op0ra-
c6os e acqcr;stcao de arsenal ci-
rnirgico)_5 :0005000.

Sinla das SessOes, 13 do agcstc'
do 1925. -- Jo-;6 Martins Prides.-
Olntho Martins. - Ignacto Mur-
Ia. - Pedro Dutra. - Celso Ma-
cii a do.

0 SR. IGNACIO MURTA:—Te-
nho a honra do passar a Mesa it
Serruinte emenda (be) -

Como já five OcCaStaO do dizer a
Camara, existe na culta cidado de
i i1	 Cl; I'll iiin	 ptn1splec7n1en_



P qte wm preenchondo porfeita
171 'e "fe Os fins .para qua foi cread
---ampajrando a pobreza desvalid
a mini, tralido SOCcorro a gentpobr0. Funecionava ate o anno pas
sado, em urn pre ct:'o do proporcOe
acanhadas; enfrotanto, a Mesa qu(
di'r.ige actu.alrnente aquelle asta he.
Jecinienfo, .auxiIiadt psr cidadãos
daqu0lla a deartlada cidado, otztd
coristri t indo tim pradik), quasi COn-
cluiclo. piedio qua tr've a sua pri..
rnaira pedra laiicada pelo ditlnct0
rnoço que, corn tanta proficien.c;a,d!rige Os destinos da Secretaria da
A gricultura l dr. Daniel de ('arvi-
Ih.

Ainda agora, na mirha 1ecnto
pas oagern pela adetiitailti cdacle
noIFi sta, 4.ive occasião d visitar o
c stabelecimenfo, observan do . quo c,'dfico est	 Selido construiç,
accordo corn todas ag coIldiç 0s an-nropriadas. corn to.&z os reclUi'

41-
los hygienicos
tles.f in a.	

pra o firn a qua se

Nes'i5 condiciies, peço tarnbeni
tiara o Hosoital do S. Vicente de
7au10, de Monte Clams, 0 mosnio
!lXilio qua no orcamnfo C dade

pufras casas d P caridaule, ('oflcp_
(lnd-o, terS o Connreso Mineiro
nratira(Io urn acto (10 jL!sfca, ern
henefiojo di c]asi p°bre a d e svali-
da. (Mu/to bern !)

Vem a Mesa, C Fda a estando
aOoiada palo num .ero do assirnotu..
raq entra em d.iscussbo eonttnta-
mente corn 0 projecto a seguinte:

Ernenda n. 3
Accrescente_e onde cOnvior:
Ao Hcspital de S. Vicer,te do

Paulo. di cidade iio Monte Claros,
dos contos dc ret5 (2:000$000)

Salt das Sessöes , 13 de aofo
1925. —Ignaoio Murta. —Olyii-fh0 Martins - Pedro ! . a hrrne. -

Martini Prate.	 Eilelherto de
Lellis. - Ignacio Barrcso. -- Gn_
rneç Pereira. - Etizrh0 de Britto.

0 SR. EIJRICO DUTRA: —Soil..
citei a paiavra pai-a offerccer a
seP'tiinte ernonda (lê).

Trafa-se, Sr. President(, . do urn a
pequenino auxillo. a urn estaheleci_ C
menlo de caridade do ant do Mina. F
cI'ead. em S:iiili	 Ci do S:pu	 C

'to gau,di'. Delfim More,:ra.
E' dc tal (rnpo rtaflc : i o estab.

cirnento, a quo me i'efii0, qua bi
ta l ernhrar que, emquinfo 0 ViZIrh
hopita1 regional offereca apero40 leitos , a Santa C3 5 a de San'
Rita do Sapucah' offorece 60-
niais 20 titdo lFrO cu-feadk) peiin.iciafiva part i cular, p Ia Carnara
do municpio e pela ciridade vu•
blica.

N50 C demals quo, actualmentp.
estando a se terrninai' os obras durn flow) pavi lhbo. a - ala de oDe-
rac/5os sala de iisepia ve5tiario.
e tc, etc., a pro j ectada a coustru-
ccdo do urn ultirno na vi lhSo, 0 E'tado vonha em a uxilio de urn es-
tabele.cirne,nto em cuia sala de ()p-
macdes,ha ilflflCS passados, urn cab
di Forca Ptih1ici alve/ado, em uin
diligericia a tires do garrucha.
corn o intestino olfo vezes perfu-
rado e perfurada a bexiga. soffre'
urna Laparotorn ; 1t e tew' a sua
salva. gracas a pencil a detica-
cbo dos medicos e acs fivores ca-
ninhoso5 do 'instituto.

E', poi'tanto obra de r sfri ^ ct!LASima
justice. (Aluito born !)

Vern a Mesa, C PCi e
apoill da polo nurnero d :rdgiia4t'
ras entra em (lirsciiCr rnit:uCh
Men lo corn 0 projeclo

Ernenda n.

Onde C011vjer, accre.
A' Santa Casa do Ci hid

Santa Rita do Sapoica.hv r ao I -
tituto "Delfini More re'. ( rn''-

aia c:dade, como auxilio js o1irl
le construcçbu dos Seus, pred1
:000$Q1j(j a cada urn_-10:000S
Sala d'aa Scssde, 13 cle agot

a 1925. —Enrico Dutra. _Olyflth)
,tarhns - Odibon Brag:. -
tie MeauuHa. - Pedro Dutra
tartins Prate,. ._ Pedro LabOrfl°
-Lauro do AImeda.	 J':itilO M
Ic U cci.
o SR. CEI.so MACH.'DO

r. Prefdente pedi a palavra par'
oI'esenfar L'ma ernenda .rhtC C°
uSãO da (bras do
opital do S. J(5o	 P

Pr	 (hull	 0i

'em a .\l - 110

1pouda pelo nurnel'o do assignatu-
e e!utr t em li 5 cu qsã0 corn o pro-

! "11(10 n. 5

r' on(]( , convier:
H .-it	 S. J oao Baptiste. do

it io Branco (auxil:o para. conclu-
ão das obres do edificio)......
hO:O$000.
Sala this Sessdes, 13 do agosto

& 1925. - Cci-' Machado. —Pe-
o Dutrui. - Joaa H 0 iirique. —El-
11l Cannahi-uiva. —Euzehio do
Brute. - FrancCco Lessa.
0 SR. PAULO MENICUCCI: -

P'di a palavma. sr. Presidente, pare
trbem hater in mosma tecla quo

mba de set' frricla pelos nebres
Ilegas qua me pt'ecederam. Ve
10 apresentar a apreciacão da

Caimra dos Deputados e. especial-
enIe, da honradia cornrnisS0 do
aancas, Irnila emanda quo pede

mas oo pouco quo podo
tpt1rta em muita substancia nutri-
'i Pa ra as'fahelecirnentos q uo. de-

a camrst:i di vida, eatSo des-
fillecendo e quasi quo rnorreiido do
"tdadeua ilIInição. A ernenda é a
'PUrflte:

"Flea 0 gOveinc do Estado aucto-
a auxiliar corn a iirnportincia

r 5 contes (Ic r6iq a construcçdo
Pthfieo rho ColIegi o de N. S.
I.ourle 'ndo fun` 	a Esco-
Normai	 Lou!r4es, na cidade
-avra

Pica devado a 5 contos de rCis a
quo caine a Sant A Casa

'Misericrrda d0 Lavias."
t. Presip,	 suhvencdo do 2

quc von, sendo uma tradi-
la i. a le'i orçamentaria e

C C(flifl, annualmer.te. ao5
do caridacle do Es-

datui (C mats de 15 annos.
1 COrn	 beisac, condicCes dc

Sao hojo mum diTferentes cia-
quo pro'lorninhaviarn ma épo-

lit qili' -' fixcu nessa nuantia
nuxili0 (''.tinado C rnanutencao

Itle h-.nitaeg. E' Ir'sto. pars,
o clove essj ver'ia,

fldo in ippeilo quo Ihe fez
av- di, pobreza qua morre

alp arad i e a mbngua. As cbs-

555 cases de carmdade, as caSes d
msericordia existenles no Estado
vivern qLI;asi qua exchasivamentc' a
expensas da caridade publica, quail-
do, ciitretanto. nOS deveriarnos tra-
(il-as cai'inhosarnente.

O Estado. volvendo as suas vis-
tas pare outros aeriços, tern se des-
curado algurn tanto do 5 erviço unit-
gno, do srrviço prrnordia1. do scm-
vigo mais importante. quo C o da
hygiene publica. Nós nSo qemc j ain-
dct Perfeitarnente oranizad° C-se
S('rVico da propria Capital de Mi-
n as.

o sr. Miguel Baptista: —E' uma
servico tin ji ropr m a Capital do Mi-
vei'dade triste.

o sr. Paulo Menicucci: —No in-
ferior do Estadc. esse serviCot C
exci usivarnunte f&to pelos clinicos
huniaiiitarios qua vivern na loniho
do cavallo. per todcs as recantos
dos respectivos rnunictntes. a pro-
cura dos pobre s , ninistrando-lhe
cuididos e. muitas vezes, foruecen-
(l - lliC5 rcurSOs para quo possarn
belier uma gotta d r0medio,

o 'n'. Duque de Mesquuta s —E'
a trte verdade.

o sr. Paulo Menicucci: —o Po-
der Puinlico precisa voltar Seus
ethos para esse assumpto, muito
mais mcmentcso qua a vaiorizacdo
de prcicluctos do cornmercio, da,in-
(llnstria Cu cia laviura. porque Se
fi'ata do producto hurnano; trata-se
Co homem sue prodiar IrabaIho a
é o tmahalho q ue prciduz a propor-
cl'nn:i a nrandeza	 da sociedra'fe.
(Mn/In hem !)

Sr. Presid0nte. o amdlio pequotil-
no quo concodei'mos a cada urn dos
!,osn'itries regik)n'aes ou rnun icipars.
vit'h trazer cenforto a centenes de
pescolis title soffrem e clue udo tern
smquer i'm andralo acre se cohrir
e nem tima insgnificante unicialha
dr Pdo pat-a mater a forne, jt ndo
felhrmdo no nmed o dc q'ce nec S

-stam na quadra mais nerra da vi -
ill que C a quadra do rnolestia.

Nada muds natural, pois. qtme 0
Estado, cheio cia prosperidado corno

ache, ccirda en, ocrorr'o d0sso7
rO'ouennos antis, quo são 0 noasos
trahaihadores, que sAo o braco qua
rrodiuz a nossha gi'andeza e a nossa
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1VOperidade	 (Apoiac/og; muilobern !)
E' guiado por esto sontiinento hu_

rnknitar;.o quo venho, apoinodo ou-
tra enien dos, ajresen 1 tambentt minha em benefcio do meu mu-
fllclp;o. (Muito bern .' Muito beni .')

Ven a Mesa, ê lida °Stando
apoad,a peio nurnero do assignatu-
nas entra em di5cus.o copit'nf,a-
mente corn 0 projeco a S{(guinto

Ernenda n. 6
Ondc, convier:
Art. Fica o governo (10 Etadc

auctorjzjdo a nuxiliar Corn a rn-
porfancia (10 c1nco contos do rék
a construccao do Odificlo do CoT-
Iegio N. Senhora de Lourdes, Undo
mnncciono a Escola Ncrmal do. Lour-

na cidado d 0 Lavra.
Art ....FJca elevada a cl,nc

cOntc (1s	 rbis a snbvençao quo caho
a Santa Casa d0 Misericordia do
Lavras.

Sala das Sess5es•, 13 d
cfe 1 025.	 Paulo Metiicttcc ; -
Lauri) do Almeida.	 Eurico Dotr'
---Ditque. de .Mesquia. --Acrenor.
Can-do.

o SR. GOMES PEREIRA: —Sr.PTCslidenlfle, pedi	 a paiavra	 par,
apresentar a seguinte emenda (15).

Como ye a Casa, trata-so do. do-
var flora 12:009$300 a verha do
10 :000$000 jostinada ao ASyk) do
OrpliSos, do Santo Antonio. desta
Canital.

Como se nho fOra bastarife a en-
rstia d' vida. neste mcrnenjo d
000rtiiro 1 pOrque plassarnos. p3ri
augmenter a penurfa do estabele-
crnento quo tern sobre si a repon-
sabiujdad 0 do Susten,to e da educa_
ção do elevado numero do clean-
ças, o instituto eth a braces corn
o augmeiito do seu oredlo, Para
cuja chras näo tern encon trado. Ou-
fro auxilfo a flão ser a caridade
puhlica do Bello Horizonfe.

Assirn sendo, tratando_sp do umo
causa jusfa. eu conto qoe a Cama-
ra dos Deputalos clara o scu asen-
tVmento a modida que ap"osento
(Ah'it0 hem ?)

Vern a Mesa, é 11th e ostando
npo:adi rl	 titinioro cl'

Cfljut.
null to con) 0 projectu i seguin

Ernencla n. I

Flea elevada a 12:001 '
ha ccnsignada no prcf'o do cr•
carnent lo a favor do Avli de Or.
pl)5cis de Santo Anloiit, da Capi-
tal.

Sala das Sessños, de agodo
dc 1925. Argemiro d 0 Rez1d(
Costa. - Euzeblo do Brtto. —Pe-
dro Dora. — Domes Pereira. —
M R 7611s Prates.

O SR. LAURO DE ALh1EiD.-:
- Sr. Prc.sidcnte, tenho a honra d
envier S Mesa a seguinte enionda
ao pro jecto ci. 49, ore em segunth
dfscussSo- (15)

Procurando iustificar a presente
enienda, sr. Pi)es:d4 unte eu diSe
em beeves palavras quo so trata de
urna insttuiçSo pia, qu tern corn'
alto e divino esoopo praticar ac'-
rild adt  - a' onais bella de todas
virttdes - prestand-j, como
prcstad.o, innumeros heneficios a
con tenas e cetitenas do pessoas null
rnunicipio grande ccmo 5 o de
raisopoljs, quo dispOc de unia P
pulaçao de niais de 50 njil habitI
tes, Visando a ernnjo quo aclh
de icr dar a referict a Casa de C.
ridade urn auxilfo do p:000$OO
Pa a aua nianutençao, ouxiliO
gnificante, S vista d,,,;
ie'iiCios ipor ella prestados ate:
pessoas do outros mtinfoiploS y2

nhcs, cstcu certo dc quo, sr.
dente, lerS esta ernenda boa a.
Ihida e consequente a2010 no se

l,

desta Casa. (Muj/o hem).
o Sr. Eurico Dutra: —

bern, S urn estabeiecirnento
lar, posso informal-o.

o Sr. Celso Macho,',).
contar cern o meu vet

o Sr. Laura de A/mt/i: -
deco acs nubres colliL	 °
a)po:o que, espontanea	 ta
Iheirescamenfe vSm trazo': a°1
enianda quo 'estou aerto,
r5 recebida Corn sympai
Cam a rn.

0111if 

\':ii	 i	 '	 -	 .	 ' 0 	..
apeiada P .f ) nurnero de assign atu-
ras, ent':a em diseussSo cran j uncta-

rojecto a seguinte:

T enda fl 8

-so onde ccnvfer:
C2as Caridade de Paraiso-

pcilis, corno auxilio S sua manuten-
cáo, a quaritla de cfnco 'cantos do
ms (5:000S000).

Safa das eessSes, cm 13 de egos-
bode 1925. - Lauro do Alrneida.
- Eurico D utra. - Aristides Ca-
nibra. - Paulo Mencucci. —Co-
nes Perera . - Euzebio do Britto.

0 SR. iPEDRO DUTRA: --Pas-
SO is macs de v. exc.. sr. Presi-
dente, a seguinte ernenda: (15)

A lemenda estabelece, sr. Presi-
deate, no Ccngresso Mineiro, Os
"document-,s legislativos", ti. seine-
Ihanca dos ' documontos ;parlamen-
tares" creados em verba especial
ttO orcame1o) da Camara dos Do-
lUt5do5 Federacs.

Nao preciso, em hypothese algu-
encarecer a vantagern desse

tICVO encargo, porquanto elk fan-
ta efl'ormen cite o , estudo do qual-

quer assunipto quo se debater nes-
ta CU na euta Casa do Poder Lo-
g sla 0 do Estado.

(Muito been).
Vein 5 Mesa, é lida e, estando

aPojada pefo nurnero do assignatu-
las, eritra	 ii discussbo conjuncta-

€flto CriO	 fprejectoi a seguinte:

Ltnena'a n. 9
Aczrescente ..so S verba 8, letra

'. fl urnero 4,0, as seguintes pain-
"para a impressão dos

fi f : do Legislativo" e gre-
taç3 d 2:403$030 annuaes CO

ercarrecado desse ser-
5lco . 54:020$000.

das sessCos, cm 13 do ages-
1 925, - Pedro Dutra, —Odt-

-a Braqa. — José Martins Pra-
Duque do Mosquito. --- G3-

\.0 SR. JOAO HENRIQUE: -
°'ho trazer, sr. Poesidente, uma

	

eflda	 ) Pri rto pilL rt5	 (01

discussSo. Esaa; ernen'a consigina
arn auxilio a Santa Casa de Ube-
raba.

Para justificar a medida, basta
diaer quo o Triangulo' Mineiro nbo
tent hospital regional e que a San-
ta Casa dc Uberaba ira preenc:her
essa lacuna e sera, scm duvida, urn
dos hospitacs imais. irnportantes do
Estadc, pois a construcção do edi-
Polo, que Lii projectado par urn
dos mails compete cites en'ge oh ci
da Capital do S. Paulo -- o dr.
Ramos de Azc'vedo - estS orçada
cm 600 crantos.

W, portanto, a Camara quo so
trata do urn estahelecimento que
irS s'ervir nba aipeinas a' urn munici-
pio, rnas a 'uma grande regibo do
Mines Geracs e, cosfim, se justifica
perleitaniente a niodda quo ia ml-
nba ernenda propugna.

(Muito bern; rnu'to bern!)

Veni a Mesa, S lida e, ostando
apoiadri polo numro 'dc assignait'u-
ras, entra em discussbo conjunCta-
miente corn o projento a segninte:

Emenda it. 10

Ace rescente-s'e on de conrvier:
Ao Hospital th Santa Casa do

Misericordia do Uberaba (auxilio
para .construcçbo do edificio) .....
50 :000$000.

Saia idias, scssbos, 13 de agcisto
de 1925. — joao Henrique. - Pe-
dro Dutra. - Celso Machado. -
Domes Freire. - Duque Mesqui-
ta. - Martins Prates. — E'd'e1br-
to Lellis. - Argemiro de Posend'e
Costa.

0 SR. DUQUE DE MESQUITA:
— Passo As mbos de 'v. exc. . Sr.
Presidente, unia ernenda na qual
peçra S Case o auxilfo do 10:000$
para cci pra de material cirurgiCo

,Para, o Hospital do Caridade dc Co- -
ran gala.

Fun,da ,mientol e'ste Pedidio, diz'endo
quo a situacão econcmica do Esta-
do é optima c que, aISm 'dioso, o
ilr4pcstra scibre lcterias, destinadlo a
oustear esses se rviços, suiperabun-
darn S arrecadação, a'ttingindo a
I .250:000$'OOO

(lid!. loin)
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cão.
Ora, 4 710 (respondendo ao

aparte 'do ncbre deputado) me pa-
rece quo é muito rnaio,r do que 5
cu 6 % a que estSo sujeitas as doa-
cSes em linha recta.

o Sr. Duque do Mesquia: —'PS
ra o 'arredondado' polque hojO rSo
lie queiradc's.

o Sr. Francisco Lcssa: - Redi-
gi'ndo a 'ernen'.Ja, retirel, de propo-
sita a expressSo "corn caract.cr do
legitinio" perque io, Codigo Civil,
zo art, 1,171, ja •determinou que
as dcacS.es de 'p'aes a filhcs iinp'or-
tam em 'adeantamentos die iegti-
mas.

Outra .ernonda: (15)
Não vein razSo, sr. Presidente,

Crque a Estado ha de dist1nguir
€ntr.e os scus servidores quando to-

cUes, polo nienos, e essa 0 a
Presurnpçaa logal, tumprem os seus
deveres, quand o todos luctain come
as m'esmas difficul'da'd'es dc casa
pare moradia, urna vez quo a crise
de habitacao S geral, affecta a to-
do a Estad,o na'a sómente a Capi-
tal.

Nessas condiçSes, creio quo a
Merida ve'm acaloar cone essa aria-
flOalla de se fazor distinccSo die so-.
035 da Previdlencia

Coma, sr. Pne'.sidonte, se poderS
oliectar quo a sc'ciodade não tern

eu, ino. art. 2.° do omen-
maod, o governo emprestar S

Srna a quantia do 5.CCO cantos

A n1i 'llha em,enda traiz ate au-
'onto dc rencia Para 0 Estado,

Vez que sa,benecs que ij saldo
c_mentano ostá depositado ncsb

ancos, rendlendo 3 c/c, quando em-
POstedo S Previdencia ira render

%,. aug1nOnta5dO, alCm disso,
P	

0
tnrnonjo do Estacto, quo terS,

a construcçSo do IIOVOS pie-
A, a Sua renda augnientada.

Oufra omenda: (10)
Acha quo devenios dividir a par-

(1tegem do latedo.
O Sr. Eirjco Dutra: - Todo
Undo quer tirar a sorte grande.

F"	 i,	 1	 '	 (u

que, Si flao me engano, so-
biu a' 1.250:000$000, augmentand'o
a verha de 2:000$000 concedida as
cas,as de caridade, a quo ate certo
pc'nte so torna ridiculo.

NSa se justifica que o Estado,
que tern 70.000:000$000 em c,aixa,
contribua corn tao pequena thrnpor-
tancia Para 'urn fim tao humanitariO.

AJ'vcgando as ini.eross'es dos has-
pitacs e con,citand'o ai Camaro a
votar pelia ome'nda, eu sou do pa-
ricer, estancto nesse ponto do in-
toiro accorda corn lo nobre deputa-
cIa Paulo Moni'cucci, que antes dc
tudo devemic's defender o valor
1:cmern Para depais se volorizar a
produccSo.

IE' por issio que aipresento a
emenda e per ella darei o meu vo-
to, p.orque assine fazendo cumrpro
urn dover.

(Muito bern; rnziito bern!)

VOm S Mesa, são lidas e, estando
apaiadas polo nomero de assigna-
tu'r'as, 'entram em d'iscussão conjun-
ctament'e cOOl 0 proj'ect'a as soguin-
tos:

Emenda n. 12

Undo convier:
Art. . . Fica c'oncedi'do , die uma

so 'aez, ao Hospital die GuaxupO, o
auxilia die quinze contos de 'mCi's pa-
ra terminar sua constrUccSo o me-
lihorar as instellacSes jS existentes.

Sala das sessOes, 13 do agosto
do 1925. - Francisco Lessa.

Ernenda n. 13

-

Onde convier:
Art. . . A faculdade die obter em-

prestlmlo da 'Previdencia 'dos Ser-
vidores do Estado para oonstruccSo
e acquisicSo dc casas nesta Capi-
tal é extensive a todo a socio da
mesma soci.edado.

Ait. . . Fica a govern'o auctori-
zado a emrprestar a Previdencia dos
S'ervi'dores do Estada' cinco mu
contos do saldo orçarnentario exis-
tente, a juro's die 6 % ao ann;o,
'am'ortizer'el em 30 amos.

Art ... Rev gem-se as dspol-

ilig

Vern a Mesa é flda e, estatndbgr urna pequena falha d
	 i que,a'piada peJo n umr.3 de assignatti-	 rão tra2endo o mlennr augni.raIs, entra em disouss50 conjuncta 	 de d'espesas publicas, pr3porc.rnente corn 0 prajecto a seguinte:	 rn •a esses honrados 0 modesto an-

xilfares da adm	 ça unlaiinsfrao	 me-Emenda	
Ihoria, embora	

III: --ante,III:ncs

	

Accnescente_e onde .convjer: 	 Set's vencnhefltcs
Ao Hcspitaj die Caridede do Ca-	 Outra dese gua1d;a p one soffre'nrangola 0 auXiJia dc IO-000$000	 cS exactcr do Estado t a segtdn-Para acqtlisiça .o die 1erjoI cirur-	 te: sSo o ufl '	s 	 iOOS quo tr:'haIhani degico.	

graca para as partes em
Sala dias sess6es,	 13 do afo	 do eeu exc.lusiv interese,de 1925. - Duque Mcsquit	 Muitas vezes urn contnhuinteAgenor AIves,	 Miue1 Baplkfa.	 e certlfcar si esteve lancado para
Pedro Lahorpe	 Celsa	 pagarnent dc tal a tal rn;osto, em

chado -- Francisco Lessa,

	

	 exerc; f:nance:ro afaistadD U
CCiCCtor tern que revolver todo 0

	

o SR. FRANCISCO LESSA•	 archjvo e depois de esquIsas de-Sr. 'Presidente	 tenbo	 al gulolas	 moradas di a cert ydao, pela qualeni'endas a apresentar ao pro'jecto 1150 necebe urn vuntem.em debate	
sta 0, 'positivaalente, t7na lnJtiS-

A primeira 0 a seguinte: (lê)	 t,ç.	

ye 'a Casa, 'nan enho pe-COMOComa V. 

exc. sah e, Sr. 'Pre.j- dir aumento die vencjnintos • ddente, os collectones €staduaes fa,	 se o, o enaserogaca do uflaaliram Os fliOc's funcconarios quo parflo do art, a d. 10 da lei , 873, de

	

não fiverarn o augmen
o 

to die venci	
1924 cre,ando em logar di dispa-mentos queo govern eonce'deu aDs	

tiv Cuja revo'ge	 pec ),SeUS servidones, dc acccrdlo corn as

	

	 çao	 um-
trihuiçSo para o trahalh'n do colle-leis vof•adas nesta Ca'sa.	
otor.Jelstificando essa

ga 0 executj	
excepcSn, alIe-	

0 sr. Celso Machado'n que os COlJecfo,res
tOrn naturajlmente augrnentada 	 da muito lusta.
s	 0 Sr. Francisco Le,sso: - 1ua	 cneonhln1eracaa orn a creecjmen_
to d	 ernenda: (10)' rendas.	

-	 0 imo'o sto do doação d

	

ESSO argumento porOm, nao C0	
d'cnfe a descen dentes foi, p1a

	

Ihe, porqu.e a augmon o da arreca-	 ii. 740-A, o. 3, do art. 1.0 e art.

	

dacao acarreta naturalmenfe '0 dos	
19 da lei n. 873, e!evado a 5servicos da coltectrl, vendosc OS Para 0 Estado porquo ni I parte	fcrçadc's a tirar dos	
as n1unfcjpalidaes nedarni

ngua'do's 'proentcs, ama parcel- qea':'d ora 0.1 % e os 1rnno

e quenSo pcd'r

	

Ia Para pagar em as sons auxl:p05, 	
e vebhos diretos que dove'em prescindir, em

virfude

	

	 sor ecbrados S razão dc 8S500 P' das constantes exigcncias
da Secretaria	 ccnto de rd	 dis, eu fraccSo	 COflt

ou a s'er die 2 %, sto d, 22'SCAlOm disso, a porce1Itaem aba- pass
PCT conto oa fraccao do conto.nada a esses fon ccicnaris	 d0	

vejo

	

cr'esc.enfe, dc sorte que nSa cQ'mpen-	 NS	 quaf a nec.essidad'e qu
sa, dc	 teoi a Estado de gravar es	 doe.trabaiho modo aJguni 0 

excesSo die cSes, feitas de ascendenfes a de
endentes, On er,anIdoars quasi tanto	'A UniSo rern'unera muifo niclhor	 coma as doaçoes feitas a extro

a classe dc exactores Na's coJle- uhos, um,a vez quo, alOrn dos
ctorias dc pequ'eno

ca 0	
movirnenta a estSo ellas	 eitas a 10 % addic' -differen	 quasi do dobro. São,	 flOes e 112 % oca I2gst"o C rnpor iss.o, logare's disputadfssj 	 0 ,-f	 dc viacS.a

p

	NS o venho pleitear a elevacSo	 Corn a doaçSo a extranho 0das po'rc.entagens , 0 quo alias me tadier d'ivdjndo a imposto corn

	

parecoria justo, ma's openas cord-	 mun'.ros nSo reoche i53 C S



,ccrn a I.-	 , -	 ita
je recursos paIO o exercicio dc sua

ere missaO Ciii 'flOSSOS munoci-

iss'e o nobro college resi'dente
tn Lavras, '0 sr. Paulo Menicuoci,
qi, infelizneeito, o servico die hy-
zene no Estado C deficie'ntissimo.
E' esta anca verda'de cruel, dura do

d' r. é certo, mais real. Mesmo
-a capital do Estada, 0 serviça dc
hvgene e o scrviço hospitaI'a'r são

fcientiss;m a.
Passo as rnAos de v. exc., sr.

Presklente, as emendas e espero
qiie a Cain-:a cumpra o seu dover
acceitanda-as e sanccionando-as
corn o seu veto.

(Muito Ccii; muilo bern!)

Vêm A são lidas e, eslando
^cfadas p,2',) numrercs de assigna-
aras, entrati em discussAo conjun-
ctament c 'I 0 projecto as seguill-

icnda n. 16

-e onde convier:
ag vornO do Estad'o aucto-

aZido, log) que concluir o riorvo
pa:a o grupo escolar da ci-

dade d'e QuJuz, a cIcar a Santa Ca-
Sn do Ms. rco'rd,ia daquella cida'de
' pre oirje funcciona actualmien-

O grope esoolar do iniesirio cida-

Ernenda n.17

Flea clevada Para cinco cantos
6" 

Tes a aetual subvençao do d:ois
fltc5 dada A Santa Casa do Misc-
COdl0 do Queluz, eevando-so a
rba 36 do art. 1.0 cIa orcamento
&ipea do mans tres cc'ntcs 'do

Sara cl , sessOes d'a Camera dos
PUt: s die Minas Geracs, em 13'c ag	 dc 1925. - Miguel Ba-

Oddon Braga. - G'o.rnes
e reira -	 Agenor Alves. -- Du-

uit. - Francisco Lessa.

If0	 CLAUDEMIRO FERREI-
Sr. Presidente, ten;ho a

a'resentar uirna ernenda
verb ante a votacão do uma

pa -a as obras do conclusAo

do Hospital do S: Vicehte do Pau-
lo do Januoria. (Muito bern).

tVern A Mesa, C lida e, es-tando
apoiada pelo numero dc assignatu-
rars, entra em discu'ssAo,conjunct'a-
neente coni o projocto, a seguinte:

Ernenda a. 18

Diga-se , ondie oonvier, na verba
36 do art. 1.,	 1.0, o seguinte:

Auxilia parc a conclusão do cdi-
ficic do Hospital do São Viconte do
Paulo 'do Januaria, 10:000$000.

Em Camaro, 13 do agosto do
1925. - 'Claudemiro Alves Per-er-
ía. - 'Pedro Laborne. - ign.a'cio
Murta. - - Paulo Menicucci. -
José Martins Prates.

0 SR. EULER COELHO (1.°
score/orb): - Sr. Presidente, pas-
se As rnAos do v. exc. duo's omen-
do's assim concehidas: (lê)

'VCrn a Mesa, são lidas, apoiados
re postas em discussAo, conjuncta-
monte cam 'o projecto, as sto-guintes:

Ernenda a. 19
lAo n. 8, art. I . °, § 1 ., (Score-

taria da (Faniara dos Deputados),
verba material, em vez do "Expe-di-
onto 6:000$000", driga-se 8:000$000.
Em vex do "Eventuate-s" etc.......
4:020$000, ponha-se 7:500$000.

Sala dos 'sessOes. 13 1die agosto
do 1925. - Euler Coelho.

Ernenda n. 20

Fica 0 Presid-ente do Estadro au-
ctoriz'ardo, desdo jã, a abrir o cre
dito do 5:226$03, Para pagamento
do, exoessa de despesa verificado no
n. 8, acrt. 1°, § 1. 1 , do let n. 785,
do 25 dc setembro die 1924.

Sala 'das sessOes 13 do agosto
do 1925. - Euler Coelho.

0 SR. EDELBERTO DE LEL-
LIS: - Sr. Presidente, envio a v
,exc. urea enienda concedendo o
auxilio do 2:0005000 arc Hospital
do S. Dcmingos do Prata. (Muito
bern).

Vein A Mesa, é lida e, estando
apolada Pe lla numero do assignotii-
ras, entra em discussAo, conjuncta-
monte cam 0 prajeote, a seguinte;

41-n

Osto ni	
V3OS 'flOSSOs llOspjtaes (Apofados)ene-	 A pri'mejra eirn.endo cVJCtDri)di-	 gcve'rn,o, logo que •se	 fldluir o-	 vo edifjcf,o, pra o grujfl

sta.	 eseolar dcidad,e dc Queluz a doar a SaraCasa o pr'edio ond,e fu nccicna am.
alnlente o grupo esColar da 

iesnuCidadeOn de coflVier:	
A segut. . . Os C011Cctcnda emenda deva para 3Ar,r,es o Etaj.0 contcs dc ris 

a 'aotul ubverça,
terão c's 'en1 o ,u,mentos dc tres mil do 2 CC'fitOS

	 'ada	 r, ferida Santa
réis (3$000) pr 'certi0 quo de-	

Mi sericordia eievandlei n 873 de 23
rem, re ogad.a fiesta porte o art, 'Casaj de

a veilba 36, do art. I ', do orça-
10 cIa	 .	 ,	

die setembro m'enfo 'do depes	 o.a, d mais 3 co
do 1924.

t'cs de réis,Sale 'das SOSSCS 13 de agosto	
N5 preciso justifj" estas dua5de 1925,	 Francsco Lessa.	

p

enlendas oem tAo pou o appellarPaulo M'onjcj	 Aa'j'r Cane-	 ra cs sen t j neefltos 'to philan-Duque	 aMesquita	
Odi- thrcpja da Ctputad,Ion Braga. - Celso Machaido	

porquan, a l'egit;.mfd'a
amaro du D

J des me-
Agenor Alve s	 Miguel Baptista	 das que ell "ropugn, j11 e fl rnn.El'pid	 Cannabraa	

.	
-

pons, quo, no actual momenta
tado pod'e 'p e	 IIrfejtoL'ote satisEmenda L /5	 o Es

Onde Cofly l ,er:	 fazer as aspi r'acoes cIa Santa Casadc Qi:eluz.Art... 0 iinosto dc dc,- çO°s	 LA d'oaçao do velho edfic
cen	 iointer- 	 dc asefidcntes a dos_ que ac tualrneflte funcciona 0denf05 ser egual ao i'mlposf.o 

do escolor será ate urn bcne'fa paratras,misses causa_mortis, 
j, f, C, oEsta'd'o que ficard assim, Iivretres por cente (3	 ficao, ex- q uesquer 'Onus decorrenes da m3

de

pressam .enfe 
regado o art. 9 da nutençao 'daquelle veiho rrL±o,lei n. 

851, 'dc 15 de .setembro, do ccmeco do 
r1923, e demajs disposjcOes em con	 no patrimonjo
uinas e qu a,ntegra)

do Hospital, ira S01ti'arjo,	
frer reforrnas radicacs ParaSala 'das se'ssf es 13 dc agosto lcçAo de novas enfermarj,asde' 1925.	 Franciso0, Les'sa A eev'acaa

subve	
para 5 contoSEurjco Dura	 Paulo Me'nicuccj	 artuol	 ncao dc 2 contos da da

Agenor Ca'nedo - Duque Mes- a Santa Casa do Qo'eluz 
to tarpquito.	 Odilc Braa -	 'perf.eitornto expl:ra1 t jus tM

ach ado - Agenor Alves. —Mi- porquc'nto oqueIle 'estab.nrni.guel 'Ba'ptista	 tern urn movimento b .astante gra--
e nAo ds6 0 do patrim, c.no neal0 SR. MIGUEL BAPTISTA: - renda s 0fic:vnte Para cestearTen,ho, a h,r nra. Sr. Pres:d.enfe, de 'despesas do m anufençao do

em
passars Tha ,5oS do v. exc. duos	 PO SOS doer.tos que Para alli affleenda,s quo ofereço ao projectt	 0 sr. Ferreira Pires: -
Santa Casedo orcamento, visaindo amparar a monte dep'cis dc passageen do pr'	 de	 Misericordia,	 do	 fessor Mozart por clii.

	

Queluz , 'urn dos estabel ecirnent,o,s 'die	 0 sr. Ali, stl	caridade que maiores e mais nele-	 uel Baptism: - Pe
que nAo 'preciso pedir a Camarov

aintes se'rvicc's tern prestao e que favor de-aproar estas dues em°rfllerece toda a 
Symp athia e profe .. das. A m-parand.oas, a Carn	 r

e agora da	 rn ara
cçAo do Est'o'd', morm,00f mn's fa rá do que cupnr Sem quo o niesmo estO, corno affir- 'dover, •pois 

1150 é favor ir 0 Es

	

moo o n'o'bre deputado Sr. Fran- 	 encentro d'c pobres, dand

	

cisco Le5a, niadando em cure e dc-	 assisfencia cIinoa, 	 auxit ond'Ove per isse rn'esm, derrarna	 a	 F. '	 '	 ' ,	 fl

aai das se5es 13 die agde 1925.	 F.ranc,	 LessaPaulo Me'nicteocj	 Agenor Cdo.	
Duque Mesquita -

Ion Braga. - Qelsj Machado
Agenor Alves. - Miguel Bapti

Emenda i. 14
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Emenda n. 21

Accrescent',e code convier:
Ptara o hospital da cidade d.e São

Dom ingc.s do Prata, 2:000$000.
Sala das sessOes, 13 de agosto

de 1925. - Edelberto de Lellis.
Euz.ebio dc Britto - Gomes Pe
reira. -._ Gonies Fr&re. - Ignacio
Barroso. -. Agenor Alves.

0 SR. ODILON BRACA•	 Sr.P rsidente, ha 'dias passei ds maos
V . cxc. um'a rep'reseiltacao din-

gida co Congresso Mineino p'.-,1 2
Federgçao Operaria de Juiz de Fó-
ra. N.essa representacaa	 aquella
sociedade solicitava ao Poder be-
gislativo do Estado, urn auxilio Pa_
fa a c•o'nstrucçao 'do sua séde so-
cial.

Ccnheced.or do' 10 13erariada da-
quc!!a formosa cidade, que tern si-
do, mui justamente, de.no .mjnada a
Manchester dc Minas, •dcvdo a in-
te'n.si'd'ade do sua vida ind.ustrja
mais do quo isso, tend.c corij os
seu's •cp'erarics !gacies que me sãomr ito grartas porque 'me recordam
os dias 'd escu j dadc.s 'cia Academia,
quIalflida tive ia thonra de presidir a
'tema das suas 'a'ssociaç5e de clas-
se, en, sr. iRres i dente, desejo trans.-
Furman em emeilda par.a quo seja
'imImediafarnente oonsiderado pela
Cainiara, o. pedido daquella i'mpor.--
tainte Co'rporacS'o

.areoe-me que acm b d'emasajdo
sclj'cjtar dicista Casa unia verba de
10 cantos qu'e auxili.c 'os operarios
dci Juiz de 'Fóra, na ccnstniiccão da
sde que planejam; paro'oe-.m'e U.
e tanthem fnncç do Estado	 a'np.a-
tar essas ifliciathras qua partem -
dos iaajs directos repres'entantes
das caniad'as populanes, 'daquelles r
que, pel'o se'u trabaiho, oon'oorrem
.obscu ramente, 'an un ym,a,men te, para
a grandeza e para a prOperidad0
dais nosisas industnjas (Apojados.

fl'uencha capital ma vida p
POT sso, 'parece-me que a Cl'
an.da'rá 'bern despachrdonaa
veimente o pedido qu., nest, n.
mento eu ihe faco 'ni flame d
moos amigos operanics de Juic
Fó Pa.

Eu mc sinto partfcu rncnte
sh j 1zad'o per tier sidj nit e!es es•
cc'lhicfo pam	 -.a trazer cc . .o do C
gresso M,f'neir a sua r . tcäo,
chi.o die ermoçã .o que o iifcnd' con
as palavrcs qu.e 'cstcu pPQnUnci
ando.

o sr. Ferreira Pirec: - F, ci -.
•clef.endcnido_a muito hr. (Apoia.
dos geraes).

o Sr. Odjion Braga: - Si ape-
ais d'ependesse d.c mini, sr. Presi-,die 

11 iS esse auxili'o tri sj 'd'o da-
dci , perque co'nheço os . itirment
do cperariadci daquerlia c'dade Ill-

neira, ordeiro e Labor: -. quo
Vi 'e S mercê de agitad' 	 perig
sos, qu'e, Serenament e v.rn cbteno
as soars iustas	 ccn.qua. tas P
mejo 'mais licitcis e rnr:s
men daveis.

E ag-ora, ante's die passa: as i11die 	 'exc. a eni 'enda, uSc mec
tarei de 'dnigir, cia trihiuna desr3
Casa, urna saudacS'o nruito fk-
ctucsa e cheia die saucici, iiqUell
digncs trabaihadores qu. lS, t'..
J uiz dc Fóra, no 'cbsctirr,ntisme
co an.cnymafa das fahr.as e de,
ifficinas, são as obr.e'jr s, iiu,nude'
ileus efficazes do, nossa	 aneZ

(Maifo bern; muifo bern!)
'em a Mesa, e l:da r'. estail

Roiada peim numoro die asgfl3t

'as, cairo em discussSo '; Jr.
rient.e 'COni 0 pncjecto,

Ernejida a,

Approva U

- .Migc.- Bptoci. - C
Pera.

O SR. ECZEBIO DE BRITTO:
- Sr. Pmesj cite, é micu in tuto
rntar a conrsicl:racam da casa

Um'erdls que mu'ilio alto con-
- cOO) o 1.ltciulersSe geral dci in..
recção e C. C saude dos nc&sos

.jicdadãcc.
A pr:meira ddlla's . refere a

ra subvenchj p tdjda aci Estadu
ia E&'ca Pu3fissicna1 Feminina

e Belle H 3i sun1e , niantda per
ii grcp0 1de pOJfci5SlyPci que nSo
ejiiido .sf rcos e mesmo sac'ri_

t0rn p:stadoi services rele-
ed'uc do mocas quo, ian

rrtue .&i 01115 condicOes modes_
'. laO pcd ii c'wrsar Jsiabeleci_

tk mais unerusos, como os
1iStifles nre. a Capital.

A Escoja Firo fi'si'oun'a1 Femiaiin.a.
em Igosto die 1919, toni
en -us cursos, cerca do

)O ai 0mm a . rnoças p oJyres em sua
40a qu h,je, graças 03$

611ydrtos all recebidos, oc'copaan
do rrspansctbilidade' em

attCO, escri'utcrics e 0a515 Corn-
1'CiO5. A Erc01a mati'tc'm cursos

: €flin	 ii carnal ,	pro Lssiio'null,
: , r c ia1, l	 dlactylagraphia ta_

':rrtphia	 .. fujo iso Llm coin-
hem rrcaruas, poaque ins!-

ca al% ,S suas rends.
cIte	 ails	 137

flJiIas qu 0 ptIg'am pequi.na men..
p: qc , ccm' já ds-

; quais 'tc!as sSo pcil:e's, tsam
: neria a 37 gratteilas. Son dos
; Pensarn qcc tiara ti.mos diretto

ga'r a ux::i:s quanclo sic trata
e muo me alegra

oflhcicer qu	 nao e ou'tr
dc

a a on-
°cao r Presidlentre d ) Es..irq0 teal , dedlcidu a p 5S'e as-

pr: 1:t:lar	 Ci rnha	 no
tem S i de b rill halnliemuitte lco-

.-va0 pet' sir. Scioretanlo di) In-

é muJo partainfo quo se
e inbsiljo re1afjvaui'1e,n,t0 In-

S Escc!la, quo tantos
tern PIestUdo e pod; can-

A, a prlat-
Seglfl i i cnwnda 5c irfene a

10 bob I:	 quu.°So de hcislpi-
A, ç

ro es , razSo par quo me mbst'en'ho
de j ustlfiuca'l_a	 le,n'cio.sa 'apnies.

Reserv0-in:, cIntretarito, 0 dineito,
S i precise for, 41o, defcindL'J_a maiS
fondue. (Muitri bern! Muito bern!)

VCm S Mesa, são lidas e estan-
do apoiadasr pelo numero do as-
sEgnaturas entram em discussão
conjuntamente corn o projecto a
seguintes:

Emenda n. 23

Emenda ao projecto n. 49.
Accrescente-se olide ecivier:
Subvcncao S Escola Profissional

Feminina do Bello Horizonte, dez
cantos de rCis (10:000$000).

Sala dos S0SOS, 13 de agoeto
Co d 1925. - Euzebuo dci britte.
Edelbert0 dci Leflis. - Miguel Ba-
ptista. - Paulo Menicucci. —Go-
m-s Pereira. - Argemui'o de Re-
zende Costa.

Ernenda n. 24

Art. 1.0 Fica o Pder Executivis
auctoruzado a despender ate a quan-
tia die mil contos d0 rS:s em auxi-
iEo aos hospitacs do cardade, accu-
amente em ciinstrucçdo.

At. 2. E sse auxiho serS conce-
ddo a dcis h(sptaes, Or coda uma
das zonas cm quo Sc divide 0 Es-
tado.

Art. 30 Esse auxili 0 não poderá
exceder em hypothese alguma, a
rnctade d0 orcamento do predio.

Art. 4•0 Quando a associação Se
dissolver ou rnesrno não c0neguir
por falta die ultitnar a cuts..
0trucção do predio, reverterS est
o patnimono do Estado.
Sala das sessOes, em 13 oe agos-

d 1925. -.- Euzebio de Britto. -
-Pedro Dutra. - Agenor Alves.
)uque Mosquitia. --- Gornes Irei-
e. - Qomes Pereira.

0 sr. Pinheir0 Chagas, pela
camrrnssSo do Orcamento, apresen-
ci o seguinte:

Requerirnento

A commissS 0 do Orçameate re-.
quer adiarnento da 2. 1 discussSm
do project0 a. 40 (Orcarnentu) Pter
48 hora.

'motto bern!)	 . 	 Accrescente.se on	 -Tomes feito poaco, sr. Presiden.	 IA:uxil1,3. Para	 cc... . I:te, n'este sentido. Em outrs pa'zes 	 ed' fceo de,stlnado a sfde daessas o rganizaicoes de classic	 federaca.o Openania die Joe Jrfortes e! rementcs que os poderes Pu- Ta, lO:QQO$QO
bliccs nSa desprezam, antes prmou- 	 Sala da's s essöes,, 13tam cultj var; e ,nros pa izes mais lio- de 1925. - Odjion Brani	 Ge
demos, ccrno a Australia, 'essas or- .tnOs Frefre. - Pedro Dritro.ganizacses de classe tern u rna in- Duqu:e de M i'quitu .	 Minus pra
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Sala das sesaSes, 13 de agosto
do 1925. — Pinheiro Chagas. —
João Henrique. - Ulyntho Mar-
ta;s.

,Lido a posto em discussão e scm
debate approvado, polo iquo e
adiada a 2. 1 discussão do projecto
fl. 49.

3. 1 discass(jo do project0 a. 50

Dispensada a leitu.ra a rc-queri-
mento do sr. Pinheiro Chagas, é
posto em 3. discuss50 0 pfojocto
a. 50, Wspondo sobre valorizaçao
do praco do café.

0 SR. DUQUE DE MESQUITt\.
Sr. Prasidente, representant0 que
soU, nesta Casa, de zona eminente-
rne:.te cafeera do E.taUu, juigo do
meu dever dizer algurnas palavros,
acerca d0 projecto n. 50, ora em
discussão, dispoodo isobre a prote-
cçSo S lavo ura d0 café.

Sabemos, Sr. Presidente, qua o
present0 pro,ect0 nasceu do uma
reuniao d(ya agricultores de Minas,
nOsta Capital, sob os auspicio do
exmo. sr . Prestdenfe do Estado
que, corn carinho, volta as suas vis-
tas Para 0 problerna do café e sa-
bernos quo todos os aglicultores
que compareceram S reuniSo foram
unanimes e accordes, pedindo qu
o dr. Mallo Vianna conreguse do
Coiigres.s 0 uma lei creand 0 urn no-
v0 imposto soore o café a que con-
stituisse fundo disponivej para. a
sua exclusva proieccao. Corres-
pcndend0 a esse appell0 dos fazen-
deiros e agricultores do Estad 3 foi
apresentado, nesta Casia, o project0
em debate, ao qua] vimos dando a
nOSSa aPP rOVacao corn 0 dcmonstra
cSo k:illudivel da nossa solidare-
dade a tao iinportante Casse de
trabaihadores mineiros. E' p01
isso mesmo quo, tend 0 em vsta
t5 0 somente OS altos interesses do
lavoura d0 Estado e 0 ,,cu desejo
revelado na a lludida reuniSo, ye-
nho eu pedir S illustj- 0 comniiss5o
de Finança.s da Camara qul per-
filha a proposic50 em andamento
deixe claro nesta assornhléa o mo-
tvo determinante da sn pressSo n

cu quand0 d iUrjo e um
Its pfeconizado, antLriorrnente i
entrevista aos Iornaes da Capitj
Republica pelo sr. POSidente
Vianna, e principalineLlte lenlOr4
p0105 Seflhlores agricultores e p
to-dos nos pont 0 Lie real sym
— quero me. refrir 5 dec1ar
conhecSda de quo O juros d0
pttal do insitituto I'rtector o c
en am distribuidos equitativa
entre as municipalidades caieira
d0 Estado.

Por sua vez, quero, tambein, hw
zer urn apipehlo a commissj0
(Jrcamento e, priicipa1mente,
relator do projrcto, espirito C

o aiern dist0 tarnhem é agrici
que de pert0 vae sciltir o eftein
da let quo varnai vctilr, que atT
urna das emendas quo reputo P
judicial aos interesses da claseL
restabe lecen.do, neste pontO, a
tra prinhitiva do projecto, cow
dentro em pouco farei yer.

Constitue, sr. Presidente, ahk
voura do café a niOSsS ptlflCl

fonto deproduccSO, e a riqi°
d 0 Brasil, d@ longa data, em ).
quasi tolalidade, assenta
cursos que ihe	 advern
cuitura.	 Corn effeito, o cafe e
nasso principal genoro de exP

caD, sent recei 0	eriar, P°
affirmar quo ties quintas -
dos recursos quo tern 	 no \.;
para fazer as nossas enC0m0.
as rosponabihidades da 1USS3

ta importacSo e a re,fleS&
bras que precisarnas faze
das de toda e qualquerP
vérn de industria agriC!
vém quasi exclusivamlnte U

tura d0 café. "Valorizar a Cate-
Zia o Sr. Serzedello Corre
1906, é inriquecer_rl0S, ,e
tar os noasos recursos, C Ifl

ar o bern estar do pai',
mais prompto de nos 1aCil1a
dos que traduzoni em r0fl:
Ouro para o nosso paiz P
do proparar-so solidarneiits
advento da moeda rnetall"
Cisco, pois, quo Os hornei'
olhem Para o assumpto
0 00ulJac5es t14 zonCS, ,em

stão nacro, l 411. 0 todus ote-
a egua1mute quo a todos pren-

visceralm ente nos grande
males e prejUiZOS qua possi a vii
car, isto to urna crise quit
raga a depreeiacão do café, atf e-
mt toda a FerleraçSo quo nvo1ve
aO 0s interesses do todos os Es-
o,, porque affectarS a todos us
gãOS dc nOaO urgaflismO ecc,uo-

nit, a todas as funcço da vida
ge nossa patria em ua integrida-

physica a moral. E sr. Presi-
eote, si a quustão do café é ama
caestão de vida ou do morte para
o Brasil, cabe aoEstado coma or-
gte de concontração dos interosses
C,iCtivos urn popel suppletivo quo
cuplamanta se justitica coma no-
Cissario S pruaperidade e desen-
nolvimento econom ico do p017.

o Estado uma simples liaLsti .
-tacao de pOilcia e de boa ordern,

la, effectivamente, uma machina
at prOgresso, n5o, so pode, sensata-
mrnte reduzil-0 entre nós, ao in-
'ar;avel paprl de demittir-se S)
fl1fleflte deantu do cada diffictilda-
° que appare 0 e quo joga corn

mais elevacios interesss da Na-
cao. Objectar-se ..S, naturalmente.
qde 0 paiz ja por si tao depaupera_
01, era suas f: ancas não resiste 0

t0So encargo da proteccSo do

DC facto, corn as obras do Nor-
deste, Revisia d0 Suprenio Trihu-
Ui e as emissO do papel rnoeeba

granel feitas ate eltão, mas suS-
das em boa hora pelo sr. Presi-
flt da Republica, a nossa situa-

i nancm	 tornou-se penosissioa
Pata 1:iteradamente sangrado
0 flO-, si não sucumbe,

rresic 0 t	 hade, eternarnente
Ver em Cnvilescença! Nesta si-

a0 o paiz alija de si a protec-
ta 	 pi1ocipal riqueza para
Otjos e estes, recorrem as suas
ViVas da classe dos que tra

layo0Th aquelle 5. quo produzern, S
grad ra — e esta recebe de born

POS 0 do encargo quo o Es-
Piesh0 transmitte. Foi issO, gr.
q	 Cflte, quo dictou a proj'icto

rr	 Casa cal a 11 mc

males que teal assoborbado o
lavradores dc café, 5r. Presidente,
é o de ter o fazende i ro de vender o
seu producto sem quo possa espe-
rar uma occasião prop icia, porquc
durante o anno e corn a coLheita
da safra elles So exgottam, sendo
forçados, logo que tenham a café,
a vendel-o por preco verdadeira-
mente, impcsto e isso resulta do
nSo termoS Lima 0 rgan'zac So com-
mercial capaz do defender as no -,

-sos threitos. Estamos, como dizia
o sr. Franco Lacerda, nas cotedi-
çOes em qua vuigarmente se diz
de enforcados em negccioS. A nos-
sa questão C de vendor, a preço
pouco impurta, visto quo as vendas
urgent ser reahizadas, porque a
isso somos forçados. 0 principo
do 0fferta e pracura se da, quando
as transaccOee so realizam re9 11

-1arrnente a nao quando as veadas
são feitas sob a preSsão da noces-
sidadie, omias sim quondo ha norma:-
i:daae nra prrces estes nSa estSo
sujeitos a oscillaçOes francas, pro-
vecadas peta especulacao.

E' contra isto quo precisarnoS
luctar, quo precisamos orga.tizar-
nos em defesa aiDs nossoS interes-
sos, da rioSsa fortuna. Ahi eStá o
projecto creando 0 instttuto do pro-
tecçao do café neste Estado, que
ele produza effeitos salutares e
não como tern acontecido, corn ou-
trcs passos no mesmo sentido. 0
projecto proteje o fazendeiro em
caso de superproduccSo e mesmo
contra a especulacSo, porque a la-
vi ado r .poderS esperar occasião
propria para vender o seu produ-
cto, desatfogado do seus ccrnpro-
misSos corn dinheiro quo consegui-
rS em emprestirno. Sent assistencia
finoaceira em parte alguma, sent
poder esperar pela exigencia do sa-
lario s6 ihe resta e trim restado urn
recuiso, yonder logo o genera ao
exportador, quo, tendo dinheiro, i!he
impöe 0 proço haixo. A superiori-
dade d0 expartador é dupla, par-
que de urn lade 01-1e tern deante do
Si a siituaçS 0 precaria do lavrador
e de outr0 a de que a mercadorla

	

SC lp(Sflth n	 flh1C2d) tnJn am



ptifica 0va
-oção. Quell a1i1 1:uOci	 1110-

• . muita consideracao.

:-, sr Presidente quo so pa-
-os progreWr impulsionando,

•.,ivolvendo,	 naultiplicando	 as
forças eCOf10111CaS, 'povoarT-

nosso sóo, augmentando a
cell de transpOrtes, incrernentando
i nossa lavoura, consohdtndo a

sa industria, 0 xplorando as nosi-
as minas, disSe o sr. Alcindo
Guanabara, e creio quo ha de ser a
mbra dessa handeira fecunda quo

as forcas viva5 do paiz 50 h5 0 do
Lrgregar e que, 1:hcrtos do pro-
r lceltc5 merarninte theoricos, hão
de marchar, certas do si, a:madas
a fé robusta quo abala as monta-
ahaa, Para o progleSso, para	 a

anCeza, Dana a prosperidade.
(Mud 0 born! ilIuif a bern!)

o SR. MARTINS PRATES:
Representante da 12.	 circurnscri-
Pcão eleitoral, CLI julgo do rneu de-

'
r lazer alguma 5 ponderacocs so-

0 meu vOti ao project0 era em
d:scusSo, encarando-o polo

O11Ia dos intorossesparticulares
Lquell lana piinci:palmente da
la,1 em quo risido, e, sr. Presi-

OS iflturi'sses geracs do Es-

V. exc, e toda a Ca-tiara
srs. Deputado 5 sabern, Sr. Pre-

a regi5 0 quo tenho a honra
- Cpr. entar, pela sua situacão
sraphica, afnstacia dos grande
ad Sell \uiIS de commUnica-

Jtace:s e rilildaS, vive, como quo
ega da crnmunhão mineira.

Coma en acha, naquella
OltCSa porJi do nordeste m-

- da vail1 do Mucury,
1flViznhanca. Ah:du ha pu'Jcn.
aque0 V1S5I)tao clara c tan

•	 tini da flOSSa5 coun ,
- i'tSi diit,. do Est-ado, defirlu

°' feita	 adrniravel exactidilo,
liC	 dauio1!a zona. Dis	 S.

:.:- fla mensagoni quo acaba de
an Con	 sse, Oo tratar dos

-	 as de roi;lm, priblorna ma-
do n"ni desenvolvimonto

- lQ e 111 ocCtipitção coi5tafl-

t' e afflictiva d0 seu gande espiri-
to de patriota:

"Não vejo na actualidad-e proble-
ma do solucbo mais urgente, neni
ma: importante Para a desenvOlvi-
mento economico do Estado do qua
o das estradas do rodagern, as
c1 uaeS attrthuo tambern a funccão
politico do integrar na cornmunhão
mineira regiOes vastas, prosperaS
e que, devido a onormes distancias
quo as Separarn dos outros centros
do Estado, vivern a parte, sem SO
identificarem completamente corn

"A região norte-mineira C a mes-
nos favorecida em materia de vias
de cornmuntcacão, podendUSe di-
rer clue so possUe ate agora as ye-
lhos caminh os de tropas, pelos
quaes Os proprios carro d0 bois,
tardos e antiquados, transitam coin
difficuldadoS". E, referindo-se as
estradas projectadas de Montes
Clams a Salinas e Fortaleza, do
Diamantina-Tl1eOphlo Ottoni e a do
Mathias Cardoso a Espinosa, ac-
cresicenta S. cxc.: "Não preciso
encarecer a importancia desSas es-
tradas siob us dais aspectos a quo
já me referi__ocOnomico e politico.
As duas prirneimas vão facilitar
giand-emente as cornmunicacOes de
urn-a vasta zona corn esta Capital
e Os outros centros mans adeanta-
dos do Estado, aos quaes Os habi-
tantes de urna parte daquella re-
g;ã0 sO consoguem chegar depoiS
de Jonguissirna travessia, par cami-
nhos asperos e penigosus, e outCos
após urn trajeeto despendioso por
torn de nosso Estado, utilizando-se
(W do viagem rnaritirna, corn 0 os
quo hahitarn Theoplulo Ottorzi e
tllUll!CtpiO S viZiflhOS."

Nestas palavra 5 do tat) Umaicla
claroza so des-enha, em traços bern
ntndos, a s'ituacao daqucila zoo-i e
dellas se podern infer-ir e cal-cular
Os onus e as difficuldades que pe-
sam sobre a sua producc5o e corn
que lucta o seu Povo para vencer
as 0hices que o destino o a nature-
Z oupoem an SCu trahalho e ar
seu dosenvolvirnento. Como o d-
tudo inais. born differente do
outras zonas productoras do

1 Q
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o projecto, senhores deputados,	 qu	 fl1p:
corrige a situacS0 porque 0 institU-	 noss0 café é J7iLlhor Acho
to soccorrerá o laviador LIa p0110-	 esta argurmentaçao.
na em que se achar, e, por Stia vez,	 0 encarecirnento do nosso pr.
consegwnd0 elle o dinheiro quo ne-	 cto, por demais, podera trazer-.
cessita poderá o cafe in sendo vn-	 resultados damnosos, Ni S adido paulatinamente, na medda tras naçOes 'do mund 0 Cont.
quo é desejado, equi1ibrando, as- 	 a pl'antar o café e entrarão
sLrn, a balanca entre a offerta e 	 cos annos, no merca do, fazel. -
a procura. E' bern do ver, sr.Presi- concorrencia.
dente, que o projeclo é medida de 	 Assim, basta quo o institut, ".
previdencia corn 0 urn ,ampar0 a0	 teja o producto, de modo
café, em urn futuro, que sedese:lha	 café n5 0 caia d0 urn preco
não mui rernoto. Os agricultoros lucr 0 seja compensador. E é
de Minas vém que o preco actual e que OS fazendeiros querem.
fcticio e elles bern dizem o tempo	

Finalrnente, o r. presidente k-d0 café a 22$000, quando em toni- 1 Vianna em entrevista 
a0 "C,pensaçS 0 a enxada custava 4$000,	 reio da Manhã" deolarou que osji

0 ti'abaihador rural ganhava do	
ros do dinheiro resultante do n'

toucinho nao chegava a 30$000 por
2$000 a 4$000 por dia e quando	 imposto seriam dthstribuidcs en"

as municipa1dades de onde Parroba!	 viessern as arrecadacOe 5 e fla
NaqueUe tempo o extrangeiro niSo dos agricultores, cesta

.nos pagav por uma sacca do cafe pital, ficou este ponto assent-
tres Ubras que meihor cornpensav.i no entretauto, o projecto stiencta
quo a s 5 librasactuaes! Esta situa-	 rt'speto. Desejava que os seuS a-
çSo deve:m.oI-a a precaridade	 do ctores so prtunciassem no senn
nosso Cambio quo cahiu a 4, justa- do expFicar a ornissão da proV1
mente, %:o ala em quo a sr. Cinci- 	 cia no projecto. Por outro lade. .
nato Braga annunciava, em Lam- Presidente, a projicto estabe't3
pos, quo elle havia atting;do o m-	 maxim 0 do juro quo iavr1d0r P1
do do valle e quo ja se ensaiavarn garia ao instituto o a cornnusa0
os primeiros passos na subda do	 Orcarn.ento fel-0 substituir P r I .
encosta. Pois o cambto fcou, Sr.	 ri. modico. Era preferivel a for
Presidente, mao grado as affirrna- ]a do projecto. Actua1n1eLtt.
cöes daquelle financista, mesm 0 no exemplo, rnesrno a 20 % aD me"'
fiir:do do vo ile e Para quo cUe gal-	 lrvrador nbO encontra diiili°
gaSse Os primeiros passos em din— der-se-b considerar este JUr° in ,
ccão ao cimo do monte foi preciso co. A& depois pcderà torn5r-
quo o sr. Cincinato deixasse a Di- jc,go, o institut 0 poderia resoY!,
rectoria do Banco do Brash!	 -	 emprestar bqueIIe quo melho

Felizmente, a riossa politiCa f- 	 pngasse. Como	 trata de Orr -
nanceira tornou novo rurno e vac to sen 0 do projectO e como
produz'indo Os seus effeitos e	 certo de quo o propFio relj
carnbio já está a 6,3164. Mas, r. be quo a nao fixação do fl

Presidente, é preciso quo Os nosso- CUe dgnamente pertenCe '
liomens publicos toniem cuidado appello a co-nmiss5o part (]
corn a nossa principal riqueza. A tire a su 0 emenda. Faco e uevalorizaçSo do café é necessania pello, Sr. Prosidente, pON
mas é perigosa, pOrque 0 p'eco d0 ciasse dos lavradores tern S-U
noss0 producto rnuito alto, trazer- 'demais ludibriada 10

	nos-á, fatalmente, a •concorrencia. 	 café! Não é preciSo recordar
Ainda, agora, aoabo 'do Icr urn tole- que foi 0 Converiio de i
grmma, que sO em Cuba foram sobre ella peso ate lioJe 0

plaritados 200 milhOes de pés do dos tres francos. So eSt
c fe Quando o all (a urn-i	 1s11	 h-r-ti -i
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0 aspect 'da producç 0 daquella
zona. On e rada corn fretes elevadis_
mos da Costa do burro, da	 L	 cia,estrada	 nnte a sua 1avour. Bern 

e

duecrL
d	 mfore0 C da navegacao	 aritima,	 lirohende sr. Prescjunte que, .é bern viaivel a grande desegua1d:.. 	 tendendo a essa situaçao, na ac..de Clue a distanca e os outros fa- alidade e ainda par muitos an
ctores Conhecidos creararn para adz- an te, a protoccão que o proj'essa pro'duccao, sendo fad .l do cal- Visa do em presflmos drects acular a differenca que existe, a 	 lavradores on pr aductores r.ãenorme differonça, ertre os fretes	 detá beriefjcjar a lavoura cafeque oneram Os productos transpo_ daquella região.
tados das mais afastaijas reglOes 	 E :em é born pensar nasrvidas Per qualquei' das estradas dade d torerns 

p roductores th-
possib-

de fcrr0 Central do Brasil ,
 Lecinol quella zona necessidade do recorrdma, Oéste d0

 Minas e Réde Sul- ao auxilio de qua tl'ata a letra c. §Mineira e as quo procedom da re- 1.0 d 0 projecto , Fixado o preçgiã0 do valle do Mucury e suas cir- minima, quo 
hO podera exceCvmvizinhancas	 der 

aim portancia correspondonte a
Accresce, Sr. Presidente quo, co- 3$CGO. aura nor 10 kilo de caténio V. exc. e tada a Camara dos typo 7. Rio, não haverá alli possi-Srs. Deputado 5 sabem não so a hilidade de cornpensiacão razoavL

cultura, con, o comrnei-cj 0 do café desde ouo continuem a vigorar a
daquella regiâo, ainda não so liber- tarifas e as impostos actuaes, qu

	

tararn dos processes primitivos 	 não darbo margem nara tal com-

	

P "Ics motivos qie já apertei, a 'a-	 pensaçbo. Mas. sr. Presidente, en

	

MOM é atrazada e Os lavradores 	 laco ei'SaS nhservacOes do 0cStO 'J
corn rarissimas excepcOes 'So se vis ta isolad 0 eos interesses da
aventurarn aos nego'cios directDS giao quo represento, quo são &corn Os gran des rnercados, e leto, pequeno apreco, comparados COTh S	pela razS0 rnuito simples, do quo a	 g randes interessos geracs do Esma-grancio nialoria dos lavradores é do.

	

Constituida d0 hornons rudes, po-	 Asjti a reuniSo de 1avrado5
suindo pequenas culturas, Sendo. realizada em Palacia e que

	

Parr salientar que nSo ha naquella 	 Presdenfe d 0 Estado, cOnsoafl

	

regiS 0 ou s50 rarissimoc as gran-	 S,2LIS s entirnentos domocraticO s

	

fazci'deiros nrovind 0 quasi to-	 orientad0 POlo ponsamento sUOen	da a producç50 dos q uo nos 15 cha	 de agir de accordo corn SOUS COW.
mamas "as groteiros" que, grande r'ados, houve 

1por bern convcCsr P

	

parto, são ainda occupans d. 0 ter-	 Ia •ccnsultar préviarneTIt a opn.aOra devojutas Poss0
 affirmar corn dos interessados em assUmpt°

absoluta seguraca, que as 120.CCO tamanha relevancia. Vi a manif	saccas de café, a 
"C'

tant0 aceq-	 taçSo expressa corn eloquente f'!dc a nroduccSo rnSdfa de Tho_ maza do que Mioa 5 precisa orgaphil 0 Ottoni	 M 1 111i'ci p i(K vizinhos	 zar o sou piano o defosa da a

	

são negociadas naquella cidade c	 principal riqueza nara cooperar

	

vendias a cinc0 ou seis 1Icaocianfs	 a Estado de S . Paulo no valcxpoItadoces Clue monopolizam
s	 cSo do café.commorcia,	

Voto, Par is.so, vela app vac

	

Poe tudo isto e dada essa situa- 	 do orojecto, faze'mdo essa5
rc

çSo excepcicnal eu 000So que a raçes cam o 0bjectivo d 
ZoflO

e ficar
piano do nrotecçao e defesa da pro- conhecida a situaçS

0 daduccSo do café con sub s tandiado no represent0 e afirn de quo na

	

Projecto, q uo reconhece 5cr de	 ln1entacS 0 qua terS do fazer d3

	

grande vantagem Para a valoriza_	 101, o governo, na suit sahedo aa, c m 
consequencia, Para as in- tenda, tanto quanta possiveL a

terosses geraes do Estado, contém sa situacSo	 aP1	medidas quo so difficilrnente on cm	
, amparand

grande a pO rtcrtosa regiao cC

o sr. Duque de Mesquifa: - V.
xc, estS oganado Eu notei uma
un;ssao no projecto. 0 presidento
Vll10 Vianna declaIOU, no Rio, que
)s juros arrecad0s revert2riafl
is municipalidades.
o sr. Pinhciro Chagas: - V.

cxc. chamOu, portanto, a attencão
da Cam.'ro para 0 art. 50,
o sr- Duque do Mesquita: - Pa-

ra uma lacuna do projecto.
o Sr. Pinheiro Chagas... que

dis.poOe, taxativarn'eflte que "os lu-
cros das operacOes a que so refere
esta lei, serSo incorporados ao fun-
do de defesa do café,'\deduZidas as
despesas do custelo do servico e re-
muroracão do pessoal ."

Chamou a attencbo Para es se or-
tigo, e chamou porque? Porque s.
exc. entendo quo esse artigo naG
devia ter sido concebido nos ter-
mos em que a foi C sm do accordo
corn 0s terrilOs da entrevista do pre-
sidente Mello Viann.

o sr. Duque de Mesquita: - Na
reuniSo quo so realizou em Pala-
cio ficou assentado quo as juros
teverteriam as municipal i dades . 0
nobre deputado, Sr. Aristides Co

-imbra, a ella esteve presente e póde
corrohorar , quo affirmo.

o sr. Pinheiro Chagas: - NSo
con testo.

o so. Laura de Almeida: - Na
reuniao nSa so discutlu isso; e do-
pois a proecto é do Camara.

o sr. Pinheiro ('ha'el... quo 0
or Presidente do Estado tenha da-
do essa entrevista a que allude r
iI'ustre collega; nhl) centsto qu
no reunãO. em Palacio, iSSO tiveir

ficado discutido. 0 que eu quero
é dat an meu nobre collega as cx-
plicacOes quo naturrirnor te dana
o auctor do projecto, Si presente es-
livesse.

o sr. Duque do Mosquito :—Per-
fetamento.

o Sr. Pinheiro Chagas: - 0 quo
:stamos elahorando b urn piano do
efesa do café e nãO urn piano do

'rlc rizacSo. aorque a preco actual
Past ate rernunerador; istD é in-

iegovel. Estamo a tratando d urn
projecto de defesa...

a
cenhianc a n_' -	 1mpar i

(Naito bern! Alaito bern!)

o SR. PEDR O DUTRA: (nSO
iyeU 0 sen disculSo)
Vim síi lidas e estando

paiadas pelo nUmerO die asSigflat'l-
, entrarn em discusSão conjufl
nente corn o projecto, as s-C-

tntes:
Erneida n. I

1e proecto n. 50.
Supprima-se a art. 6.0.

Sala das sesss, 13 do agosto
ic 1925. - Ped 1 Dutra. - Mar-
'7s Prates. - Duque do Masqui-

Gaaes Frre. - Celso 1W
-9ado.

Ernci1Ja n. 2

.1odifque-se	 a. 4 do art. 70
ppnirnindo-se palavras "levin-

Jo despesas a conta do fundo a
1eseretere o art. 2.°"
Sala das sPSi. (OS, 13 de agusto
1925. -. Pcjro Dutrl. - Mar-

Prates .—1 'que de Mesqutta.
Gornes Freiro. - Celsq Ma--

Indo.

o S1, PINHEIRO CHAGAS: -
P esidento, doiA porOs do Pr

o
-

-Q ,) flierecerarn a oittencSo dos
dOil digno5 rcpresentaotos de uma
Zna, pode_se dzer, genUlnamente

? Priflleiro arador, a illustrado
resident 0 em Carari'gOla,

	

fl0fl1	 venia pars declinar,
No ue Ce Masquita, appellan-

Para Os auctres do pro•jeçto ex-
() SCu appello tainbem S

Cnlssao de ()rcamento.
az-rn,0 t dana tao somonto a
ida do nodre apresenCarite do

ulecto, 0 sr . doputado Enéas Ca-
a. Estou cert0 do que S. CXC.

1Vesse Presente, acudira ao ap-
a e Vi lla responder as objecçoes

4vantadas em torno do assumpto,
cO rdo Corn as ponderacOe S qite

deputado res!dentr em

	

P	 hamou a attoncSo da
art. 5.° do proecto.
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ra que l:oi cell: nt, uma
odificacão 1T0 piuco do café, ci quo

ará como resultado o augmento
do tempo neCessario para que Os
cern mil contos sejam conseguidos.
Logo, C muilo natural que emquan-
to flO so 1Cm os cern mil contoS
papel on Os 20 mil contos euro, to -
&s os lucros dessa oparacão -
porque no tim do I .° anno o insti-
Oto pode cornilcar a operar, jd ten-
d0 uma reCeit O de 18 a 20 mil cCo
os - sejam levados au fundci da
defesa. Durante Os 4 annos, não C
logco nern radonal qua esses lu-
cros sejam cfesviados Para outro
urn quatquer; ci durante esSe tem-
po, a pratica virá, naturairnente,
conselhar 00 legislador e aos pro-

uUctOres do café quaes as medidas
que deverão tomar corn relacho aus
licros das operacOes, depois que
for attingindo o funds a qite se iC-
fere o projecto IS So C muito im-
portante , porque o primeiro orador,
n nobre deputado, Sr. Duque de
Mesquita, a quem repondo, formu-
lou a objeccão, aiim de que as flo g

-sS PrevisOes so despertassem...
P or. Diaquc de Mesquita:—Per-

fe l tarnente; foi isse o me-ii intuito.
o s. Pinheiro Chagas... " Cuba

Planta agora 200200 miihOcs de ca-
leeiros", disse s. exc.

Ora, e urn facto natural, urn
uen0 econornico observado uni-

rSalmente a alta do preco fo-
ta a producção. Os paizes cx-

angeiros productoros do cafC, hho
0r certo.

1	 Possivel, portantO, uma criSe
nra, entre nós, tanto mais ag-

ravada quanto no Estado dc Mi-
a lavoura d 0 café não tern a

:ihllidad quo tern no Estado de
a[a0l0 Ent Minas, em certas

no decimo quinto 0U no de
StXt0 anno, o cafesal de.sapparc 

e 0 trreno clue ocCtapa SC
"ansforma numa invernada.

do	 Pedro Do/re: - 0 preco
 Cafe sempre foi de uma libra

A valorizacho C toda

O sr. Mar/ins Prajes:—De ma:-	 0,)/.. P,i/Ljro CIter a valorizaçao.	 cpal obj'ectivo	 r uo sr. Pinheiro Chagas. . . porque	 nas o que é flOcessari0 fOZer pa
é possivel que uma safra mai 5 ou	 Consegwr esse principal object:y
flienuS vultosa occaslone, can dada 	 Normalizar a expotaçao E' cr:
nornento, si n5 0 houver reguiarida_	 cousa logica. V. cxc esta L.
do na sahida do café do Estad,	 :to tenipe s tade em cop0 d'a
accumulo do producto no mercado 	 0 Sr. Martins Pro/Cs: -
':Xoortodor, ci que fav'o:eccã as mi .	t,u fazcod0 tempesta6e nanhuni'
bras baixistas a inuluirem no mer- 	 0 Sr. Pinheii0 Chagas: —
cado, Para a baixa do mesmo pro- 	 ponto de v5ta, thin 0 a dizer,ducto.	 Seguinte: o principal ton do p.

o sr. Martins Pia/es:	 Esse	 oto nao é valorizar 0 café;
1150 é o principal objectivo do pro-	 fendel-o.
jecto.	

Quaes as condicOes que o proj-o Sr. Pinheiro Chagas: — E' es-	 cto astabelece para essa defes.a?
Se o ponto principal.	 São as con stantes do arts . 4.

o sr. Mar/ms Plates: — Poisso	 70•	
lJma dellas é justamente

garantir a v. exc. que ate o Sr	 govcrno entrar em aiccordo corn a
Secretari 0 •das Finai:ças foi contra	 estradas Para que a p:oducca
Ole na reunião. escoe normaimeiote, rem atropn.

o sr. Pinheiro Chagas: — Con- evitandose, portanto, grande CCu.

r
t	 2	 mul0 no mercado exportador.
a rguIarizacao V. exc. está di-	 0 nobre deputado residente

o sr . Marti* Pro/es: — Contra	 Carangola fez referenci:j a Utfl P.

zendo qua o principal6 a regulari- 	 Irevista COnCedidpc s. exc.
zacao. Presidente

que foi discutido; mas, nOs es ao Sr. Ptnheiro Chagas:—O Iifl	
elahorando urn projecto de l --

0 
e regular a offerta.	

defesa do café; ia0 nos C pesSVo Sr. Martins Prates: — Ali!
beni.	 adoptar de momento typos rig:dCs

	

-	 no phrase de urn hanquciro que -o Sr. Pinheiro Chagas: - Nao ka ouvi, que poderia vir Crear -s- pode regular a offerta, deixandb 	
C111dades at exito do piano.a sahida facultativa. A colheta do Por outro lade, antas de 4 °°°'

Mitias esta orcada em cerca de 4
oihor das hypotheses, Si tU 'rnilhoes de saccas. .n Sao Paulo no m

a coiheita e, talvez, do 12 milhoes.	 correr norrnalrnente	 o precO e

S	 conservar o rnesmo que o actuaupponha_se que, dade o preço re-	
antes desse tempo lao COfl'Smunerador do agora todos as Ia-	 remos attiugir os 100 n13 coll-

aesse
vradores mineiros, si as astradas	

quo visa o projecto.
mercado 3 mii

ni vasao, rnandassem Para o	
Para que isso acontaca cm

lioes em 3 on 4 me- nos; Para chegarmos aos cernzes; i.Sso nao seria surpresa purque 	 contos, C nocessarie urn Op t"'a colheita do cafe in icia_se em maio	
condemnavel, fóra de tudas as nC em fins de juiho esta liquidada;	
de previsao istUfr C, safra 5(1111

os engenhos, em toda a parte, en,	
abunclante, praço tanthern sefl%.tram a funccionar, nas operaçoes dc 	 em alta. Levaremos, na melhorulimpa, dest arte em setembro OttOtT-

tubro	 hypotheses, como disse, 4 afl°°

	

o mercado estaria abarrota	 todos Os lucros verificados die-do. Qual serla a consequer:ic ia 0-	
c'sse tempo não poderiam rntat disso? A baixa.	
a municipaljdadea n .em slqu1i

' Como Se pode regular limo offer-	 am outr0 aestino q ue flho 0
ta Scm que se normalize 0 CSCOU	 Inco:porarem ao propri full
mento da producçao?	 defesa, aiim de que ma dep

0 sr. Martins Prates: — LMas	 se chegue aos cern mu e
IlAQ C CSSe o principal objectivo, 	 to qualquer anorrnalicl:i 	 u:

o sr. Pinheiro Chagas: (ao sr.
Pedro Dutra:) — Quem consOme o
nosSo cafC, quem concorre Para a

no 5sa riqueZa, neSsa parte, não SO-
mos sO nós. Si o café fose produ-
zido somente Para o consumo in-
terno, era urn producto quasi :ioo-
coo Para as rendas do Uniáo e Go
Estado), Para a forrnacão da nossa
rqUeZa emf im - 0 sou consume C

felto nO extrange irO o seu preco
C dado pelo extrangeirO, e 0 C Ciii

ouro.
o sr. Pedro Dutia: — E' dado

por libra.
0 .sr. Pinheiro Chagas: — Si

Cuba augmenta o numero de seuS
cafeeirOs e 0 anesmo fazeni os u-
mais paizes productoreS do café,
evidente quo haverá excesso de pro-
ducçho, resultando offerta major
q ue prOCura, e portanto, ba;xa.
Creio qua asto COe m logico (conta-.
eruando).

E' sahicio que no Estado de Mi-
nas Os cafeei 05 no tern existenCia
tã0 long-a como em São Paulo, SI.
Presidente. No decirno quinto ou
no decimO sexto annO, cues são
abandonadorn.

0 sr. F. Lessa: - No sI, nao.
0 sr. Pinheiro Chagas: - No

Sul, a durabilidade C maior, mas
ioão C eterna.

o 5r. F. Lessa: - Nona no Eta-
do de São Paulo é eterna. Nern nOs
sotro S eternoS.

o sr. Pinheiro Chagas : - Não
defendernOs a produccão do Sac;
defendemos a produccão do Est3
do.

Mas, como dizia, ac cabo dc Wit
certo tempo, a lavoura de café _6
ahandonada e. os terrenos São
transfornladoS em pastagenS. 0
proprio fazci:deiro tie café, quo toni
prospera a sua lavoura, si não quer
veoidel-a C si deseja fazer do sua pro-
priedade urn patrimonio do lamilia,
sabe perfeitarnente quo, mais dia
menos dia, a sua fazenda Sc traits-
formará numa invernada.

O nobre deputado residen:e em
Cataguazes sustenta esta these -
'quo o boi expulsa o homern". Urna

Os cafezaes abandonados C
formados em pastagens, o bot
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- E-	 . H -	 ), 0 PI(-
to a quo	 :ui icR! C-u LL0 lavou-
0 impusto, os lavradores accei-

:.. m; o Estado nenhuma nocissi-
aide tinha uoIle. Digo mais: o Es-
do, em face do desenvolvimentO
ciuomico de Minas, não carece do
niposto do café para o custcio do
eas despesas ordinariaS; basta
crsiderar quo o saldo do exerciClO
de 1924 foi do 34 mil e tantOs Con-

que o café produziu do im-
sto 35 mi o tantos contos.
0 interesse do goveiro e dos pro-

Juctores é lue a fundo seja attin-
zido o imals depressa posusivel; de-

is desse fundo completadO, o in-
!ereSSe é dos lavradores. Comple-
tad0 cue, ao governo será indiffe
rente quo as lucros sejarn incorpo-
rados, ou applicados ca construccão
e estradas do rodagem, ou entre-
gues as municipalidades, porque
tud0 isso importa em progresSO Pa-
ra i Estado.

Uma vez completado o fundo, 0
govern 0 lard, do accordo corn Os
agricultores

o sr. Pedro Do/rn: - Fará, nAO.
0 ar. Pir.heir0 Chagas: - Per-

dao; não d'scuto do ma fé; presu-
10 quo o governo fará a applica-
cao dos lucius, do accordo corn os
lavradores, na occasião em que.

o sr . Odd on Braga: - 0 govo, r-
.1 0 actual fará, temos a certeza di

Sr Pinhcir0 Chagas: - Con-
otto, Portanto, pela fórma segullite:
Odeputado quo apresentou o pro-
Judo, teve isso em consideracSO, 0
-presente vile estiveSSe, seriam 0S-
tasb as razids quo dIe darn ao no-

Collega , or. Duque do Mosquita.
Co00 relaodo A9 ohieccieS levan-
as pci 0 i lustre deputado re!"-

a te	 utaguazes, respondeuido
cxc. , dirci quo 	o prolecto visa

endr a prodoccdo, e o governo
dando ii i'mposto em

ler u a0t	 as banqueiros, não ira
r a PP porque está claro que

Ilialldo 0 fundo attingir a quant'adet Fflhinada, suspende-se a arreCa-
tao

Pedro Dutra: .- E a ga-
la d 0 buuiqueiro (JUo empresta?

ira alH expulsar o hornen e Minas Si nc!'fentura ha no Estdo de Mi.Geraes so transformai.á num Es- nas, na Uniäo, ou em quaiquor OUtrtado 'cxclusivamente pastoril, quan - Estad0 uma deliberaçä 0 qualqurdo o ideal dos proprios fazndeiros que mentiu aos flios da lei, 
Yccaias0do cafC, é tambem experar outras bre	 respectiva administraca0 to.lavouras.	

d0 o nosso rigor de constira, majConlpletadlo 0 fundo a quo Sess0 nã0 é mottvo Para i nquinarm 5refer-,projecto, as fazonde j ros vi..	 mesm0 defeiro Os Iionle:S quaro aplosentar ao governo as suas v ão dirigir o Jstado,	 ill c paizrecessidades e poder5 0 preferjr en- amanhã.t5 0 quo esse saldo, quo esse lucro 	 Cofltjnuando sr. Presidente, at-eja Para protegee- outras produ-. f
i rma quo.ccöes do Estado e ito corno me-	 A sobro Sr. Pedro Du/ra: -	 e-dida de propria defosa, pois Os ter- taxa e o impost0 territr;al foramrenos abandonados pela morte dos i flcjrporados a orcarnento d0 Es-caf-eeiros, serão aprovejdos para tado.

Gutroi ramos de cultura, seja a do	 0 sr. Pinfzejro Chagas... C mut-cereaes, seja a d.0 algodao OU ou- to rnais natural, mais logica, matstla qualque,r.	
sabia a dispos So do projecto,

	

ic	 .muito natural, portanto, quo niandando que	 l
E'	

ucro vá e incor-0 
lucro das operacOes, urna vez porando ao fundo da thfesa docompletad0

 o fundo, seja destinado café. Exemplifico: no primeiro a5-ao foment0 da producçSo.	
no, digamos, a arrecadacao C deo sr Pedro Dutra• Corn o lnl-poto do café?	 20 mu contos; no 2.° anno já eSSOS
20 mu contos podem ir em auxiliGo sr. Pfnhei Chagas: - 

La-. oos lavradores em fOi'ma de em-rnento V. exc. n5 0 ter me compre-hendido; lame	 prestinios, mediante 0 deposito dont0
 v. exc. contjnuar café e nc,9 termos corsignados !°a não 

me compreheni. No aca- prcecto Rendem esse 5 20 mil con-b	 con-ba de dizer que será do a ccordo	 tos, digamos, mil contos, a jOCO MOom as productore de café? Não dico de 5 0 1 0 Esses mil contos SC uiuacabo de dizer quo o fazendejr 0 do Corporama as 20 mil e fazm 21 m
café hoje, daqui a 10 annos, nao No 2.° antoo, a mosma cousa, cOSti
terá mais cafezaea em produccão nuand 0 a incorporaça0 ate clue eo hade ser boiadejr 0 ou criador?	attinja a quantia do cern mu COStOS
Nho disse que o fornento da pradu.. papel, on 20 mil contos ourO.
ccho so faria corn as lucros verifi-	 Emquantocados?	 isso, as lavradores te

tao tempo sufficiente para penSa1o Sr. Pedro Dutra:	 Nho C de accordo corn as ensinamentoS daPOsStvel quo dentro do 10 ou 15 Sn-. pratica, no destino que deverat) terflos it Javoura de café desappai-oca 	 as lucrcs, quando a instutuicaO e s-0 sr. Pinheiro Chagas: -Na0	 tver corn o fundo inteirarnente C .a lavoura cuitidade, quodesappar.. 	 quistado.	 -ce. Sap as cafezaes veihos. E' rnui-	 0 sr. Odiloit Braga: -to mats natural quo, provcnd 0 o rSo, então, OS lavradores quo Iraaso,	 project0 sulencie sobre isso.	 resolver sobre esse destino.Os lucros do 5, 6, 7 ou 8 annos svào ter urn fim o 0 sr. Duque de Mesquita: -: serem incorpera meat0 é quo as lavradoro, sojam a
dos ao fundo afim do completarei-n tendidos quand 0 pedern pzj j , a pagaas 100 mil contos papel OU OS 20 o impos-to, rnas não o sej am quSfl°Mil cantos ouro.	

pedem que esse mesrn0 iuiipoSto 10 Sr. Pedro Dutra :__.Nunca de- vcrta as mun jcipalidadesverSo ser iuicjujdos na receita ordj- 	 0r. Pinhcfr0 Chagas: - ranoria d0 Estado.	
5i pediram nias elles co ti coru a0 Sr. Prnhej,j Chagas . -- t 50	 rani. Elle5 podei-o, uuniu VOZargumt0 de ma f6, foe 0 urn	 a-	 (i!HtTd	 1 fuid	 '- n	 H 011 -rtntl1-	 r	 •---

o sr. Pinhciro Chagas: - Qual-
quer hornem, pr mais rudumentar
quo seja, indo executar esta let, ha
ao estabelecer no coritracto de em-
prestimo uma clausula em virtud&
da qual poderá o governo deixar de
arrecadar o irnposto, na hipotheSe
prevista pela mee-ma lei.

Na0 é do se acreditar quo o go-
verno vd truncar a lei, desprezafldO
a parte quo precisamente imports
no eu exito, na sua vida, quo é flão

garrcutear a produccãO.
(; sr. Pedro Datra: - 0 p °i°-

cto declara que o iniposto ftca.rá
coma garantia do emprestumO.

r. Pirhiuro Chagu': - Näo
e:tcIi djz-fldo que não doclara.

o sr. Pedro Dufra: - Sendo a-
sim, Si 50 suspender o jmpostO, qual
sorá a garantia do emprestirno?

0 sr. Pinheiro Chagas: - V
exc. natO me ouviU. Eu disse o Se-
guinte: 0 governo, ao contractar o
empreStimo, não ira desobedecer a
lei, quo manda qua' se suspenda o
imposto, desde que o café Se man-
terha cotado a-baixo do 10 centa-
vos..

Será essa uma das clausulas do
contracto. Si eu, que sou goVet
no, quo nunca estive enresphera no-
nhuma da alta adminiStracão, fosse
chamado a elaborar eSSe contracto,
diria ao banqueiro: "nós estamos
nesta situacão: si o café se manti-
vet cotado abaixo de 10 cetutavos,
em Nova York, somas forçados a
susper'ider a cobranca do imposto.
E o banqueiro Cu acceitaria essa
restriccão - de set suspensa a Co .

-branca do imposto quando o café
estivesse nesse preco, ou exigiria
nova garantia, ou não lana o em-
prestumO.

Supponhamos quo a nobre dou-
tado residente em Cataguazes C
presidente de uma Camara Munici-
pal na qual C votada uma lei, esta-
belecemdo o imposto A para garan-
tia de urn deterrninado empresti010,
lei formulada nos seguintes termos:

"Fica o presidente auctorizado a
contrahir urn ernprestimo, dando
001 garantia o imposto A, imposto
quo sera sospenso quando ocCOrrer
tal cotidicSo,"



	do sobro taxa	 I .UUU —uLiru
-di nova defesa, quando a noSso I
;aga 7 °1°, ad valorem e tres fraw.

da sabre taxa.
Desde quo S. Paulo so propde a

aer sozinho a defesa do café corn
condicãO do egualarmos a im-

	

,est	 obre ost praducta áqucelle
rado par rile, 1st0 é, desde que

S Paulo para defender •o. preço
L café brasPeiro não precisa do
:esso auxii 0 financeiro e tã3 S-
:nte qurr ogualdade de taxaçaO

Lmitaçãu ras entradas no Rn')
Janeiro, ntenderarn OS lavra

cores da ml: ha terra quo 0 produ-
ao d0 flOV j imposto quo eStiii0S
.scutindo fie applicadu na me-

•oria das nussa5 vi-as do comma-
icação.
Fomo5 venoldos nesse ponto e

2gGra id etarnos pensando quo 0
Ol está f ti; que Os ..........

10 .000:030S000, pap-dl iou ......
:u.00000cso3, ouro, estbo
"ados e b se duvida ate da ho-
restid,ad 0 dos governos futures.

0 si. Pod, o Dui'oa:— Nãa é da
'onestidade do goveriOs quc se
duvida e rim dos precedentes que
trincs tido

o Sr. Francisco Lessa: —Acho
1UC ate certo ponto a men coilega

razbo, prquaiito já assksti-
rio Et,do a (nsCenacãO do

c'nve0 de Taubatb, a que Mi-
s adheri i1 e odheriu sórnente pa-.4,.t0brar a sabre taxa que hoje

( 11 ,corporada a (rossa re ccita
.. thnari areripojndendo pelos em-

Irnos extelnoS fei'to pelo go-
'tiiç do Estado.

Duque de Mesquita: —Con-
 pair fins diversos.

	

ita 
	 Fiu,,jç 0 Lessct: - Per-

ntrahidos todos pa

	

ucfdiverros quo nba a valori-
0 do-" café.

fl t	-  0, rtref	 voltando as
quo fazia, deSde que

POssivel chegar-se a urn
o sobr c'se fundo, sobre a

cal) dst 00 futuro, que a disposi-
rnand,a que ella seja en-

uira e ao 90vern 0 sejarnodiicada
so

urn apparelho corn p.ersorialidade
juridica, a direCcão desse problema
capital para nós que é a dofesa.
da lavoura do café

Vou icr, agora, a art. 4.0:
"Art. 4.1 A defesa do café rea-

lizar-se-á:
a) .por rneio cia ampresfmos aOS

productores sob garantia de café
depositado em arrnazuuS go raeS
on cutros fiscalizados polo Estado
a juro nba excodento de 7 ao an-
n 0 e prazo nbo excedente de doze
mezes;	 -

b) polo redesconto do titulos do
credito que represent-em cperacOeS
reaes sabre café, fitos pClos ban-
cos regionacs que so sujeitarern a
fiscalização do governo.

c) pela tixaçao do urn minirnO,
no quO seirá irece ,bido o café
que for entr-egue em Iocaes deter-
msnados, pugaud-o-se em obriga-
coos a jura razoavel e prazo de
urn anno, garantidas palo café en-
tregue e peo fund(? do cicfesa.

§ 1° 0 preco mdnLrno -será fixa-
d0 em sornrna quo represonta, corn-
pensacbo razoavel do producto-r. e
iibo poderá exceder, em papel, a
irnportancia coi respondonte a.....
3$000 ouro par 10 kilos de café
typo 7, Rio."

No projector Sr. Presidente, fi-
xarnos tambern o preco maxima de
3$000 ouro, por dez kilos—ou so-
jam hoje 22$000 por arroba que
o govarno pc'drá adeantar acs ia-
vradcres no Q5,o) de necessidade.

Nb0 venho discutir, si este pre-
6 ou iião reniune,rador, mas sO-

rnente ponderar que é inconvenien-
te a sEa taxação ha lei.

Si sabemos quo o café em Saur
tos está custando 32$00 por
dez kilos e no Rio do Janeiro,
mais ou menos 47$000 P°r arroba,
coma é que neste mornento em qua
estarnos usufruind0 urn preço co-rn-
pensadur, varnos vutar urna dis-
posição estribelecendo a cotaçbo
maxima de 22$000?

Si é necessaria a defeSa do café,
corn 0 quo estão de accordo todos
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A hypothese dessa occorrenciaco apre rhiia 5,11 preatenão é pern nente é aorrna1 e ins- 
f 

(Muito bern / Muito bern!)
tavel; pOuco duradora. Pals bern; 	

0 SR. FRANCISCO LESSA:
Sr. P	 c, tive a honra de

S. exc., ao contrahr o emprestinia,	
resdentque diria ao banqueiro? Diria, na- s
	 comaturalmente, 0 seguinte	 Vou con-	 .stir	

do rn
repre
unicipio i minha

snt:intp dos a-
.tiahir esse emprestimo em virtude 	 d••	

a reuniboda Tel tal, mas	 imposto quo a ga	
cxc.	 P	

pro. l i da p-
residente d° Estadorante, i se der a hypothese tal, tera 	

4osr.co rrente, em qi ficoud ser sus penao por diasou poi me- solv1o.
	 linhaszes." 0 banquciro, entao, ou nao	 em	 ger:Ho, a appre-

sentacbo do projectofaria 0	 da defesaregocio ou exigiria urn re- oermaii•nte do cafe.
	 mediiaate aforco. E' 0 nosso caso; si as ban-

queiros exigirern urn reforço,	 taxacã0 d 15000 curo, POr sac.
o Es- Naquell	 reunibo, desi'rnpcnhandtado reforçarb, si Ihe cOnvier.	

a mandat0 que recehi dos lana-o sr. Pedro Dutra - Isso devij dore
estar no projeclo. 	 s do meu munichp . disse que

e s tavamos de accord 0 corn 0 -o Sr. Pinheiro Chagas: - 
Para posto—ouro—lançad 0 obre aque?	

fb; entretant, iraendj j1d emo sr. Duque do Mesquita: -- Pa- 
futura divorgencia sobre 0ra garantir os Iavradores. 	
entendiarnos que a lavoura do ca-o sr. Pinheiro Chagas:—E' uma	 deveria se submettor a esSeCOUSa evidonte; o governo sera	 v sacrificlo, mas qw	 re-responsavel.	
sultado. que a Lrnpoit ocia queN0

 contracto do emprestimo em so arrecadasse, fosse appiicaa ecousa algurna s I avradores sefao veraniente em meihorar as COS-prejudicados Palo contrario, sb se vias de communiação, prapOrC'°fard o empresnnio Para defosa d'i
café.	 nalrnrnite a ccatrbuiçho do cada

ama das zOnas
No caso tres hypoTheses se pa..	 E' assirn quo no Sul de M1jadem dar:	

torarnes rnOhclrada a RedeI. Tudo 'corre normalniennte 	 Mineira; na zOna da Matta,
Em tal caso, bern do ve'r quo não mos tambeni maihoradas

2	
as Vha neceSsIdade de ernprestimo. 	 do cornmtinicacão, €ntrando° hypaLhese_ baixa SO id, an- accordo corn	 E. F. Leopold

tea do empres4im0 frito a a gcver- sobre esse caso,
no torn n000sslda.de do fazel-o par:i
defender

	

	 Fomo's desta opinido, Sr. 1-r
a prothicçbo. Em tal caao dente,. . .

ou o governo fard 0 emprosOmo	 Q sr. Odilon Braga: —0danClo oufra gar,	 ou 0s ban- menfo di' v. cxc. é de grafl.que:ros acceitarao a garaut:a do portancia.
impcato a ser cobrado qiundo o
preço

	

	 -	 sr. Frcincjaco Issa:—estiver aclrna de 10 ceuta-
VG,4.	 PorquQ Minas so nesolveu ent"

-ga	 ca C -3. hvpothese. 0 goverio jul	 'a defcsa nermanente do
 .	 a	 'Io do EstcctnveniOiit' effucfuar a ernpresiirno	 iiia acu i ao	 p	

Est5d C-o I fltl	 SC ]15() vt'ifj0011 a haixa	 o'	 .	 an 0, qu	
d)'-aquern do 10 centavos. E' a ca 5o	 olro oar exce	 a-'ilencia e	 ald referidoe néo é demais rope.. Jnva fosse 0 producto

Oil as banqueiros acceitarn a .gualrncnte. porquanto naohirestituicho legal on exgem outras	 usto que grande jpa ' do
garantis.	 do' M i nas, o tributaro d)porto

Ndo VeO nenhurna contradicçao Sant s. 	 tar aquflaP'. dno prcjecfo	 nortado.ra corn urni d. -
Os prod	 de6pCtrcfp,res ininc1rs canf:irn 10	 15$000 a rnenos iuls

no patric-tisrnc do seus •d ' rigentos.	 dr-)	liposto,	 vito qin. L°tO



3 0'. 1	 'u C" ' ;	 u
it mninimo d para o offoito da

letra a, do art. 4.".
o sr. Frarhcisco Lessa: —Senho-

res; precisornos desta valviala; a
fesa é esta.
Qarantido par ella as manobras

dos baixistds nã() pcderã 0 tom ci-
feito denti'o do Estado p0: quo 0
overno fixa preco certO, nO 0 ha-

vendo , portanto, pecigo do ficar o
productor ujeito Os mnanobra'; bai-
aistas dos torradores da Norte
America.
o sr. Pinheiro Chagas: —0

preco ida café é -a cunsequencia
c4 offerta e da procura. Si a of-
lerta é regulamentada eão baixa-
ma 0 café Quando a offerta fOr
malor 'd 0 quo: a procu:ta liaverO
baxa, entO,i entrará am accão 0
t.spostiv 0 d3 projecto.

0 Sr. Fi'andisco Lessa: —Per-
gundo ao meu nobre amigo, depu-
tado Pinhelro Chagas, ha inco,i-
VIIleflte em so stipprinhim esse mi-n
I imo ficando o goverro, de accor-
0 Cam cad 0 safra, de accodo corn

a producc:i, corn a estado do mer-
cado, de iccordo corn a sonsumo,
e aICCOrdo, afinal do contas, corn

08 namuta\ os pnincipios da lei da
°fferta c da procul'a, auctcsrizado a
regular cs-c nfintmo em cada
amp0 ?

o Sr. Piimheiro Chagas: - Acho
cenveniemit , que seja deternideado
o tfl1flj,; a deesa so far a corn
iais critero, corn maths segurança.

Si ess 0 minirno nã0 fosse rernune-
radar, outra seria minha opinião.

O sr. Duque de Mesqaita: - 0
'ITflO 66 ornpresta dijuheiro depc6

' depodtado o café.

a Francisco Lessa: —Passo
er a [mnda (ld)
, Ao a: L 4,0 Supprama'-se a § 1.0.

' 'PPlrJ'ho (ic defeas dove
UiCcnonor conataliteniento e é par
111) 	 supnimiiir o § 1.0,

so. P i nliciro Chagas: —A val-
a de 'gurança do appareiho 0

esse minimo. Abaixo
°se e	 ri-se. o café ,nOo ii'ã.

Sr. F'y,'j,'ü I re,,	 E unm

o maximo qua 0 governo poderá
adeantar aos produotores do café.
o 'paragrapho manda que Se fixe
urn preco inflimo' I'm sOmma quo
represelita compensação razoavel
no iproductoir, de'terniivando quo es-
so pI'eço mao poderO exce'Jcr, em
papel, a iimportancia do 3$ Y)0 Ouro,
oi' 10 kilos do café typo 7.
Srbernos quo a lavoitra do, ca'O

não produz arniformemente tcdos.
os amos. São urn factoasoscilla-
cOos grandos do amino pat'i anna.

Este anno, por Cxmh.pl(, a safra
do café da parte do Sul do Minas,
5eivida pela E. F. Mogyana, d
grairde, entretauto, o Estado do S.
Paulo quasi 1150 70 idusiu. Qua'_:dO
dcvi mos ter 100 a]roi;5 por 1 000
pés, a eslatistica Ic S. Paula ia 40
arrobas por 1.000 tIes.

Devernos aos, roger pelos veihos
pr ceitos (ia econmria poltica, da
.tfeu'ta e do prooL'rt.

0 sr. Pinheiro Clumgas: —Do pIe-
no accordo.	 •

0 so Francisco Lessa: —As-
sim pensando passo As mão€
de v. exc., sr. Pre4dente, a minha
ernenda, deixando que o goivorno, d0
accondo corn o Instituto Paulista,
pair s il rnesrno marque. em cada aim-
no ogricola, 0 preço millumo polo
qual dove ser feita a defesa 'do
cafC. (Muito bern ! Muito benz !)

Vein a Mesa, é lida, apaiaaa e
posta em discussão, conjunctarnemite
corn 0 projecto, a seguinte:

Ernenda n. 3

Ao profecto n. 50:
Supprima-se a § 1° do art. 40
Sala das sessOes, 19 de agosto tie

1925, - Francisco Lessa.

o SR. ODILON BRAOA:—(Não
dovolveu a scu discurso)

Ningucrn mais pedindo a palavra
é a discussão encerrada, sendo ap-
provado o projecto e rejeitadas as
3 emendos a ell-- offcr;cidas.

o Sr. Pedro Dutra (p1e ordein)
pc-de so consigne na acta ter cotado
a favor das eniendas ns. 1 e 2.
SerO attendido -

An annunoar-ro a vofncOo Pa
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Prvncr panco no eslado actual	 0V IIU,	 DUC . L1.v1ra ma.do mrcado ?	 cal-o, de accordo corn a safra,
o sr. Mar1ns Prates: —.Iaso é accord0 corn a producäo e coc.

no caso (le h'aiver baixa. 	 cöes do mercado.
o Sr. Francisco Lessa: - Não o sr. Pinheiro Chagas: —Vposo comprheuder senwlhante si v. exc. acha que 

OS bancosprocectniento da nOssa parte, de pcdem maccar Limite 5 de jurt,nos quo acompanrhamos a cra- ma quer quo ellos nl:vquem 0 pr.cao do Instituto de Defesa do La- ço rnnmo ! Depcii's 	 meu llUtr,f. &S. Paulo .instituide do ma- collega deve ponderar no
neira d.iversa do nossa e quo póde facto: o proc

0 minimo pOde se.ter defe i tos mas quo, entretanto_
	

r r
munerador Para Minas	 nãotern pelo nienos a vantagern dc para S. Paulo

gosar de persoealtdade juredica
o sr. Odilon Braga: - Isso é 	 0 sr. Fra:cisc 0 Lem: —V.

Importantisairno. 	 cxc. está fazendo dicurs0 parel-
o Sr. Francisco Lessa: - 0 In- 1bo no

stituto de Defosa do Café, maccomm 0 sr. Pinheiro Chagas: —Ni.
o preco do 40$420 por 10 kilos faço discurso paralielo, apen'as uflu
par todo café quo ap,parecesse na simpies pondoraça y ao tlustre rr
pmaça dc Santos.	 Elle comprava, dor, rendendo_Ihe as hcmenaflS
nã0 warrantava, o café, adquiria-o a qu 0 tern direito
e o café sempre Se nianteve acLma

	

	 Q 8/ Francisco Lca: —Per-
da cotaç50 que o Instituto mar- dão, 0 quo v. exc. ailega Ha')

mod.
N5 0 sei porQue, o Instituto red-	 0 sr. Pinheiro Chagas: -

rou-se do mercad 0 0, então o ca- não dis.se que. exc. affirnas
fé 000tinuou ern baixa vertigauosa Eu •disse quo o minima para o E
vmndo a 31$000 par 10 kilos 	 tado de Minas pOde Ser muto ói

o Sr. Pinheero Chagas: —Nat'i- vers o  do millimo de S. Paulo. A
ralrnente so retirou por fa lta de conci:çöes da lavoura ds doi Es
fundos; ou par outra retirou-sc, tados são muito differentes
Para acompanhar a baixa, prernido 	 0 Sr. Francisco Leaaa :— P
pelas circumstanojas	 pooho que a deixe a° criteria

o Sr. Francisco L'essa: —Talvez; governo maccar esse flPm0c

mas o facto é quo Se retirou do v. excs. querem que t'llc sela
rnercad 0 e 4D café velu em baixa xado em Ipi,
vertirg'i.nosa, ate que fixaram o sei'	 Estamos chamando es'e pr0Jm"proc 0 novamente em 30$000 nor de "defesa d 0 café", "institUtO"
10 kilos.	 tao deixemos essO criteria aO

Vamos ser solidarios corn S. tuto, deixemos ao goverllO qii
Paulo, qua é o grande pro'ductor amanhé, pelo seu Secretai0
de cafe e cuja producç5 0 influe, J Finanças, pc-la Preside ta d0
corn peso, cia balanca.	 tado, pelo Conelho dc Est

S ainda es'tamos gosando do rnar.carã o preco do café.
proços vantajoaos, dnquesfionavel.. 	 Na0 estabeIeçamos ;sto
meDto, devemos issa ao_sacrificio fei- no memento em que o cafO
to pelo vizinho Estdo caféeiro. per_ i corn urn preç0 compens Jar.
que não fosse a limitacão 0 mer- 

Urn sr. deputado: - pc.rq(
cado dc Santos estaria abarrota'do V. exc. acha que isso Ode c
e não era possivel que o café mi- ffiotiv{) a manobmas baixiSta
nei ro estivesse serido cotado, no	 0 sr. Francisco LossaRio, a 47$000 par arroba	 Iexplco: 0 café está cotado 110

Nessas condiçOes, venh 0 oedi': a I a 47$ e 48$000; agora v,,,1110soppressAo d0 § 1.0, do art. 4 1 vern0 e marca urn lirnt que
pnrquc to, entendo que a govcrno pod ' ("(cder i	 ur°
ë	 davrri maccar	 J1i	 .	 a	 )) pr: arrQ'
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ede, pra ella, votaço nominal, o
que foi negado pela Camara, sendo
a mesma rejeitada, tendo sido feita
verificaçS 0 de votaçSo, a requei.
mento daquelle senhor.

Vae o projecto a commissão de
IedaccSo.

Urgencia
0 sr. Ignacio Marta (peia ordem).

obtendo urgencia. apresenta, pela
cornrnissSo de Redaccao, e pede.
sendo concedida, dispensa das for-
mal :

 dades regimentacs para qne sja
disutjd0 e votado na present ss_
são 0 seguinte:

Parecer e redacção fiacd d0 pro jab
n. 50

A comnhissSo de RedaccSo apre_
&ent0 como final a niesma redacç:
corn que fol approvado em 3. a 10-
CUSS5O, o projecto n. 50, sobre Va-
lcrizacäo do café.

Sala das cornrnissSes 19 de agos-
to de 1925. —dgnacio Murta.
Gomes Pereira.	 Washington Pi-
res.

Lida e subrnetfjda a discusso d.
scm debate, 'approvada a referida
redacçao, que vae ser remettjda an
Senado.	

Ao meio dia, feita a chamaJ3.
	Nada mais havendo a tratar, o achani_s presentes os

	 : BiesSr. P residente dS Para arnan1ã 0 Fortes, Euler Coelho, Claudenh lro
Seguinte: Ferre:ra, Adoipho Vian:io, OlynthS

Martins, Duque do Mesquira. EnCJS
Camera, Odilon Braga, .S gcrior Al-
yes, Agencr Canedo, ArgmrO de
Resende, Celso Machado, 	 rjSt!oe
Coimbra, Pinheiro Chagas, Pa::
MOniCUCCi, Euzb0 de Britru,
Freire. Games Pereira, li:ao FL -
rique, Francisco Lessa. EurcO
tra, Edelberto de Leilis, IFIrO
borne, Lauro de Almeida. .\lar
Prates, Miguel Baptista, !gna
Barrcso e Pedro Dtitra, fnita'
corn causa particii- i	 -
Christiano e, scm
nhores.

Abre-se a ses

Lida a acta da all	 ,u
havendo reclarnacOos,
dada par approvada.

0 SR. 1.0 SECRETA1h
tn a

EN F El F N I

Of ficios

sr. Sc :atario do Interior,
apanhad0 de uma mensagem do
Presidante do Estado, relativa-

rte as divisas territoriaes entre
nunicipioS de Santa Catharina e
tas Virtucsas. - A' conimissSo
Camara Muncipces.

Do Sr. 1 . 0 Secretario do Congres-
do Espirito Santo, agradecendo a

:rrnunicacãa da installaçSo do
ogresso deste Estado e constitui-
ida respectiva mesa. - Inteirada.
Dt d , Josepha Bianco Retto, agra-
endo as honienagens prestadas

ia Camaro a memoria do sen as-
aD, Sr. Francisco de Paula Retto

lientico despacho.

Requerimento

Do Sr. d:. Humberto Brandi e on-
a, mernh:-os do fOro da cornarea

Sacran-ento, pedindo 'elevaç5.)
:Staccrnarca a categoria de 2 . 0 ra-

- A' commissão do I.ai40-

Pee//do de auxilio
OSr, Eu:ebio de Britto manda a
Sa urna repr-esentacão da Confe-

ada Vicntjna de Pedro Leopol-
F Pla si:a directoria, solicitando

auxilio Para a construccão do
aIbergte destinado as familias

.:Lc rrid a s - A' commissão cia
iflefltu

Ale' ro de commisSJo

Sr. Anor Canedo ped-e a no-
'cao 0 dois membros intarinos

:i a co::::roissãd de Caniaras Mu-
aes

non:uados as srs. Laura ale
--elda a Aristides Coimbra -

Parecer 0. 118

(9." legislatura)

A commissão dc RopresentaçSes
e Peticöes, a que foi preserite o re-
querimento do Sr. Antonio Ernes-
to de Campos Azevodo, 2° escrivão
do judicial e notas do terano do Pra-
dos. pedindo 18 mazes de licenca,
Para tratar de negocios - é do pa-
recar que seja indeferido o padido,
unia vez qua o peticionario póde di-
rigir-se ao Poder Exocutivo.

Sala das c-omrnissöes, 14 dc agos-
to do 1925. - Cel.so Machado. pre _
sidente_relator. - Martins Prates
- Ignacio Barroso. - Edelbarto
de Leilis. - Gomes Freire.

A imprinhir-se.

0 Sr. JoJo Henrique, pela corn-
nussão do Orcarnento e Contas,
apresenta Os soguintes:

Parecar n. 119

(9." legislatura)

A comrnissSo de Orçamento -
Contas, a que fad prese'nte a peti-
cão n. 449, C de parecer quo seja
archivada, visto a pedido constan--
te da mesma tar sido object-n 'do
uma ernenda aresentada ao pro_
jecto de lei do orcamonto.

Sala -das cornrnissOes, 14 de agos-
to de 1925. - Joao 1-lenrique, re-
lator. - Pinheiro Chagas. - Ol yn-
tho Mart Ins. - EnCas Camera.-----
Eurico Dutra.

Parecer n. 120 - -

(9." legisiatura)

A commissão do Orçamento e
Contas, a que foi prescrite a peticão
n. 477, e do parecer que sobre a
assumpto da mesnia seja ouvido U

governo.

Sala das commissSas, 14 de agos-
to de 1925. - Joao Henrique, re-
lator , - Pinheiro Chagas - Olyn_
tho Martins. - Enéas Camera. -
Enrico Dutra. - A impri-mir_se.

Pola co-rn-
aipresonta

flanu	 n J	 all:aunlc::	 .1: il
querimento do bachai '.Ju dra S.n
res Guimaraes.

Segunda par!

Ate 4 horas da ti

2. discussSo do pr.nn n. 52,
scbre Forcn Publica.

1. dis:ussão do projrcto n. 54,
sobro approvaçSo de C::, dl)

 da 1924.
Levanta-se a sesO

13." SESSAO ORDlNAi\ r\OS 1 4
DE AGOSTO Dl: 1925

Presidencja do Sr. Bias Fortes

SUMMARIQ: - Chamada. - .A.cta.
- Expediente.	 Pedido de au-
xilio.	 Membro do cornmissao.

Communfcacao, - Apresente-
cSo de pareceres. Dis.mssão tie
requerirnento, - DiscussSo de pa-
recares. - 2." partu. - 2." dis
cussSo do projto n. 	 - Re
querirnento de adiamento.
di s CLIs l5o do project:) 1. 54. -
Ordem do dia.

ORDEM DO DIA

Prime ira porte

Ate I hora da tarde:
Leitura a approvaçao da acta.
Expediente.

Ate 2 horas do tarde:
Apresentacao do pareceres dac

Comm ssi3es.

A:presentacao de prcjectos, reqae-
rirnentos indicacOes, in terpellacaes
e mocöes.

Discussão de requerimon0 ind_
cacSes, interpeilacj5es e mocOes

Approvaçao de redaccOes finaes.
Discussäo unica do parecer ii,

108, da commjssSo de Pet/coes,
licitando infornicçaes ao goverlo
scbre urn req uerimento de Aristides
Monte Alegre.

Di scussão	 unica do parecer p.
109, da conimjss5o d Puticas, o;*

Communicaçao

Ecfe/barto de Leilis commu-
S a Camara fica sciente, qua a
JYfl aa:u Murta faltou hoja a

Pi:- motivo de forca major.
e1?te,ç10 de pareceres dos

rOmmiSsöes

Ca/so Machado, pela corn-	 0 Sr. EnCas Camera
a Representaçñes e Pad' rnissSo de Orcamento.

- 0: santa o seguinte :	 ' Os Segtiintas:
'C. -27
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I ,	 l3Ostc em discussbo o pa-
ri	 115 Ca conirnissSo de Or-

qn terniina cm requer-
,. Pedir1 0	archivarnento dos

Protoc fl n .i Q sob is. 312 o,j

Fica o governo aucto:
abrir a credito de 6:973S20
pagamento; ate 31 de dezefl1
corrente anno, de addiciOfla
bre sons vencimentos:

Ao bacharel Francisco L
Tcscano Barreto, procuradOr
do Estado, a partir de 26 dc
vembro de 1924 - 2:422$665;

Ao bacharel Auonsto Cesar
dreir-a Franca, juiz de diret°,.
cornarca de Juiz de Fbra, a P'
de 14 d dezembro de

Par2cer n. 121

(g.'legislaturp)

A commissSo de Orcasnenfo
Contas, tendo presente o requeri
mento em que o Sr. Jayme Cisni
ros do Amaral Albuquerque perl
urn auxilio de tres contos de ris
para a DubhcaçSo de scu livro "Co.

rOas e (iIlorias de Minas Geraes" L

se obriga a, uma vez concedido c
auxilio, offerecer urn exemplar de
tal trabaiho a cada urn dos grupas
escolares do Estado, opina palo ar..
chivamento da referida peca, vista
c0rn0 o rquerente nSo juntou 0 pa_
recer do Conseiho Superior da In-
strucçSo cread 0 par •decreto 6.655,
de 19 d agosto de 1924, sobre a
convenjencja on vantagem de tal
trabaiho para a instruccSo publica
do Estado, justificatjva do auxibo
requeri do.

Sala das coimjss5es 14 de agos-
to de 1925. - Pinheiro Chagas.
presidente. - Enrico Dutra, -
Enéas Camera, relator. Joao
Hanrique. - Olyntho Martins.

Parcer n. 122

(9•a legislatura)

1A. crnrnjssão de Orcarnento e
Coritas. examinando a represe;lta_
cão protocollada sob n. 427, em
que diversos funocionarios do fôro
da conlarca de Monte Alegre pe-
dern augmento de vencimentos e
elevacao de custas, tendo em vista
que, nos projectos de refornia da
Organizacao Judiciam-ja e do regi..
rnerito de custas, vão ser resolvjdos
taes assuoptos é dc parecer seja a
mesma archivada.

Sala das ccmmjssöes 14 de agos_
to de 1925. - Pinheiro Chagas.
- Enrico Dutra. - Enéas Camera,
relator. Joao Henrique. - Olyn-
tho Martins.

A imprimir-se.

0 sr. Olyntlio Martins, pela roes-
ma cOmmissSo, apresenta o cc-

ujt1 to

E' annunciada a discussão de pa-
receres.

Parecer n. 108

Lido e posto em discussão unica
a parecer n. 108, da commissão tie
PeticOes, solicitando informacOes
do governo sobre urn requerirnen-
to do cidadbo Aristides Monte Ale..
gre, solicitando licenca para tratar
de negocios, é a mesmo, scm deba-
te, approvado. - Peç.m-ae as
inforrnacöes.

Parecer n. 109

Lido e pcsta em discussbo unica
o oarecer n .109, da commissão de
Peticb'es, op'inando pelo arohiva-.
mento de urn requerimento do ba-
charel Pedro Scares Guimarães, pe_
dindo dais annos de licenca, para
tratar de negocios, é a mesmo, scm
debate, apprcvado.

2 . PARTE DA ORDM DO DIA

2 . discussão do p rojecto 'n. 52

E' annunciada a 2. dEscussb
do projecto n. 52, fixando a Força
Publica do Esta:do para o futuro
exercicio de 1926.

0 Sr. Lauro de Almeida manda
A Mesa a seguinte:

Requerimento

Par parte da commissSo de For-
ca Publica, requerernos a Camara
dos srs. Deputados o adiameiito Ca
2. discussão do projecto n. 52, que
fixa a Forca Publica do Estado de
Minas Geraes para o exercicio de-
1926, pOr quarenta a oito horas.

Sala das sessOes, 14 de agosto de
1925. - Laura de Almeida. - Pe-
dro Laborne.

Lido e pcso em discussão, é a
mesmo, scm debate, approvado, pe-
lo que b adiada a 2. discussSo do
orojecto n. 52.

Ja discussüo do projecto n. 54

Lido e pcsto em 1.' discussão o
projocto ii. 54, approvando as con-

do exercicja de 1924, b a mesnao
rndehate, approvado.

Parecer n. 121

(9•a legislaturo)

A cornrnissSo de Orcamr
Contas opina por quo sejam arch.
vadas as pecas pro tOcollada
is. 360 e 382, porqur a a
dellas constante serS conven;e.
mente regulada na Pofornia Juc.
ciaria € no nova I çninto d
Custas, ora em elaboraç50

Sala das ccrnmissiTos 14 do
to de 1925 - OIyn th 0 Mart::,,
lator. - Pinheiro Cho3as, -
Camera. - Joao Hen rque. -
co Dutra.

A iinprirnir_se,
0 Sr. Eurico Dutra, 11 2 1a cooi'r

são dc O:carnento e Contas,
senta a seguinte:

Parecer e emenda '':00 2.
cussão sabre a	 a. 31. 2
corrente anna

(9. leg:

A comlnissã%. d	 rLamonJ
Contas, tendo presento 0 project
n. 51, abrindo creditos para pag
mento de addicionacs, e as 31e1
sagens do Pcder Execurivo. de 1
de julho, I e 7 de agosto do cOrre
te anna, pedindo abertura de Cf

ditos para pagarnento de gra
cacOes addicionaes a fuiicciOfla0°
:nrgstrados e rnilitaros que C0(

pletaram 30 annos de sorviçO
CO - é de parecer quc 0

projecto n. 51, já approva1J
L' •discussbo, seja dado

approvado corn as s
tmendas:

t: echo:C
bra Rangel juiz do direito Ca
rarra de ()uro Fino, a partir

de setenhra de 1924
•:tl$550;

bacharel Pedro Alvares Ro-
gues de Albuquerque, juiz de

na da comarca de São Ooncalo
mSapucahy. a partir de 26 de no-

bro de 1923	 1:618$333;
Francisco Ca Costa Guiniarirs,

do Tribunal da RetacSo,
de 17 de janeiro de 1922,

84$O00.

Fica o governo auctorizado a
or o credito de 4:790$500, para
tarnento do engenheiro Alvaro
olpho da Silveira, chefe da corn-
são geographica e geologica do
ado, da gratificacSo addicional
the é devida, correspondente ao

rode eoirprehendid,o entre 30
:23 d	 31 de dezenibro

oa auctorzado a
0 c:eJ: Ce 1:678$660, pura

gailento ao capitão Izidaro Coo-
Lana. da Força Publica Co Es-

.3 da gratjficacbo addicional a
tern direito correspondente no

P0 de 2 de abril de 1923 a 31
dezembro rio corrente anno de

Sala das commissães, 14 de agcs-
1925. - Enrico Dutra, rela-

P ohoir: Cha g a s , presiden-
Ol fl tji Martins. -- Endas

Joao Henrique. - A
''nc-se

ha projectos requerirnentos,
c'ese nioc5es a serem apre-

Cassao etc requeri/flentos

Parecer n. 115
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uheiro Chaga,
Miguel Baptista. U :ii Frt-'
Hen:rique, Francisco LeSAa E
to do Lellis, Pedro Datra, p
Laborne, Latin) do A1n4
tIns Prates, Ignacio Barrosoe
rico Dutra, faltando corn a
participada 0 SI'. J o'-6 Christia
Scm ella, as rna senhore

a SoSsSo.

Lida a acta do antecedente
havendo reclarnaçs é a rre
dada par approvaI.
0 sr. 1.° Secrtwio apr ..-
SCguine

Ate I hora da tard:
Leitura e approvacao da acta.
Expedjente

Ate duas 'horas da tarde:
Apresentaçao dc pareceres da

Corn missOes
A4p nesentaç5o de proectos, r

querimei05 indicacoes, interpejlo_
cOes e mocOes.

	

Discussão de requerim0	 n
dicacOes in terpellacoes e nloçOes

J\pprovaça0 de redacçoes finaes

Seganda parts
Ate 4 horas da tarde:

Co ntinuacao da 2. discuss5o do
projecto n . p49, sobre Orcamell to.Levanta_se a sessSo

14. 8 SESSAO ORD INARIA AOS 15
DE AGOSTO DE 1925

Presidencia do Sr. Bias Fortes

SUMMARIO:Chamada. -Acta -
Expedicne -Cornmunic'açao -Apresentaçao	 the parece1.es2. 1 parte. COnijfluç50 da 2.
diSoussã.o do projecto n. 49. -
Emendas do Sr. Aristides Coim-
bra. Ernesidas e obsievacoesdos srs. João Hen:r.ique, Enéas
Camera, Olyntho Martins e Eu-
rico Dutra. _ Emend e dis-cursos d 5 rs. Adoipho Vianna
0 Pinheir0 Ch agas. - Explica_
ção pessoal do sr. Adolpho Viari
nO. Obserç5 do se. Oddo'n
Braga. - Declaracoes do voto.
-Ordem do dia.

Ao meo dia. feiita a chamada,
acham-se PrHesentes Qs, srs. Bias
Fortes. Euler CoeTho, Clan demi ro
Ferreira

'
 Gomeg Poreira, Adolph0

Vanna, Elpidio Cannabrava Olyn-.
tho Martins.Duque dc Mosquito
En&Cas Camera,, Odilon Braga Age-
nor Alves, Aenoa Canedo, Ceiso
Machado, Aritides Coimbra, PL.

s ns. 426 e 462. -o do pa-
ejsm as me ansas archivacins.
das Cc'mmisSoes, 15 de agos-
1925. - P:nheiro Chagas,

etrte. -Joao Heririque. rela-
Olyretho Martins, - EnCas

cer Para 2. discussdo sobre
projecto n. 46, de 1924

(9. lcgislatura)

A cemndssão de OrcameiLtO e
tas. a que foi presente o proje-
n. 46, do 1924, da Camara,
Xo uma medaha para recosn-

CS SePvicc	 do offHciaes e
s do Forqa Publica do Esta-
ca campaicha contra os rebel-
de 5 dc Julio do 1924, e asso-

raado preferencias Ilas promo-
1.0 seu poss111d o r0 quando con-

Tr corn outros cm egualdade de
salo,_ do larecer que o

QC:cnado projecto sea approva-

Saki das Comn=ssOe, 15 do agos
1925. - Pinheiro Chagas.

rNdente_ Joao Henrique, rein-
- Olyntho Martins. - Enoas

..dclera.
Projecto a quo so refer' o pare-

-• Supra:
. Congresco Legislat ivo do Es-.
' de Alina,, Geraes docreta:

2tt. 1.' Flea crcI(1a uma meda-
destinada a reconlpensar servi-
d O fficiaes e praças da Força

t do Estadc, na campanha
1924.ede do 5 dc Who

Piragaphe unico. A medaiha te-
quo 0 goverllo achaI

"S e assegurard prefereii-
promoçnes quando 0 pos-
COfleorrer coal outrOS en

1 ie de requisitos.
2.° Revogam-se as disposi

e0 Coflirari-,.

Para 2. discussdo sobre
pro jecto n. 54

(90 1egi5latuira)

- A comma&, de Orcamento
a quo foi- presi'nte o pro

H

do parecer que seja o meslflö ub

mottido a 2. e approvado.

Sala das CommissOe, 15 dc agoS_
o de 1925. _PinheiPO Chagas.-

Joao Heurique, Olyntho Martins.
-EnCOS Camera,

Parecer piano rejeiCdO do projectO
a. 8, do Senado

(9. 1 legislatura)

A comm&iS0 dc Orcamenio e
Contas, a quo foi presente o pro-
tecto n. 8, di' 1924, do Senado. c-on-
siderando quo sobre o assiempto do
mesnio já dispOe a lei n. 874. de
23 dc 5etemhro d0 1924. art. 17, 6
do parecer eja o referido 1projelctO
rej cita do.

Sala di:, CiammisSeS, 13 de agos.
to do 1925. - Pi-nhc'iro Chagas,
president- 1050 Henrique-, rela-
tor. -Olvntho Martin. - Enbas
Camera. -A 1mprimi1Se.

0 mesmo senhor pede, .sendo con-
cedido, inclusSo na ordem do dia de
amanhS do proJoc to U. 54, scm pre-
juiz-o dia 1mprcs50.

0 sr. Otyntho Martins, pela corn-
micsbo de Orcamen:tO, a presents o
seguinte

Parecer n. 125

(9. legislatura)

A ccmmsEb0 dc Orcamcr-to e
Contas é di' parecer quo seja ar-
ohivada a reoreseiitacSo da Fede-
rncão Operaria Mtn&ra de Juiz de
FOra. pedindo urn auxilio para a
construccSo de sua sCde social, por_
que este assumoto já Se acha ub-
mettido a ccnderacã0 dia Camara
em ernencia offerecida ao pro] ecto
cli' orçarnento.

Sala das Cornmissdes, 15 dc :5-
to de 1925. - Pinheiro Chagas. -
Olynitho Martins, relator. - Joao
Henriquc.-Enéas Carnera.-A im-
primir-se.

Nbo ha protecfo, cndicac6es, re-
or	 it-

Volta a comtn jso do Orcamenfo
Nada mais havendo a tratar, o

sr. Presidente designa pra ama-
nhS a seguinte:

ORDEM DO DIA

Pri,nejra pane

EXPED \TE

0th
Do sr. Secretari

viando urna mensam em quPreside,
nte do Estado pede '!

Para pagamento do addicionas
tel n. 425. aos pr scores AnC
D o menico dt Costa. C) griipo e0a
do Prados Mar dos Dor L

neiro de Andrade, IL, de C:.
Matta. municipio do Olit:r. -'
comrnissao de Orçamento.

Requerirnento

De Francisco Porcira la
pedlIldO que, para seff
paganiento de impo,tos, a
dc sos propriedade silas flU
Ciplo •dePiurnhy p Guape
conaldoradas apena comO 40
metro dos respecfivs murX. .
onde tern o petiaionr 0
denci

Communicaçri

0 cr. Edelberto de	 =
mca e a Camaro fc0 fltei
o 5 r. Euzebio de BetH ualto:
a sesLao pop mOtivo JU'.

A Presentaçdo dc parIci'
In iSSOCS

o Sr. ba0 1-lennique, pe1a!

camento, apresen ta OS segtIOl

Parecer ,. 12.1

(9. legislatu i a)
A coflnmjasao dc 0rc°°1j

Contas. a quo forampre5e



PARTE DA ORDEM DO DIA

Contjnuacao da 2. discisgdo do
pro jecto n. 49

E' annunciad,a a cOninuaç5 da
2. diScuis, em globo, do proje-
cto a • 49, orcando a Icceifa e fixari-
do a despesa do Estado pare. o Lu-
turo exorolojo de 1926.

O SR. ADOLPHO VIANNA
Sr. Presideii to pedi a pal lvra para
enviar a Mesa duas ernendas. (Li).

A primeD-a dellas "d o collide, an-
tes coinddo intorarnen.fe corn o
Ponsarnento da i llu'strad.a commis-
95o do Orcarnen, o e Contas. desta
Casa; •de vez quo visa c SiTocar em
pe do egualcfade a0s denials urn
esfaheleciienfo de caridade quo
ate agora nSo tern zosado, do. Sub-
vcncSo ailgunia do Estado.

O 'institt a que C refere a
Merida flO 16 tim Asylo verten-
cent0 a Conferen.cia do S. Vicente
de Paulo, cIpuo a cdnn1jissSo niui
iusfa'monte. tern d'eJxado de dar au
xiiLo., porquanto já C satisfactora_
monte •suhvencionada; C sirn urn -Art. 1.0, § 1 . 0, canitulo 1$hospital em egualdade do condicOes "Pessoai", em vez 

do 156:7 'S q uolles Quo C,50 
Subvenci.onado;s diga-e 240:060$000 rnodfiC aflpelo Estado.	

a vorha 20 da tabeila pelo
A Segunda ernond.a clue von for seguinte: 177 carcereiros de c,-

a honra 'de su'hrnefer a considpra_ cte1a a 100$000mensa'e	 -CSo da (2erna pa, o ha pouco lids, 210:0005960 . elevando-se	 -c O Il uhstancJa , par sun vez, mcdi_ tabella a 240:060$000.
da do iustjca amparando f)s pobres	 Sala •das sessöes, 15 dc ag- -rla cularjos dos d otentcs no floso 1925.	 Cols, Macbade.Esfaa.	

COCIho.	 Duque do MTI
E de1hrfo do Louis. - Enca
mera. - Ign'acio Barra-. -
demiro Ferreira. - Mark'

Aristds Cotmbra. —
do Cannahrava.	 LaurO
me:da. - Pedro Dutra. -
Co 1.essa .- Ag0 nor Cane
Pe.ulo Menicucci. —Migiil
fa.	 Pedro Laherri. _G

.\o
Vi,	 -
Br,

r verna
Suhvenc!onr corn do
rCj o Hospital 1	 "q
cCnte do Paw,-

LI'5,

	

A 5eguaida diz (la).	 -
Trata-se do urn pequeflO augrnefl-

to de 6:000$000 na d'otacão orç'a..
mentar ia ,destinada a cada urn doe
srs. Sec'retaris do gover'iiO e cia sr.
CIrcle do Pol'icia.

Acho. sr. Preside'nte, que 0 Es-
tado nSa deve, recompensar corn

parcimonda os servicos dos quo 5e
de'votam sos rnstcres da admiflis-
tracão public's.

As verbas consignadas no orcn.
menlo, aos .srs. Secretar ios e ao str.

Chefe do PoFcii são mingu'aduS e,
nem mesmo corn a angmeflt& pro-
po'stO, virSo attender compIetatfli'efl
to as necessid'ades mate'r'iaos quo
decorrem das altats funccOes 'dos
ca'rgcs par cities exer.ctdoS.

DO inteira justica C a ernenda quo
acabo do propOr •e por isso, COn-
Pa quo Os srs. DeputadoS a a.pprO-
varSo corn bastante prazer. certos
do acto do equida'd° quO. vSo pra-

ticar. (Muito born ! Muito been I)
VCm a Mesa, aa lidas e postaS

em discusSão conjuntaullo lnte corn 0
projectO a 5 seguntes:

Emenda n. 30

Ac n. 8, art. 1°, 1.°—em vex
do "Pes,siT "_102:554$000' digs-
se 93:9145000, rnodiflcafldO-€te a ta-
bells. pelo segui1Itr niodo:

Em viz de "3 segundos officiae
_12:960$000". dha-se "1 'segundO
official"_4320$000

Sala dos SessCes, 15 de agosto
d 0 1925. —Pinhe iro Chacas. _joSO
1-tenriqur. — OlynthO Martins. -
EnCas Camera.

Emonda vi. 31

Ao art. 1.°. § 1 1 , verba 10—em
viz di 420:600$000, diga-So......
426:6005000, alterando-se a comma
para 486:1005000 0 acc.resCefl'tan-
do-So na mesma verba, tabella ex-
plicattva 0 seguinte

PeorCSeflt 1 Ca 0 do Secre'tiriO do
Esta do--6:C'00$000.

Ao mesmo art i g) e parauraPho.
verba 14—ern vex dc 406:3805000
dtiga-S'e 412:380$000, o11erand0-e a
somma i accresceiitadOo_se via ta-
bella expFicativa a mesma verbs a
Sguiflt0:

Df,vo	 i'Li:rdr,	 'pf•em 0n•d'a riSo C oh	 Ifl:
flt'	

ihj;
apenas o iermedl;cjo de
sagern C Mesa. Ella reflete o
rio, o espfiiito do jusfoça, qu
R00 .sernpre Os act-, dos roptta ntes do povo minro, e tante
C verdad0 quo.,	 pressu.ros
5t1bscreveram_ia todos Os s.
poD-dos presente5 o que sir'
quo a •sua 'a'colhirhr rgualrne'
i rnpOe ao rectiDnoo ipidto
Ius'pa,a cornmissdo di 0rcan
ou0 'dBclde sempre corn a CMMO
dci m a-i s soherana jutiça...

o Sr. Celso Ma'!70d0: - Si
bern.

o Sr. Adolpho Viunna t'
do-ste. par isso, cads vez mas -I.
recodora do resipeitct e da cons
raçAo do todos os mernbro d
Carn. (Maim born ! Muifo bern!)

VCrn C Mesa. stat 'das e p°
em discussSo oon,ju' mr'Ji 'a
O project a Seguinto:

Emenda It. 25

'Como v5m as rncus col'le gas. af'rnenda corrilge urns a n cmalia, onmoihor, urna i n iqui(]flde one Se8cceflf(a pola d osc oilaldade d's i-
ticnd,!cs estabolecidos a cy 
re'ros d cadejas do Est ado, al-
ou'ns d.elle5 'recebendo, minor von-
Crumb do quo Outros

De IMI a rte Sc irnnde ao csclar0
cido espi'r•fto de .justiça de 5 ta Casa
a rnateria contida na emenda Our
you icr a hcnra do tmassnr as milosdo N% cxc., sr. Prosidente
o sr. Lrwro do Almeida:..Fme,n

(1a, m udto Svm patjiica. (A poiados)
o cr. Adoipho Vianna:—. .

me juigo cEspensa.d.o de justifjcal-a

15 .o	 a	 --i

25. -	 \gueI	 aptista. —
•:pi10 V1LUIOO,

o SR. ARISTIDES COIMBRA
-Sr. Presidente, pedi a palavra pa-

apresentr a coiisderacã0 da
Caa as segu ntest:

ErnCflda n. 27

Ao art. 1.0 § 3.'. n. 3, 0m vex de
h34:O00$O00 digs-se ..........
0:000$0c0 e1evandose a verha

8.123:540S000, rnod:ificando-se
ta perle a tabella explicat'iva do

coro corn e 5 ta erne'nd'a.

Sala das smssdes, 15 do .agos'tO
1925.	 Aristides Cetimbra. —

\rtins Prat s. Edeiherto do
Lellis. — Pedro L.aborne. - Pau-
0 Meoicucci. —Agenor Canedo.

Ernonda n. 28

Accreciceiitm-e code conviCT:
Auxdo a Santa Casa de Muaam

:'n.ho para a adantacão do scu cdi-
:no ace c,Sa de 5er concluidO-
10:0005000,

Ernenda vi. 29
Auxilo an Patronain Agricola

0	
m

Muzarnhiho, annexo ao Lyceu
lUfl1cipa1 jj osma cidade e quO

'l ilitom 50 :ilumnos .pobrcs— .....
D:tOOS000

Sala das 5ss0es, 15 (11' agoSt()
1925. — Ar!'stCdI'S Coimbra. -

1-UM do Almeida. - Martins Pea-
-. Ignaclo Barrow), (lomes

- Edelberto di Ldfl05.

0 SR. j()AO HENRIQUE._Sr.
esident Pr carte d'a coninhissac
e 0rt' o Contas, venhO

apCsentar as seguintOS emendas an
lecto °ra em debate:
A prirneira dispdo (lê).

1 C0111r vOmni os srst. Deputados.
°nienda 61e recornmemfld'a por

constuhstanCialldo medulas
ttU l raze,m a.o Orca'monto' urnS ec'-

'flhla aprcciave'l.
11111 do de'spesaS. viS e inatiVa.

lfltretat . 1 lenhunia p0rturbaçSo 'dl)
t ' '	 ponsand0 assirn outrani

a seu favor.
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Ropreenta .o do Chefe do. Poli-
cia-6 :000$000.

Ao mesmo artigo e § 2°,
verha 2, em vez de 747:550$000 di-
ga-s(' 753:550$000 alteranose a
somma o a ccrIoscentandose a ta-
hella explicativa Ha sua verha o
S egui nte:..Reprecn50 do Secre-
Vario do Estado-6 :000$000.

Ao mesmo artigo. $ 3. 1, verba
11. em vez do 905:846$000, diga-se
911 :845$000, a1ilerando .co -a sOmma
C acerpacenta.0 a ta1aJla. na mes-
ma verba, o segninte:

•R enresentacão (11) Secrefarlo do
Estado .-6:000$000

S 8 1a dag Sess5es 15 tie ae-osto
de 1925.-P'nhejro Cha gas.--E,iés
Camera. -Olyntho Martins. -JoSe
Helerique.

O SR. ENEAS CAMERA: -Sr.
Preadente, tenho a honra do pas-
saT As mlios de v. exc. duas omen-
da. ao prcitectoem debate.

DIz a primeira (lé).
A ,j u.stficacSo desta tnedjja se

fez em poucas palavra5.

Tendo de Se proceder i arreeadn_
can 'In lmnoto creado a vi-
Iori7a750 do proço do cafY r e0 .a
nrrecadaçao tendo do ser feifa pe-
to Estado, terá este de min ter urn
cervço especial de escripta, con-
fotrme deternii.nar o rogu1ameito
que for expodido. 	 0 SR. OLYNTHO MARTINS

Sr. Pros
tie O
idente em Home da

fl11sSo	 rçameqfo tflho a h o -
ra tie offerecer no projoclo CCI

hale 
,'O

Li 	 emeridas:
Di;z a pPi.meir.a (fe)
Enunciar Pta eme:iji, Sr. Pt

dente, e iustifical-a
Como toclos caTernus, fl

Federal vie insaJ1ar uma alfaoL
ia orn Bl.10 Horizonte.

E' in conteslfavejimente tar :i me.
Ia de inc.alcuiaveis ia n ta gel]

nesso C Qmme .io e de grank
lance Para a nossa econonhla.

Para •a reaiizacSo. porém . 1!
veiha. asp a'aco. C

tue o govern 0 no Etado CC

.--jindo cnsg	 (J1z l' ii'	 c.:n n-	 Sala das Sess5es. 15 tie agost
1926 uma verba de quinhen- tie 1925. - PinheirO Chagas, pre-

conics tie réts Para tal fim. sidente. -Endas Camera. -Olyn-
nutra emendi estS assim con- the Martiiis. - JoSo Hetirique.

(Id).
Trita-Se, Sr. Prosidente, da crea- I	

Emenda n. 35

An art. 1.0. § 30, verba 2, em vezi de uma nova secção na Secre-
aria do Interior. do 5.050:000$000 diga-se........

oguern igflora quo o servico na- 5.550:000$000. aiterando-se a sam-
i Se etaria tern crescido diaSe ma o acrecentando-se na tabella
.t e que o expedience tem. 

;1urnado extraordinariamente. do exp1Iicat va na verba rnateol
tal maneira ue a creacão de mais 	

ConstruccSo do odificie da Alfan.

a seccSo virá dar major efficien- dega de Bello Horizonte -.......
a áquella reparticão. permiltindo- 500:000$000.

ter em dia o .serviço, do accor-	 Sala das SessSes, 15 do agosto
corn as exigencias do Intresse do 1925. -Pinhe4ro Chagas. -

YiO.	 E:néas Camera. - Olyntho Martins.
o nr. Adolnho Vianna: -0 des- -João HeUrique.

&rarnellto di activiilade do Esta-
exige mea'1ir apparelhamento	 0 SR. EURICO DUTRA: --Pe

seas orrSo. A em 0nda do . la comrnissSO do Orça:mento e Con-

itemente.	 tas mando S McUa as seguintesC. se ji' tiflci perfeit 
o f. Olyntho Martins: -Verifl- eniendas (IC).

*Ida a necessilade da creacSo do	
Sr. Presiciente, trata-se do trans-

't:', ma seccSo na Secretaria do posicdes do verbas, pa:ra encaixar,

a emon di. era submetticia em uma seccSa. quintias que são
r0ilsideraçao cia Camara, habilita deatinadas a services que anterior-

Pader Executive com a verha	
mente corriarn pelas Secretarias

ria Para a ninnutencãO da	 do Interior e Poijicia.
Secçao, (Muifo bern ! Muito	 Camo Se ye daa emendas quo

apreseflto, são serviçOS do caracter
a Ma são lidas o postas policial e, coma taes. devem correr

•1I dsctnssao cam o projecto as so- por conta da verba da Policia. 1i
t

.
1tes:	 -	 cando coordenado e simpilifj:cado a

Emenda n. 24	 quadra. (Muito born ! Muito bern !)
Vni t Mea. is5o lidas e oosttt$

Ao art, 1.0, § 2.°. a. 10:
Em V€'Z de 420:000$000. diga-.se
2:200S09 alteraiido-,se a sam-

pare 501 : 700$000. em virtude
-Cteacao dci 9•a socgSo da Secre.

'. do 1nteir. composta do I
do secçao. 2 aman.ueiiscs e

tahella explicativa vrha 10-4
n. 1, dra_oe 9 chOfes d1

tCaa etc, 75:600$000.
I. amanuenses etc.. 54:600$000

310a total para .......
4:88OS

N. 2
29 riraticanteS, etc.....

Sf109 al t er'ando-se a 50mmqa 106-310ç	 es, demais oar
ni ve dc 420:600500

--

	

T]	 2

Ao art. 1.0. § 2.°, ilCC1OSCeIIt'i. 24.
Defesa cia Caf6:
FLuIdO da D efesu d o Café.....9. 800:000$000.
Custeio do serviço tie embarque.

200 :000$000.

	

Ao art, 2.°, § 2.°,	 Ia cap. 2,
accrescet1te..e:

tmnosto de Defesa do Café.....100:00()$000.

•Sala das Sef5ts, 15 tie agosro
tie 1925. -Pinheiro Chara.
EnCa Camera. - 01y . : .-baa Henrique.

Ernenda n.

Aa art. 1.0, § 1.	 ,] yro
54'800$000 e 34:000S( r

Pissoal 58 :8O0OOO,
Material, 40:000$000

	

A1ter.and0- 0 a 6-omm,	 1ra..

	

98:800$000 crrrigindp	 .
Ao art. 1.0, § 2.°, ii. 3. -:Sttua.

polo seguinte:
Pesso'dt 60 :000O0fl,
Material, 124:000$00,'1.

	

 a some:	 :lr:1 ....
1 84 : 000$0013 corrigin.do-sc a tabd'
Ia.

Salta das SessS p . 15 Cf0 agO
de 1925. - Phnheiro Ciragas.
sldeq'to. - Enéas Camera. -0v
lIjo Martins. -JoSe Hen.rique.

Avaljams t , em 200:0095001) n
tie'spe$as cam tal serviccy e d'ahj
a razän de set da emenda que aca-
ho do ldr.

Quanto S segunda omPn1 rH'e-
re ,o S verba de custelo de gahin:-
e cia Torna11do0 nc-

.'csrar:a para ease service uma. ver-
-a maior. a cOmm i ssão C fon j a050 fl prosen.fancio a ne lid	 quc
acabej do ldr.

Entendo quo, Para justificar as
omendas cue acaho de apresenta-,p aaa: ma	 preciso accrpscentar
(Muito bern ! Muito bern !)	

rVérn a Mesa. São lidas e pastas qem discus 1 0 COTiflIh1ctarnpn0

em dicusSo coniuiictameflte corn 0
pro-jecto as seguintes:

Ernendo n. 36

Ao art. 1.0, §
Verba 14-Secretaria cia Pelicia,

em vez tie 406:380$000 e ......
155:200$000. diga-Se 345:840$000 a
126:200S000. corrigindo-se a sornma
para 472:040$000.

Verb-a, 15- Deleracia do Pcali-
ci0, em vez do 519:600$000, dga-se
564 :0005000.

Verba 17 - Subsditua-Se toda a
verba pela seguinte:

Guarda Civil:
Peesoel. 523:6805000.
Material. 161:0005000.

Somma, f)84:680$000.
Verha 18 - Substitua-se pei4 so-

fl te:



-	 Prises	
Gabinete de Investigage e Ca.Pessoal 156:780$000	 ptuDa5:

Material, 830:000$000	 I profocoll i sta, 3:360S001)Soimma, 986:780$000. 	 1 da.ctyiograpo, 2:40(.1$000.Verba 20	 Subtitua_so pela	 I archvista. 3:600Se00Seguinte:	 2 escrip turaros a 2: $80$000,
Forca PubLka:	 5:760$0()0.

Pesoal, 6.390:217$000,	 I investigador cliefe. 3:960$0
Material, I .738:000$000 	 10 iflvetigadores de 1.' ciasse

Somma. 8. 128:2175000	 3:360$0004 33:6005000.
Sala (las Sesöes, 15 de agoslo	 10 investigadores do 2. 1 classe ado 1925.	 Thinhe;ipo Chaga.	 2:880$000, 28:800$000.Enéas Camera. -JoSo Henrftiu p .	 20 1 nvestigadores do 3. 1 classeO1',mtho Martin. '-.-Eurico Dufra. 2:400$000 48:000$000.

Diaria a i nvestigad ores em v:a.Ernenda n. 37	 gem. 20:0005000,
A tabeila expjicatjva -Suhstittm-	 Somma. 194:0205000,

so a verba 14, do art. 1.0, § 1.°,	 3) Grathflcaçoes	espuc:aes•pela s o Uin ,te :	Auxiliar de gabinetc, I :20O$
Veiba I4-Socretaria da	 oli	 T:heeoui'ero, 1:200$(;00.

cia	 Es;crivao	 da Chofi. 480$Oce,
A -Pessoaj:	 Somrna, 2:880$00. T f:i!......

Possoal 0ffe.cti: 	 196: 900$000
Chef0 d0 Policia, 20:400$000	 Secretaria da PcI-.
Director da Secreta:ri,a............B-MaferijaI::

13:200$000.	 •	 1) Expodiente du S:Offici al de Gabiaiete, 7:80ft0OO 	 1 2:000$IyJr3.	 -
3 ch(, feq (le secção a 8:400$000, 	 2) Expedenfe do G:ihinete d25:200$fJ00,	

Investigaçoes e Captura. 5:000SO.3 prim.vi r('xs officiaes a 6:9005000	 3) Expedi puto da JduotifcacaO20:700$000	 fi1iae, 10:000$000,3 s p guncio officiaes a 5:700$000	 4) Expedient0 do auxiliar phI17:1005000.	 graphico, 5:0005000.
3 amanes, a 4:200$000.. ......5) Expodienfe co Guhinete Me

12:600$000	 co Legal. 1:200$(M.
I d'acty10-copis4a 4:2005000.	 6) Custelo das cocheiris da PI photographo 3:600$000, 	 cia. 10:000$00.I porteiro, 2:760$000.	 -	 7) Cusleto o reparo de aut('...2 continuo a 2:1005000........ veis. 30:000$000.

4:200$000.	 8) Pas ses e te1egramma
2 serventes,:7405000...........50:000$000

3:480$000	
9) ConeervacSo . limpeza do e.I medico iegta:, 6:000$000	 ficlo. 3:0005000. Somma,.. 	 -,Gratificacao addicional ti:) 10 00 

126:2005000. Total, 47207Hda 1e ii. 425, do 1905, a 2 chefes 	 VF.RBA 15 do Art. 1	 1do secçAo, 1:680$000. 	
Dolegacta de Po.1iReoresont(acSo do ch 0fe de Poll-	 I) Pesoal effectivo:cia, 6:000$000	

3 trIeqdoa auxfl.iar -	 . -Somnia, 148 :920$000	 8:4005000, 25:200$000.Socretaria'	
3 d(4ePa&s dc Cail:i........P pa tica-nf-e5

5000	
contra ctados...........5 :400$O{)() 16:2005000.	 . -32:000	

2 dolegades do tJheuaio P IulZ

Chauffojj:r dc Secrefarfa e lid- Fdr:t a 4:800$000 9:600$000.dante. 6:000$00	
121 doIeads do comarcGab-mete medico-legal: 	 3:(3005000 435:600$000. SoimmaMedico auxiliar, 3:6003i00 	 486:600$OfJOEscripturarlo. ]:740$$000.
2) Diarias a delegados a11X

Servente, 1:2005000	 rose do cornarcas e a deieg°

429

peciaes em vLagem e expediente	 175 carcer-eftos das ca.deias 4

as deiegacias 60:0005000.	 Estado a 720$000, 126:000$000.
3) EscrivSes dos delegac i as au- Somma, 130:080$000.

xiiiares e da capital. 18:000$000.	 2) OratificacOes -poe servic°s me-
Soinma. 78:000$000. Total ......... .dicos, 26:700$000. Somma........
564:800$000	 26:7000$000.

VERBA 16 do Art. 1.°, § l.° 	 B_Material:

Diligen-ciaS, 120:000$000	
Sustento a 1.600 presos pobres,

VERBA 17. do ant. 1.0, § l.°	 584000$000.

A_Peo:d	
Vestuario e curative para 1.600

10 fisaes, 'senclo I auxiliar do presoS. 100:0005000.
Inspector e 1 escripturario a 	 liii inacão das cade:aS........

2:4005000. 24 M00S000	 86.0005000.

40 guarla civl -do 1. classe a	 Reform-a do mob
.
Fiar:O e utensi-

2:0405000 81 :6005000	
1105, coiiservacãO e reparos de pee..

100 uuarc0ts civis do 2. classe a d:os. 60:000$000. Somma..........
1:8w$000. 180:000$000.	

830:0()()$000. Total, 986:780$000.

100 guardas ci-vis de 3. classe a
1:560$000, 156:000$000.	

VERBA 20

GratificacSo a urn inspector ..... .Força Publica:
1:800$00	 ni0. Sorna, 443:400$000.	 Verba 20 n. 6-em VOZ dc.....

B_Material :	.. 50:000$000, diga-Se 	5:000$000 cor-
Fardamento e caicado para 27o ri uindo-se o total

guardas, 134:000$000.	 Sr. Prestden(C suspende a ses-
Expedionte, 2:000$000.	 sj por 10 mirnitos afim de que a
Reform a do armamonlo e mate- co-rnrr.issdo possa so manife-star

br	

r-

141:000$000. Total 584:4()0$000. 	
emend as hOli apresentad

2) Innectoria de Vehiculos	 prazo continda a 2. 1 discuSsãO do
A-Pessoal:	 do a 49

I inspector, 3:000$000.pr Je
I a lu dant e do in&pector ........0 SR. PINHEIR0 CHAGAS: -

2 :4005000	 Sr. Presiden-te; a pronosta de or-
3 escriptuliaTiOs a 2:400$000, 	 çarnentO da receitc e despe 5a do

7:200S00o.	 exercicto financeiro do 1926, a:pre_
3 f'sc;i p s genies a 2 : 400$000,... sent-ada pc-iD govern0 ac,Congres-

7 :200Sop .	 so Mineiro, fixava a receita em.
12 fnaes de vehicuIOS a ....... 87.850:000$000 t' a despesa -em.

2:040 24:480$000	 87.847:0005000. P-do confronto
20 fisci0s do vehiculoS, a. ...... .das duas parcella-s ye-Se, desde 10-,

I:800S000. 36:000$000. Sorn-ma......go. que o Executivo consegudu equi-
80:2805000.	 librar 0 orçamoiito, tazendo entrar

B-Material:	 na rubrica dia recetta as verbas dos
Fardamento e calcado. ........ .Imposlos do -renda 	 ord-inaria, de

18:0005000	 accordo corn a media ve-rificada -nos
Armani onto e expediente. ....... .tros ulti-mos exercici Os.

2:000S000. S-o-nima. 20:000$00. To-	 Con:frcntarodo-SC, pOrdm 	 essas
tal, l00:2S0$O0	 Total geral ...... .du-a parcel-las ye-s0 euc ° sa.ldo

84: 6805000.	 1	 orcarnontarlo C inisignilficante.

VERBA 18, do alt. 1.0, § 1 .0 .	 Em a 2 . 0 d-ixcussão foram apre-
PnjsOeg:	 sentadag van-as -emendas tanto P°-

A_Pessoial:	 lo, senloires deputados come pela
1) Pessoal effec-tivo: 	 c-ornnhisSdo. emendas estas quo,
1 adnuistrador (la cade;a ia Ca- Si approvadas todas, levariam

Pi tal. 2 1005000.	
a de-spesa a superar -a re-ceita pro-

C arcoro : ro dos cad0ias die Bar- vista em mat-s dc (lois mil conto,

	

- hi	 1	 TT I	 -l05000- na ii:Ind sero	 s! a tI Olibr i o orca



0 Sr. Odilon Braga: - Ma w-.
jo por qua. (Apartes).

O sr. Pinheiro Chagas: - V.
exc. acha o imposto esta-vel?

0 Sr. Odilon Braga: - Agora é
qua a digo.

0 sr. Pinheiro Chagas: - V.
exc. o iacha -estavel, -porquie? Per-
quo atnavessanoos uma quadra
anomie!, am quo 'o cambio chego'u
a 5, onde se estabihz'cu per urn CU
dais annos, ostabilizan-do pot esso
tempo -o- preco,e, p-ortaflto-, 0- impos-
t-n? ,Mas 0 meu colioga deve tarn-
bern ter visto, gracas a Dens, qua
a nossa taxa cambiail c'omeça a so-
bir, ten-do sido cotad-a ainda hon-
tim em 6 3110, si me -nSo laiha a
miornioria.

O sr. Francisco Lessa: - E' hom
nOn' fala;r sinão ella i-emma ai cahir.
(Riso).

o sr. Pinheiro Chagas: - Pr-n-
seguindo, ten-ho a dzor qua a corn-
m,icsOo- do Orcame.nto verificou, do
a-cc-o-rdo corn asemen'dias qua pedie
scram ac-neitas, a -def i cit de. ......
667:669$638 sbr-e -a 'piroposta.
Cuni p riia-lrha, -p0 rtairrto, pro cu rair as-
tudor as rubri-cas ida .rec:eita, pa-na
veir em qual dallas podoria tirair .rc-
cursos par.a -co-bnir esse deficit.

Firma em seu pen to do vista,
nOo quiz se smcecorrer do irnip-osto
de -exportacSo e, per issa ', fad va-
1cr-se do imposto die .industrias e
pro-fissOes e do do transmissSo die
propriedadies inter-vivos; a-n- pri-
moire aocresoentan.d-o a previsã-o
malis 150 :000$000 e ao segundo arc-
crescentando tambern mais.......
500:000$000, -augme-n tando am cia a
samma do 24:000$000 n.as ,ruibricas
29 e 30 - muitas e entradias dii-
versas.

Assim ficard a receita orcada em
88529:500$000 para urna d-e-s.pesa
quo scria fixiada, cm 88.523:000$,
si a Carnaira- houver p'or bern aip-
pro-vair as e:mendas do comanissfio a
equelias qua terei a. oppo,rtwnidad-e
die relatar.

Do c-on-fronto cotTa as dues par-
cellas verifica_se am sal-do orca-
mentardo' I So- só.me-nte de 6:201$000,
quantha esta- qua ai c-omirii-issã-o teed
talrez do -redazir a 4,3 au 2:000$ a
te rá rnieerno' ado dia die proc ut-ar au-

tutaros raxe ate W o seguida ca nirnar1o5	o se podpelo Congreso	
tanlo, esperar que sso

brio de	
sern0 sr. 0diIo Braga: 

—Desequiii teca.proposf	
0 sr. 0di1n Braga:—Os saJ

- 0 Sr. Pinhe/ro Chagas: 	 MOs_	
transita.rios a lei do

t-rarei a V. 'exc. qua nao	 orcarnentarjosao tambe
é so do	 ';	 orcamenfo d 'annua,propo,sta, do vez quo a recei.ta fol r. Pin/zejro Chaiq. Ma

ca
lculada tC:ndo por base, aas sues pare a sa COf0ccSofl5) so 

devr
vanas Tubrjca a medias 

VCflfi- 
tomar quantia snpeior 0 media do

cadas nuc, 	 utmo5 exercicics, tre	 1tmos exercicios financeiros.
o

flao e aventurando pu-rem a acceh 	
hotvor	 -d	 o Coni-eo qu

ar a media do lmpost do export 	 so tctiijz	 5,dellco5 a mpi j alido os sor-
cao, por naturoza '	

vico
nstavej, capaz	

necessarj	 ao born desenvol.
de surprezas desagradae5	

r1OmCO do Fsfado, ten.
0 sr. Duque de Mesqwta. —Os	 pCrn

to eCO
em vista nSo crear des-servlços do candade podem	 do

vim or

er nes	 perma n entes QuO vunham di!.
custea'do,s pe l o saId	 d-s Jotenas	

fictar 'a normalidade da vida quan-
no valor do 1.250 contos, existen	

o ul a transicão se. 'openir
tes no Cotres	 d

o ,cr. Pinheiro Chagas . —Perfej	 0 Sr. Duque do Mosquita..o ltamenfe . rna5 aora
ecc ion an	 estarno5	 gms11,ir d ove applicar as txa nosd.o o orarnet C este na- servmns Para os quaes elms foramda torn a ver corn os sald,os exisfen_ creadas.E o quo so di corn a taxii-es no5 cofres.	 da lo.loa.

S,". Pmnh iro Chagas . —E, nes-ao so o 'orcanlento °ao comper 5(' 0 s

DOnt0 o Esfado °stO aoulicandn.
i-a grand	 •augmef	 na despe5a.

no
c mo	

0 sr. Duque do Mesquita —Não	peel a 3 usIa cLso,	
estOauota dos	 nos fait -am do-

dos prnc nos. Evidente qoe a dstrl- 	 0 sr. P?nhefro Chapa	 OpAibvJçfj,) nOo dove obedicoer o crite 	 o legks1(3n n a o pode f a7er e ditri-rio do c-uaidade absolute na 5 quo- huir	 cegrnente;	 entretnto, deS. mn	 o'roorunaijdflde tomai 	 OCcoref corn 0 criteria	 iloptadGO 	corno erne.nfo -Principal nor	 dizor no men collen aU
da h
exem-pI ( o nurnelQ d0 Ici-tos d	 0.- Esfado estO dl's'frihujnd	 rq i t'mtn it1.	

vam0nto, e e nielhcr nao o fiz.0 sr Odilon Braga: —Os saldos por falta de elenienfos quo procu-prod-uzidna polo arrec.adaca& silo do fern conhecer em breve.i-al ordern que dell-,s P derre.hedo

	

	 E' noi rigorosa 0f0 rnnoSlVPl
muit

que o 1 rcam0itt0 1oj fob corn a a'cce!tacOo de todas eCiyter:o	 o PCSSinhisfa	 rnrnio opina p l	 1nroVl.o sr. DUQuC	 A Co
do Mesqu i/a —E os c5 do 

algimas e esfa corn 1aidos da 1otea nãOp00cm SUr CnI'efonfa Cl°vam eSpe 
IIOempreados em cutra cou.a a n0o 600ser hospit	 can as pro diizfldo urn "def0tnes.	

pre'-ipj d P 667 .COflfflç ,0 Sr. Pinhejro Chagas: —A pro-	 0 sr. 0di o0 Braa:posia fci- confcccionada c-cm torbi	 c Icniado sobre a -proposfo, -	 -ca etela e nSo !)0cia vL..n r rOndi: su-	 flJi'e5.pea-for 0 mdbi dos tres u:ltirnc;	
0 Sr. Pinheiro Chacs: -exercicos fin-ancero's.	 Essa C a	 derarei a	 nobro collegapraxe que. -nos en .s1-na a hó con!	

n
-	 'p-roposta F	 'a media ver'f -h i lld:ade e	 ornao orca'm-e imto IlSo podia	 nc's tres altimos exercicjo,s, C	 -

fugar dell-aL	
Sajutar Coufela- r-ebotivnf-e -E' vord.ade sai'ida qn pela 500:-	 ittIO-C-Stus 'die natureza nstavcf. --na!idade do quadra quo atra-c. 	 Pares de surprezasiios em face da haixa ca mbial tern	 cc a uios 'abideiavido altos muito prol1Lrnciado	
d-as fnntes do noss,a receih --ao preços do gene.ros do expor- 	 im p s f05 insth-vefs- o ferrite-n a -'ncäo, rcsultando d'ahi saldos or- por nós adoptade come succedaneO
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tá h.	 corresponder
ace fins	 . Jo.

Cumpr-, pois, a'o legislador mui-
to iuidado paira que se nOn repro-
duza 0 que já n-OS acontece'u no
periodo do 1900 a 1910, iem o quad,
a impost) de exportaçOo mao cor-
reepondicu As prey-isO-es. Atravessa
mos enth. u-rn peri'o'do do deficits;
atrazo ri s pa.ga-montos, ate do' p .0-
dtr jud:cr rio, do 6 a 12 mczos - e
lade pete falta do pro-video-cia do
legislador, pela surpresa na arre-
cadaçOo do lrnpoSf3- die cxportacOo.

o Sr. Enrico Dutra: - Don tes-
ternu-nlio clisso, era promoter pu-
blico em Santa Rita do Sapucahy.

o Sr. Odilon Braga: - A prova
di qua c critorio' nOo tern a p-erfei-
cão quo a -coomrnisisOo presume C
quo io srilolo é onorme.

o Sr. Pinheiro Chagas: - Mas
V. ex.. dove comprehen'der quo is
so C dev do a situaqã-o ia-normal. E'
a dexv onizacão d;a si-ossa macdo
que liz corn que 0 iump-o-sto de ax-
portação exceda- em sua arr-eea 'da-
cão. Entretanto, a govern, fedo-
ral, ov iverno -do Estado, todos
11ó5, troalhamns pa-ra q'u-e 0 cam-

tah:iiee4i uia taxa ma-

o. Sr. Odilon Braga: - A força
do crnp sto -do expemrtacO'o C todni
Proveni,o rite do -cafC e nós vamos
Valo'rizor eso-e pnodu-cto.

O sr. Duque de Mesquita: —Lo-
go -Ca) desoerO o .i-rncposto-.

o Sr. Pinheiro Chagas: - NSa
Vamos val-or-izar o oailC porque liã'O
P0553 c rn prehe,nde r cclrnQ se va
Val:orlznn urn produ-oto qua eSta vat-

0 Sr. Odilon Braga: - Eu disse
Tie 0 i.m.pc'sto -do exportacS-o re-s i-
die no -café te si v-amos estabil-iaar a
Preco rtarn'cns estabilizaiiid'o a re-n-
da dv.c-se im.pOsto.

o Sr. Pinheiro Chagas: - Si to
Cs s as.	 deputaidic's- v-otar am

eq-neil0 prolecto ,achand'o' que seria
COflVeflHi t0 so estabilizar o prec-o
do Cnlfd p-or'que delle v-inha a mador
5-°mrno dc anrecadaicho -do .n'os'so
orcarne .nto facto reco-nhcm
qua 0 imipoto d exportacS-o e in-
Stavel, -capaz de laser haixar a re

i1i. E' logico a argumento.

p
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ni outrias fon fes d neceita
paeai que 01 o'rcamcnt.o, não vá par	 faz	 tLi	 nnr,o Sena4o corn deficit ou coirnpleta	 PrOPOT... cão, -per excrnplo aro n urnero de

-

rnciite fechado ,
 porque os srs. se- Jeitos, a commjssao prefQl-1adores iio e ter as seas preten-.	 espe-r.

c-trtjstjcacöes e , por isso, razoavel que o a organizacaode uma
orcairnenf	 para então se fazer justic .o Jeree dra Camara urn sar1

pa	 0 Sr. Francisco Lessa: - A con-Para sa isfacça.o 'de ta	 ifl	
tribujcao quc 0 Estado cc'1:de nAc

resses.	
.rranfer diojs leit siFeitas estas cons kLer.acoes, pass., d4 para m

da !h G.Telata as enlendas que foram
apresntadas	 o Sr. Pinheiro Chagas 	 As

erniendas ins. 3 e 21 consjQm ver-

	

€m varies grupo	 diy
ldj essas has pam, manutencho dc

	

aluc	
spitaernendas As de ns. 1, 2, 4, 6, Ii,

que não conslam do proj -ta de12, 16, 22 e 23 rtoirjzam d}OSpO. 
orcam,ento e que, -ate 	 nag: , hosas pana construcçao on COn-CILSaO recebera
	 .alixjljos	 Con	 t-sfa-die -h cspitajes au casas de caridade ccäo,
	 arniijs 0 aconsell'	 Ca-e de edifi'cjas escojares	 a co

lua-rai avcej'tal-sLegislaimios Para tim Estadlo die
diuz€nos c tantos municipjos C cm	 0 sr. Duque de Mesquite: -

fquasi fades relies ha casas die can- Quem oi quo tirou- a. sorte? (Riso)da-dre, oeflstruidas a custa de aecur- 0 Sr. Pinhejro Chagas: - Asos locales, id onj undos de esmolas, cmo-nda in. 9, de auc,toinij-a d3 nobre
jA -die legadsas em dsposices testa, d eputadc resj diene em Cataguazcsanentanias	

a

vein transportar pna os nossos
oonstr

A cargo d'o ESdO deve fl-car 	 trahaqhc5, aifim die 'organizar hem
ucca.o dos hospitacs re-glances	 flossa bibliotheca aqillo qUe see a.uxiijo a,08 pequenos h ospitacs ha Feito na Gamara fdos DeputadusOOflstruidios por liniciativa particu- ao CoL'lgresso Nacircna-l.

lair, não send-o, die boa pdlitioa Cs-	 U Sr. Celso Machado: - E' 15113morecer essars iniciatiras	 medidra do alto valor.o Sr. Francisco Lessa: - Mas	 0 Sr. Pinheiro Chagas: - Real-os oruxiLios pedidos•	
mars ermendas mente é nina nec1 da deandegr	 31-são insignif.jf5	

canoe.o sr. Mart½s Prates: 	 E ser-	 A ion@nd.a oornsirgn,a a verba devem ate para Cstimularr.	
54:000$ si nao me faiha a mermo-o Sr. Pinhejro Chagas. - 

Não é m-a...o quo feniho observadlo.
particular

	

	 a inciafiva	 0 Sr. Pedro Datra:	 50:000$,c-	 se esrnorooe orn a

prece-dente

espe- porqee cs 4:000$ nestaintes saC derança. die -ue o Esta'cb au
O's	 grnente materials diotac es flernais, scm'elhante	

0 Sr. Pinheiro Chaga.c...niedida. worn fir-mar 
u-rn verirfjoau a ccrnmissäo que ......'perigoso para Os 'flos 
Ses orqarnen . 5O:O$OOø par.a urn Servi-Co destotors porque Cstes 'pedidos augm.en- natureza é uma gotta d'agua no

 diariamientie, trazj-cI,os flãO SOm ente pelos srs. d erp rutados com,o occa'flo.
tam.bom par aquelle 	 0 Sr. Pedro Dutra• - Mas foparticula mnienfe.	 s que p1eiteai dos as arnno,s Se vofará verb,,nova-.

esaJrosa, partanfo, a cormmiso j Depois, Si a erilJendia vae ser diego!-acooseliha a wejeicão das ensenas lath per ter pedido so 50:000$, eU
elevo. essa quantia.al1ud-idas (Apartes).

As em	 0 Sr. Pinheiro Chagas: - N0iendas die ns. 7 8 e 17 vi-,
deve,mo,s rums esqureocr tan ihe-m 'sam eievarn verhas já Constantes do

orcamento.	 trahalbo dai ImrQnsaA commissão aconselba -a rejei- 	 0 Sr. Pedro Dutra: - 0:00cOo 
dessas enic-ndias pens para a-u- ddi mule -para urn volume.

gmre-ntar a dotacOm die uma, mazn-	 0 sr. Pin/u iii Chuaa	 :rvd ser	 q IL	 -	 iri	 -	 -	 Li	 -

o 
sr. Odilon Braa: - .\a-is	 0 Sr. Pinhero Chagas: - Infe-

a razãO .pana cc augmontar 0 lime -a ocsmgflUSSao nao pode se

apparelhainento dc Imprensa. 	 encarregar diissro.
o sr. Ptnhenro Chagas: - Nm-	 .A emendra -n. 13 dirspOe soibre em-

zuern pode calculan oi trabauhe do prcsrtirn-o rd' Previrdiencia dos Sex-
iiprensa...	 v.idioires die Estad", arn-pliande a
o sr. Odilon Braga: - Ahás ii. todos cc sociros -a faculdaidle clue

nprensa tern dade saLdios. 	 trn -as -dia iCaipitat pana constru-
o Sr. Pinheiro Chagas... cam a ccOo die

mpressao die unima bra dessa or- 	 Constnangida, a c-ennitiiisOO ye-

den.	 se forçacta a aco-nselhar a rejeicão

Si a modiia é de facto die -utilli- 'cia- emienda.
i, cOo Jxa, entretainte, die sen 	 - 0 Sr. Francisco Lessa:	 A

:ie1. F:ilitava, tOo sórnente . Pnevrdlencia 	
tern -

: 
nvcs srs. deputados e a todno cluejuri-dca. A coanme-sao prado megan

qiinesserrn utf-eativan -urn estudp ai SiCflid .parte da.ernendia —'em-

qaaiqruer, evitan o trabalrho die per- pre-stimO'— rn-as qu-e e-gmaile ac me-

ccrrer -Os Atinues 
da Carneana e nos as regalria.s de fades as socios.

rOcunar o assUflTpto ciii determ.i- 	 0 sr. Pinheiro Chagas: - Essies

nado voluta. .	 5.0CC) cantos die clue fa-la a ernen-

Urn Sr. deputado: - Neste case do, terimairn de ser ti:rados do su-

çamos m d cc p-ama as livrns.	 peravit exi.stente.
fai 

	 -

o sr. Pinheiro Chagas: - En-	 IMar-s uF:rl se-nsa enmtao que semti-

tratanto, a com-rnissOo do Orçansen- Ihanto quantmma fosse emmpnegarda nacc,nrstruccae do e-stradas e die ho-s-

o Sr. Francisco Lessa: - Ho-je pitaeis.

a Iniprensa ado publica narn as dis- 	
0 Sr. Francisco Le.sa: - A

CUr5'o p:--un-ci.adcs car Camara. 	
emenda referent,_ma -hospitanes levou

Salem quasi corn o atrazo die urn logo bordoada.
anno.	 0 sr. Pinheiro Chagas: - M-as

o Sr. Pinheiro Chagas. . . 
entre o Eita-clo tern crecudo hcmsp-itaes re-

o trabaiha de qmarlq-uer deputado glomaLLS cm varies Paintos.
perder -ucla lien-a -para. rev-er os An-	 0 Sr. Francisco Lessa: - Tem

flues e -a drespesa- clue a emenda facto hyrgionie na Capital e dei-zado
acanreta, opteu -pc-lie tmabalmho dos	

parve mimer die endernas no in-

S. daputados e a,ppella p-ama a tenor.
Camara aiim dc clue a emen-da Sc-	

Urn sr. deutado (are onaor):

ja rejeitada.	
- Ondie funccuonrarn esses liospitaes
rena'S2

Sr. Pedro Dutra: - As Enan-	 16 sr. inheiro Chagas: - Em
0do Estado estao boas.	 -	 \l icesa, em Pouso Alto... nOo

Sr. Pinheiro Chagas: - Nec	 atan'do ain-dia no's pastes permo-
digo 	 n5ioi 0 sej-zm, mas o que Tien t

1 nos-pme'occupra e a cenfeccao	 0 sr. Laura de Airneida: - Em
ei die c-rcam-ento e naro ap.aiysat Pouse A.legne ha urn hospital.
'nanças do Estade.	 o Sr. Duque de Mesquila: - Es
V. exc. quer quo ease servico tO furnicci-enandle?

J5 fete em vista- das boas condI-	 0 sr. Laura de Airneida: - Sim
cec do Tliesmuno, deve iapresien-tar semnhor; idc'u o rnmeu testernainho.

vera smeparrado, mandiando 	 0 sr. Pinhero Chagas: - A
que a verrba destin mada a esse sex- -eiue-nda -n. 14 macada que os eei-

1 lsejai retirada die din-heino em	 lect-ores tenham 0 dusreite die coibnanr
eire, reuiltante die superavit or- 3$000 -die cadia ce-rtidãe.

efita i - :. 	 Ora', as centid6es já pagam o
Orcameritol que vobarnos nOo seller die 2$500 e, vs; menus cellegas

P0rrta essa des-peso.	 ado ligniomnam, per Ida -parte ha nc-
c:eta do



o sr. 
F L-a: -	 unto

wo; CU 1Q ovvi a justificacão.
o sr. Pinheiro Chagas: — Eu a
vi You procurar a emenida para

aislaZer a desejo die V. exc., corn-
qoanto elba já tivosse sidio, justifica-
, canio do, peo nobre oolleg.a,

tr. Enéas Camera.
o sr. Duque de Mesquita: - 0

cotor do projectu de vadorizacSo
café.
o sr. Pinheiro Chagas: — A

eneruda é assini: "Am fairt. 2.0, §
do cap. 2°, accrescente-se:

npOisto do defesa do café, 10 mu
'Cribs".
o Sr. Pedro Dutra: — Era iuis-
nente a nieu receD: era quo 0

prcducto do imponsto fosse Para a
crçainento. Agnara nao sac mais.
o Sr. F. LesSa: — Era justia-

Senteo men taimbem.
o Sr. PinhL'iro Chagas: - 0 (,o-

Tti due Minas fod ch.amado, fbi
es1wdado solicitacbo pelo Estado
cie S. Paulo Para entrar na dofesa
dO café;	 iquiz fae1. o por si
e CMIiICU c srs. agricultores a
ta ddade Pois bern; ocs agri.cul-

Sres estivi a in in to i rarnon te die ac-
codo em qae so fizesse a defesa

café mediante cisse rnpostO.
o Sr. Pedro Dutra: — Que é

brinidavei.
O Sr. Pinliiro Chagas: — Cousin

Orncrdn aH a! Tcdos os fazendei-
estver2ii de acoordio corn die

riaoK) aeharam formidavol! Ora,
O umpo t v-ac suer arrocadado

Estaj iidia piosso coniprehen-
Corno 0 Estadum naa faça escri-

eacão d1I.
OSr. Pedro Dutra: — Alas, não

1Sa fazj-.j dientro do orçaman-

o Sr. P jnhe jro Chagas: — 0
71 PO to sendio aaneoadia do pelo

tern do suer escri1pturado. 0
O torn do presutar contas da

Qrbanca quo airrieciadai e esta
UO jr para o cIr.camento. Is 10

e eviente, fatal; nSa p-ode
OUtira fórma. Vac entrar on-

, N-a reada. extraLord-inaruia. 0
S5Q Ira para o balanqo da os-

r t caca0 na Socretaria das Fu-aç	 D0iS, como a raossa Cs-
Pta e feitai por partidas dobra-

" C1-.-2

dais, a iess,a rubrica da receifa. ha
die carresporader umia cutra da des-
pesa.

0 sr. Pedro Do/ru: - NSo é urn
imp-onto die caracter annuo.

0 sr. Pinheiro Chagas - 0 rio-
brie coilega re.sidfente cm Catagua-
ass, Cajim acme cu dieclinO corn
apreço, a Sr. Dutra...

o r. Eurico Dutra: - Pedro
Dutra.

0 Sr. Pinheiro Chagas... o sr.
Pedro Dutra, declara que 0 imposto
nSo é de caracter permanente, do
mo-do a laser parte das rendas do
Estado. Mas, osse iirniposiljoi entra

- no orqamen to nab é 001 mo ' ricinda
o,rd:-naria do Estado; elle entra co-
mo nen'dar oxtr-aoird 1in aria. Si o Es-
tado n-ãio incluisse e'ssie imposho na
sua receita terrira 'die creair ama re-
particAo du piurte, uirniai co-va Secre-
tarn., ipaira fazer urna escrirpta S
parte. Isso seria ama ancbmaIiia,
urn embaraqo.

0 sr. Pedro DuIM: - Urna ess
cnipta iauxi a r erai bastante.

0 Sr. Pinheiro Chagas: — Mas,
si é a Estado quern arrecada 0 rim-1
pcsto, olle tern do prestar ccsn.tas;
e a Estadla nSa term duals escriptu-
raçSes; m Estada so tern urnau (8-
criptu raçSo.

O sr. Pedro Dutro: — Podia for
uma esori pturaçSo auxil jar.

0 Sr. Pinheiro Chagas: - EntSo
o Estado toria do fazer duas escri-
ptunacaes. CaoFar VCZ que tivesse die
prestar ecintas, vitia -corn 2 escri-
.ptiuraches, 2 haiaruçots, 2 guardia..
iivrcs. Ora., isso mao é poss-icel;
esse umpostbo fern quo entrar par-n
a ronda .extramrdinarria e ruella se.r
escrptu'rado para o 'edt cito die baw
lanea e prestacao die contas.

0 sr. F. Lessa: - V. exc. per-
mitte so urn aprarte? Na equilibria
entre ,a receita e -a dOSpesa estd
coinputada essa verba do 10 mil
con tics?

0 Sr. Pinheiro Chagas: - Ainda
nho ii a derposa.

0 Sr. F. Lessa: - Mlafs, no e-qui-
libnio erutre a ne.ceita e a despesua0
essa verb a , es td c,um p u ta da?

O sr Pinheiro Chagas: -
acahei die dizor ain-da agora qcre Q,

o Sr. Francisco Lessa: - No	 .. CLISO .;	 E
ta
emjtacn o VaOsrm augmientr as cus- dos caroerij-os

s que sâo pagas picontriijaj.	 0 Sr. P
do	 e

inheiro Chatas:	 E1s carceri	 pr0 Sr. Duque de Msquifa: - E rnais.	
os, n ão	 eciO .

OCoector nam é Fuflccionario de 	 0 Sr. Duque de .liesqujta:
o sr. P½1zejro Chagas .	 Dc Pbot	 qu osse

SO$rtc que nao ye a cOifllflfllssao dc S 
hOrqarmenty) vaintagern ma e'mendn. reso
	 1Nao e j'ustc, 'portano, quip Va re-	 a pres:entaida per urn

12itu'ra. Ella
 Ilustre come.on ir sbre o Contribuinte mai's es-	 -.-

ao, q
-	 ga do comtnmue	 justifico

sa eo ntriLuicao por isso a comrnis_	
•dsão pede a Garn

,
aral a rejeiçäo cia	 '° ancn e.

emenda	 A eomrnassao, apanbooa, pode€e

	

A enen,da n. 16 alictorza o gu. 	 diser, die iumprocviso, nii teve op.
vern.o, liogo qufe se CCnciuji 0 novo	 portunidaide de formulai urn eStUda
edificjo para o giiuipa ersoolar de	 rninuclicSio camielacao 00 resuba-Queluz, door a Santa Casa	 Mi- cio que tipaira 0 Etad a ap-
s'e.riccirdja daque11a ciidaid a actual 	 proivação destsia cirnenda Alas, elb
predlo. A ccimmjssao acioinselha a é recebda corn a maxima syrilpa-
Camiara, ai rejeicao dessa emcnda	 thifl pela commisisäo pOrqlLe, eat-
mao so parquie aao sic iajAa añnd ma Jmentc, na quadra quo atravessa-corcciujdo	 estjn..	 mos, e thffic:1 a vda crii 60$00C

ao grupo esooiajr, 
Corrvia ainidla	 nensacs.porlqiee 0 goveno podera, talvez,	 0 Sr. Duque de Mesquifa: —Enfor fleOessjdade imperjotsa do pre .. Cara.ngca, não clLsigo urn carCdia em questao.	

reioo, pcir causa do vnnento. Lao Sr. Pedro Duira: — 
Die qual- estS servindo do oarcerLo urn so

quer miodo naG se auxiljarn cis ca- dadio.
sas do cardade.	

0 Sr. Pinheiro Chagas: —o sr. Pinhejro Chagas: — 
An a oommissão, apainhada do sorpSr. Miguel Raptista, smbsoritor da sa l, não pode do micimenbo cadCLamerida foirmulo esta dooIaracao : 11	 a quafnto rujontaira es-,;a depesaOornm,issao V!U corn €SpciaJ aigra- sorte a podler ir buscar, na jiacot3,do e corn muita sympathia a omen- Os recursios n000ssairjos para Cida do nicibre coihega o, ama vez	 teal-a. Fard, entretantu, esse ef,

concliujdo o edificia dostinado ao tildo no interuegno da 2.' thSc
rupo esoolar, si io goslermo 50 sao para a 3.precisar insm odtiatarnenfe do pnedfio 0 Sr. Celso Machado V. Ccuja doaä.o a Santa Casa die Quo.. assume o ocrnprorniss3 do nte

iuz s. exc. p1e tom, a ciomImissão sa r-se pe la ome ada?
estaird piiompta a secunfar o desejo
do S. OXC.	 0 Sr. Pinheiro Cliagas - FO

ppolto aos subscriptures 	 -0 Sr. Miguel Baptista: — Para urn a
que o go

	

	 emenda aff,m die quo a netiremenno vale pireclsa.r die urn
predso velh	 proneffo a s. s. exos. que a C0111

Co	 o? 0 governo tratcu do mssão a examnacá corn a Maxnstiu i r urn outro. dif.icii para 0grup	 boa vontade e svmpathia, perqUeo csCoLafr,	
poPque v iu crje i'eailnie-nfe , trata-se de uma medaquelle priedie nao pesfaya	

die qesoinavo justca.o Sr. Pinheiro Chagas: - A	 inuti	 l
emonda a. 26, stibvcncionando ,	 0 sr. Adolpho Vianna: - Fot°°
hospital denomjnado Asylo	 S.	 do cuvir a ipalavra die v. ex
Vicente die Paulo cia Villa die Mer- 	 respeito dEssa emencla.
cês, e&tabole,c.Jmento quo não toni 	 0 Sr. F. Lessa: — V.ainda coin sig.nacao orcamentarj.a, a din explicar ia ernenda do
comrnissão aconseiha a sua accoi-	 0 Sr. Pinhejro Chagas:taco.	

justificada pelo nleu ilulustneA ermonda fl 25 é concebjda nos ga die coirnmissãq, Sr. Eneaseguirntes te'rMOB 	
I
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stao fern a stia sCripta por p:r-
tdia o4adas Si essa v'erbap en-
tnou na receita, em algum .ogar
efla tern die tar sahidia ina diespesa,
4Jofrque o regimen die partidas do-.
br:a,d,as é ese

o sr. F. Lessa: - V. exc. não
estenrjjeu 0 niieu aparte. Permitta,
me gee o expliique. A •diespesa ge-
al do Estack) está calcutaca em 88

miii e 'tantos contios. Eu pergunto o
egu.ate: nessa' 'despea caM corn-

putado o imposto?
o Sr. Pinlzejro Chagas: - Não.

Ns 88 mil e tantos cantos, nâo.
o Sr. F. Lessa: - Entdo existesail do.
o Sr. Pinheiro Chagas: - Co-

mo existe, si esses 10 mid cantos
são destinados a diespesa do café,
e die accordo corn o nespectjvo pro-
jecto ,entregue a urn banco para a

o Sr. Pinheiro Chagas: - V.
exc. nho me está prestanclo. atten-
can. Eu estou cancado de diaer
gee a escripta dia Estado é feita
por p'artudas dobradas. Entra urna
paircella na receita; essa paircella
tam de ter a sua sahida na despesa.

Diz a iemendá: "Receita: Defesa
do café - 10 mH cantos. Despesa:
eu queria que V. exc. dioclarasse.
Fundo die defesa do café, 9.800 coti-
tos; custeio do serviço, installa-

o sr. F. Lessa: - iss'o é qua
ces, crnbarques etc., 200 contois."
Total 10 mH conto's. Portanto, o
orcamcnto terh dc star subn)ettjda
a 3. discussao da seguinfie fórma:
Rec.eita do Estado, nho mais 88 mu
e tantos contos, mas 98 mil e tan-
tos con t'os; despesai do Estadk, 98
constitujçao do fundo?
mFl e tantos Conto's.

o Sr. F. Lessa: - Neste caso,
esse imposto vae ser distinibujdo
pef as diespesas ordii,nanjas do Es-
tado.

o sr. Games Pereira:	 Abo-
lutamente, não.

o sr. Pinheiro Chagas: - V.
exc. não. 'argumenta corn logica,
polique nunca, no Estado dc Minas,
&e clabcrou em orcarnento tao ni-
tidamenFe hem feito, the darn, tao
cplicatjvo como esse gee estanins
1zondo	 Alini dio

vie

	

rr	 m a

	

e(plk.	 1	 .::n	 c
sao empregadas essas verbas Io
dos on Estadca que se preza
odeptarn hoje iesser systema,
condo corn as boas r'egras de cci.
tabil idaide. Gh:ama-s o "e1itpen
A verha caM crnpenhad,a e so si
para 'o firm do sea empeno N
caso actual, a importanca fica em.
per.hada para o firn do defesa
café; o Estado nho vae gastai,
nao vae applieal-a. em OLItral COW.

A impertanciaj fica emperthath
Para esse fin-i e, uma VQZ a'rrecaJ,
da, o Estado a entrega a urn bark
no, este dd-lihe necjbo e entho, i
sua escripturaçao die pnestação i
contas, o alanço se farO.

o Sr. Duque de Mesquila: -
Si a irnposto de defesa do café
tra no- orcament-o, cue devera
wrectaida,dot para o an no. Entre
tanto, a ici decLara' que o J.rflp0S
será arrecadadie a .pa.rtir die I.'
s'etembro deste an,no.

o Sr. Pinheiro Chagas: -
a explica cairn a niaior facilida

sejai cobrado a partir die 10 de 5.

tenibro 'do corrente rnno. Essa
A lei de defesa do cafd,	 n0s Jd

roFamos, d.etermin,a qee 0

d die cairacter pernoanente. Ora.
Estado é quern vae arrecabr C

impesto c per isso dievre iinclurl-0 fl

seu orcamento 'para 1926. AgorZ
pode o Estado consignor 10

tfle'nto to que vac arrecadar em
tude diaquella liei, dc 1 . 0 die set
bro a 31 die diezenibro do C0

an-no? Não, porqure a lei die rTJe
é pain ter effeito cm 1926.

Na Secretariat das finallca6
aberto urn titulo para esle anfl0
o Sr. Duque de MesqWta

Podie-se eontinuar a niesma
pta indeipende n tie do orçan1Cfl tj

o Sr. Pedro Dutra: -
que o nobre orador irrite
que escripta vae entrar °
que se arrecadar este alma

o Sr. Pinheiro Chagas: -
mtrar no rubrica "renda ext
inaria" c quando saul, 	 1..
111 ts ,	 hi

o sr	 .	 n
ca nho extc lie orcarnento do

Pinheiro Chagas: - Isto
pears uma technica die cositabi.-
c. A rubrica passará a exis-

:r Nan pass-n sther porqiae essa
rmentaçao cerraida em torno de
ra ernendia que apenas visa uma

rca technica de contabilidade, quc
penas visa callocar bern o Legisia-
r, salvo si ha. rcceio, conic ouvi

mapartie, L que o icaposto seja
Lorporad,o a renda ordinara do

tado.
o Sr. Pedro Dutra: - Ease é o
u recein. Já tem 'os o exernpio do
ntaxa e cii imposto territorial.

Osr. Pinhcjro Chagas: - Ease
te:o é iujuto

Sr. Pedro Dutra: - Injust,
P)rque Os precedentes ahi ell-

0 sr. Pmnheiro Chagas: - Eu
poncfo a v. exc. Si temas feito

111, de cluas urn-a: on :n6s erramos
42 0 digo —iiós-- cu me -refi-
) a entidade Ccrngre'sso) e mere-

a ceo s-u ra do povo minci ro.
Si 0 povo mi-neire nan

nos wertamiDs e resol.--
de aicoirdlo corn cue, porquc

SOMOS seus representanfoso Sr. Pedro Dutra: - P5o di-
a,v. cxc. que o povo tern cen-

Senipre
0 Sr. Pinheiro Chagas: - Tan-

lhor. Si o povo mejinro terntisUradj sna censura que cale
flo esp rito -dos srs. deputados

t.a 11e iia vnitern a 5cr nmerece-tS defl0 -
Ir Ptdro Dutra: - Eu nho

fcran1 vv. excs.'Sr Pinheiro Chagas: - Estooi
.aferrci a entidade Congreso.

tr010 : crninia!irn-e-nte do's ars.
idics. Para essa diacucssho cu

0 esta Sr. Presidiente, as con-
iue tin-ha a faaer em

: do p:ojecta. Passando-o as
die v cxc., jeu -relembro o

10 qu0 fiz corn relação a emen-
25 c felicito cs srs. dieputa-

PcI0 in do em come se tern
no Estado, a lei dc

Ella torn servido- die padro,

die nnodelo, a outros Estados; toni
side o espelbo clara, -o li'vro abcs-
to em o qital se lê a nossa bellissi-
ma situaiçho econoimi-ca e finaincei-
ma...

o Sr. Gd/Ion Braga: - 0 quc
muito honra a adimini-stracao mi-
neira.

o sr. Pinheiro Chagas... me's-
trando co-mo sc administrarn as
nc-sans finanças ie, mmi's do que isso,
mostrande a patroti.srno do povo
rninci,rc-, que se reflecte n-as suas
icis, POT interrn±o do srs. depu-
tados, que são os r'epresentantos
desse pave, - nas suas Leis, no's
seus actos, ens seas mcc6es.

(Muito bern, muito bern! 0 ora-
dor é calorosarnente cuniprirnenta-
do).

Wm a Mesa, são lidas e pastas
em discussh 0 conjuoctamente corn
o projecto as seguintes:

Emenda r. 38

-

Accrescente-se ao art. 2.0 § 1.0
n. 3, do Cap. 2°, imposto de
tiansrnissSo inter-vivos, em vez de
5.000:000$000, diga-se 5:500$000.

Ao mesmo artigo e paragrapho
ii. 3 impost0 de industrias e pro-
fi-ssOes, em vez de 3.500:000$000,
diga-se 3. 6C0:000$000, alterondo_se
a total.

Sala da .sessOes, 15 de agosto dc
1925. —Pinheiro Chagas. —Enéas
Camera. - Olyntho Martias. -
João Henrique.

Emend0 n. 39

Emenda ao projecto n. 49.
A0 art. 2. 1 § 2.°, do Cap. 2.b,

ii. 29:
Em v.ez de 300:000$000, diga-se

311:000$000.
Ao n. 30, cm vez do 450:000$000,

diga-se 463:000$000, altc'rando-se a
sornma.

Sala das sessOes, 15 de agosto de
1925. - Pinheiro Chagas. --E.néas
Camera .—Olyntlio .Martins.—Jaho
Henrique.

Ntmguem mais pedindo a pala-
vra, é encerrada a discussão, de-
clarando o sr. Presidi:te que s
vae roceder a votação.
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o SR. ADOLPEj O VIANNA (pa-
ra uma explicaçao pessoal).. - Sr.
Presidente, ouvi corn a ma j or at-
tencao as palavras ha pouco profe-
ridas pelo iflustrado relator da
commissao de Orcamento, desta
Casa e, devo dizer, calararn alias
bern fundo no meu espirito e, acre-
dito tenha o mesmo acontecjdo a
toda a Camara, ja habituada a ren-
der suas merecidaa homenagens ao
saber, a ictelligencia C ao criteno
de sobrana justiça corn qua se
pronuncia sempre esse illustre pal.-
lamentar sobre todos Os assurnpt's
submettidos a deliberaç 0 da corn-
missã 0 a que pertence.

De facto, Sr. Preidente, a men-
taIidade constructora do nos	 rIcistrado collega, deputado P inhel-
ro Chagas, cu' norne pronunclo
corn licenca da Camara, - deve 

ja causa publica Pjosa sornrna C
assignalados servicos, desde quan d
teve ella irigresso nesta Casa d
Congress0 Mi!Ieiro.

Sr. Presictente, voltand0 a tribu
na, a, cumprindo, liminarmente, Cs
i preito a justica, devo, Para logo
consignar o meu agradecjrne110
nobre orador que me precsdeu
cujas palavrasa co ihedoras sobre cenaelld 0 qua propugno relativamen

ao auxilj 0 paii'a 0 hospital deno
flhinado - Asylo de Villa de Mer-
CS, Verncollocala, sob melho-
res auspicios, a deliberaçao desta
Camara.

o sr. Miguel Baptista: - Quatern prestad0 in estimaveis services
A pobreza daquefla villa.o sr. Adolpho Vianna: - Muitoagradeç0 o aparte do men nobre
collega tranao o seu valioso tes-
temunh0 Pessoal em abono das con.
s ideraci5es qu 5 estou fazend 0 PC-rante eSta illustre aSsernbléa.

Quanto a Segund emcrsda rela-
Eva a elevacao dos Vencimentos dos
Carcereiros do Estado, e de quela mbern fuj hurniide transmjtfente
(n,70 apoiaa'og gercies) ãquellacommissão, Por interrnedjo do v.exc., Sr. P res j dente seria injuria fei-
ta ao elevad 0 criterio, ao espirit0 dereCtiijnea jUStica e 	 propria pal-
Vra empenh;i cl	 cia	 ci

[a Casa, Si eu me ao
rem o alto e nobre appall, que r
foj dirigido Palo sen digno r:
que, em palavras claras, inj,
que reboam .ainda ncste rL.
assumiu o conipromf..3 d
rat com toda a sua Vahosa svrn.
thia a tao modesta q	 M. -uão justa .
dida objectivada em niinha emen

Deante, poiS, dess Ilobre e sin-
cero appeilo,	 eu nb 1150 me.
 conservar i rreductivel nla.xirne

uando dtrigido (, I le fli tarmos quejem flOs acalentam a cperança d
'ermos a propria immissao d
)rcamento e Contas trazer ella
esma, opportunam	 , ao plena-

io a alludida emenda, impugnaic
at in quadum.

I

kderna ^ sl'residente, não se

:a de Ua1d 5 de caracter
giOnal, visaiido fins politicos ou

invefliencas de administracöeS lo-
des; mas collirna eSSa .pequena
enenda , que eleva em moines de
sia dezefla de contos todo o orca-
mento das despesOS publicas, bene-

os geraes, e que se extendeifl,
egnalitariarneflte por todos os mu-
Ecpios do grande Estado de Mi-
as. ConsuhtaflCi, emfim, a enlen-
a urn principle de verdadeira equ l

-dade, sabido como C, que os carce-
viros de duas cadeils do Estado
tecehem veTcimentoS maiores que
a demais.
Sr. Presidunte, pedindo, pois, a

atirada de minha emenda, assim
acudindo ao respeitavel apeello
ia illusfrada commissão dc Orc't-
rent0 e Contas, en confio que a
propria conlrnissSo, quando o pro-
cto voitar a 3.' discussão, virá

ala niesma, tangida pelo see espi-
-: to de justica, renovar a mpdida
eli benebcjo dos humildes carce-
reiros d0 Etido.
0 sr. Duque d Mesqwta: - Is-

V SO pod sr renovildo no Semado,
Camera. em 3.' discussãO não

iderá mis.
O Sr. Piilviro Chagas:-A corn-
SS50 declare que vac esfudar 0
SUnipt0 da emenda corn muito ca-

7 nho *
Sr. Adoipho Vianna... que

°° dasean e não devem ficar 
no

.'qtleciment • apartados dos bane-
cia que o Corigresso tern estabe-
acid0 par i 1odos os servidore 5 do

tado ('ilitito bern; muito bern!)
(Consult0!0 a Camaro sobre a
!trada da (,menda n. 25, rrsoic'e

1a affirmiitjpamenfe).

SR DUQUE DE MESQUITA
Pei " ordrm) : - Sr. Presidente,

a v. exe. faqa consignar na
acta votci contra a retirada da
e4kflda fl 25. - Será attendido.
0 SR. ODILON BRAGA: (pela
eni): - Sr. Presidente, o jIlus-

"ad o  relator da corrimissbo de Fl-
tilas 11T00 Se referiu em particular
ennenda cuja yotacSo v. exc. aca-

ba de annunciar. Isso me faz crer
que a commissbo tenha aconselha
do a sea reieicãO, simplesmente
porque adoptou, corno criterio, naG
concorrer para o augmento do de-
ficit ainda ha pouco ananiunciado a
Casa e que não ha contra a emenda
razão ponderavel. Sendo assim, é
possivel qua urn estudo mais demo
rado do assumpto, por parte da
commisSão, ainda offereça oppor-
tunidade Para quo, em 3.' discus-
são, mediante transposicão de ver-
ba, ella possa novamente set con-
siderada pela Camara

RequeirO, pois, a V. exc. consul-
tar a Casa si me permitte retirar a
emenda Para renoval-a em 3.' dis-
cUSSãO. (Muito bern!)

Procedendo-se a votação do pro-
jecto, C ella approvado, bern como
as emendiIS ns. 3, 15, 19, 20, 21,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34,
35, 36, 37, 38 e 39.

São rejeitadas as de ns. 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11712, 13, 14, 16,

17, 18. 23 a 24.
As de n 5 . 22 a 25 SãO retiradas.

o Sr. Celso Machado (pela at-
darn) declara que votou a favor das
emendas ns. 5 e S.

o sr. Pedro Dutra (pela ordem),
declara qua votou a favor dos
emendas 6 e 24.

o Sr. Duque cia Mesquita (pea
ordem) declara que vototi a favor
da emenda n. 11.

o Sr. Odilorf Braga (peia ordeun)
declara que votou a favor da emen-
da a. 9.

o Sr. Laura de Alrneida (poila
ordem), declara quo votou a favor
da emanda a. S.

o Sr. Ciodomiro Ferreira (pela
ordem) declara que votou a favor
des ernendas as. 3, 14, 16, 24, 27,
28 e 29.

o Sr. Martins Prates (p&a or-
dem) daclara qua votou a favor de
todas as ernendas qua concediarn
auxilto a casas de caridade.

o Sr. Presidente declara quo so-
rão attendidos.

Nada mais havendo a tratar, o
sr. Presidente dã para o dia 17 a
seguitnte:

mssã0 de Orcarnento c C't

a	 Effectivairiente,	 Sr.	 Presidp.:e,
le neste momento em qu se elevaz
o I de 20	 as CUStas dos scrventuar.
o de justbça, nao directniente esic-

pendiados pelo	 stado , cesta hora
- em qua S esta •elecem majoracOe

a todos os funecioflarios publbco
diiectament pagos pa lo Thesour°

o cia Minas, p r icscipalnRIi tc quando
toes majorac5e5 obed uctin a
criteri 0 JLlstissim0 de porcentagtfl

• que Se elevam progres ametite fl'

escala de scendente dos v0flC1rn'
to "', assim aduclindo	 jos inais
cesstados, tocaria	 os lirnites
ama verdadeira iniquidad, sr.
sidenfe, conservar_se a Carnara t'
quecida dos humiides claviculaao'
dos detentos efl) noso Estad'
(apoiados geracs; muit 0 bern), dt'N
xartdo -os abandonados a major
seria corn OS seus4 minguados
mensaes, quo Ihes nao garantenl
que a propria subsistencia.

De tal arte Se impoz a
ao esolarecjd0 espirito de
d€sta Camara, Sr. Preidente, q
apenas Ciaborada	 a salvadt
emenda, pressurosamente subSCt
ram-n'a todos 

Os senhores dophil
dos presentes a esta sessãO.

E' que os proprios interesSOS

blicos a rediamam, como inipres
dive]	 garantia	 de icidePeflde .
aquefles quo te rn 5 h sea

-	 Est
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ORDEM DO DIA

Prim eira par/c

Ate I hora da tarde:
Leitura e app rovaça0 da acta.Expedipnfe
Ate du,as horas da tarde:
Apresentacao de 

pareceres daommjssOes
Apre sentac 0 de PrOjcto, re

qUerime005 ifldicacoes interpehia
ON e mocoes

Discuss50 de req nerimen tos in
dcacoes, inte rpe11acöi- 5 e mocoes.

Approvaça0 de redaccoes finaes,

Segunda par/c

Ate 4 horas da tarde:
Continuacao da 2." discussao do

projecto n. 52, sobre Forca Publj ..Ca.
2. discss0 do project0 0. 54,obre approvaca0 d confas d.

' de 1924.
Levanta	 aUsessao.

15." SESS.ü ORD !NARIA AOS
17 DE AGOSTO 'DE 1925

do Sr. Bias Fortes
LLMMARIO . Chanrada	 Acts.Exp'et1ien.	 Deiciaaaç	 ecomm 

un icaçS0. - Aprese'n façaod. 'pairecer. - 2.	 pajite -C0'n...Tivação dai 2. di c'usä0 doprorco, ii. 52. - Ernemdia2-:" dlis(!WkISAq do pirojeclo' n. 51.- C'rdni- wJb dia..

Ao 'm.io d'a, Feta a c.haniaja
OK em. BinsFortes 

Euler Coh'ho L CnIauem,jroeTrra Frpcj,0 Lesea, GomesPepri r:i. OIynitho Mabfl( Duque
iie Mesqot.ii Enai Camera Ocli_
110m Braga	 Camera

 Alves, Ar,s_tjde• Ctnrnhna	 Agenor Coned o,Ce10	 Machado Joao Beia1_'do, Pln'Jli-:iro Chaaa.s 	 Pa u ll 	 Me_ °fl c'uCcj, Euzebjo ld Britte Mao
Ma ttoSi. Jodo I-Jenrique COirdovjlPint,0 Co: 1h0 Ferrbira Pj'res Edelhero do ,Le! !;s PeldIr0 D.ufltia, Pe_ ciidi-0 La b io ,iine Lau-0 de A ln1eid, i 1 0lgnacj0 R'a-r.r*o Et"':ro, Dulrn .Ar_

4 .	 T,..,.

j	 fli'	 il3idO c
otpaticp(J	 r.V1urta e sipm ella (i Ffl1is

a ses0.
Udq a H,c tia da alnLedeJ1te e ni1aveid, rdaniaçao é a

lads ipor approa€t
N50 ha ,matelrias do expediente

a mesa.

Dec/araçao e COIflmunjc(Içao

o sr. Etizebjo de Britto , Obtefld.)t pa'1a p:le qse se Coslgr
in a lcta qoe se OS t'jVeSe peeois sis'ao 0m qua s rOta'ti 0 pro.e.:Io do orca,men toted-i vofado p-

^ RIS emenclas n. 23 e 24 e
"ss,im por tod 4as na qu0 eoncediaimltux j Fcos acot hospitie de car1dde

da thribttna Ccci-

1iunica quie o sr. Martth's Piit'a
faiitou hoj0 e faltard a mire a1g-
mas s'essöes poIr fli Ot:l'o jUIJO.

Sara a1ftenIljdo o peddo do not)
depufa:do, fid.0 iwCamara WItS-
r'aida quianto ao objcicte cia -
miumjcaca 01.

cia a ç''	 ' r('fLrL o parccer
.cuprct

o Congre's Legit1aJtiVo d0 Es-
de Mire Geraee decreta:

CAPITULO I

• Orcamento d'a Despesa

A. 	 .° E' 0 gove'rno aiuctoirjza-
4' a despende'r ao eXeuiDiCIO dc
'126 a ImpocetaTIcia die novemitia e

m,.l quaitroc'es-tos e qiucairenita e
Os CC,1TOS, cento e quilUrena C nO'-

ip mu. sescentOs e trina e oi'to
(98.446e1495638) cam cc r
do Estado' pelias trea Sec)Ve-

wrais, na fernia ahalxo:

1.' - P1a Secre!orja d0 interior

I) Subs
,
'do au Pre,a'deinte -do Es_

a, 48:000S000.
2) Gahi't (, di Pr,e'idincia:
Peecsl 58:800$000.
Material.400005000.
Setnni,a 980D$000

3) Dc- p -i cot-li o P-aia,cto do

es-oaf, 60:CC0$000.
Material, 124 :e0$(00.
Sonirna, 184:G03$000.
4) Repreaen'tacdo do vic,e_presi_

I:rite d Eita'Io 12:000$000.
5) Subs : ,j : ll a9s senad0ne, . .

.31:2C0$000

6)Secretarjj do Senado:
79:560$C00.

M'ateriai 14:860$000.
S°crr I 94:420$000.
7) Subd') ao's dipIeta doe.

8) S eret-ii'a da Camara. dot

94:574$000.
Matrriai 17:5605000.
SoTIITflia 112:1345000

Ajwd i 1 1 ,, ousto, an q, mieimbroc
72:000$000.

10)
Se cre t. 4 tnt do 1'nt,eiil:

448:2008(00.
lilterlal 595008000.

507:700$000.
11) J.CStica de 2 .	 ns'tancia:

358:216$000.
0608000.
-2768000.

12) J uaiiiça tIe 1.' 
1neiai1ua

Pesso'al, 1.686:8705000.
Material', 117:000$000.
Soniima, 1.803:8705000.
13) Mj'nuatero Pu,hl(co:
Pc sacoL 484:96()$000.
14) Secretaria da Policia:
Pessoal, 345:840$000.
Material, 126:200$000.
Somma, 472:040$000,
15) DelegaciaS -de Policia:
Pessoal, 564:600$000.
16) DiOgenciaS policiaeS....

120:0005000.
17) Guarda Civil:
pessoal, 523:680$000.
Material, 161:0005000.

- Sonima, 684:680$000.
18) PrisdeS:
Peesoal, 156:780$000.
Material, 830:000$000.
Somma, 986:780$000.
19) PenitenCiariaS:
Pessoal, 89:859$000.'
Material, 101:300$000.
Somma, 191:258$00.
20) Força Publica:
Pessoal, 6.390:217$000.
Material,' 1.738:738$000.
Somma, 8.128:217$000.

21) Servico de Hygiene:
Pessoal, 451 :300$000.
Material, 199:400$000.
Prophylaxia rural, 500$000.
Servico de lepra e doenças veiC-

reas, 120:540$000.
Servico permanente de hygiene

nos municip io S, 81:00()$000-
Somma, 1.352:240$000.
22) AssistenCia a Alienados de

Minas Geraes:
Pessoal, 275:323$000.
Material, 781:000$000.
Somma, 1.056:323$00.

23) Soccorro-s PuhliCOS......

300:0008000.
24) Enino Primarlo:
Pessoal, 9.045:948$000.
Material, 2,550:000$000.
SubvenceS, 19:2005000.
Somma, 11.615:1485000.

25) Ensino Normal:
- Pessoal. 197:310$000.

Material, 4:700$000.
Somma, 202:010$000.
26) Ens-mo SecundariO:
Pessoal, 349:454$000.

Apresentaçjjo de pff	 1

Commissji ,

0 sr. Pinhejr0 Chago-' ;	 C'

ms s50 do Orcani'eno,
"ed igid, cc,nfc'r,m:e o vetictdo C
de. Senid,o ooflccidjda, sua inc0
na oirPerrn do 4a d amanhã. 'CO
oreluizo da T1iip11 1 a, 0,

°'recer p rg/accdo pare 3. if'.

CO58d0 sobre o pro j4'cto C.

(Orcacwriitjo pai'i 1926)

(9. llaJur.a)
A CoflhIrn •eSao do Orcanl' -'

On-tais. 6 qua, fo'i preseinte
s. 49 é do paCer o t

Ofl1, seja su'bnietlid a 3. d
e appinovado corn i

.--
'guntie, d2, accordb COn'

Sar. 1 dlas	 a!s5eei,	 17
1925. -.-- Pini'h'elro Ch'g°-

ão Hena'tqu . - Olvntho' Al

C - n' '-- '	 -
 

Elfr



.il) Jkr'chivo Pttbflc0 Mineiro:
Pessoal, 32:610$000.
Material, 6:400$(00.
Somma, 39:010$000.

32) Servico Elejtoraj.....
10:000$000,

33) Empregados em disponibili-
dade, 100:000$0

34) PublicacOes e encomme:das
na Imprensa Off icial, 542:000$000

35) Transport-es e cornmunica_
çOes, 253:500$000

36) Stibvencao e auxilios,
495:600$000.

37) Exerc.jcjos findos.....
20:0005000,

38) Eventuaes da Secret-aria,.
50:000$000,

Somma , 32.553:600$000

2.°	 Secrefarja das Finanças.'
1) fXvicla fundada:
Divida interna, 3.537:6305000
Dfvjda externa, 4.453:750$140
Somrna, 8.181:3305140
2) Secret-aria das Financas:

•Pessoal, 753:550$00
Mr:tcrial, 164:000$000
lSonima, 917:550S000.
3) Gabinete do advogado geral dc

Estado:
Pessoal 57:000$00
Material, 2:000$000
Sornma, 59:000$000.
4) Delegacia do Thesouro de Mi-

nas:
Pessoal, 293:000$000.
Material, 50:500$000.
Somnia, 343:500500u.
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5) Arreadac	 ' flt'
Vencinientos, p '.:cgens e u.

rias 798:720$000,
6) Fiscalzaça& de Rendas e

Patrimonjo:
Pessoal, 292:515Sflnr\
Material, I :500$0L
Somma, 294:0155(
7) lmprensa Offu'
Pessoal, 995:600
Material, I .050:00(Jc':
Soninia, 2.045:600$0n
8) Collectorias:
Pessoal, 3. 350:00050('
Material, 21 :000$0C()
Somma, 3.371 :000$0(,,
9) Estraclas de Frrc'
Porcentagern sobre . .

ic impostos, 2. 150:00ftc,ni.

10) Junta Comrner,
P'essoal, 11 :700$Or'
Material, 500$000,
Somma, 12:200$0(''
11) Feiras degado:
Pessoal, 23:1 60$t3
Material, 10:040$00
Somma, 33:200$00,
12) Aposentados e ret':....
Aposentados, 804:140 l.
Reforniados, 333:298577:.
Sornnia, I. 137:447$891
13) Juros de emprestEnios. di'

.sitos e cauc&es, 1.490:503$903.
14) PublicacOes e

na lmprensa Official. 230:000S
15) Causas da Fazenda, 50:
16) Seguros, 50:0005000.
17) Restituicos, 409:000S0
18) Exercicios findo., 50:0a0S
19) Despesas eventua.s. 20:
20) Fisca]'izacSo da l.oter:o.

2-0:000$000.
21) Transportes e comniuniCac°'

400:430$000
22) Auxilio para calconicilto d..

Capital do Estado, 240:0
23) Difterencas de can::

300:600$00().
24) Defesa do café:
Fundo de defesa do C:

9.800:000$000.
Custejo de sercico

200:000$000.
Somnia, 10. 000:OOt]0
Total, 32.595:00650h

3.' Sccr.

I) Secretaria de Estado:
Pessial. 911:846$000.
Material, 105:000$000,
omma, I .016:846$000.

2) Obras publicas:
Pessoal. 150:700$000.
Material, 5.550:000$000.
Sor'ama. 5.700:7005000.
3) Estradas do rodag'm:
Pessoal. 123:540$000.
'iaterial. 5.300 :000$000.

5.423:540$000.
4) Réde do ViaçSo Sul_,MinEra:
Pessoal, 5.535:747$990.
Material, 6.302:212$290.
Caixa de Aposentadorias e Pen-

tTss, 162:039$720.
Somma, 12.000:000$000.

5) Estrada do Ferro Pai'acati'i:
Pessoal. I .(,'-10:000$000.
Material, 811) :000$000.
Somma, I .850:000$000.
6) FiscalizacSo do Estratlas:
Pessoai 64:300$000.
Material 3:000$000.
Somnia , 67:300$000.
i) Transportus e comniunicacOes.

8) lnemiração:
PeSsoal 21:60'0$000.
Material, ftI7:847$704.
Sornina,, 669:447$704.
91 Nu 5 caloniaes:
Pessoal 86:1105000.
Material , 970- 000$000.
Sonima 1.056:1105000.
10) P rOteccSo aos Selvicolas:
essoal I :800$000.

. 1ateriai 5 :000$000.
Somma O:800$000.
) Instnit'S a'ricclas:

essoal I 11:136$000.
aterial 271:O80$000.
0fl1a, 387:216$t-J00.

App y eidiz,d'	 agricolas:
iNjIlIcal910$000,

ate r ial, 1.53:C,50$000.
flnflia, 215:970$000.

EoIa Superior do Agriceil-

50 :000$000.
a1eri,al 450:0005000.
alma 500:090$000

da (lamelleira:
-10$000.

Material, 10:2605000.
Somma, 34:400$000.

15) EnsinO Ambulante Agro-Pe-
:uario:

Pessoal, 222:000$000.
Material, 9:99(3$000.
Somrfla, 231:9965000.
16) Deifesa Agricola:
Pessoai. 51 :600$000.
Material, 30:000$000.
Soni.rna, 81:600$000.
17) Servico do AlgodSo

i00:000S000.
18) Defesa dos cafézacS:
Pessoal. 190:080$000.
Material, 40:000$000.
So'rnrna, 230:080$000.
19) SuhveflcO'OS e auxilios

269:900$000.
20) Hortos FlorestaeS
Pessoal, 117:750$000.
Material, 35:000$000.
Somma, 152:750$000.
21) Acquisi'cão do niachinaS agri-

colas, 610:000$000. e
22) Medição e divisão dc terras:
Pessoal, 430:600$000.
Material, 40:000$000.
Somma, 470:600$000.
23) Dofesa de terras e niattas:
Pessoal, 42:980$000.
Material, 2:000$000.
Somma. 44:980$000.

24) Cornmiss5o GeogrrlphiCa C

Geologica:
lPessoal. 240:220$000.
Material, 58:500$009.
Somma, 298:720$000.

25) Servico MeteorologiCO:
Pessoal, 145:6685000.
Material, 53:000$000.
Somma, 198:6(385000.
26) Estancias hydro-mineraes:
Pessoal, 34:125$000.
Material, 1:200$000.
'Somma. 35:325$000.
27) Terrenos dianiantinos:
Pessoal, 9:480$000.
Material, 1:200$000.
Somma, 10:680$000.
28) Serviço dc Minas e Rios:
Pessoal, 15:160$000.
Material, 7:200$000.
Somma, 22:360$000.

Material, 5000$000.
Somma, 334:454M.
27) Ensi 0 Artistico:
'Pessoal, 57:720$000,
Material, 3:000$000.
Somma, 60:720$000.
28: Ensino Superior:
Pessoal, 71 :850$000.
Material, 26:000$000
Su.bvençoes, 140:000$000
Somma, 237:850$000
29) lns.pecçao Regional do En-

SiflO:

Pessoal, 427:510$000
Material , 8:500$000.
Somma, 436:010$000.
30) Fiscalizacão Federal do En-

36:000$000

4-13



29) Defesa pastoril•
PesSoal 62:472$000. 7	..	 12. 14, 18, 19,21 e 23; § 3
Material	 reitos, 1 . 800:000s000: '

	 2, 3, 5, 7, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 24,

Sonima, 502:472$000	 8) Imposto de sello: 	 l40:000S000.	 29, 34, 35 e 38;	 -
nma.

40 30) Po	 nicosstos zootech	 2 a) sell3adhCsi 0 e por	 XiRendadal0tC	
dito

31) ImportacAo C selecçSo de e-	 c) sello de
b) sell 0 de diversöes, 400:9' 	 verificar, nao sendo a receitaa

150:000$000	 aguas mineracs	 . Quota de 60 % nos lucros, cadada sufficiflte pa ra as desC4

32) Sementes de forra	 sas 0rdnar1as;
35:000$000	 Somma, 2.480:000$000	 "rna I 237500$000,	 111 - A realizar, como anteCiPa

33) Servfco	 t'	
9) lrnposto sobre passar..	 ma' das riidas industriacs cão de receita, operacoes deedilo

36;OOO$000	
an 1-Ophidico........ro-viarias, I .500:0O0$000 	 4927:500$000	 liquidaveiS dentrO do exerciIO

eco	 10) Iniposto de estatistica, ... 	 Ttal do Renda ordinaria. ..... .não excedentes a terc
400:
000$000a'parte a -e34) Expansã	 nomica.......30:0005000	 :$000	 ceita orcada.	 -

35) Exercjc : os find	 11) Impcstos addjcjonaes:	 42.' Rendc Extraordiflaria: 	 Art. 40 As subvcflcoeS e,, auXillos
20:000$000	

OS
.........a) 10 % addicionaes sobre	 21) Empresthoos diversos:	 constantes desta lei, que iiao forem

36) Eventuacs 50:000$000	 e veihos direitos, transmissão C-	 a )juros de eniprestimos munici- requeridas ate 0 primeirO trimere
37) Ser1ço do	

'
Estatisfjca	 sa mortis	 passag ns em estra' 	 I 400 000O0	 do annO seguinte	 .-ficaraO cadua'

Pessoal J36'OOO	 do ferro, industrias e prof t.	b) amortzaca	 m

	

o de eniprestine	 Art. 5 0 imposto de doacaO "in
Materjc j 34-eO'	 Consumo do bebidas alcoolc 	 ncipaes, 200:000$000.	 ter-vivos", do ascendentes a descen-
Somma ' I7O.0On	 transmissão "inter-vjvos",... 	 c) juros e amortizacao de em- dontes será egual ao imposto de

38) Public '
	 .puOO.	 I .580:0005030	 )astimos diversas. 100:0005000. 	 trnsnissöes "causa mortis" (ist0 e,

11 ,1 Imprensa cues eencomme,1da	 b) I % de taxa de viacão,	 mma, 170fl000$00	 3 %) fjando reVogad0 0 art. 9,
Total, 33 . 297:45 O47900000	598:000$000.	 luros do dopositos em bancos, da Id 851, de 15 de seternhro do

Somma 2.178:000$000. 	 1:OOO$OOO.	 1923.
CAPTLiI	 12) Renda do feiras de gad 	 ) Venda do niachinas agricolas. 	 Art. 6 0 Fica 0 ov€rflO auctori-

280:000$0ü9 -	 )eflts, Vacejoas e materiaes, , , ,	 r .	
credits de 5:226$000,

Jrcan1cnto de recejia	 .omrna do renda dos impoStOBO-.000$000.zado a a r.r oPara pa'iamento do excesso de de.-
Art. 2.° Para o mesm o	62.918:00050130	 24) Vendas d terras, lotes cob- 	 esa verificado no nurnero 8 do

de 1926 a recejta doEstado 0	 If -Rend	 patrimoniaes:	 p	 do Estado.......,° do art. 1.°, da Id 	 . 875, de

13) Arrondada em novenfa e oito mu	 '--	 mcno de terrenc' 	 .	 .	 -	 25 de setembro do 1924.
centos e setenfa e flo yd COfl	 aro. diamainos 20:000$000.	 ) Quotas d fiscaIizaçao......Art. 7' Revogam_Se as dispo.'
a lentos m1 réis (93479-500S	 14) Arrendamento de proprfos d	 -	

0	
cOds em contrarlO.

Ftr	
Estado5000$000 titubos e jur'

	 mentarja diviava
	

de 195	
SOS5 17 de agostO

as nos paragrplios S,u nto	 de aoolices pertencentes o Est d 	 a	 Lilpta	
00 coOs	 dente -	 I-enrique -

• J 0 R	 '	 -	 700:000$000	 arant:a de broS. 3 •'-	 Si	 -	 i	 Came-crick ordinaria :	. 	 .	 .	 i 3')00O$000	 Olvntho Martins. - neaS
- Renda dos impostos	

rendas potr mcfl a	
Repdiçi	 1.700 000soon ra - Furico Dta0 -

1) Diret	 .
29) Iri demnizac pcs 500:000$000. mir-Se, ficando 50 a.. a m	 C

OS de exportaçao:	 hi - Rendas i ndustriacs:	 ) Nlultas. 360:000$000.	 3rdem dos trehalhos.
a) imposto

.i	
"ad-valoren ............16) Renda da Réde SulMiO: - 	 30) Entr	 de origens diversas, 	 0 sr. Enéas Camera, par parte da

. 000: 000$000	 - 12.000:0005000.	 -	 0:s000	 commissão de Orcamento, envia a
u) sohretaxa do café.........

Pa.
17) Renda da Estrada de F- 	 'I) Impost) d defesa do cat), Mesa o seguinte:OO: OOO$0O(j	 racatu 150:000$000.	 -

c) sobre-taxa do manganez	 18) Renda da Imprensa Oft"	 2: iita 98.479:50050300.	 Parrcer ri 126
350:000$000.	 -	 a) assignaturas do Minas

Somma 34 550 : 000$000	 raes, 180:000$000	 C\I'ITULO II	
(9. Iegislatura

2) iniposto territorial S.00o:(yJ$	 h) pubIfcaçoes paga* 220P-	 A commissOo do Orçaniento C

.3) Innpnsfo dc industrjas 	 C) prodticcOo do esta: 	 Dtspoicjes gerce.s 	 Contas a que foi presente o reque-
fissoes 3.550 000$000	 I 000:000$00	 3.' E' o Presidente do Es- riment do Alberto André Delpino,

4) Imposto do bebjdas -	 Soni-a, I .400:000$0(	 aucZ,	 professor de desenho do Ovmnasio
4.0:00O$00O	 19)Reda de estabelC 0	 A abrir creditos supplemell- rvlineiro de Barbacetia, pedindo equi-

/ Imposto de transni:ssOo	 Estado;	 ° as seuj' 5 verbas do art.- paracOo do seuS vencimentos 3os
ervivos , 5. 500:0005000	 '-

 30:00{)$()0,9.
a) es ta be1ecjmento	 do ens '	Cas3 "eri tu não terem sido dos de lente do mesmo Gymnasio,

6) Imposto de tran smjssSo "	 (	 :Cientement dotadas: § 1 . 0 ,	 .	 6 de parecer clue se pecam a
a niortis	 2 000 000nn	

C_	 Ii)	 t°d	 I	 0 'o'	 a) 232-	 to'	 3) i	 1 as nfnrmocuo',



Sala das comniiss?Ses, 17 de agos-
to de 1925. - Pinheiro Chaas. -
joão Hendque. - Olvntho Martins.
- Eurico Dutra. - Enéas Camera,
relator. - A imprimirse.

0 Sr. Agenor Canedo. ucla corn-
missão do Caniaras Municipaes.
apresenta o seguinte:

2.0 P\RTE DA ORDEM DOT

Continua cão do 2' djscssJ,
jecto a. 52

E' annunciada a ccntint
2.' discussão do project
fixando a Forca Publica d3 E
para o futuro exercicio de 192

A discussSo é feita em
conforme foi requerido na se.,
transacta.

0 Sr. Laurt 1	 4!m: -
comniissão de
senta a segui

Ern

Ao projecto
Na verba "Ajuda dc

ticines em diligencia", em vcz
50:000$000, dga-se 5:OCO5L

Sala das sessites. 17 de agosto
1925. - Lauro de Almeida, rela:
- Pedro Laborne.

Lida, é po*ta em discussão c'
unctaniente corn 0 projecto.
Scm debate, é a disussñ

rada, sendo aoprovados prUi'
emendas.	 Vclta	 coflT1.

Forca Publica.

2.	 discussjo do projecto

Finalmenta, dispensada a
a requerimento do 'Sr. H
Chagas, e subrncttido a 2. 1 dt

são, em gloho, 0 projectO fl

reqLerimontcy do niesmO senhof
bre approvacSo do contaS d
cicio de 1924.

Encerrada, scm debate.
cussSo, é approvado o proje.
volta S commissflo do Orca

Nat  r 
osr.
sega

Prim cira par/C

Ate I hora da tardo:
Leitura e approVacaO da a
Expedicnte.

Ate duas horas

Pro jecto a qne1.se ref ore o parec 'r
supra

0 Congress-, Legislativo do Esta-
do de Minas Gernes decreta:

Art. 1.0 0 districto do TorreSo,
no municipio de }uiz de Fóra, pas-
sara a denominar-se "S. jOse das
Tres llhas"; as districtos do Lulz_
burgo e Arnazonita, do municipie
de ManhuassO, passam a dnomi_
nar-se - "S. Luiz do Manhuasst'i'
e "Santa Helena do ManhuassO", e
os districtos do Itaguara, do mu:ti-
cipio do ItaOna, .e Campo Alegre.
do municipio do Bomfim, Passarn a
denominar - se , respectivamente
"Conquistanea" e "Vargem Bella".

Art. 2.° Revogam-se as disposi_
cOes em contraro.

Paco do Senado do Estado do
Minas Geraes, Bello Horizonte, S
de setembro dc 1924, - 0 pre..
dente, Francisco Ribeiro de Olivej-
ra. 0 1.0 secretarjo , Gabriel do
Oliveira Santos. - 0 2.° secretaria,
João Jacques Mcntan'Jon. - A ini_
primi r-se.

Na0 ha projectos, requ•rimentos,
indicacPes	 nterpuliaco e

-

es e niocoes.
CUSSaO de reocterinietitos, in-

ieS e moçSinterpelloc	 eS
- or .uv2çãO do rodaccSes finacs.

Segundo porte

4 horas da tarde:
• c scussão do projecto n. 49,

-a orcameflto.
discussãO, do projecto n. 51.

.:oizando a abertura de credito
- o pagarnento de gratificagSo
donal a diversos servcntuarios

Estado.
Lecanta-se a stcsstio.

SESSAO ORDINARIA, AOS 18
DE AGOSTI) DE 1925

t•ija do Sr. Endns Camera

(Vice-Presi dente)

'LM.\IARjO - Charnada. - Acta
Expedjente	 Pedido do an-

Apresenlação dc pal-c-
ones de coniniiss60s. -- Apro-
'rltaçã do projectos. - 2.' par-

3.' discussSo do praeco
48 Eoienda do sr • Pinheiro

chagas Emenda do Sr. 	 Joäo
2.' dscussão do pr)-

 51. Eiiendas dos srs.:
H enrique, Pnheiro C:hagas.

Ldr.Lo Dutra e Francisco Less-a.
°daracao cit sr. Pinheiro Cha-
P S	 Urgencia. - RedacçSo
'al.	 Ordem do dia.

niej.3 dia , feita a chamada,
-se pros:tos Os srs. Eneas
-- Euler Coelho, Claudemiro

Gorn	 Pereira, Adoipho
Olyoth Martns, Duque de

)UIta, O;	 Braga, Agerior
5geno Canedo, Celso Ma-
Arjs	 Coimbra, João Bc-

flheir 0 Chagas, Paulo Me-
dO Britto Miguel

Go", Freirc, Mario Mat-ua0 Heirq 0 Franoisco Les-
Ordov;i Pinto Coelho, Eurico

Edo lberta do Lobs, Pedro
' Pedro Lahorne Lauro do

I	 a	 a

corn causa participada Os srs. Igna-
cio Murta e Martins Pratos e, sern

ella, G:S mais senhores.

N50 so achando presente o Sr.
Presidonte, occLspaa sua cadeira o
sr. EnCas Camera, vice-presidente.

Abre-se a sessão.

Lida a acta eta antecedente e não
liavendo quern sobre a mesma faca
observacOcs, C a mesma dada por
approvada.

0 Sr. 1.0 Secre/ario aprsenta o
seguinte:

EXPEDIENTE

Off icios

Do presidenfe cia Camara Muni-
cipal de Pouso Alegre, agradecendo
cm name do rnunicipio as homena-
gels prestadas pela Camara a m-
maria do dr. Josino de Araujo. -
Inteirada.

Do sr. Secretaria do Interior,
acompanhado de unw mensagern em

0 Sr. Presidonte do Estado so-
icita a abertura de urn credito de

320$000, iPara pagarnento da grad-
ficacão addicional ao sr. Polydoro
dos Rois Figuetredo, inspector to-
rhriico regional. - A' comrnissão
de Orqarnento.

Rcquoriinentos
Do Sr. Amasilio Pinto do Maga-

lhães, residento em Caldas, solici-
tando urn auxilio para desenvoivi-
mento da industria sericicola no
referido municiplo. - A' mesma
cornmissão.

Do Sr. José Alipio Braga, profes-
sor interino do Estado, pedindo a
decretacão de urna lei quo tome cx-
tensiva aos funccionar:os interinos
a bonificacao da lei n. 876, de 23
d janeiro do corrente anhlo. --
nesnta COmnlisSao.

Pedido de auxilio

0 Sr. baa Beraldo, obtendo a
palavra, envia S Mesa uma repre-
sentacão da directoria das Darnas
do Caridade do Rices de Caldas,
solicitando un auxilio ao Asylo do

Parecer parci 2. 1 discussPo .cobrc
projecto a. 9, do Seizado

(9. legislatura)

A commissão de Camaras Muni-
cipaes, a que foi presente 0 proje-
cto n. 9, do Senaclo, já approvaclo
em 1. discussSo. é de parecer ciue
sea 0 niesmo submettido a 2. dis..
cussSo e approvado

Sala das commissOes, 17 do agos-
to do 1925. - Aqenar Cantdo.
Lauro do Almeida.



o Sr. Presjdenfe defeffl1)
requerimento manda que a rf
representaçSo tenha o d.sti1io
dido.

/lpresentaçjo de parecepes de
misso s

0 Sr. Laura de Alme/da pela c
missSo e Forca Publica apre
ta 0 seguinte:

Parecer a redacça0 para 3. dick
São sabre a prajecto a. 52

(9.o legislatura)
A co mm j ss5 0 de Forca Publjca

Pe foi present o projecto n.já approffl0 em 2.0 diSCUSSSOé d pa recer que sja o mesnlo Stnlettjdo 30 e apP rovado adopfado-se a segujrt redacçaa confor t0 Veflc0
0 Congresso Legis1at0, do E

taido de Minas Geracs decreta:
Art. 1.0 

A Forca Pubjica do E
tado do Mnas eraes para. o exe
cicio de 1926 dc 4.0(
h o'meas, asjm distribuidos.

Conimanjo Geraj:
Cinco batajhoes do infarntarja
Esquadrão de Cavaflarja
S111100 de Bo.Jnbejros
Djas seccoes de mefralbadoras
Servjco. de Saud,e
Art. 2. 1 Para manutenção d

Força Pubica, fica o Poder Execci.
tivo auctorjzado a dospender, norefeTido exercicio, a importaflcja de8.131:

872$000 do accordo corn a
tabella annex  a. .1

Art. 3,0 0 POSSOaI da Forca Pu-bl.jea terá a ciassif j caçao constantedos quadros annexes
Art. 4,0 Os vencjrnentos dos orffj-

ciaies, pracas, auxijfares e deimais
despesas da Forca Pub1ja são 

Osfixados na tabeila a'n .noxa n. I.
Art. 5,0 Re'vogani_se as diSqDQsj

çöes em Contrarjo

Sala das commjssöes 18 de agas
to de 1925. - Laura da Alniejcja
relator, - Pedro Laborne

Resumo do pessoal

CiasSifjcacao - vencirnentos.
Commando gera!: 31 honien

01

4

ete	 I . b atalháo : 620 hamensnd: 955:260$Ooo
p o	 2.° b atalhão : 785 llomens e Imuar, I . 159:248$000

-	 3." bafa1hão 535 hcmn
vatJo e 2 rnu:ar.es, 39928$

4." bata:1hSo 730 h.oiniens,
1 .089 948$rjj

5.° b ata1hao, 950 h'ctnens e 2
Mares, 1.394:496$()()0.

Esquadrao do Cavailarfa . 18O.:us- moos, 180 cavajlos e 4 muares.....
272 :556$000

Se•ccao do Bornbercs annexi r
1.0 b atalhão : 60 hornuis.......

a 9l:596$000
52	

ISeccao do metraJhras ajrtnex
no 1.° b ataThão : 25 Omens, 2 c
vallos e 6 muares, 40:20$,11-

ISeccão de n1etra1haras annexa
ao 5," b atalhSo • 50 haiens, 2 ca-
va:ilos e 10 muares, 76:248$000..S	 iServico de Saude: 34 homens,..
93-41--)$0()0.

S	
Somma: 4.000 hon:ens, 188 C.o

vaflos e 25 1nues, 6.1101:232M

Commando Geral
Pessoal - Vencin.

Es taIdo_iMa,o,r:
O Imn1andainte gerai.

I teneate_corflj ass
sacs, 900$; annuaes, 10:S0O$)

1 major intendente geral, roem
sales, 650$; annuaes, 7:800$000.

I capitãca secretario geral, n1
sacs, 550$; a'nn.uaes, 6:600$000

I capjt	 auditor, mensacs,
alnnuaes, 6 :600$01J0	 -

1 prirneiro tenente auxiba
saes, 450$; atnnua.es, 5:400$000

Estado-M.enor:
12 prinleiros sargentos annianu.,

sos, mensaos de cada urn, 204St
annoaes do cada urn, 2:4-18$000
todos, 29:3768000	 .

6 segundos sargentos atixillaT
dc escripta, alensacs de cain
1 92$; an'nuaes de cada urn, 2:3
do todos, 13:824$000

4 Laos ordesiacicas, niensacs d3
cada urn, 135$; annuacs do
Uni, 1 :620$0(jij; de tados, 6:480

4 sol dados, mensae
105$; an.nuaes de cal
di	 1

449

PesSCal
VenCilllLlit0s

I tCflfl	
comrnafluatit2

nsaes, 900$000; annuacS.......
f:800$000'

Estadorna101'
I major fiscal, mensacS, 650$000

enuaes, 7 :800$000.
I capitãO ajudante, rnensaeS,

5OS000 annuaeS, 6:6008000
I prinleirO tenente seCretario,

isrsaes. 450000; annuacs, .....
:1O0$000.
I primeiro tenente intendente.

iensaes, 4508000; annuacs . .....
5:400$000.

Estado manor:
I sargento ajudante. mensacS,

2I6S000: a:uaes, 2:592$ti00
I prirneiro sargento intendente
ensaes, 2C4SCOO; anhlUacs.......

2:4488000
2 Prirneircs rargehhtos arflafluefl-
s. mensacs da crida urn. 204800'J;

uhnuaes do cada urn, 2:440000
'nuaes de todos, 4:8968000.
4 sagundos sargcatOS 'ifl1-
., rnen,s dc eada urn. 1928300;

Ulnunes de cada urn, 2:301800);
tfl fluaes de todos, 9:2168000.

I tercero sargent:)	 LU

'flOr ,niens- . s	 180$000;	 annuacs,

cabo cornat&ro, Men,'(-,
35S000; annua.s, 1:62050N.

I cabo tambor, menSaes.......
'.oQOO; annuas. 1:620$000.

capltacs commandante s , men-
saes de cada urn, 5508000; annuacs
de Cada urn, 6:6005000' anfluaes de
)5 26400S000

pr mejros truentesaretiSites de
,Ida urn, 4508000; annuacS de cada

3.400$000 annuacs de todos
- )00000

se9 1_ifl5 tenantes, mehiSacS de
aurn, 4008000; annuaes de Ca-
5rn. 4:800$0Q0; annuacS dc to-

Pr: mO. 05 sar"entos, nieflSaeS de
czja m, 204S000; annuacS de cada

924488000 anflUacS de •todos,

nuaes de cada urn, 2:304$000; an-
nuaes do todos, 9:216$000.

15 segundos sargentos, mensaes
dc cada urn, 192$000 ; annuaes de
cada urn, 2:3048000; annuaeS de to-
dos, 34:560$000.

14 terceiros sargentoS, •mensaes
ic cada urn, 180$000 ; annuaes do
de cada urn, 2:160$000; annuaes de
todos, 30:2408000.

39 cahos, rnensaes de cada urn,
135$000; annuaes do cada urn,
1:620$000; anfluacS de todos.....
03:180$000.

38 anspessadas, rnensaes do cada
urn, 120$000; annuaes dc cada urn,
1:4408000; annuaes dc todos.....
54:7208000.

8 soldados corneteiros, rnensaes
de cada urn, 1148000; annuaes de
cada tim, 1:3688000; annuaes dc to-
des, 10:9448000.

8 soldados tarnhores, rnensaes
do cada u rn, 1148000; annuaes de
cada urn, 1:3688000: annuaes do to-
dos, 10:9448000. 	 a

426 soldados, rnensaes do cada
urn 105$000: annuaes de cada urn,
1:2608000: annuaes do todos, .
536:760$000.

Banda de rnusica:
I prirneiro sargento rnestre, men-

sacs, 204$000; anfluaes, 2:448$000.
1 se-undo sargento contrarnes-

tre, rnensacs, 192$000; annuaes,
2:3045000.

10 musicos do 1.' classe, rnensaos
ce coda urn. 1268000; annuaes do
cada urn. 1:512$000; annuaes do to
dos, 15:120$000.

10 rnusicos do 2. classo, mensaes
de cada urn, 120$000; annuaes de
cada urn, 1:4408000; annuacs do
todos, 14:4008000.

10 rnusicos de 3." classe, rnensaes
de cada urn, 114$000; annuacs dc
cacta urn, I:368$000; annuaes do to-
dos. 13:6808000.

Somma: 620 hornens, annuaes de
todos, 955:260$000.

2.1 BATALHAO

Pessoal:
Vencirnentos:

I tenente-coronel commandante,
-	 '1	 ;n(c) :	 011liilL

'I



	

Estado-major:	 decaLia u:n, 2 1u	 ..
I major fiscal. rn2nsacS 650000; todos, 30:240$OOO

annuaes, 7:800$000.	 47 cabos, rnensaes de c::
I ca'itSo ajudante rnensaes . . . 1355000; annuaes dc cada i-

550$09U; annuaes 6:600$OlJQ	 1:620$000; annua€s de tod
I prirnero tenente secretaric, 7b140$000.

mQnsaeS. 4505000 a n nuaes.......46 auspessadas mensacs
5:400$001]	 urn, 1205000; annuacs de

I se tenente intendente, men- I :440$000; annuacs de tc.
saes, 4005000; annuacs, 4:800$000, 66:2405000.

	

Estado menor:	 8 soldados cornJejrI sargento ajudante, mensacs, 	 de cada urn, 114$000;216$090: annuacs, 2:5925000, 	 cada urn, 1:368$000: annua1 primeiro sargento intendente dos 10:9445000,
mensaes, 204$009; aflnuaes,S soldados tambores, nin
2:448$000	

de cada urn, 114$000; annuas a2 p
rimeiros sargentes amanuan- cada urn, 1:368$000: annuaessos, rn€nsaes de cada urn, 204$000;	 10:944$000.annuaes de cada urn, 2:4485939	 607 soldados, niensaes de cad..-annuaes de todos, 4:896$000	

105$000; annuaes d cada urn,
4 segundos sargentos irn,uiuej- 1:2605000; annuacs du todos.....sas, rndnsaes ce cada urn, 192$t))0; 764890$000

annuaes de cada urn, 2:304${]O0 	 Somiva: 785 home annuaes de todos, 9:216$090, 	 todos, 1.159:248$090I terLe'-( Sa: gento	 CO-0: 1,
	 1 rnuar.mór, m ensaes,. 180$009; annuaes,

2:160$000	
3° BTAi)'I cabo corneteiro rnensaes......

135$000; annuacs, 1:620$090 	 Pesscal:
I cabo tarnbor, mensacs. ...... .Vencimentos:

135$000; annua:s, 1:6205000	 1
.	

rntenente c-'
Cornpanhias:	 rnensaes, 9O0.: 	 .

4 CapitSes ccrnrnandantes, men.. 10:800$000.
saes de cada urn, 550$000; annuacs	 Estaaonin
de cacla urn, 6:600$000; annuaes dr	 I rnajor fisca.
todos, 26:409$0 1110.,annuas, 7:SQj:,j

I ca itao " ud'rnte rnenSae.4 prirnerros tenentes, rnensaes do
cadcad-2urn, 4505999; anr1uas de cada 5505903; annuaes,
urn, 5:400$000; anriva 	 ae tolos,	 I pnrneiro tenente secret'
21:6005000	 mensaes, 4505000; annUae.

8 segundos tenentes, mensaes de 5:400,0,000.
cada urn, 400$000 annuaes do Ca- 	 I Segundo tenent
da urn, 4:8005000; annuacs do to . rnensaes, 4005000; ann:
dos, 38:400$000	 4:800$000.

4 prinieiros sargentos, 'rncnsaes de 	 Estado menor:cada urn. 204$000; arinuas de cada	 I sargento ajudante, flcam, 2:448$900; annuaes de todos, 216$00: annuaes, 2:5925000.9:7925000,	
1 primeiro sargento intend,,:':

4 segundos rsarge.ntos ntCndentes nensaes 2045009; annuacs.....
mensaes de cada urn, 192$000; an- 2:448$909
nuaes de cada urn, 2: 304$000; an-	 2 prirneiros sargentos
nuaeS de todos, 9;216$099,2 mensacs de cada urn, 204

15 segundos sar-gentos nlensaes annuaes de cada urn, 2:448"
d2 cada urn, 192$000; annunes d annuaes de todos, 4:896$000.
cada urn, 2:304$000; annuaes do to- 	 4 Sdgundos sarg3ntos afl1.'dos, 34:560$00	 ss,lensnes do	 acod urn.14	 f9	 sn" 0 '	 .............................. .

Sornrna 535 homer's, annuaeS. de

j805090 aanuaes, todos, 839:928$000.
4 cavalloS. 2 muareS.

10000
I cabo corfleteiro meflsaeS	 4,0 BATALHAO

annm1, 1:620$000	 pessoal:
I cabo tambor. meflsaeS. ...... 	 VencimefltOs

955600; annua LS . 1 :6u	 I tenenteCOrO11	 cornmandaflte,

Compaflh ias 	men.saes, 9005000; annuaeS.......
4 capitães cemmandantes , men- 10:800$000.

aes de cada urn, 550$000; annUaeS 	 EstadO-rnaior
it 

cada urn, 6:9905000 annuaeS do	 major fiscal, mensaeS 650$000.
edos. 26400$000.,	 annuacs, 7:800$000.
4 primeiroS tenentes, rnensaeS d 	 1 capitSo ajudante, rnensaes,

ada urn. 450$900; annuaOS de cada 550$000; annuaeS, 6:600$000.
n, 5:4005000: annuaeS de todos,	 prirneiro tenente secretario,

21:6005000	 rnensaeS. 450$000; annuaeS......
8 segundos tenonteS, monsaeS de 54005900

cada urn. 400$000; annuaes do ca-	 segundo ten- 	 intendente,
da urn. 4:800$990; annuaes dc to- mensaeS 400$000; annuaes.......
dos. 38:400$000	 4:800$000.

4 primeiros sargentos, mensaes de	 Estado rnenor:
cada urn. 204S(i00; annuacs de cada 	 I sargentO ajudante, rnensa'eS,
u.'r!. 2:448$90: annuaes de todos, 216$000: arinuaes, 2:5025000.
it:792$000..	 I primeiro sargento intendente,

4 segundos sargentos rnntendentes. rnensaes, 2045000; a annua€S.......
tiensacs de cada urn, 192$000; an- 2:448$000. 
uaos de cada urn, 2:304$000; an- 	 2 DrimeirOS sargentos amanuen-
uaes do todos, 9:216$000. sos, rnensaes de cada urn. 204$000;
15 segundos sargentoS, rnenSaeS annuaes de cada urn, 2:4485090;

d cada urn, 192$000; annuaes de annuaeS de todos, 4:896$000.
:ada urn, 2:3048000; annuaeS de to- 	 4 segundos sargentos arnanuefl-
dGS, 34:560$900. ses ,rnensaeS de cada urn, 192$000;

14 terceiros sarentoS, rnensaeS annuaeS de cada urn, 2:3045000;
de cada urn, 1805000; annuacs dc aniivaes de to'dos, 9:216$000.
de cada urn, 2:1605000' annuaes de	 i tercerc sargeuto	 cornetero-

todos, 30:240$900.	 mOr, mens
05

	aes, 1805000 ; annuaes,

39 cabos, rnensaes de •cada urn, 2:16000,
1 35s000 annuaes de cada urn. . .	 I cab) corneteiro, rnenSaeS......
1:620SQ- annuaeS de todos......1355000; anr,uas, 1:6205000.

I cabo tambor, rnensaes.......

38 anspessadas, monsaes de Ca- 135$ 000 ; annuaos, 1:6205000.

da Urn, 1208000; annuaes oe cada	 Companhias:
UM, 1:440$000: annuaeS do todos, 	 4 capitães cornmandanteS, men-
54:720S000,	 sacs de cada urn, 550$000; annuaes

8 soldados cornteiros, mensacs de cada urn, 6:600$000; annuaes de
te c ad 0 urn 114$000 annuaes de todos. 26:400$000.,
Cada urn, 1:368$000: annuaes do to- 	 4 primeiros tenentes, menSaeS 00

Cs, 10:9445000	 cada urn, 450$000; annuaes de cada
8 soldados tambores, rnensaes urn, 5:400$000; annuaes de todo,

dk COd E urn, 114$000; annuaeS de 21:600$000.
cada urn, 1:3685000; annuaes dc to-	 8 segundos tenentes, mensaes de

dc -', 10:9445000.	 cada urn, 400$000: annuaes dc Ca..
373 Soldados rnensaeS de cada da urn, 4:800$000; annuaes de to-

U, 105 1.0	 annuaes de cada urn, dos, 38:400$000.
1:260S009: annuaes de todos........4 prirneiroS sargentos, merisaes de
189 :980SiO .	cada urn, 204$000 annuaes de caa
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urn, I :3.Uu; annoao, oc
09445000.
soldados tambores, mensaes

'e cada urn, 114$000; annuaes de
:ada urn, 1:368$000; annuaes de to-

s, 10:944$000.
718 soldados. rnensaes de cada urn,
3S000; annuaes de cada urn.....
260S000; annuaes de todos.....
4:680$000.
Banda de musica:

I prirne:ro sargento mestre, men-
sres, 204$000: annuaes, 2:448$000.

segundo-sargento contra-rnestre,
lansaes. 192S000: annuaes.......
2:304$000.

tO musicos de 1. classe, rnensaes
e cada urn, 126$000; annuaes de

:ada urn, 1:512$000; annuacs de to-
dos, 15:120S960,

10 rnusiccs do 2. 1 classe, mensaeo
de cada urn, 120$000; annuaes de
cada urn, 1:440$000; annuacs do
:c'dos. 14:400S000.

10 mus:ccs d2 3. ctasse, rnensaes
Co cada Urn, 114$000; annuaes do
cada urn, I ::98$0Q0: annuaes do to
dos, 13 :680S COO
Somma: 950 homers, aflflUaeS de

Odos, 1 .3q4:496$000.
2 muares

ESQUADR O,O DE CAVALLARIA

(Annexco ao 1. batalhSo)
Pesso a
\iiCfllelt3S:

I cap;.- comrnandante, rnensa:s.
00050(313; 11 nnuaes, 6:600$000.
2 PrirnOrco tenentes, munsoes doCada u rn, 4505000; annuaes do cada
. S:400s :j	 annuaes de todos,

2 segun3s tenentes, mensacs de
da urn , 40JS000 annuaes de cada
' 4:800suoo annuaes de todos,

Pr:rne t sargento, rn :nsaes,
- $Ooo; annuaes, 2:448$000.
I Se 9 1_l0 sar gonto intendente,

llensaes 1925000; annuaes.......
-.3045000
S sargentos, naensaes de

ada urn. 192$000; annuaes de ca'da, 2 :30 e ç . annuaes dc todos

I terceiro sargento, rnensaeS.....
180$000; annuaes, 2:160$000.
16 cabos, mensaes do cada urn,

135$000; annuaes de cada urn.....
I:620$000; annuaes de todos.....
25:920$000.

I cabo ferrador, rnensaes......
135$000; annuaes, 1:620$000.

I cabo clarirn. rnensaes, 135$000;
annuaes, 1:620$000.

I caho picador, niensaes, 135$000;
annuaes, 1:620$000.

2 cabos instructores, mensaes do
cada urn, 135$000: annuacs do cada
urn, 1:620$000; annuaes de todos,
3:240$000.

I cabo corrieiro, rnensaes.......
135$000; annuaes, 1:620$000.

I cabo veterinario, rnensaes.....
135$000: annuaes, 1:620$000.

I cabo enferrneiro, rnensaes.....
135$000: annuacs, I:620$000.

16 anspossadas, rncnsaes do cada
urn, 120$000; annuaes de cada urn,

1:440$000; annuaes de todos.....
23:0405000.

I anspessada f''rador, rnensaes,
120$000: annuaes, I:440$000.

I anspessada clarim, rnensaes,
I20$000; annuaes, 1:440$000.

3 soldados ferradores, mensacs do
cada urn, 105$000; annuacs do ca-
da urn, 1:260$000; annuaes do to--
dos, 3:780$000.

6 soidados clarins, rnensaes do
cada urn, 114$000; annuaes do cada
urn, 1:368$000; aruivaes de todos,
8:208$000.

I soidado enfernieiro, mensaos,
105$000: annuaes, I:260$000.

I soldado vet'erinario, mensaes,
105$000; annuaes, 1:260$000.
3 soldados corrieiros, rnensaes do

cada urn, 105$000; annuaes de coda
urn, I:260$000; annuaes do todos,
3:780$000.

I soldado conductor, rnensaes,.
105$000; annuaes, 1:260$000.
4 sotdados picadores, rnonsaes do

cada urn, 105$000; annuacs do ca-
da urn, 1:260$000; annuaes de to-
dos, 5:040$000.

2 soldados apprendizes do clarirn,
rnonsaes de cada urn, 105$000; an-
nuaes de cada urn, I:260$000; an-
nuaes de todos, 2:520$000.

4 5 2,

urn, 2:448$000; annuaes de todos,
9:792$000	

n'uiisas 2O4O00; annuaes4 seguads sargentos intendenfes 2:448$003
mnsaes de cada urn, 1 92$000; an-	 2 prirneiros sargentos aman.nua•es do cada urn, 2:304$000 . an- 

I s,'S, mensees de coda u rn, 2O4nuaes de todos, 9;216$000 	 annuaes de cada urn, 
2:44,15 segundos sa rgentos, mensaes annuaes de todos, 4:8965000dc cada urn, 192$000; annuaes de 	

4 segundos sargenfos arcada urn, 2:304$000; annuaes de 	 Sdos, 34:560$000

	

	 nlS,	 ensn.es do cada urn,
14 terceiros sargen	 annuaes do cad,! urn, 2:A, _, ,tos mensaes annuaes de tods 9:216$000de cada urn, 1 80$000; annua€s de	 I tercejr	 '1genf.jde cada urn, 2:1 60$090; annuaes de	 nirnór,	 ens5todos, 30:240$600	

2' 1605003	
180$093;

47 cabos, rnensaes de cada urn,	
I rabo cornt;01 35$000; annuaes do cada urn.....13.5Qo: aonuds

, I :62O$](j
I :6205000; annuaes de todos..

	
5.......I cab	 n:ensaes,76:140$000

	

	 o tarnbor,
46 ansp essadas, rn	 135$003 annuas, I:620$0(onsaes de cada

urn, 120$000; annuaes do cada u 	 Corn;)nhia,rn,	
capitâes ccnlmarldantes1:440$000; annuacs de todos .......sacs de cad 

urn 550$G00; an-
8oldados corn

66:240$000	
do cada urn, 6:60000 . annIrae^eteiros, mensaes '1o3	 26:409$000de cada uni, 114$000; annuaes de	

s tenentes rnensaes
dos, 10:944$000	

4 p rirnejrocada urn. 1:368$60o. annuaes de to- cada urn, 
45OS0QJ anfluOOs	 cmde

8 so1	 urn 5:4O3$. aflnuaes dedados- tarnbores, mensaes 
21:693$000de cada urn, 114$000; annuaes d: 	

-.cada urn, 1:368$000-
'

annuaos de to	 8 se o undos tenentes, rnensa'
dos, 10:944$000

	

	 cada 	 400$000 annuaes d
da urn, 4: 8005000; annuacs C552 soldados rnensaes de ca:Ia

urn, 105$000; annuaes de cada rin dos. 38:400$000
4 primeiros sargen	 rntos,	 ens

695:520$000.I :260$000; annuacs de todos.......coda urn, 204$000 ann uaes de '

Sornrna: 730 hornens, annuaes de urn, 2:448$000; annuaes do tO
todos, 1.089:948$000.	 9:792$000.

4 segundos sargertos ntend"'
mensaes de cada urn, 1925000:
nuaes do cada urn, 2:304$000 -
luaes d todos, 9:216S000.

24 segundos sargntos, rr1en

dc cada urn, 192$000; anflU3° -.

cada urn, 2:304$000; annuaeS (
dos, 55:296$000

24 terceiros sarqntos, rne-
de cada urn, 180$000; annU
de cada urn, 2:160$000; anfluat
todos, '51:8405000.	 --

48 cabos, mensacs do cada -
135$000; anr,uaes de cada urn,
1:620$000; ann uacs do todOs......
77 :760$000.

48 anspessadas rnensaeS de Tda urn, 120$009 . annuaes de C3

urn, 1: 4405009 . annuacs do
69:1205000

8 soldadcc cornctc:cs, 11050

5,0 BATALHAO

Pessoal:
Vencjrnentos:

I temmte-coronel comrnairctante
rnensaes, 900$003; annuaes.......
10:800$000

Es ta do-rn a ior
I major fiscal rnensaes, 650$000

annuaes, 7:800$O
I capitSo ajudante rnensaes,

550$000; annuaes 6:600$000

I prirnei ro tenente secretarjo,
rnensaes 450$COfJ •annuaes......
5:400$0130

I Primeiro ter,ente intendente
rnensaes 450$033; annuaes......
5:400$000

Estado menor:
I sargento ajudante. rnensaes,

2165090; flflnuoes, 2:5c12flo



SECCAO DE METRALHAD

(Annexa ao 1. Batalhd)

Pessoal:
Vencirn en tos:

1 Seguind0 teneutu-comrnanj-,
mensaes, 400$000; annuacs,.
4:800$000.

I .Prrnetr

2	

sargento	 adjunct;,
mensaos, 

0.

204$000; aiuivaes....
:448500
I Segundo sargento intenden:r

rn::saes, 192$000; annuaes,.
2:304$000.

2 Terceiros sargetitos chefeg de
grupos, rnonsaes de cada urn,
180$000; an .nuaes de cada urn,.

2:160$030; a:nnua .es do todos,.
4:320$OQtJ.

2 Cabos cliefes de peças,
saes de cada urn, 135$000; aeinuae
de cada urn, 1:620$000; annuaes d
todos, 3 -240$000.

4 Anspessadas atiradores, mt .' -
sacs do cada urn, 120$000; annua'
de cada urn, 1:440$000. annuaeS'
todos, 5:760$000.

I Soldado cornetei'o, rnnsa
114$000; annuaes, 1:368$000.

I Soldado armeiro. rnensaes,
105$000; annuaes, 1:2(,U$000

6S
	 serventes, meflSaec

cada urn , 105$000; annuaes de
da urn, I :260$000; annuaeS de rr

dos, 7:560$000.
6 Soldados conductores, rnenS3'

de cada urn. 105$000 i1flUaeS
cada urn, I :260$000; In: :uaos de tv

dos, 7:5605000.
Total, 25. Sornma, 40:620$
2 peças
2 cavai,
6 rnuar

sECcAo DE MET1 11DOR

anuaes tie cada urn,

1S000; atiflua°5 de todos.

Segundo sargento unte.ndonte,
oes. 192$000; atinUaes,

c'r"'itOS. rnenSa°s
cada urn, 1805000; annuaes do

,d, um, 2:160$000 ; anUaCS do to-
s, 4:3205000.
4 Cabos chefes de pecas, men-
nS 

de cada urn, 135$000; annUa°s
ocada urn. 1:620$000; annuaes do
adOs. 6:480$000.
I Cabo ferrador, mensa°5,

:355060; annuaes, 1:620$000.
I Cabo arrneiro, rnensae5....

1355000; annuaes, 1:620$000.
4 Anspessadas atiradoreS, men-

'aes de cada urn, 120$000; annuacs
de cada urn, 1:440$000; annuaes de
.idos, 5:760S000.

19 Soldadc s serventes, niensaes
b cada urn, 1055000; annuaes de
ada urn, 1:260S000; annuacs do
',)dos, 22:60S000.
I Soldado ferrador rnenSaeS,

105$000 acnuaes 1:260$000.
12 Soldados oiviuctores, mer-
es de cada urn, 105$000; annua3s

do cada urn, I :2605000; annuae uie
do, 15:120$000;
I Soldado ordenanca, rnensaes

05$000 . annuaes, 1:260$000.
I Soldado corneteiro, niensaeS,

1 I4SO00; annunes, I
Total, so. Somrna, 76:248$000.
4 pocus,
2 cavallos
10 muaros.

Service do Saude
Pessoal	 VencrnentoS

I

44

Vencirnentos:

1 Segundo tenentecornmandante
mensaos. 4$000; annuas.......
4:800$000

I Prirneiro sargento, rnensas......
204$000; annuaes, 2:448$000.

I Segundo sargento intendente,
merisacs, 192$000 annuaes,
2:304$000.

2 Segundos sargentos, rnensaes
de cada urn, 192$000; annuaes de
cada urn, 2:304$000; annues de
todos, 4:608$00.
3 Tercejrj rento., mensacs

de cada urn, 180000; annuaes de
cada urn, 2:160000; annui'os de
tios, 6:480$000

4 Cabos, rnensaes de cada urn,
135$000; ainnuaes de ado urn,
1:620$000. annuaes de to:dos.....
6.480$000.

I Cabo corneteiro rnensaes,
135$000; annuaes, 1:620$000.

I Cabo mechanico, rnensaes,
135$000; annuaes , 1:620$000.

6 Cabos rnotoritas, rnenlsaes d3
cada urn, 1 35$000; annuaes de ca
óa urn, 1:620$00()

'

 rnensae5 de to
dos, 9:720$000.

5 Anspessadas, mensaes de cada
urn, 120$000; annuaes de cada urn,
1:440$000; annuae ,i,,, (Annexa ao 5.

17:200$000.	

.

	

2 Soidados Corneteuro, •mensaes	
Pessoal:

	

de cada urn, 11 4$000; annuaes de	 Vencirnenros:
cada urn, 1:368$000; ant;uaes de	 1 Primeiro tenenfe-c
tudos, 2:736$000	 rnensaes, 450$000; annuac,

33 Sodados, rnensaes do cada urn 5.400$000,,	 1 Prirneiro sargento auli105$000; annuaes de cada urn .	
mensacs 204$000; ann:r:ics.1:2605000 annuacs de tOijos......

.2:448$OdO41 :580$000.	
2 Segundog sargentosTotal, 60; ornrna, 91:5965000, 	 grupos4 rnensaes de cada U,

455

I prirneiro tenente cirurgiâo deui
tista, imensaes, 450$000; annuaeS,

5:400$000.
P raçaS

I .prittaeitO sargento aurnanUetiSe,
mensaes, 204$000; annUaeS.......
2:4485000.

1 primeirO sargento intendente,
mensacs, 204$000; annuaes.......
2:4485000.

I prirneiro sargento eraferrneiro-
rnór, rnensa'eS, 204$00; annuaeS,
2:448$000.	 de1 prinaeiro sargento pratico 
pharrnaCia rnensaeS, 204$000 an-
no aes, 2 :448$000.

I cabce liel do i ntendente, men-
saes, 135$; annuaes, l:620$000.

4 cabos en,ferrneirOS, rnerusaes de
cada tim. 135$; an,nuaeS de cada
urn, I :620$; de todos, 6:4805000.

2 cabos praticos do pharrnaCia,
mensaes do cada urn, 1355000; an-
nuaes de cada urn, 1:620$000 tie
tdos, 3:240$000.

1 cabo cozinheirO.me1,'.
135$000; annuacs, 1:620$000.

5 anspessadas aiudantes de en-
ferrneiro, rnensa'es do cada urn,
120$; annuacs do cada vim........
1:4-40$000; do todos 7:2005000.

I anspessada aiuda'nte de c02-

nhei to. rnensaes, 1205000; anflUaeS,
1:440$000.

5 soidados serventes, ,ntensaes de
cada 'urn, 105$; annuars do cada

turn	 26O: de tedos. 6:3005000.
2 sold aides portei ros, cn ens a es do

cada urn. 105$; ainnuaeS de cada
urn, 1:2605; do to-dos, 2:5205000.

ornrna, 34 hornens, 08:4125000.

N. I Tabella de fixacão da Forca
Publica do Estado de Mines Ge-
raes para o exercicio do 1926

Classificacão - VencirnentOs.
I rn 0 - citefe e director do Hos-

pital Mi1ta. mersacs, 650$000; an-
'ass 7:rl1JO$000.
I cap03	 ii-iedicn auxiiar, men-

' 550S; annu aes, 6:6065000.
Capi;3, medicos. nefl5deS do

ada Urn, 350$ a'nuaes do cada
'" 6:600;; do tedos, 33:0005000.

I
CO 

Ptiniorn tenente phamaUeuti_
k	 fli)•	 'i':::

1:260$000; a'nnuaes de todos,
126:000$000.

iou nomens, annuaes de
todos, 272:556$000

180 cavallos. 4 muares

SECçAO DE BOMBEIROS

(Annexa ao 1.0 BatalflJo)
Pessoal:

a) I - Pessoal:
6 tenentescoFOfleis, sendo I as-

sistente, per anne, 10:000$000; to-.
tal, 64:8005000.

7 majores, sendo I intendente ge-
ral e I chefe 'do Service de Sande,
pot anon. 7:800$000; total........
54:600$600.

Fl on;0t5u inio-cdiciis. nyr0 
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o Machado, pres.Ldente. _Gome
Freire.

Parecer a. 128

(9. legisiatura)

A commissão de PeticdeS
presentacoeS estudaildo a peticão
do sr. Miael Infante Vieira, fiscal
do rendas do EstadO do Minas Ge-
taos, na qual pede a elaboracho de
urra lel concedendo-The urna lied'-

ça de dois annos. allegando doenca
de parecer que o peticianarlo se

diriia ao Poder ExecutiV0, a quem
ittribue conceder.

Sala des CommissOes, 17 de agos-
to be 1925. - Ignacio Barroso. re-
lator. _Edelbetto d0 Lellis. -Ccl-
ro Machado, presideflte. _Gomes
Freire. -A imprirnitse.

0 sr. Eurico Dutra, polo commiS-

ão do Orcarnento, apresellta o se-
guinte:

Parccrr n. 1290
(9. legislatura)

iiiurninacao e tcicphoiic	 do-'
oteis. 10:0008000.
k) enterramdhlto, 9:000$000.

aquarte1a°0, 184:000$000.
,i) conorvacbo do linha be tirO,

$000 -
auxilio ao Hospital Militar,

: XOS000.
3) seccã0 do Bombeiros:
) mater ial o remonta.....

:YJ0$000.
Somma, 8.086:8728200.

 das cummissOcs, em 18 cl.
:.fl d 192P - - Lauro do Al-
td3, relator. - Pedro Laba:nc.

- A iiiprimr-e.
0 sr. Pinheiro Chaga s, pela corn-

rric de Orcaniefl'tce, ap:'creflt :l c,
:d' 'e; dada para ardent Ia d:i
-gu:ilt'. sem prejuiO do irii;'?res-
5a t egu:nt:

Prcr pare 3. discussdo sabre 0

pro jecto a. 54.

(9' €gis1atura)

A Commissa	 de OrcamCutO C

ntas ê do pirocer quo 0 projectO
54. sobre contas do 1924, la

i2prOvado em 2.' dis,u.ssãa. solo
4IO Para 3' o approvado.

Sala das Comrnissbes, 18 de
OStO de 1925. -Pinhoiro Chagas.
'O Henr1 que. -Enrico, Duira.

imprimir-se para ordem dos
°abalhos

OSr. !gnn o Barroso, pela corn-
de Ppresentacoes e Peti-

euvia S Mesa os seguiflies:

Pirecer n. 127

A commissão de OI'carneflto e
Contas. tendo presentes as pecas
pratocolladas sob nS. 384, 453 e
473. é do parecer e requer quo 5e-
am as mesmas arcltivadas . par Se-

rem de materi3. 3á attendi-d.a em lei
ou scm mais oppartunidade.

Sala d'as CommissOes. 18 de agos-
to de 1925. -Euri,co Dutra, rela-
tor. _Pinheito Chagas._iod0 Hen-
rioue. __-Olyntho Martins. -A mm-
prirnir-se.

0 sr. Olyntho Martins, pela corn-
rnis5ãO do Orça'rnefltO, envia a MeSa
o seguinte:

(9' legislatura)

COnlfl50 do,
ci ticoes a que foi prosente a pe-

dO Sr. Quintino Pogom1l i, es-
ao be pz e official do registro

do drstrjcto da cidade do RIO
Per set1 procurador sr. dr. Ne-
Tavar . r0querondo dots an-
e llcenca para tratar dO ne-

e do parecer quo o pet;cia-

SI 
Ce d:rji ao Podor Executive.
da. ('mmissde 17 de ages-

-Ignacio BarrosO, re-
otto de Lellis. -Ccl-

ParCcer n. 130

(9. 1 legislatura)

A comrniSSho d0 Orcameflto e
Contas, a quo fat presente a peca
protocoilada sob n. 478. 6 do pare-
cer quo soja a mesma archivada.

Sala das CommissbeS, 18 de ages-
to de 1925. _Pimheiro ChagaS.--
Olvntho Martins, relator. -- JobO
Penrique. -Enrico Dutra, -A im-
prim ir-Se.
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I capito auditor, por nno.	 90	 JJ	 Mse6:600$000	
cornLtIros 40 tarnbres e 67 capitaes, sendo I secretarjo r inspor dia, 18800; par alalo,geral e I com mandante do Esqua- 648$OocJ • total, 58:320$000

178:200$000
drSo, pot anno, 6:600$000; total,	 20 musicos de 1.' classe, pot da,

33 primej-O tenentes, sendo 	 2$000 par anna, 720$000; tot*

	

2 in 	 14:400$000
liar do assistente
te?isdentes, 2 do Esqnadrao, I auxi- 	

20 musjcos 'de 2. classe, par dia,

	

, I p'harmaaeutjco,	 1I cirurgi50	 $8oO por anna, 6488000; tota. dent' 	 e I CO.mnian- 12:960$O(30
dante da SeccSo do MetraIhadoras,

or

	

	 20 'musicos de 3. classe, pot daainno, 5:4008000; total.........18600 par anno, 5768000; tot.178:2008600	
11 :520$000.47 seguncjos tenentes, sendo 3

intend-entes, 2 do Esquadrao	 2.880 soldados, p r dia, 1$5;
per anna, 540$000,cormrnandante da SoccSo de Born- 	

.555:200helms e I co mniandanfe da SeccSode Metralhadoras, par an!no.........b) Contraictado:
4:8008000; total, 225:600$O0() .

	
1 medico racEr	 d Hosp-

I director d lntTsica, por aa, tail, per anno,6:600S900.4:140$000.	
c) Etapa de *000 para 304 life-5 sargenf'os_ajud05	 par dia, riores, do 28500 para 2 136 cabos, (k

3$200; par anna, 1:152$0()0; total, 2$200 pam 60 musicos e do 2$5:760$000	 para 253 anspessadas, 90 soldad
157 primeiros sargontas, sendo 6 signaleiros e 2.880 soldaidos......intendentes 23 ,amanuejnses i en- 3.063:2408000.ferneirmOr I pratico do pharma-	 d) GratificacSo da lei fl 425, decias e 2 mestres do musica, por dia,	 1906, a saber:28800; par anno, 1:008$000; total, 	 3 tonentes-.coroneis pot aflhlO,.57:456$OOo	

1:080$000• total, 3:240$C00.149 segundos sargentos, sendo 26	 1 capitao, per aflflG. 660$000.am anuenses, 2 con tra. mestr	 de	 e) gratificaçao a reengajado5 1
musica, 24 irTtendens e I veter'l- $200 (3.000 pracas). 219:00050
nario, par dia, 28400; par anna,	 f) ajuda de custo	 0 fficiae eU8648000; total, 128:7368000	 di1ienia, 5:000$000.93 tercejrs sargentos, sendo 5	 2) Material:cortleteimos im6res, 'par dia 28000; 	 a) fardamento para 3873 PPOT anna, 720$; total, 66:9608000	 cas, 713:2.Ajtj0O.286 cabos, sendo 5 cornetejros	 b) calcado para 3.873 prac'I clarjm 5 tambores, 4 enfenme_ 286:750$000
ros do Hospital Militair, 2 praticos
de phar	 c) compra e concerto demaria, I fiel do i'ntendente.
I cozinheiro, do Hospital Militar, 4 mento, 130:000$000.
ordena'ncas 2 ferrado	 compra d0 munic0eS,res, I pica- 31:000$0()0

.
	de eqUlP

dor, 2 instructores I corrjejro, 1
vete•rjnarjo I enfermero do Es-	 compra e concerto

moento, 50:000$000.
coda S	 e trat
quarirSo, 6 motaristais I m echani-	

f) forragem, ferrage!ecçao -de Bombeiros 6 che-
fes de pegas das metraIhado	 mento dos animacs e forragras e 1ar	 ra Os dos officiaes montados,nieira, 'par dia 2$000; par ammo,
720$000; total, 205 :920$090	 128:0008000

253 •anspessadas, sendo 5 am-	 g) remonta dos aioimaes do E
dantes de enfermeiro e I aludante quadrbo e dos dos officiacS mofl
do cozinhejra do Hospital Mi1jtar	 tados, 30:000$000.I clarim, I ferradar do Esquadr5o 	 .h) objectos de expediefltP,
8 atiradores das nietrathadoras 

J 
40:0008000,par dia, 2$000; per ammo, 720$000; 	 0Conservaçot0a1, 182:1 60$000	 quarteis3O:o$9
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Corn a rouniSo extraordinaria do
i'rto vrr'ificou-se haver an
rcntc he dispesa acts veras as
5i so refere a emenda. reliti-

S S,cretareis da Camara e (10
io.

I 2.' emenda diz (le).
lJ 0 tcrjzo	 r, prtura do creChe

parneIo 1	 adric
0. la let a. 475. do 1906, co

P0I yder0 ilo ' Re10 Fi''jeii'edo
Pctor teiC'irco re gional e pars

0 excesso do clespesa verifi-
t in re verha ft' In ui, 4 e 8, dOt

975, di' 1924 e pars nags-
erto d renrrsentactio sos Secie-
"S do Estalo coresnoflu':ttC
'mezes de set ernbro a dezembro,

corno ye a Camaro, de ma-
.	 iuc por rI rnecnw so ,jus.ti-

T °rceia ear'' Ca (/C).
'1'Ct1tj7	 .	 "i 0 (0	 1

di' Belin litrizonti a
4 he. I .2000005000. rio jar
0o arnortizavel em 12 anno

no sr'rvco ro ahrister1-
d 'aru na Capital e irctori-

'g: iment',	 a rritractat
0 P°oa idones a feitura 1p

Or -ic' propaganda dIas ri-
' dci Etado e do seu dosen-
Va)Cnto actual.
-'Ztac' todas	 ernendas assirna-

c 'umi'Zio (.Mutto born !
,) bin !)

a Mesa, são lidas e postas
corn o projecto as So-

ies .	)

E Ernenda a. 2
Fica 0 Presidente do Estado au-

ctorizado, desrie j a, a abrir o cre-
dito de 5:226$000, para pagamento
do excesso do despesa verificado no
n, 8. art. 1.0, § 1.", da let a. 875,
de 25 de setembro do 1924.

Sala das SesSOeS, 18 de agosto
de 1925. .—Pinheiro Chagas._1050
Henrique. —Enrico Dutra. -.--Olyn-

I tho Martins.

Emenda n. 3

	PrcfP;	 I

p iotes ds	 LI II	 LIII. jI Y

tantes Ca. recerida •pIauta.
a das SesCes, 18 do agosto

1925. .-.-Pinhcii'o Chagas. —JoSo
.ue. _—Olvntho Martins —Eu-
:o Dutra.
E lida e posts em discUSSãO,
uuctafl1eflte ccrn 0 projecto.

SR. PINHEIRO CHAGAS: -
Presideilto, no projecto D. 51,

lro apresentar algurnas ernendas.
Dir a primeirl (le). Auctoriza 0
'rrno a abrir ilesd jA, urn credi-

le 5:226$000 Para pa garnenro
cxceSso de dsoeisa verificado no
S. art 1°. § 1 . 0 , Ca lel n. 875,
25 de setembro do ililnO mis-

Accressente_Se:
Art... . Pica o governe auctori-

zado a abrir o credito do 32$000
para pagarnento, ao inspector regi0
nal Polydoro dos Reis Figueiredo,
dV grakficacão addictotral Ca let n.
425, do 1906.

Art.... Fica o governo auctori-
zado a abrir o credito de........
20:260$000 pars pagamento Ct' ex-
cesso de despesa yerificada na ver
ba 6. 0, a. 4 B e8 AO do art. 1.0, §
1 .0 , da let n. 875, do 25 de setem-
bro do 1923.

Art.... Fica tambem o governo
auctorizado a abrir o credito de
8:000$000. destinados a representa-
çãü dos Secretarlos do Estado e
Chefe Ce Policia, correspondente
aos mezes de s 0ternhro a dezembro.

Sala das SessOes. 18 de agosto
do 1925. _Pinheiro Chagas. —Eu-
rico Dutra. - Joao Henrique. -
Olyutho Martins.

Ernenda n. 4

Art....Fica o goverflo do E5ta-
do auctorizadO a ernpretar a Pre-
fe itura de Bello Horizonte, abrin-
do pan isto 0 aiecessariO credito,
a quanti a. de mil e rduaentos contos
do réis, Para o serv iço Ce aiasteci-
mento d'agua a Capital a juno-s b

sets por cento ao anno, pagoS Se-
mestraimente, e mediante arnortiza-
ção em 12 nones, realizada tambem
semestratmente, em preStacOeS
eguaes, a partlr de 1926-

Art... . Fica o go'verflo auctori-
zado a couitractar corn pessOa ido-
nea a feitura do uma obra de pro-
pagarida das riquezas do Estaclo c
do son desculvoiVirneflto actual.
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Apresentaçao de projectos, indica rico Dutra. - Joi) Heiiriqçoes e mocoes	 Olyo Martins.
Lida

nth
, é pota em (iiCflaO C0 sr. Agenor Caned0, 

pela de juntamento corn o prCamaras Muojcj yaes apres'enta 0	 0 sr. Joao Berald	 ola asegttute:	
sa a seguinte:Pro jeclo n. 55

(9.1 legislatura)
	 Emenda

2.1 PARTE DA ORDEM DO DIA

Coi mbra. —A im p nirn;rp	 de gratiticaçoes •addicionries a

to d 1 925- —Agenor CiiCcto -_ pro ijecto n. 51, sobre ahertur a de

c	 ('in confrario	
110, a mequerimonto do mesmO -

caln do Siirn!cah\'. 	 mento do sr. Piniheiro Chagas. e

serra do I!1!hirlzaI C PSPigo mere project
is
o e emendea. que vao a

''PJlN1Ieg sh encontrar 0 poiite do	 2.1 discusSao do proEclo fl 51
divka corn o m'Inicipo do S. Go:i- 	 Dispensada a leitura, a requer

1 auro C 0 A'mrida, -- Arist:cies diversos creditos pare pagamei]°

pews pOnto3 rn05 e1oval s p SUU')s	

-

da sarra do Santa Izabe!, s°nipre cornmsâo de edacço.

aguas ertonfes, S'cpigao mestre 'In sem debate, sendo approvailos ?

tma segue Pelf,esnigan rnestre da Contunuando em dicuc.ão 0 P°

divia com 0 milnitciplo Ce Chris- corn oproj edo.

de Aguas Virtuosas e Satu Cat , ,,,-Estande apoada polo nurnerornai, no porito em que termina a assignaturas, entra cm discessaO

1vsrna sorra. ponies rnai alto. jecto e emenda, encirra-se ti.

do tie Minas G'ras decrefa:	 Aristides Coimbra. —Enrico Du-

varnente do 23 e 3 de abril de 	 -

0 Se ru:,lte projecto d let:	 Ce 19_
9
 5. —Joso Boraldo,

1925, é do parecor quo 5 e adopte	 Sala da Sesoe	 J deat

Villa dc Sa n ta Catharira, respeciL	 re ".
caes de Aguas Virtuoas e da Amaral" digas "do Pouso 

Ale-

wl reso1ui;6 ,,
s das Camara Muni- "Detfirn Moreira" e "Eduardo d

Comparice o 'Zr . Biris Fortes, qt'e versos serventuarices do Estado

t)paes, tomiando em	 cam - o
consideraçao turt verba 19, depois das palavr

SIa Uris CammissOes, 18 Cc ago g- nhcr, e aIpprovado pela Camara.

Art. 2.°	 ev grim-se as dlpcsi- oubmettido a 2. discussão, em glO-

0 Conrtsso I.en'lJafi	 do Eta- Chistiao. - Lauro A1mda. -

Art. 1.0 As (liV i sas dos	 tra.

A co•mmisao de Carnaras Maui-	
Na5 tabellas explk VS do Cr.

a p re ldencja.	 0 sr. Joao Hen riqite. piCa corn

Seguinte:
rnissSo de Orçam0nto, apresefll1

fl da Secretatia da Agrcu!-

31 
discusdo do probe to n. 49

	 Emenda

Dkpensacia a letura a reqtier'L
	

Acoroscente_se onCe conVier
Art.. . . Ficao govern) Co Estoniento (10 sr. Pinhejro Chagas. C (10 auctorizado, na fOrm da Ic!

pesf em 30 dFtscuo o	
832. do 15 do setembro d 0 1922a. 49, orçando a receipt e 

fixando modificar o piano Ca prac5 RI'
a dees do Ftado pars o fiituru Branco, na Capital. de accordo e°exerciclo de 1926-	

a pianta organizada pelt prefe0 sr. Pinheiro Chagas
'
 pets corn- thra.

misso de Orcarnento, aprcscenta a 	
Paragrapho unico. AlCm da areasogt'nte ernenda:	

de s tinada a construccSo dos arn
Emenda n. 7	 ens Ca Alfandega. entre o Morca'

rio Municipal e o ribeirSo ArrUd35Supprirnae 0 art. 6.1.	
ficarO reservado nara 0 grverfl° 10

Sala das SessCcs, 18 de agoto Estado urn quarteirao one julguen
Ce 1925. —Pinheji'o L'ogas. --Eu- 	

an scrvico pirhico. pcxlenc V sario
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Sala das Sessôe, 18 de agost
do 1925. -Pinheiro Chagas. -Job
Henrique. -Eurico Dutra. -Ena
Camera. -Olyntho Martins.

0 sr. Enrico Dutra, pela corn.
rnissão de O.rcarn.enito, apresenta
Seguinte:

•Emenda n. 5

Art.. . . Accrescenteee:

Fica o governo do Est-ado aucio
rizado a abrir o credito de......
1:805$083 para pagarnento do addi.
c'onaes dos protessores: d. Maria
das Dores Carneiro de Andrad. d
grupo escolar do Cart-no da Mafta,
municip1 0 do Oliveira, a importan.
cia de 444$772.

Antonio Americo da Costa, do
grupo escolar de Prados,, a 1rn-
portancia do 1:364$31I. Somma..
1:805$083.

Sala das Cemms56es, IS dc agos-
to, de 1925. -Pinheiro Chagas.-.
,joAo I-Ienrique. .-Eurico Dutra.
Olyntho Martins. -Enêas Camera.

E' ]:da p pasta em discussbo con-
j unctamenfe corn o projecto.
o sr. Francisco Lessa manda a

Mesn a seguinte:

Emencia , 6

Art- ..Ficarn, detdp id, abertos
Os creditos necessarioS Para instil-
laçbo das novas comarcas creadas
pela lei da dMs5o judiciaria do
Esta do.

Sala das Sessöes. 18 de agosto
(IC 1925. - Francisco Lessa.

Lida e a peiada é pasta em discus-
são CO 'nJunctarnente corn 	 projecto.

o SR. PINHEIRO CHAGAS: --
Sr. Presidente, rogo a v. exc. man-
dar-me a emenda apresentada pelo
r. deputado Francisco Lessa. (F'

satisfejto).
A ernenda mknda a'brir, desde id

Os creditos necessarios Para a j n-
stallaçbo de novas comarcas, crea
das pela iei do div!bo judiciaria,
Votada na ultima Sessbo.

o Serviço 'a quo 'a emenda
rofere d di' caracter permanente.
deverado, portanto, figurar no Orca-
mento,

C.APITULO I

QrcameIltI) da despesa

,Art . 1 . 0 E' o governo auctorizado
tetpender no exercic l o de 1926
mportancia do. flovet 1. (' 0110

-1. quatrCeflt . e quarenta e seiS
OS, Cent) e quarenta e nove

iento e trinta C Cit) r'is
.446:149S63) corn (5 setvicOS

Estado p las tres Secretaria
-. forma abaixo:
i I.°-Pela Scretari'a do Interior:
1)Subsido ::o Presideite do Es-

48:0005000.
2) Gabinete cia Pre5i,dencia:
Peoa1, 58:800$000.
tlatedal, 40:0005000. Somma...
ltos000.
3) Despesa corn o Paiacio da
:eddencia:
Petsoal, 60:000$000.
.\Iaterial, 124 :000$000. Somma,
4:lO$IJ(J(j
4) Representaçao do Vice-Presi-

:ete do Est 0. 12:000$000.
) Subsiditi ao5 senadores......

'1:2005000
6) Secretarta do Seuado:
Pestoal, 79:5605000.

- Material. 14:8(30$000. Somma,.
4:4205000
7) Subsidi	 ao deputaclos......

'O2:4O0$
I) Secretaria da Carnara dos De

°al, 94:574$000..mater ial. 17:560$000. Somma,.
ll:I34SyJ0

) Aj uda do custo sos meimbro-
0 Congr( 	 72:000$000.
10) Secret u- a do Interior:

448:200$000.
,teriaL5ci : 500$000. Somma,..

II) Justica do 2. In5tancia:
'35,S:216$000.

4atena1, 16 :0605000. Soanma,.
.2765000
2) Justica de I	 Instancia:

S031, 1.686:870$000.
117:000$000. 5omrn

87130$000.
) Maiisterio puhl'ico:

1 o11 484:960$000.
0 i	 1(Itarja da Policia:

345:840$000.

Material. 126:2005000, Soanm
472:040$000.

15) Delegacias do Policia:
Peasoal, 564:600$000.
16) DiligeilciaS policiaes........

120:000$000.
17) Guards Civil e Inspectoria

do Vehicutos:
Pessoal, 523:680$000.
Material. 161:0008000. Somma.

684:680$000.
18) PrOsOes:
Pee soal, 156:7808000.
Material 830:000$000. Somma...

986:780$000.
19) P0nitenciarias:
Pessoal, 89:958$000.
Material, 101:3008000. Somma,

191:258$000.
20) Forca Publica:
Pessoal, 6.390:217$000'.
Material. 1.738:000$000. Somma,

8.128:217$000.
21) Servico e hygiene:
Pessoal, 451:300$660.
Material. 199:400-S000.
Prctpiaylaxia rural. 500:000$000.
Serviço de lepra e doenças vene

r0a. 120:540$000.
Serviço permanente do hygielle

iros municipios. 81:000$000. Sornma,
.352:2408000.
22) Asoistencia a Alienados de

Minas Geraes
Pessoal. 275:323$000.
Material 781 :0005000. Somma.

1.0-56:323$000.
23) Soccorros Publicos........

300000$000.
24) Ensino Primsrio:
Pessoal, 9.045:9388000.
Material. 2.550:$000.
Subvencdes 19:2005000, Somma,

11 .615:148$000.
25) Ensino Normal:
Pe 5 soa1, 197:31f)$000.
Material. 4:700$000. Somma.....

202:010$000.
26) Ensino Secundario:
P.essoal, 349:454$000.
Material. 5:000$000. Semma.....

354:454$000.
27) Ensino Artistico:
Pessoal. 57:720$000.
Material. 3:000$000. Scrnma....

60:720$000.
28) Eeesino Superior:
Pessoal. 71:850$000.-

Ora, o Oi'cdnIL1(.
pela Camara. Além di
judiciaria, em transito, p°derá .
dificar a classificacao das cornat.
cas, e assirn sendo d mais razoaM
qtic 0 credito necessarlo seja entã:
discutido e approvado. A connnissj
di' Orcarnento. Ipois, ci di' parecer
que a emenda seja rcjcitada.

o Sr. Francisco Lt'ssa: -P.
ser abertca desde já.

o si' Pinheiro Chagas: -Assm
pezarosa, a, commissbo aconselha i
Caa a rejCiçbo da emenda.

o ,cr. Francisco Lessa -Achava
meihor suppriniir-sc'	 as com:r:t
id que o Cnngres 5 o nea venba

ra serem inst.a:llactas.
o sr. Pinheiro Chagas: -A%-,t.

ha s 0rd dada opportunamente. (11w-
to hem ! Muito bern !)

Encorrada a di5 cussbo scm mai
debate, são approvadc 0 projc
o as emend'asc menos a de n.
e rejeitada.

Ao votar-se essa em'enda.
Frincisco Lessa petit verifl0:
do votr,cbo. co'nfirniaitlo a Ca'r
a sua c!eCiSão anteron

o sr. Presidente ntanda qile
projecto 0 emendas o('arn devo-
dos a Commis5ão dc Orçameflt°'

Urgenc cit

0 sr. Gornes Perriia (p	 --
dern), obtendo urgencia. apreS
pela commissão de Ri1'c"
pede, sendo dispensadas as forr
lidades regimentaes, pars a d.&--'
sao inimediata do segu'nte

Parecer e redarçdo [intl d° f" -
cto n. 49

(9.	 legiis1'a'tuc I'

A commissbo de geJic°. .1
Lets a que, foi presente o prOJ
ii. 48, aptprovado em 3. d5Cli",.
corn duas emendas, é de plrL':
que e acl opte como final a
to redacçbo de accc.rdo corn 0 V..

cick:	 -

0 Congresso Leg; L \ 1 E
uo do Minas Geraes c:
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Material 2:000$oOO	 S) Co11ecto!Subvencoes 1 40:000$000. Som-	 Pessoal, 3.3ma, 237:850$000	 Material 2lUUUSOuUnma29) Inspecçao Regional do En- 3:371:000,$0()0.sino:	
9) Estradas do Ferr y :Pess:oaL 427:510$000 	 Porccntagem sobre	 r recadaç,Material, 8:5008000 Scmma,.	 do ': p o tos, 2. 150:000$CQO436:010$000
 mm10) Junta Coerdal:30) Fiscalizacao Federal do En-	 JessoaL 11 :700.8000.sin, 36:000$000. Material, 500$000 Soninia.31) Archivo Pu h1jc Mineiro: 	 12:2008000Pessoal 32:610$00 	 11) Feiras de gado:Material. 6:4008000 Sornma, 	 Pessoal, 23:160$000.39:0108000	

Material, 10:040$00(). Somma.32) Service El(,itoral, 10:000$0()0.23t200$000:.
33) Empregados em dponibj1j 	 12) Apcsentados e reformados:da de, 100 :000$000 	 Apos(Intados 804:1498115.34) Pu blicaçdes e en coninlendas 	 Peformardos 333:298$776). Somrnna Impiensa Official, 542:000$000 1.137:447$891.
35) T rans portes 0 comrnuni	 13) Juros de ernpresfjry , deposi-c(5es, 253:500$000	 to,; (' taucSes, I .490:503$003,36) Suhvences o atixilio , 	 . .	 14) Pc'bl j.cacoes e ei'mrnenda495:600$000,	

na lmprens:i Official, 230:000$0.37) Exp i'cjcpos findos. 20:000$000	 15)Catisas da Fazenda. ....... .38) Eveutuac.. da Secretari,a......500008000
50:000$000. Sonipia...............16) Seguros. 50:0008000.32.553:600$O0f3	 17) Resti tuicOes, 400:00iS000,§ 2.°-Secretarja das Financa:	 18) Exercicios find:c . , 50:000$0.1) DjVj(lä fundada:	 19) Despesa5 evdntury.........Divida i1terna 3.537:6808000	 20:0008000Divida extei'na.	 4.643:6508140	 20) Fi!scafizacão dc Lofera ......Somma, 8.181:330$140	 20:00080002) Secre.f,arja dos Financas:	 21) Transporfes e commuaca-Pessoal 753:550$000.	 coos, 400 :430$000Material, 164 : 000$000	 Somma,	 22) AuxIlio parc cRlcanionto917:550$000	

Capital do Esfado, 240:()flr)0003) Gahinete do Advogado Geral 	 23) Differencas dodo EsIado:	 300:000$000.
PesoaI, 57:000$000 	 24) Defesa do Cal'.Material, 2:000$000 S amma,	 Fvndo de defesa59:0008000	 9:800:000.8000

nas:
4) Delegacia do Thesouro de Mi-

	

	 Custeio	 odo serviço de mbarqUe
200:000$000	 mSoma,	 ...........Pessoal, 293:000$000. 	 10.000:000$000. Total,..........Material. 50:500$000 Somma,,.	 32.595 :096$934343:500$000.	

§ 3.° -Secrpfaria da A: jitUF5) Arrecadacao pela froliteira: 	 1) Secretarfa de EstadVencl:mento 5 , Poroentagens e clia-	 Pessoal, 911 :8468000rias, 798:720$000. 	 Material,	 105:0,1 ) 1 r:(si	 mfl16) FiscalizacSo dc R eiidas e do 1.016:846$000Patrimonfo:	
2) Obra5 PuhIicPessoral 292:515$000	 Pessoal 150:700Si,Moforial 1:5008000. Semnia.... ....Material, 5.550 0Juri	 S :nrld29f:0l5$000	

5.700:7008000.7) Imprensa Official: 	 3) Estradas de i'odagen:Pessoal. 995 :600$060 	 Pescl, 123 :540$000Material, 1.050:000$000, Somma,	 Material 5:300:0008000 Sni 52.045:6008000.	 5:423:540$000.
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1) RêS° dc V6aço Sul_Mineira: 	 Material, 40:000$000. Somma,

pessoal. 5.535:747$990. 	 230:0808000. -
,toterial, 6.302:2128290. 	 19) Subveflçoes e auxfliOS......

Caixa do Aposentadoria8 e Pen- 269:900$000.
162 :039$720. Somma, ......... 	 20) Hortos FloreStaes:

000:000$000. 	 Pessoa'l, 117:7508000.
5) Es	

.

Estrada dc Ferro ParaoatO:	 Maed10L 35:005000. Sonima,

pew-al, 1.040:000$000.	 152:750$000.
Material, 810:000$000. Somnia,	 21) AcquisicSo dc machinas Agri-

I 850:0008000.	 colas, 610:000$000.
6) FiscalizacSO de Estradas: 	 22) Medição e Divião dc Terras:
Pessoal. 64:300$000. 	 Pessoal. 430:600$000.
Material, 3:000$000 . Somma,	 Material, 40:000$000. 9emma,..

7:3$000.	 470:600$000.
7) Transportes e Communica- 	 23) Defesa de Teeras e Mattas:

çöes, 125:992$000. 	 Pesoa1, 42:9808000.
8) immicracao:	 Material, 2 :000$000. Sornrna,....
Pessoal, 21 :6005000.	 44:980$000.
Material, 647:847$704. Somma. 	 24) Cornmissão Geographica e

669:447$701.	 Geologica:
9) N ucl ( ,cs coloniaeS:	 Pessoal, 240:220$000.
Pessoal. 86:1108000.	 Material, 58:5008000. Somma,...
Material, 970:000$000. Sommi, 298:720$00.

1. 056:1IOS(D00.25) Servico Meteoaoiogo:
0') Proecçao ads Selvicolas,

	
Pessoal, 145:6688000.

Pesoal, 1 :8005000.	 Material, 53:000000. Somma....
aterial . 5:000$000. Somma . 	 198:6688000.

00$000.	 26) Estancias Hvdro.,mineraeS:
11) Institutos a(yricolas:	 Pess°al. 34:125$000.
Pessoal. 113 : 1368000.	 Material, 1:200$000. Somma,.
Material. 274:080$000. Somma, 35:325.8000.

387:2165000..	 27) Terrenos Diarmanlinos:
12) Apprend

,
zados .gricoia.	 Pdssoai, 9:480$000.

essoal, 65:910$000. 	 Material, 1:200$000. Som'ma,...

218
	 153:060$000. Somma, 10:680$000.

3 Esach Superior do Agricul-
tuia	 Pessoali5:160$000. e Rios:

Pessool, 500008000	
Material, 7:200$000. Sornma.....

Material 450:000$000. Somma, 22:360$000.
500:000$000	 29) Defesa Pastoril:

14) Fazenda do Gamelleira: 	 Pessoal, 62:472$000.
Pessoal 24:1408000	 Matesri at, 440:000$000. Somma,
Material. 10:260$000, Somma, 502:472$000.30) Potos Zoatechraicos..........
15) Ensino Ambulante Agro-Pe- 40:000$000.

Cuarlo:	 31) ImporlaçSo e seloccão de re-
Pes:soal 222:0005000	 prod uctores. 150:000$000.
Material, 9:996$000. Somma, . . 	 32) Sementes do forragens.....

231:996S(300.	 35:000$000.
16) Defesa Aaricoia:	 33) Serviço ent1..ephidico,. .....
1,1 al, 51:668$000.	 36:000$000.
Material, 30:0005000. Somma,	 34) Exipansão econoralca,......

816005000	 400:0008000.
17) Serviço do Aigodão. ...... .35) Exercicios findks, 20:000$000.

1 00 :("005000	 36) Eventuaes, 50:000$000.
18) Defesa dos Ctufezaes:	 37) Serviço (10 Estalistica:
Pçoa1, 190:080$000	 Pesoal, 136:000$000.
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Material, 34:000$000 Soimma,...
170 :000$000

38) Publicacoes e encommondag
na imprensa Official, 79:000$000.
Somma, 33-297"452$704.

CAPITULO 11

Orcarneuto da Receita

Art. 2.° Para o memo excrccio
do 1926 a receita do Estado é orca-
da em novenfa e oft mu, quatro-
centos 0 setenta e love conto e
qUiflhenfos mu réis (98.479:500$090)
prove1jenfes da a recadaçao de ini
postos e outras reridas discrimria.
das nosparagraphos 61offuintes.111- Renda lndustdaes:

16) Renda da Réile Su1-M,r..:,
12.00O000$030

17) Reada d:a Estrada de Feru
Paracafi, 150:000$000

18) Renda cia lrnprensa Offic'i:
a) Asugnatura 5 do "Mtnas Ge.

raes", 180:000$060
b) PublicacOes pagas...........

220:000$000.
c) Producção do estabe1ecinentI.

1.000:000$000. Somma............
I .400:000$0{yj

19) Rejida do estabLleciment
Estado;

a) Estabelecime i	de e1°•
50:000$000.	 .

1))	 Estabeieciimentosagr,cola
40:000$000.

C) Estabetecjmen.tos de assiSt
cia, 50:000$0()0, Sorn ma..........
140:000$000.

20) Renda cia loleria:
a) Contrihujcoes fixa .........

237:500$000.
b) Quota do 60 OO 

fl5 lUC

11000:000$	 Somma........... -
1.237:500$C,00. Total .........
14.927:500$000 Total gersi......
78.565 :500$OtJJ.

§ 2.° Renda Extraordiflari
21) Empresflrnos diversoS:
a) juros de empres tLmo N1Ufl

paes, I . 400:000$000
b) Amortizacao de mp1

munici 'paes 200:000$000.
C) Juro.5 e amortizacñes

prestimos diverso, 	 100:000S
Somma. 1.700:000$()30

22) Juros do d............
coo, 3.000;000$0(:

iS) Venda do, machinas agricolas,
mentes, vaccifla 0 materiaeS.....

250:00$000.
24) Veu'das dc terras, lotes cob-

:iae e proprOs do Estado........
ci0:0$000
25) Quotas do fi8calizacão......

140:000$000
26) Cobrailca cia divida act6va:
a) 0rcamI1t:lria. 1 .000:000$000.
b) Divida lilocripta, 50:000$000.
c) Garantias do jures,
0:J0S00ft Somma.............

1.350:000$000.
27) Repcic5es,	 1.700:000$000.
28) lndenui:izacOcs. 500:000$000.
29) Multas. 300:000$000.
30) En , radas do origens diversas,

450:000$000.
31) Impcsto do defesa do café,

I0000:000$()00. Sonima,..........
98.479:500$000.

C\P1TULO 111

D.spos'icöes geraes
Art. 30 F o Prcsidente do E 5ta-
o auctorJo
I-A abric' cred:tos supplementa-
S is segunteo verbaS do art. 1.0,

ausa verifique lido l€rem sido suffi
-aentementu dotad a: § 1 ., ns. 11,

12. 13, IT 20, 21. 22, 23, 24, 34, 35
37; § 2:.. n. 1, 5, 7, 8,9, 12. 14,

18, 19, 21,	 23; § 3° n. 2, 3, 5,
7, 8, 13 16, iS, 19. 21. 24. 29 34,
35 e 38

IL-A reaizar operacöes de ore-
tht0 para Lobrir 0 deficit quo se
verificar, nSa sendo it receita arre-
cada nufficionte para as despesas
Ordinarja

I ll-A realizar, comuy antecipacão
1ereceLta operacoes de credito Ii-
44daveis dontro do exercicie, e não

XCedefltes a terça parte da recel-
Orçj
Art. 40 A su.bvencoes e auxilios

COflSt3flt05 desta ]:i, que 1160 forem
equer5 ate o prirneiro trimestre

seguinte, ficarão cadu-

Art. 5 0 imposto do doacão in.
etVlvOc de ascendentes a descen.
flt0s. será egual ao importo do

mortis, (isto é
.ado o art., 9.°,

cia lob 851, de 15 do setembrc, do
3923.

Art. 6. 1 Revogam-se as diOpoSi,
çöeS em contrarie.

Sala das Commis:söeo, 18 do agos-
to do 1925._GOneS Pereira -F er-
reira Fires.

Lida o pasta em discussão é, oem
debate, approvada a referida recta-
cção que vae ser remettida ao Se-
,a do.

Exgottadas as materias da ordem
do dIla, 0 ST. Presidente dá para
amanhS a seguiflte:

ORDEM DO DIA

Primeira pane

Ate 1 hora do tarde:
Leitura e applovacãO cia acta.
Expediente.
Ate 2 horas cia iarde:
ApresentacSo do pareceres das

commissöes.
ApresentacSo tie prcjectOs, reque-

rimelutcs. indLcaçCe, inte.rpel1aces
e moçcies.

DicussSo de t.equercniefitos, mdi-
cacöes, caterpeltacoes e. moçcieS.

Approvacão do redaccOes finaes.

Segunda pal te

Ate 4 horas cia tarde:
30 discuesão do projecto a • 49,

sobre orcamentO.
2. discussAo do projocto n. 51,

auctorizafido ia abel'tura do credito
para o paganaelltO do gratificacão
addicional a diversos sorventuariOs
do Estado.

Levanta-Se a sess.o

17 . SESSAO ORDINARIA, NOS
19 DE AGOSTO DE 1925

Presidencia do sr. Bias Fortes
SUMMARIO - Chaniada. -Acta.

Expediente. Pd,idio do paga-
unento. - Apreoeatacão dc pro-
eatos. - 2. parte. - 3. dis-

cussão do p.roecto 1. 57. - 2.
do de n. 46. 1. do dc r.
63. - Oirdem do. dia.

Ao nioio cia, feita n chamadat,
acharn-se preentes or srs. Bias
Fortes, Euler Coelho, Cla.udem.i no
Ferreima, Adoiptho Vianaa, Olyntho

tranrnissAo oiler-vu'.
1.580:000$000.

b) I ojo de taxa dc viacao......
598:000$000 Somnia, 2.178:

12) Re nda do fcira5 :de gada.
280:000$000 Somma, ..........
62.918:000$00(J

II-Rencias patrimonja.
13) Arrendarn( luuto de terr

ctiamantinos, 20:000$000.
14) Arrendamento do proprk.

do Estado, 50:000$00
15) DIkjndo do titu10 e )ii,

de apolices pertencentes 00 Esb
700:000$00 Somma, 770:0("

1.° RENDA ORDINARIA

I-Rencja do Impostor:
1) Direfo5 do exportacao.
a) lmpo5to ad-valorem , •.

30.000 :000$000
b) Sobre-faxa do café..........

4. 200:000$0(4
C) Sobre_taxa do manganez.....

350:000$000 Somma............
34.550:000$000

2) Imposfo teritorial . .........
5.000 000$000.

3) Imposto d0 industrias e pro.
fisOes, 3.550:0005000
4) Impousto do bebidas..........

4.000:0005000
5) Imposto do transrnsao inter.

vivos, 5.500:000$000
6) lmposfo de tranusmissão cau-sa.mortis, 2:000$000.
7) Imposto de nOVO5 e veihos di-reitos, 1.800:0()0$()00.
8) Imposto de seito:
a) Sello adjiesivo e por verba,

2.000:0005000
•b) Sello de diversOes, ........

400:000$000
Q Sello do aguas minerae

80:000$000 Somma, 2.480:000ojyj
9) Imposto SOljre passagen, fer-

80:0005000. Somma, 2.480$000
10) Imposto de estatiistica.......

30:000$000.
11) Fmpostos addicionaes:
a) 10	 addicionaes sobre novo

e velhos direitos, tra.nsmjsLsSo cati-sa-morfis, passag(`n 5 em estradasde ferro, industrials e prot'issöes,
conpmO de bebidas elcoo jicas (!
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Ma'r±i'n, !Duque ,& Jvtesquita EnSas AprL'eflraCo de 1^rojectosgeno

	

re,,	 icpios	 . am 10 "A das	 Art. 3.° Fia xiieniva o dheIèCamera, Odiloit Braga, A	 Al-	 mentos, indicacoesyes, Agenor Ca!nedJ, Ce1 Macho-

	

ç	 tiz arrL:	 e sóm'ente ao dc sccao a Juta C	 erciaa ante
do, Aristides Coimbra, João BeraJ 	 0 SR. OLYNTHO MARTINS:	

do Adsogado Gra1 se dSsposção do art. 3,0 kJ!a. 1e1
do, Maerjo Mattos, Jodj& Henniqe Sr. Presidente, pe 3Rrancsco Lssa , Cordovjl	 ra subnieter	

011 di a 31a1avr	
oIe a nsgnficante porcentaigem 249, di? 28 d ie junih 0 die 1899, re1a-

	

sicferaçao da	
2 %.	 tjvamente acs em umento quo The

Coeaho, Farrejna Pireis, Edelbeirto ma 	 dos srs. Dep utadas em	
E' tratar, Sr. iPresidente, cues- comipetirem . por sndeiro p]os acrtosFide Lel, Pedro Duitra, Peidno La- da commjs5o die Or9aJmJ1 to o	

ega1mente couisas eguaes, o quo é que pratcar.borne, ,Eau r() deA1nedja, Anton	 gun te projecto do id: (lé)	
pade juti ca inustica quo C	 Art. 4.° A porcenitlagem dO a UJunqojjeiiria R ,iheirio, do Luz, IgnaciloSr. P pesjde,n, procuraj	 visa sanar.	 1ja,n	 d Adviogaido Gierioil do Esfa,-
0 art.B .P.ittio, José Chr istianoe LeSo de otoque acabo de icr e qae, s	

5,0 coindiiicitona a poree- do pea araoeioadiaçaod divd ad.i-Baroso Enrico Dutra, Euzeb	 de ficar, em poucas pa lavras, o	
cus p&rcentageas peta co,via fivia 	 equupairaid	 d	 coileicto-

Faria, faftarc oorn catisa parrtci- CO'nitestacAo, encer a rilateria 	 iança do divida activa, nSo so ao I'es.
pada co srs. Ign:aeio /Vtujrta e Mar- dcscutwel utilidade.	 recebimento effeotico como tam-.
tins Prates e, scm seula, os mais se	 0 art. 1.0 do projecto	

tn a opposiçAo c1- devedor. Si	 Art 5.° As	 centagen somnrt

Abre-se a.	 sohre a organiaaça) da Se--i	
pg espontaneaniente, si 	 eesSo devdas	 fuinccfoina'rios pe .nhcres

	

da Junta Qdmmercj'j 	 ha contemda, si mAo ha litigio, e na	 los actos que Utihani praticado.

Lida a acta da anfeOedente C não d3 0 n pJmiero do sus fuocciora	
Iural que o enairregado da cobrain- quand 0 riecoliheiirern do facto. di_

havenido reolarnaçs e a rnesm;a	 fieoainid c semis v leiimCntos 	 Percoba a porceatagern, vis- oheiro cu ciuteos bein O

dada por opprio'adia	 tabo!eoendio 0 proc . s de	
qao a sua aiccAo	 sno cao	

d E&tado	 ticeir haivid'o oppo-

0 Sr. /.0 Secretarjo dá confa	
rneaçAo.	 iiliuma.	 :ço do d0edoro.

die	 hdarissima é a dsposcãc do	 Art. 6.° As poinconitagenis 'siobr
seguiuite:	 am ha aiugmento t. 6.' do projecto, quer vedwindb omultias iSo podeirã'o exced0r do

EXPEDIENTE	 apesar do grande ervJco	 50 pare 20 % a porcentagem	 20 0 1 0 e s.rãio dev:ds exo1usiva
da Junta, serviço qie cresce d3

Requerirnenjos	 6a ,, aompanhaaJj 0	 as niioifas , quer determinondo minte quianId0 Ficar provado qua 0

(De Ra •	
men

	

commercial d Estadoe 	
Que esta porcentagem so é deiyjidO.	 IIlc& m nairi bo descoibriu poir Su e-

	

da coclarca d	 em pracs ourtos, sni dema. 	
a imposiiçAo da multa tenha . 	 AI. T° Esia lea efltrS em vi-

Safbará, pedindo melbores vanta	 atrazos 'prejudicia	 pelo	
do descoherfo polo funcciotnario.	 goir di,JsLiie jA, revogaidas as dispo.

	

'rnmab Ilias de Freitas, ella •ddi desempenb e cabal, ii	
quando o facto punicel que mA to- loirco 0 facto punfv'1.

	

gens em nventarios superijores a pela dtedicaçao do ejuantos h	 Eis, sr. Presidonte, explicadlo dçdes em c•ontra'rjo.
5:000$000 - A' ocmrn ; ssao die Or- balham.	 n analyse portunctonia, Os iintuitos	 Sala dais csos 19 de agostocamento.	 m quo ai comtesAo die Orçameui- d 1925. - Olyntho Martins.

De Ma ncedl itiloAntonio d	
A eq uiparaç5o dos venthnO	 O offercee a dieboite o proj ecto que Joao Henriq ue. 	 Antonio' Jujiqiui_

	

e Castro	 dos funccjonarois do Secretard	 tt'0 a hionra de enviar a Msa.	 ila - Enéais Camera.pediinicjo isemcAo de imposto is esta-	 Junta Cooirnercaai aes dos furcc'
duiaeis siobre urn restaurainfe die suia	 nados die eguial categoria	

.	 (Mato bern; muii o bern!)
Pe'oprtedaidic - A' mesma oomn/s 	 crotarilas do Estado é niedid	 Vein a mesa, e lido, opoladlo e	 0 SR. LAUIRO DE ALMElDA
são.

inteira justtço, die ha maito	 he a iTrprjor_se 0 segninte:	 Pedji	 pal lavea, sr. Presidenite,
Repreoentuçjo	 ciada, 050 sO pela rnportanC'	

poe's teir a. siu:hida hocita do aipre-

)e Jeronymo Guecies Fennlandes 	
qicfuçes ida Junta, como :uIi'	 F jecto n. 56	 sector a eorridbeiaça dra Camaira

	

director do lnstjtuto die Porniculth- peFo vulto do selrvço que CQIV	
(. Iegifltjrtuira.)	

srs. Diputados a SegUtflte Pro-

ra "Ciacara da Cocceiçao" de Syl. aquelta roparticSo. 	 jeCtio do leit que, cairn praer, pa)

(lestre Feirraz, sicjcitanda urna sub-.	 0 art. 2° do	 j:tO	
Cungre..j Le'tidiatjvo I10 Es- e icr: (Iê):

venção áquelLe ñnstituto. — A' mes-	 governo a never s tabeiI	 e Mn as Gjros decretss:	 Coeno cenhO dj Thcor, sir. PresS-

ma commjo	 emo Ia mentos do Jun a Co	
,,Art.	 0 A Seretario da junta d etnte trarta_se dip. urn priOjecto quo

que, inniegasleJm1ento nSo
Pedjdo de	

)oniencia1 lcrá o seguinite	 'i'a entr eutras medudas . todais

pagamenfo

	

	 accoirdio corn as neoes
, siidiadeseSilas oppartunaLs ie dc, boa.justica,

coccSo, mini siegundb aiiactortzar o Poidir Executiv0 are-.0 sr. Jodo Henrique paa	
mento actual.	 ChOf

Mesa Itlfli	 representac50	 0 art. 3 . ' dádo sr	
ao chefe de s"	 ii anianuensu e urn por_ oirganizar a Sjeci'etar.ia ita Poiticia

LeoeSdas Antonio Rosa, soicitando	
poir inteim, c is emoiumentOS quc 	 corn us mesmos vencanaentos 	 a creair mats um haitalihAc dc

	

em seu come e no die sens filhos, conhpe'tem peFos actos qve pra'	 die egual caitego- Faini ara dia Força PiibIica do nos-

paaniento die impolrtancias que deS	 que o soibrecarnegam de	 p0,eiCtarsa dc Estaido. 	 so Eistaido.

	

o untco 0 chafe die	 Sobrnettcndoi S auta apaeciaçaoxou de receber a sua faulecida mu- q nb trabaTho.
1hr, ox-pro(fessctra

Os

pubtica db	 0 ant. 40 enoerra, sr	 o seguinidd official serão desita Case, peço, para elllo 	 atten-.

tado. — A' cornmirssao die Legesla	 te, disposjcSo muita	 as par decreto c o ideeiais ção e boa vontiade' do5 rs. Dope-
çãø e justiça.	 -	 NAo sic compnehen die 'Ol11O .

	 Igai1	 por poirtuxiria do Secre- tadins, aguardainde-me, pai'a, em

ses viilo fltvi	 i	 CO	 ' . er e ' o gov0rnio auctodz	 ca nociesiiario , eiddiuztr mohores
-	 T0v	 nijoidi S iclair	 cimabu- consijdoraçôes, sabre o metsjmo pro.

INSo ha pasiece res dc comm	
Os encarregados do cob 	 Art asi 

Finwnçae.	 nijelhor OPPoritulniidialdre oaiSo 5e fa

a junta circuas,	 jectio que ora iIY2JSSQ S 
rndQf, d

C-_3Q
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vogado 0 ant. 4o
de 1924.

e	 Arf. 7•0 
Reuurcid •' ip	 fa•O's prov:nt	 do refornit

tuiddo excb da is f i l eli s,
da Force ,P,ubILca, qu 0 eccejtr
exercer effective oti
qualquer funcçao aubIica	 tips

Parc gralpluo tlfliCO. Quiuidata..	 lrir d eroprego Sern caractt'r Pu.ia b1ico, ant00 dl o accita,r der s
refoirm siojctar ernhjssio asStocrcelatrj. do Interior 0b pen i
pemiep os provea los da refcms,

e fllOs tIelnrn35 do artigo 1 tenor.
-	 Art. 8.0 FJJca o go rae aucta.

zad 'a c:miaoeisiar S Caixa Bsnet-
- c onic dc Força Ptchlioa, ate gmI
- cea	 d i'd5 lies dip sties actisies
e dc Gatha Ec000rnjc	 d0 EstadI.
) deirllnlldcls a cclnStfpu.2 OiG de ca
• parc officiacs dc 'rne s nla Frca.

.	
-

Art. 9: ,-Os! cOntracos	 tars
• mis condjçGes pcev .It:is mis

graphcs do act. 2.°, 1,1 lei a. 8,
dIe 27 d jalneir0 die 1925, e do dtC.
R.	 6.917, do 12 dd marco dcO
afli:u&.

Art. 10. Pot1tcb governo -
tiar em acctsrd'e Corn Ca ixa Ber-
ficent0 ida Força Pubdica o OmP
gar fund35 idesta, n  comstri)CcaO
die casrasi.

Art. 11. 0 gocvoi,nto expedM
inctrltCcço0s q ue i1opufa r CCS
rjais.

Art. 12. 0 OXielpOCj0 plea0
01 d'ek'gaci0 especial nil Sc
C a mirra ou ida Prefetu'u par 

01Adie quail0 clias imporfi. part 0
1, , do, focrmcvdpj flra pei'dc dc
Cirnintiots CQlMbeSpocnde,n'tes co
PD que exced0jr, idlaqu, e.Ple praZO

Art. 13. 0 5uIppl'nfte qua
fur o delirgad to fos'meuclo SO

S mefadip dos ve
no Casio de licljnça e Q ua

nit 646 1d0 'dia CoJrnaca o'u Ida
tuna mae esltiv0cr elm exenciclO
defegallo rpecjTh.

Art. 14. Revolgain-se Os
cOos emi eoiu.tearjp

Sale dials sersOes, 19 110 r
do 1925. - L auro de Aliflhul6

0 SR. ADOLPHO V1ANN
Sr. Piesidc.iie Vedi a palavrs

brmetler S 'don hsidepacao da
ra dos Depuadcos turn proje-

de 12i coincebitlo lnco seguintes
mass: (ld)

dJ presLiite proelcte quo tenho
• hoora di' subirnie titer a elevaida
eJ0rac5o des'ta Casa , consubs_
tcia, sr Prsidente, umc Sonic do
d:das d 0 ordern ju ldiciciria , qrual

important to e todias
iiiiram a to dlignaes do lpoo

&s Si's. rpresemtantos do pevo
i1erO.
Eat Sec art. 1.0 visa o projecto,

•'n ferjr S centextapa da is nosas
itituiçOs bra 'Jeitras dia Uni'So

a Esfado regular to I'eouI'so do
ibeaa-corpus",	 em sic, Irataindo

prisOos dl, terminsudias pelia laite-
'es.e cia aciniinistracão publica es..

Sr Pres J'ene , quando sob o
amin': 3 d JoSo Scm Terra , o po-

15 jngl2z pro cIcm,u	 1215 0
e'1 "bIll" d	 si iIc'it,os quo fo i,

SITI0 tll'n ^1)411, urn' "bill" do rofor..
0 em qu e	 drystai1izou soil

Magna "Ca:	 dibertatulm ", iilIa so
bdecera:i . porn logo', so bUm

Me Tecordo cia sle,u calptu1 29 , 05
11TC1piO0 fuIndam lelnitk'tes 'do liberal

Ttuto do " haheacs_comrpur".
0 PaUlo u I' 1215 represen I la, cOo

' davcda, r. President0 uma ver-
Con ivas tn lihes'tlalllia con-

'L CC cx el apprehensOes d0
. laIallsrnto na quollos tempos.

Ma15 ra dicacs I orcain n:inda as
iliOciutuci'OlnaeO sub'sequon_

S a re\'alucao fnanoeza , em ylr-
quaca Ste assignla.lou von.

'i Ira itiVEta"O dc pyramide lia
'fl hi:cracrchjc,a e lidneetliva (dos

Sdtl'i'poIrij 0. 50 es i,nteresiSs
Indivll u s OIOS do nulunjcipio;

d0 fliIUlil'C1plO Sobire, Os a0 Es_
0 05 dlo, Esctad0 sabre os da

cao, Erarn, sir. Presid ole, as
, S1Uilc351 d& borchevism ç ini r0ne,

as su,als a,llnelrnCftidlaS indiemitas
a sl a,b j1dlade lila oiidem So-

0u-'0 a pn,Lvc Ioi porém sobin..
• end05	 zalsiocas	 omnu 'e

ablr0000	 duirittos titulanes
sal) 00111110	 expreOS:Ae da

:ilereIOS0S individuSes.
' (d	 Ph 0 '(as passoic , 	en-

tOo, a 5cr 0 il iatba ,rd le tC)d'dS '00 por.

v05 COntccmp oiiacnecos -
Ess, sr. Pi'esidient0 , Os velrda.

dcdrcs pin'ncltpi iotq conlsubstalnci'ajdos
niol IflO isSlol iiilCk' iln'l'ituc,ionaJ.

Sr . Presidlonf.e, que a cootextuna
da nIlissa 'le,i hasicla so n ,Ao off andO
e quce a sue exeges'e aiSo rep04lbe
medlida cIolnSuhstcnci ,a lda no proije-
cI t 0 qiu L tUn'h& a honra ide trazer a
diliberacao Ida Camara dois srn-
D ciputad.0s clldc-o irret'wiquiv01ment
a Sere lie miedidras dcc excopçOo a
qu0 o 1lb'era1 ,inSttlulto do "habeas-
corpus" se nlão alpprtioa quer no
tiocantU A ntbtureza dos crimes,
q neir rolalti vernon tie a ,cornpetenlcia
prvativa Pill razOs dials 'quaiidiads
do's p'alcin tIes.

De'mris , 0 mlcu pOojecto mao tra.
duz uma siovidode. Visa aponas
enccuipo llar ilia Jmegislação flhinera
dispsiiiv'o Lx'pneles0 do Godigor do
Proc osso C'l ' rninal, ide 1832 . mantj-.
do. piG0teIrlolrIm'ece, no 101 de 3 die
dezelmbro a 1841 E, na verda
die, eura ilão dm sido aj nossa ju.
Cs pruden ca como 0 ev,idbecncia Pau-
la Pessota , 0 auctoir do menciena-
dO Cojilige , que em sun cola n.
1 .608, a pagimas 275, diz 0 Sgutn-
to: (ib)

"Tondo a R ielac5oi do Bahia con.
oedild,o soil 011105 per "ha beas-cer..
p015" a urn colll.lctolr que I ôma alimi-
n' tctila:t:iVamen'e'	pnesl oi,	 ¶DcJr	 So

ch air alcançaido, comi a Fazccnda
Pubuicni , expc1diu 0 goCenino, )e'i0
M: n 'Jslenio dma Faceurda, urna ordiem
em ijaf a id-1 29 lie dezrrnmhro do
1851, dealaramdo quo 0 amok' e d0_
ciOo dc ReI'açOo cram matnitfeLsilma-
monk' nj uiridilc0s irre gula re's e
pratioadcs corn offenSe lies auctor.i_
dhdes 'adimliln.jstrativtc,s pmnoarregadas
da .adniiniis'braçOo Idla Faz'elnda , no
exepoiciro Idle SUaS alf'tntihudçOes, en-
tire as qua Os se colmplrehUalde a
d:tle rrncinas a pnikOo conitna l os re-
preselntanctcls Ca10ICIS, 00
ate o p!€ino ernho'lso dC Fazen.
dIe Naciomal, au ate qiundo o jul.
guam pseciso, e que as auctorida.
des tudirlaIe5I ikvem	 'relepeSfar
oxe lrci,c Io dl LISa altfr'ibuticOo, abs'ton..
do-se lie 0 0mb31aça1' ce emperor, e
orldlen0lndmo.se silo ilnsipect'or da The_
sD bur,lerm qu'e_	 J o ccl'ctjr DniedlI

V. eXC., fiolnjeinthe PJra 
cis f i'n9i1mentao. (Matto bern!)

Vern a 11ea é lido, apojaoVe a fl1priJmiire 0 sieguinft

Project0 n. 57

(9. JegiauTa)
0 Cn gres.s0 LegiLa, 0 do, Etado de MLnas Gerae, dccrceta:

iArt. 1.0 F icc aIuicoi1iz.ad0 o gve"no a reorga nzar o, cceirviços dSecretajija, 1a POlicja	 da TepaJtlço0s Sub ofndiccjda ipoidlea div,
dr 'ecm c1assie a deegacia 5 de PcFicia, tFa11 sfomar eim de;1egaci d
JJflLigaçOes e £aptuna a tI 

COmarca dc Capitaq esba beocer ITO
quo, Jaxa ir, nOVaS taxa de eXaim 0 d Con jiuctores 1k' &ih icu1ia, de miuflta5 per icifracyies'e carteira do i Id len rbdaj abrndcpaira ep fim , 0 nIecsslarjo credito

Air.. 2.° E' o	 ogovern auctori
zaido a lorganizar a Força Pub1ica, creand	 urn bajtiadhao jFnfaota ra.

Art. 30 
Dixalrá d coj,tar anti-

gujldudle, e nao poderà ser proimo..
vido emquanito e achar afastaclo deIua cnidajdie, officja quie prnla_nocer fl1jis de, Sis O1es pOIr acinocornQ diclegado espacLaJ ou m Oon_-jtra cmmi,o eXtralniha á. funcçoe

Art. 4. 1 Serb corrosponfe
Yot mum lratamene SOIplenhlOT,

a peus5oi da Caxa Renefcene da
Forca PtIbljca ilegada polo offidaj
Oj praQa quo fa1ecer (em COflLS.-qu'enhcia d0 fermentos ulecobMos em
con bate iou em diligencia die SOrVI_
Copubiico. 

sArt. 5." O ofi.oa	 e praço
quo se nva1'fdbrem fe ridb5 em corn..
bale cm dfligeincja do erviçopub4c 0 SeTbO reforuuicados corn os
v'e rncfmLflfols in'tegrs do posto irn-me	 mdiata,einie superior ao quo ti_ohm ma occalibo do combat 0 o.i
dIligencia Si c0nttatrem fbi5 d0 10
anInIo d sOrvjço, L1 1i Olos vencirnen...
tos inctiegraos do 'proprilo posbo sit
'não conta pem aqulei1i0 tecuipo.

APt. 6.° Paira o effeito die refor.
ma sorb con taidio solrnnit o tempo
ci erv,o rejado alo Estaido i'e
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tio 'tivs destira	 suas

aia no praz
gui 'e digna ffe thalr a Pe 5-
ação de oont'as e P°gairne,n dri dli-vudla 

0 , iiz 0 intfinalr e na f&'ta,0rden 0 oaaeg1jf a prisajo; e Sie1e poa' vintu'a recorser a ReJa_
00 lau qualqa0r outra auiCtolrdJe

o represmente, Eem demoira
ao Presidente da Proviricta, par
p.roceder nigs •tel'flhijos dlo Regula-mn do 5 'die teve1ejrü li 1842,
arts. 24, 25 o, 26."

Dtspensa qta1'quer jutstiftcativq.
Sr. PreSidente, a intelligenoja Ii
1aJ dos arts. 2.° e 3.° estabJc0n
as incompatibili ,dades e perda
cargo de promotor de iustiça áqu
las represonfantes do Minister
Poblico •que se assocLarem a outr
advogados Ou quo torihani paren
em gráu prohibido, como patron(
dos mesmos ;procassos em quo fun,
Cionarern.

o Sr. Lauro de Alrneida• —Medi
cia muito saJur esla.

o sr. Adoipho Vianna:. A grade
0muito o valioso aparte do me lcotiega.

Do facto, resalfa, a evidencia 
SrPnesidente, a ut ilidade dessa modi-

:da moraj izadora quo COnJSubstaeicja0 proj 0cto quo teieho a honra do offe.
recer a 'COflsideracao da Caniar,.

Crescem po•rdm, do importan cia
as medidas estatujda5 nos dois ul-
t1mo6 aztigos.

Effectivamen	 Sr. Presidien	 aifltangibiIia do Poder Judiciario
Se nSo apraz corn a parcefla minimaquo soja de suspeiçSo do juiz quo
GeVe estar Sempre superposto aos
litigios, qi'o intereses an tagon icos
crearam, Para ihes impor, sobera.,
namenfe, 0 fl@Ce5saro termo.

ve
Cohibir tao frequentes quSo la-

mentats a'buss do desidia e ne-
gi l gencia aos que demasiadamente
confiam na lib eral j dade do aftesta
dos medico excludentes de mullas
on ga rantid de estiipendios im-
merecidos. efs, Sr. PreSidonte, o firn
collirnado cm o projecto, no se  art.

o A prodigalidade corn quo so
distribuem taes documentos. bern
ust1fLca a providenda adopt .ada no

proecto,

Assim justificados, ainda
ge i ramenle, cada urn aos SFtOk
projecto, en o eTltrego a deJj
00 d Camara dos Deputa c
die que na Sua olaboracao me r
dictaram Outro 5 intuit 5 Seflão
traba.lhar pela gra.ndeza e pe
prosporidado de M i nas Gera(Muto bern I Muto h( in!)

Vem a Mesa. d }idu, apoia
v2 e a irnprimir-se o oguinte:

Pro jecto ii. 58

AneS	 1.i	 ..	 I	 /
consider LS em toFIIi do

,eSM, YOU tr a honra de fazer
sa leitura e. conj Unctamente, o
ifronto do-- diversos dispositivos

qae elle visa modlificar, na Consti.
cjO.
Diaem as arts. 48 e 49, da nosSa

onstituicão (lê).
'Art. 48. 0 PodeT Executivo sera

rufiado a urn cidadão. corn o titu-
, de Presirlente do Estado dc Mi-
:is Qeraes.
Art. 49. Na falta ou impedimento

lo Presidente exercerá o governo
Vice-Presilente, eleito eAmulta-
amente corn aquelle e pelo mes-

i° per1°do."
A modificição proposta d a se-
uiete (lé):
Substjti,a- 5 0 o § 2.1, do art. 49

eto seguinte:
2.' Dan Ic-se vaga do Presden-

!. será elefo dentrce •de noventa
ks 0 subs'ituto, que exercerá 0
:andato per quatro aflflos.
Ao art. 49, accrescente-se:

3. No casi do paragrapho an
ClOT, 0 Vice-Presidente concluirh
SOu mandato sendo eleito 0 sub-
tUtu pelo temoo q ue restar no

corn que tiver do ser-
cr.
Pelo projocto. será substituido o

da ConstituiçAo que dispOe

"Art. 50. 0 peniodo presidenctal
arara quatro annos. não podfldo

Pr€Sid0nt0 oar reeloito e nern dci-
V1c Prelento Para 0 periodo se_
flte."

Pelt) segu:nte (lê):
Sllbstituase o art. 50 por:
Art. 50. 0 poriodo- presidencial
'rat'a quatro annos. iião podendo

IP Esleito o Pres.idente, oem 0
que houver exer-

0 a presJde,lca dentro dos ulti-
'S doze mezes.
0 00olecto manda supprimir o p-
erapho unICo do art. 51, ouo diz

jinico. 0 primetro
t, dO Pr esidencial terrninará no

d 0 (2ternbro de 1894."
an	 nrnbem, suhstitulir a aTt.• 
4"im redigido (lê):

"Art. 63. 0 Poder Jultcitaria ho
rá exercido: 1 1 ) por urn ou maig
tribunaes snperiores quo forern
creados por let ordinaria; 2.°) par
juizes e iurados nas comarcas e
termos; 3°) por ju.izes die paz elel
tos em cada djstricto."

A substituicão é a seguinte (lê):
Substitua-se o art. 63 pelo so-

guinte:
Art. 63. 0 Po4er judiciario será

exercido por urn Ou mais tribunacs
.superiores, juizes e .jurados na fOr-
ma qua a lei determiflar.

0 art. 80, da Constituição resa:
(Ib:)

"Art. 80. E' da exclusiiva compe.
tencia do Esiado decretar e arre.
cadar impostos sobre a exportacão,
sobre a renda e o imposto terri-
torial."

Soffrerã a segu inte anodificaçäo:
(lé):

Accrescente-se: "e a de novos
e veihos direito."

Accrescente-se ao 0art. 80:
Paragrapho unico. A isenção do

intpcstos concedida a empreSas ou
sociedades não aproveitará as pes-
soas dos seu.s di pectores, agentes on
ernpregados nem a terceiros que
cam ellas traflgigirem.

Diz o art. 82, da Constituicão
(lê):

"Art. 82. A r0nda do imposto do
traflhsrnissSo be propriedade irnmo
vel inter-vivos sara divtdida egual-
monte entre os muuicipios e o Esta-
do."

Esse artigo, ipelo, projecto de re-
forma, será substiduido pelo seguLrL
te (lê):

Substi,tua_se o art. 82 e seus pa-
ragraphos polo seguinte:

Art. 82. A renda do imposto do
tran 5missão do propriedade immo-.
vel entre vivos pertencerá lao Esta-
do e aos munidipios.

§ 1.0 Compete au Congresso do-
cretar a quota deste irnpoto quo
caberá aos municipios. a qual nSO
poderá see aggravada sob qual-
quer titulo.

§ 2.° São isontas do imposto mu-
rilcipal as trallsmiSsOeS de estr'a..
das do ferro, engenlhos centraes e
outras empresas quo goem do fa-
voreo do Estadco,

(9. legislaflira)
do	 0 Congresso Legislativo dt E.
do tado do Minas Oera	 decreta:
I-	 Art. 1.0 Sdmente a Camara Cr nrLo fbi do Tribunal da 1Jacao O)5o Pete colihecer por habeas-corpas
to da Iegalidad0 das pri . 5es decreu.
)s das peios Secretario do Estado

pelo Chefe de Polici:.
Art. 2.° Na0 poderbo funcciosa!

no mesmo processo advgado e pro-
motor do iustiça, quaudo parente
em grau prohibido ou socios de
vocaca.

Art. 3.' Perder'd o cargo 0 P°
motor quo liver aigum p:irente eXer
condo advocacja na comarcS, O

I quo so associar a algum advogado.
Art. 40 E' suspeito parafuncc'°-

nar no processo o juiz que for, deer
dor ou credode algurna das Pat*
tes ou dos ad\'ogado5 destas.

Art. 5.' Sempre que o atteSta°
do doença, Para fins de Iiceflca
munerada dispensa do jurad. O

relevacao de rnulta1, for insvffclen
to, Ou IhOLLver presumpçSo de fr
des a juizo da auctoridade QUO

ver de apreciai_o, poderb I?S13

gir flOvO exarne por medico q
designar, Ou justificaçao, C0l1°

for o caso.
Art. 30 Revogam-se as d'SP°

cUes Urn conlrarjo.
Sala das SessOes, 19 de agO

de 1925. - Adoipho Vianna.

0 SR. JOAO BERALDO: -
go, sr. Presidente, parar
rnetirf, no stiu10 e ulgaffle11.
C n mara dos Deputado u e V
gresso Mtneiro um proiçctQ
forma do flcosrt Ccii	 tiiçaO

;i
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Ao art. 83 deve g0r a ccrescido o	 o sr. Duque d	 iii!t: -.y&eguiste paragrapho (lé): 	 exc. egfd preconisa	 d
Ao art. 83, accrescente-e .	deputado BasJl,io de Mtga1ha

a1agrapho unico. o impsto rntr 	 0 sr. Jodo Beraldo:
cipa do ndustrias e p'rofisscjes teria mulito prazer em vLil1sCreVej.

io jpoderi seT major que o do Es-	
A apreseritaçao desa medida ja

to.	 CCIIIStituo uma temeridade, Qu
Tambem ao art. 87, deve Se gesto irreflectido do orador. qne

accroscentar o s°guinto	 3.° (Id): acalenta o dese:o de vel-a estudadL
Ao art. 87. accrescente_se:	 anialysada, discutida e ulgada, co
§ 3° As muiheres maiore 5 e	 ndJende11cia e 'autonurnia, pe1

rrihuintes dos impostos diracto5 iII'ustres rnembro 5 do	 arlament
iocIerâo votar oara voreadores 	 mineire.
j uizes do paz do municipio de sua 	 o projecto, ern irtude de d.
rosidencia, desdo quo se alistem na siçOes da propria 'Cont1tuicão,
frma quo a I pi determinar.	 debatido em 2 throes: soffreth 3

0 art. 99. zeta substituidointo- dd gcussOes, de cads v€z, em cads
gralmeiit 5 pelo seguinfo. cornag Casa ido Congresso 0 em 2 asn°
modificocdes quo são propostas nos ccntecutivos. Ternos, portanto, flJ.

Sens divpros paragraphos, relati- to tempo para estu(1alo 0

vamente a sna ennurnl e I acao:	 chegarmos a convicçdo da cOnv
Art. 99. Substitna-se polo soguin- fleflCia Oil inconvenieleoia da ad

te:	 pção dr'ssa n ovidade, que elle NO-
Art. 99. 0 PresidOnte e Vice- cura incorpora'r a	 legis1ac.

Presidrnto do Estado serdo eleitos	 Vamos lancar oars realidade di
por suffragio recto e maioria ab- discussão urns idea tao precOnisai
scufa de votus recphid.	 entro todo5 o povos.

§ 1.0 A eioicdo real izar-s0-ã no	 Vamos submc'ttel-a a nossa me,6'
 domingo do ultimo senic's- taçdo o estudal_a corn slncerjdad,

tro do perioslo presidon.cial, nroco_ abrindo em torno dells a mais
dondo-se na Capital a a'puraçdo dos pla discussAo.
VOt05 ceorbidas nas secçOes el 0lto.	 E', sem du'ida, uma idea que N
rues.	 reco chocar-se corn as flOSSs

§ 2.° 0 Congresgo ford a aphirO. odes do povo enilnenlemente C0

ão na sna prirneira sossdo ordi-na- sorvador e, nse terr000, sve
na si hoover tempo. No caso con. nos grandp 5 saltos. Alas é tflT
trario, so roitnird para c'sse urn no- idea que estd -desafi;'nido o prOflU
vents dias den&s da eLaicão.	 ciamento e o' esiudo dos coniPet

S 2.° do art. 99, stibstitua_se: "	 te's.3..".
-Para one a reforms visada C

§ 30, idem, SubStitua-se: "§ 4.". o dis,posjfjvo em quostdo
Sr. Pre s idente, do projecto do re- Irradativamente, o seu peis0m

vsño on de r c'forma d's nossa Cartn restringo, limita' o direito do
Constitucional, aue ora aprosenfo a femi-nino tao sdrnente aos ple1t

alta co'nsideracäo da Cam'a.ra, ndo municipaos.
se dostacam modidas do innovacSo 	 0 sr. Enrico Dutra: –°
radical. sendo Iigeiro5 retocluer, em mais renhidos.
aT gurnas d'is dispoLcdes ido nos-so	 0 cr. Jodo Beraldo: -E
e8'ratUto fundamental, corn -exce- testavelmente, c'ntre 005, o prifl'
nçdO folta (tO disposto relafivnrn p n	 to passo na caminhoda pars °
to •ao -direito do su ffrario conforhlo grande conqui,Sta pol1tiicO_ S0C	j
As muiheres nas 'ele-içOes munici-	 0	 0diIo Braga: —A cornIt'
pacs.	 to C de v exc. (r1sc'). -A- apees pntacao d pg5s m'oslida in 0 Sr. Enrico Duira:
novadora dos nossos direitos poli	 conquis-ta.
ticos. nesto mom-onto pm quo Se 	 0 sr. Iotio Beraldo.' C4'1t'
o&tam magria 5 T'efOrmas politico. 	 ferp i mititos cornoa!-	 -•ciaes. . .	 rnc't	 dignos colic-

Eperafl1° due 4 ii-tr	 inn-	 Accrscente-S ao art. 80

sv,s do Congre sso Meneiro c' ma	 Paragrapho -uaiicO. A lsoncào- de
tem corn desasso-mhro sobreimpostos cencedida -a empresas ou

ta me-dida. tondo em vIsta o al- scciedades não aproveitard as pes-
mieresses do Estado e as C0il. soas dos ceus directoros, agonies ou

55iCflC 1 OS da urdem social. empregadOs nem a tercc1ro que corn
Nas diverS'S di-stcuSsdCs que so ellas transigi'renl.
gurenI e n:' ,,,qua e s terá o proje-	 Substitua-Se o art. 82 -e seuS pa-

t0410 s0r dehatido, teed opportuni- ragraphos polo seguinitbe:
'lads de trazc alguns elemelltQs no	 Art. 82. A r 0nda do imposto do

ntido 10 justificar a procedeiscia trunsmissão do propriedade immo-
sa medida, cm face da Co-"sUtu-	 vel entre VP/OS pert-encerd ao Eta-

Federal.	 do e 'ac's m-unicipi°S.

Per hoie C o que me cum.pre di- 	 § 1 . 0 Compete. ao CongressO de-

ICr. (M	 muito 1' ! Muito bern !) 	
cretar, a quota cieste Im-posto quo

0 sr. Prc,if11'nte: —Declara quo caberá ac's m
ag

u-niciPtos, qual não PO-

i proposta etcndo devi.dame-nte as- derd ser	 gravada sob qualquer

ignada poe urn terço dos srs. De- tltul°.
poados, vae a imprimlir. 	 § 2.° São isenlas do imposto mu-

Veto a Met. é lido e estando -de- nicipal -a
	

cu-
transmissf>es -do estradas

,tdanente ap4iado vac a im-primir- do ferro, -eugenhos centracs e
ie o se-gui-ate:	

tras empresas que gosem de favo-
nec do Estado.

Projecto n 59	 Ao art. 83 accrescefltese:
Paragrapho unico. 0 imposto mu-

(9.° legislatura)	 nici,pad de industrS e profissd-es

(Reformi Constitucioflal) 	
nao poderá ser major que 0 do
Estado.

Substbtua_i. o o § 2.°, do art. 49,	 Ao art. 87 AccresCente-50
10 Seguinic:	 § 30 As muiheres n'aa.iores .e con-
§ 2.° Dat-s 0 vaga do Presiderl- trihui-fltec do-s impostos -diiectos po-

15. Será el to dentro do novcnta derdo votiar para vereadores -e jut-
dias o suhituto, quo exerce-rá 0 zes de Paz do municiplo de sua re-
!ndato por quatro annos.	 sidencia. desde que so alistem na

Ao art. 49, accresconte_Se:	
fOrma one a lId ddtc'rrnina-r.

§ 3. 1 No 050 do para-grapho an-	 Art. 99. Sobstitoa-se Polo so-

l ce-Presidehito concluia guinto:o \' 
SO manlalo. se.ndo eleito o sub- Art. 99. 0 Presidente e Vice-Pre-

°tul pelo tempo quo restar ao sidente do Es-ta-do serão eleitos por
Presidente corn quo tiver -dc se-rvir. suffragio d'irecto e maloria abso-

Substj tuc_ .. 0 o art. 50 Pox:	
1-uta do votos recebi-dos.

Art. 50. 0 periodo presidencial	
§ 1.0 A ele icão roa1iza,rSe-á too

orimeiro domingo do	 oulti-m semes-
iurará quati'o annos, nao podendo tre -do poriodo presiulencial, proce.

Feeleit	 Presiden-te, n-em o Vi- dendo-se u-a Ca pital a apu-racS')
ce,-Pres idento quo hou-ver exerci-do dc-s votos recebi-dos nas secculeS

precjdei'i cia. dentro dos -ultimos el-c'itora cc.
0 rnez -.	 § 2.° 0 Congre.sso fa'rá a apura-

Suprirnac' o paragraho unico cão, n_al sua primeir.a sessSO ordina-
CO art. 51. na Si houve-r tempo. No caso con-
te b5u1t0 5e o art. 63 polo se.gui n- lrario, se reunird. para ese fim no-

yenta dias deno-c da eleicão.
Art. 63. .0 Poder JudiciaTiO será	 S 2.1 -do art. 99, sabstitu-a-ce:

i urn ou mais tribu000s 3.".
Superior0 - j uizes e jurtIos na fOr-	 § 30, idem. 'substitua-Se: " 40"

quo i -i detorrnihlar.	 Sala dos Sessdes do Camara. em

velhO6 dii los".	 1925. — Joao Beraldo. - Marto

L --

	 -	 - accresccnte-Sc': "e 0 Rello Horizonte.- 19 dc agosto d0
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I

Matto. —Duque do Mesquita. -
Odilori Braga. —Celso Machado._
Pedro Du t ra.-_Edelberto do LeiLjs-
Wahingtou Pire. Antonio An
gusto Junqueira. - Lauro de Al
Tneida, —João Henrique . - Jos
ChrLstiano. Adoipho Vianna. -
Aristides Coimbra. - Claudemjr(
Ferreira. —Ribeiro da Luz.

0 Sr. Mario Mottos apresenfa
seguinte projecto, que vem a
,Mesa, é lido e estando apoiado pe
lo numero de assignaturas vae
mpr1mir-0 0 Seguinte:

Pro jedo n. 60

(9. l'egisatura)

o Congresso Logis1ativo do Es-
tado de Minas Geracs decreta.:

Art. 1.° As verbas cousignadas,
em leis anteriores, a Casa de Carl-
dade do Itafina, destiriam_s.e a Casa
do Carida.de "Manoel Goncalves.,
da niesma cidade.

S
Art. 2.° Revogam_se as thsposi-.

cOos em contrario.
Sala. •das SessOes. 19 do agosto

de 1925. - Mario Matfo. —JoSo
Beraldo. —Odilon Braga. —Duque
de Mesquita. —Washington Pires.

Estando apolado polo numero de
assignaturas vao a 'mprmirse.

o SR. EDELBERTO DE LEL-
US: - Sr. Presidente, sollcifej a

ailavra pars mandaT a Mesa o se_
guinte projecto (lê):

Trata-se, como ye a Casa, de me-
dida do tal ordem, co.nsultarn ellas.
tao de perto, os illteresses SOci.aes
da Capital, quo dispensa qualquer
justificativa, o quo. so preciso for,
farei em occasido opportuna. (Miii-
to born !)

Vern a Mesa, d lido, apoiado e
van a imprimir-se o seguinte:

Projecto n. 61

o Congresso Legislativo do E5-

tado do Minas Gerae 5 decreta:
Art. 1.0 E' o governo auctorizado

a concluir o edificio do Hopita! do
S. Vicente dc Paulo, •desta Capital,
niedianto •contracto doi ouni 1aqu.
estipulado:
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o SR. PEDRO DUTRA: —Sr.
Pre.sidente, tenho a Jionra do sub-
metter a cons ideracAo cia Casa urn
projecto quo tom pO.r hj0ctivo CUT

rigir irnperfeiçnes ie lacunas exi-
stentes em nossa legislacao. Dispóe
die em sou art. 1.0 (le):

As docisOes a quo se refere 0

art. 2 . 0. da lei n 837, de 26 de so-
tembro dc 1922, poderdo ser fl)O

ficadas, sempre quo se veiifcar ter
havi.do contradiccao on engafl°.

§ 1.0 Applicar..se_á ii reclama(a°
o procosso do art. 1.441. § i.
2. 1 do Codigo do Proc0 sso Civil,
sondo iulgada por toda a Catnara
E1eitora, e concedido o praz°
p.rorogavel do oto dias ao relator,

§ 2.° A redlamaçao podet•á 5t
feita pow uma sO vOz e ata sels T1

zes depois do proferid.a a dcC1r
Para quo a Camara pcsa ava

dovidamente o alcance la tnedL
you Mr o art. 2.°, cia let n. 837-
esse artigo (le):

"'Competed Camara Eleit0	 -
I) julgar os recursos irtterp°2

das decisOes das Camaras MU111.

pads sohre re.conhecim.ent O de
dere5 , annullaçdo de dtplotllit' r-
do eleiçOes e sobre •a perda do C

go do voreador;	 -
2) Julgar o recursos interP°3

do quaiquer ado das mem453.
maras do que ihes rcuitar a
Fade;	 -tos

3) Jutlgar O recursos interP°
dols actos -das .juntas apuradoraS-
re eleiçOes de jUiZes de paz,

4) JuIar - rOLLIYSO5 iitLdp(SIOS
da incltisão e não inclusão de qual-
uer eleitOl' nsa listas espociaes dos
ittrlctoS e da sua exclusão das

memas 1ista;
5) Julgar OS recursos interpO'tOs

4o despachoS dos juizes do direl-
to por excliuãO eta não excluão de
juizes do paz na lista dos eleitos

r naudanca de residencia para îó-
ra do districto ou por outro moti.vo
legal."

0 § 1 1, do art. 1 . 0 , do proecto
determina quo "appllcar-so-á a re-
damação o processo do art. 1.441,
§ Lo e 2.° do Cothgo do Proces-
go 0 art. 1.44! citado e&a-
belece 0 seguinte: (Id):

"Em qu alquer destes casos reque-
nra a parto, por simples peticao,
quo so declare ou explique a sen-
tença on expresso 0 ponto omittid.o
de condemnacao.

§ 1.0 Junta a peticãO aos autos,
Serao este5 conclusos o decidirá o
iUZ scm lazer outra niudanca no
julgado.

§ 2° Ndo poderá o juiz, sob qual
quer fundarnento, deixar de fazer
dedaracao sobre o ponto arguido
de obscurijide, ambiguida;de on
C&ntraducS() on do pronunciar so-
bre a omisSo allegada."

Siapponhamos quo uma Camara
Pr000da ao reconhocirnento dc tam
\ereador que., aLa realidado, ndo te-
nha sido eleito, sendo esso seu re-
Canhecimetito base.ado em urn enga-
fl0 

OccOrrAo na somma dos respe-
Ctivo vOtos

Verificado depois ease engano por
aquell0 quo tiver sido ver.dadeira-

0flte o eleito, nao terá o niesmo
,trso algum em id para poder
ramar 0 sen direito.

projecto sana esso incoflveniefl-
facuitn0 ao vereador legiti-

Thente eleito, embora não reco-
ud0, o direito de apresentar aos

PMCres c o mpetentes a sua reclania-
Por urns so vez e ate se-is me -Ze's 4 epois d0 proforida a decisdca

a Carnara.
se digs quo esso prazo b

pots, .dada a hypotho-
do 	 estar em viagem.

por exemplo, a se fixar
Prazo curto, elle não podera

e 5ervir dog tebursOs da tel par
azer valor o seu .direito.
0 art.. 2°, do projectO diz (ld):
"Sempro que o presidento da Ca-

nara on do Conseiho não marcar
s eleiçOes do vereadores e de Ju l-

, es do paz, dentro dos prazos pro-
7i$40 no art. 1 . 0 , da lea 846, do 13
Ic setembro de 1923, on o fizer de
iaodo irregular ou inootavefliente 0
Presideflte do Estaçlo, depOis de
Duvir aquelle, designará 0 dia em
ue Se devarn realizar essas elci-

;o e a.'
DispOe 0 art. 1.0, da Ic! fl 846

(ld):
"A eleicãO a qoe so ref0re o art.

133, § 40, do dec. n. 4.877, de 22
do setembro do 1917. será marcada
pelo presiOent0 cia Carnara Muni-.
cpail on do Oi1'0 D01iheI'atiVO,
jentro do 15 cias 0 realizii- den-
tro do 90 di-S, contadoa da data
em quo chegue ao seu conhe,biiefl-
to a commufliCaca° cia vaga, sob
pena do multa de 00000

§ 1.° Si n5o 0 fizert a eldcãn so
,ealizara no dOs designa.i' polo
Presidente do Estado.

§ 2.° A multa .será imposta ex of-
ficio, pelo juiz de direito on me-
diante reclaiflacSo do promoter on
de qualquer 01 etor, observadOS os
preceitos dos arts. 143 e 155, do
dec. n. 4.877. ccado."

O proj ecto visa evitar abusos e
manobras politicas que Se podem
dat na pasties. Vou exemplificar

o presidonte de nina Camara C
oleito pela mainria desst mearna
Conuara. Pot qualquer mottvO, dots
ou tres veroaloreS deixan, porCm,
de apoia.I-O. Dã-se uma vaa. Corn
o pre.enc.himont') de€sa vaga e corn
aquelles que já o na) o; am, 0
presidonte verifica quo f.:ará em
roanOria e outdo. para evitar quo
is so se dC, elle não marca a ele
çaO.

E' uma perfeita manobra politica.
0 .projecto vom previasir o abuso,
determinafldo quo si o presidente da
Camara flcio marcar a eleição den-
tro do prazo previsto no art. 1 .0 , da
1e' n. 846, on o fizer de modo in-
correcto e inconveiuiente, 0 Presi-

dente do Estado designard 0 cUa em

a) A prestaco de S e rvicos na&
cos e cirurgicos, gratuitamcn1
croanças indigentes.

b) A permissdo, em suas enfer.
marias, do funccionam(iito das th.
ificas padiatrica, niedica e cirurgi.
ca •da Faculdado do Me(lfclna, me
diant.o accordo com €sta.

c) Reversdo ao Estdo do edi.
ci( do Hospital, sCm mohiliarlo, ap-
parelhamento e depetidoncias em
caso do dissoluçAo da fundaçao
que 0 mantém.

Art. 2.° Revogamse as disp.
çöes em cOntrarlo.

Sala das SessOes, IP do agosto
de 1925. - Edelberto de Louis,
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qu sa mesma 'e1eico so deveá
realza.r.i

Em	 art. 30 
o projecto decla- 41, a Ii 	

a qua so	 22
J.	 na	 2. e	 r• 3.	 4. ,	 iei art. 41, da lei 843,	 7 do setem'

843, do	
, de 7 do setembro do 19." 1 bro do 1923".

ra quo "Para o reconhocjm.ento do do 1923, o Preside n t(,, 
do Est34,posicOes da let n. 830, ci-	

Não precis( proceder a leitura
dos litigios,

vereadores, no caso de vaga 5 quo depois do onr a Conirnjio	
, e as quses so rofere ete ar 	

dispostcao citada, par iso qUe a

OCcOrreI'em duran
graphica,o quatriennio	 a oupoderá a Camara Municipal T011- a deterrn ina	 xaçd

engonheiio desta	
. do projecto são as 5eguifltCs procetit ai'da ha pOuc, ao justifi

(Li):	
car o art. 5•0

fir-se corn qual
mombros	 quea' nitmero do do extrema	 por escrt-	 do pro lect

cão a fi

divergentes	
en1r0 os dasllh
	 rt. 2.°, § 2.°.	 compromisso	 Finalrn.ente, sr. Presidente, o art.

	

•esco1herd	 d Ufh	 xtraudicial celebrase	 8.°,	 o declara q uo "corn

•	 .	

0 c

r a hypothese	 o direito do Estad	 m	
otira	 oi particular, assi- pete dS Camaras Munic tpa0s e aes

	Trafa-se de p revenj	 Ju'ze d
tie exlstlrpm dois :partidos rnnii mu- de1ie Para arbifro, 	 pelas	 Ott por prOcUra- Conseihos Deliberativos oraniaa-
flicIpjo. Supp onhamos quo o presi 	 rindo a soltrcao do dis'dio.	

bastntes e por 2 testemu- rem as suas 5ecretarias corn funccio

dente do uma Camara quo so corn- 	 Paragrapho unico. Da es	
A

	

colba .	
narios. •cu)O numaro 0 vencirnentos

pOe,	 rdo s°mpre excluidos
na sido eleifo pOr oifo voto.	 comarcas a quo peence 

j uizes d	 . 30	 omp	 s

	

romiSo deve con-	 erdo fixados em lei crdinaria. sub-
digarnos de 15 vereadores, fe-

	

Dado o fallecimonfo de urn dos derem a vi.r pertencer rem ou .
	 r. sob pena do nullidade:	 mettida aos disPosi t ivos do § 22. do

vereadores da niaioria a Camara am lifigic. 	
a) 

o nome sobrenorne e comic1- art. 39, da let n. 2. de 14 do so-
1 dos pessoas que o pr0€tam	

tembro de 1891. e lot n. 733, de 5

ndo rnai poderd reunir..5e b) o norne,
E150 tern numero	

POrque	 0 art. 41 cia lei n. 843 dispöeo	
sobrenoma e doici- de outubro do 1918".

0 § 22. do art. 39 da let n. 2
seguinte (lê):	 10 dos arbitroS. assim como doS

A opposiçao 1150 dd flTheroc Eff0	'Si o accordo ndo for effectodo 	
iiOeadO5 par-os sup- confere ao agente exec muniCI-

cfivametlfe, si a rna iorja	 coi_ denfro tie 6 meze5 a contar da 4a.	 n
prir. no caso do falta ou impedi' pal cOniPetOncia 

Para "exercer 0
direito do vein i's doliberacOes da

tuida nor 8 membt'os em Irma as- ta desfa lei, ou 	 5e rnanifegtaT di	
ento;

sembida d 15, e si desses 8 rnorre vergencia a sold d li,	 uco	 tiglo	
c) o ohcto preciso do litigio Camara quo The narecerem contra

	

urn, Drocodida a eleiçao pi' o pre_ rá deferida ao Presidenfe cia Esta. 	
que Se submetto an juizo arhitral, rias ao hem	 intoresse pubilco,

	

enchim.enfo cia vaga a p10th) urn Va. do quo pOderá ouvir a Conirnissão	
especficacão das uas circum- dando dolle conhi ecirnento a Carna-

stancias.

	

readop que iró Se Cncorporflr	 000graphica Ou a engenhei d•	 Art. 40 
AlCm dos requisitos es- ra corn as razOe da negativa. no

tnaJ j
iora o, 7 da opnosicdo deixarn la, Para a deferrnjnacn e ftxaça°

	

de comparom tie nSo roconha. da respectivas linhas do ext ma- 	
d artigo anterior, podern	

do 8 dias. dvendo as delibe-

	

q uo rd dar ganho tie cao, obServandoe os procoitos 	
a pane5

 aecrescentar no compra. racOes da Carnara ser-ihe prNenteS

causa an partido advenso	 EntSo, ii. 2, do art. 66, da Constituição	
isso.	

no prazo do 4 diaS, a contar do diacerern aque110
cor afi

a 'o pro:jecto qua, ne 5fe caso, Estado	
o praz

	

e § 3 0 do art. 12, do	
a)	

o em que a deci.sãO ar- em quo forern tornadas. Fin-

quer numero	 corn qual	 fl 556, tie 1911.	
bitral dev er dada;	

d 05 8 das e	 tendo sidomand
o reconhecim enfo so a Camara, a ado desta sara

Parag
o sr. Adoipho Vsann	

rapho unico. 0 laudo deck	
h) 

a condiçdo de ser esta execu- aprosentadas as razOes da negativa

	

a	 iivp	 sorio, quer no caso do art. anterior. 	
tada corn ou s0rn recurso Para 0 derado approvado.

	

mos urn caso cencreto na Villa P1= quer na hypof hese do presente ar-	
Tribunal superior;

	

racicaha A maiorja renonciont 	 ti.go, sara sujeito a apprvacão	
c) a pour convoncional qua pa 	

A doliheracSO di' Carnara. sohro

	

mandafo Licando coons 5 3 vere	 Congreso Estaduaj," 	
vará a oufra parte Otto rocorrer da a qual recahir o vto. Sara submet-

domes na Camara Municipal	 A diposiçao do projecto prO	
ecisão, n5o obstante a clausula tidald

o novo a discussSo, sendo

o sr. Pedro Dufra .	0 art, 5•o ra resolver de uma vez	 todas	
oror recu p o, 5o podendo. parCrn. 	

'a iSSO convocada Lima sessão PS-

	

dec1ra ue "haverS re- CSa questOes de lirnItes entre	
a p

ena excedem o torco do valor pecial; ficará orojudicada, caso nSo

do projecto

	

nirso pars a Camaa E1eitora na rnunicipioS e escoihe Para arbitro 	 tdo oleito e devendO ser pedida por obtanha a maioria absoluta do
doe.vO-

	

forrna da l eislacSo em vigor. scm- urn iuiz do direito do comarca	

accão sumrnaria;to., d todos os membroS da Ca-

COM

	

nro quo a Camara Municipal Ott 	
a pemtencem on puderem	

d) a auctorizacSo para os nrhiquo nS	
mara.

	

lho Dejiberativo d qualqupr pertencer os terriforfos em htg	
tn j u1rem por equidade. fóra	 A let n. 733 do 5 de out"br° do

Con

Sid0fldjä	
a vaga do suc nre	

0 .	 eraido:_E

	

Jotio B' itma	
das regra 5 e fónrnas do direito;

modo dod	

iql	 tid compotencia ao Prefeito

'

E' esta	
da cepresidencia"	

p05çao moralizadora	
a auctorizacSo para ser nor cia Capital e das aitancias hvdr

ma medida liberal
	 Pedro Dutra: —O art. 6.'	 el1e5 nomeado o terceiro arbttro, m,neraes oars

	 resoluc eS

	

A estaboleco urna diaposição quo 	
8flte do entrarem no exarno do ii- do respectivo Consoiha Doliberativo

Camara Municipal ele
N decorrer (lti)	

da anterior. DiZ elle	
bL0, si as nartea nSo prefernnem sempre quo forem contrar

ia s as leis

a7er de5de logo a norneacSo;	
on no nteresso do Estado OU do

dentp nor 4 annos V
	 presi_ domplem

	

ento
doss0 tempo. entra om di orgencja	 "Os honoraos do arhtro	

f) os bnnomamios dos arhitros 0 a mulnicipto, assim como pars flSO
corn ompsmn e dad

yoga a pre- Porte5 eguaes I :000$	
pagoS. e	

Crnporcao em que devern sar pa- effectuar 0 paarnent0 das despe-
mofivo rfutti

	

- pelas CamaraS 1l1	
gos.'	

Su1S irotdi' corn infmacAo do art.

	

sicic'nrja. Or 
qu, i,ata	 por urn dos do 500$ a

	

Octua!rnente nenht,m recureo em	
erp ssadn 5 . serao recoihidos ,The-

0 a rt. 7°. do proiocto dotermifla 3°, d I
M n. 275, do 12 do setem-

Ora, o prestdenfe nSo tern, I

	

p 
dir clue 0 Proecfo Ihe as-	

do Estado, a ntes da assiC	
Pub "oroferido o laudo decisorio. bro do 1899, etc.

lei, So passa

	

0'th de recorrer Para o	
r do com prornissa extra_iud	

ello 0nvi do so presidente do	 0 nrolecto encara. pomtafG.

E tado. nue o sueitSrd a apprOva- nuest5o do ordem interna, do doll-
Cao do Congresso Estadttal, de ac- boracão interna di's Comaras Mu-

na (in interior nos term
Tribonal da Relaçao.	 SSignado pd's parfe5 u	

j	

corn o piragr:1pl10 unico do nicipacs. procuran40 esdiarecer pon11



fos quo n5o esto born elucidadosnaca	 ihadOr nacional. Sou, talv,fleStep Ia nossa iegiiaçao.	 trama	
\dçCIo	 raes aqoe11e	 to urn tanto jacobino, nao meow

bern' Muto b' 	 dizer (Muito vergete5	 e creã	 rec:s1rnIuern	 1' a corrente	
bra-enas, de

Proe;°	
do ado::	 u	 iad°	

e

r5o sem	 a	 yera que aqUe S	
b	 j. ue e pregUicOSa, mas pregui-

Projecto n. 62	 comarca	
Cxc]uado5 as j tzize ,	 rior a M R contos sao	

ços por doenca, pathologiCamente,
d	

que pertence	 e numero. Ora, fl P	 da como Se encontra,(9. lep,:ura)	 J0eei 11'rpertencer Os ter	 ento de depreCiacão carnal,	 deseugefliZada,

	

')gress Learlativo do	 -	 A	 • 
g	 ntlação do nosso rneio crcu ' 	 orno se encontra, pelo paiudisrnlo.it

tado (4. Minis
Art 1 Adr":5	 re faosde5O0$0OO°	 p:eanna - Apoia-	

a 
Edelbeito Leilts - Esta e

fete 0 art. 2.°, c
is ,,

	

 tel n. 837 j	
g •em partes eguae	 v.	 0 sr Joo HenriqUe: - Es mi-

de setembro de 1922	 od'' e -
	 ar , nteressada. serão recoltiI,	 0 sr.	 Henriquc... 9U1fl	

..	 o ulacão rural haG pó.:le
niodificadas sempre quo	

rio er io Thesouro do Estado antes 	 •j0r acqulsitivo do dinheiro Ca- nori1 	 Jaformar-se urn conceito
car ter haviulo Jconfradjc 0 'eri - a s 1 uniitura do comprornisso exv .	u. baixou de rnuito, serla verda- 	 r,p	

rue na verdade o flOS-
gano.	 c	 en- in c1al assignado pela5 parte	 rramte ridjcu1O sr. presidente, 	 do 0	 p0	

e bistante ef
1.0 AplLcar se-'	

-	 Secretaria do Interior. n( tern	 nós litnitas sernos apenas a 150	 •traba1haor rura l 	
e•	 rodu-

processo do art aa recamacao o do § 2.°.art2,°, e dos arts. 3. e	 tos a quantia maxima de em- nciente e dia a di iio1r : i do

Codgo do Processo	
2•dO dalel n. 830. do 7 de setembro	 pttimos sobre hypothecaS, teitas ctivamente sob otuecrfoscu
sendo 1922.	

soJulgada par toda a Carnara Eleito- 	 0	 .	
estabelecirnento do Estado de-	 rasefficaz da grandeza econo-

ral, e conceulido o Iprazo im 	
Art. 7. Prof0 rido o laudo	 signado para isso.	 o	

' aiz Do campunio
gavel de oito d ias ac, relator pr ro- rio, ser elle eiivi.ado ao	 Tao importante e irnpe.rloSo e no mica o nOSO. til devernos delle

2.° A reclarnao node	
,	 te do Estado,	 quo 4) suiettara I	 ON Estad.o corno em todo o paiz, d{Jente, quasi 	 -.	

sentimen-
to pot uma so vez e at' raher ei- approvaç5o do CongTesso Ftaii. 	 problema do crodito, que desne- cuidar, nao, apen.s, por	

• de
deoi5 de nroferjda	 '1e	 mezes de accordo corn o iararripho a	 sario 5e tornam palavras, des- tal5rnO rnas ;lOr urn PStflC:iO d

Art. 2.° Scm r	
a	 Cisao	 co. do art. 41. da lei 843 de 7 X	 cesSarj5 Sai conceitos pars avi- economia	 porque cul ar 0

da Camara	 e que 0 preslderite setembro de 1923. 	 Il.o a jilustrada consideracão dos hornem, é fazer obra eCoflomiCa,
marcar as elejcoes0de0d iiao 	 Art. 80 Competp	 Cam!.IJ	 teus queridos collegas. 	 sab,ido que 0 hornern c ainda a

de juizes do paz denfro	
ores	 nI tpac', o ios Conseihos Dele	 um recerite livro ha pouc Pu- raior riqueza das Eacoes.

zos previstos no art. I da	 I \OC orC q nl7arpm 'l 5U)	 -ado ainda esie anno o sr Rene	 Q sr Odil°n Braga - OG P1

do 13 de eternbro do 1923 o	 f	 rias Corn fnnccionarios. rijo	 urn dos grandes economistas nsrno accordo.
zer do modo irreular 0U 1flO	 o e veric!menfo serIi ft'cid-	 rcez etuda corn bastante in	 0 se Joao Henri que - 0 que e
nh i flte, o Presidente do Es tr- lei orrIinar5. snbmetfda	 _	 )-tgencj o factores da produccão necessario, Sr. Presidente, e que
pots de ouvir aquelle deooii.ira	 fivo do	 22 do art 9 d i	 acional em diversos ns tornemos o trabaiho do nosso
da m que so devarn reaUzr s	

ii. 2. r- 14 de sternhrO de l' •	

i^^tres
us e faz notar a irn- liomern do carnpo mats efficiente; e

elecoe.	 e sa. lei n. 733, do 5 de outubtO de lQl 	 factores capitaes, quo nOS - par5 emPregar urn ter-
Art. 3.° Para reconhe.cirnenfo de	 de	 41): a natureza, o trabalho 0 o mo consagrado _ -qualifiquernos

voreadore no caso de vaoa 	 e íì°	 P'	 flntra	
4.t.	 esse trabaiho; qualifiquemos, lan-

occorrerem duranto o q ua j. i 'ni	 \ciiado —Mrio Mattes	 t	 observe o nso palz e	 çndO PO t toda a parte 0 O sino
podora a Carnara Municipal reuni p-. Bracra.	 Edelberto do J.elliS.	

plment,	 Estado, profissional de dar mats renairnen-
so corn qualquer urnero d	 -	 que gerarn a riqUeZa to ao scu esforco.
bros.	 o SR. JOAO

e rnem-	
1IENRlQUE:	 vera quo, quanto ao pri-	 0 terceiro factor é aCluelle a quo

Art. 4,0 
Haverà recurso para a Presidente, em norne do comm. 	 -

. o	 o dos dotes das riqueZaS este •projecto vern atteitder. Não
Camara Eleitoral, na fOrma da le- do Orcamento e Contas yph0	 urae - somas urn dos paizes vern resolver, mas vem servir do.
rnslacao em vvgor, ernpr0 quo	 zer a 0 Conrresso o seguiflte	 mai bern aquinhoados; algurna sOrte. E tao grande é a no-
Camara Municipalo Conselh	 jecto do lei (Iê):	 a° do Brasil, é certamente, cessidade em quO..se	e ncontra 110550
Deliberativo de quaiquer rnodo de	 Direi apenas sr.	 urn ipequeco Brasil, paiz de firmar seus institutos do
clara,r a vaga da sua presidencia du, p	 s naa layrara justifica1.t	

-	
Ifliatura, urn dos Estados me- credito, alargando-ihe a jnflt,encja,

oud vice-p resluleneja	 Projecto, porqu da p10P	 le	 porque nas suas va- que espero tenha este projecto a
Art.  5. Na solucäo dos litigios, dos eus artigos	 par0Ci	 goes, de varios clirnas, en- acceitacão e as syrnpathlas dos meus
otre so refore o art 41 da let n	 claros sua inisiortancla e cua ' 	 S tambem varlas possibili- collegas

do 7 de setembro de 1923. 0 tunidade 	 -	 Ofbmtcas	 Comparatnido 0 nosso paiz a ou.



die Credito e o 'quanto cerecemos
ainda de fazer nesse sentido.

Assirn, Sr. Presidente, é corn sa-
tislaccao que pass0 as TIAOs do V.

exc. este projecto de lei, quo eleva
ao dobr0 a capacidade d ie

 fejt0 5 pela carteira hypotheca_
na do Banco do Credito Real.

(Muito bern! Muitü bern!)

Verni mesa, e lido e estando
apolado polo nurnero de assignatu-
ras vae a Iniprimir-se.

legitimos representanfes quo sbnit,
entendj de eiaborar urn pFojecto
lei reiativamerat0 ao exercicio ie
nossa mandato e que passo a le
(Id)

Prometto, Sr. Presidente 110 car.
rer das discussOes do projocto, fa.
zer a sua justificaçao, caso nece.
sarj o. (Mob bern! Muito bern!)

Vern a Mesa, é lido e estando
apolado pelo numero de assignatu.
ms Vae a imiprilmir-se o soguinte:

Pro jecto n. 63

(9. logislatura)

0 Congresso Legislativ0 do Es-
tad 0 die Minas Geraes decreta:

Art. 1. ' Fica elevado a 300:000$
o limite dos eniprestirnos da Carte i-
ra Hypothecaria do Banco de Crc-
dito Real de Minas Geraes ao mes-
m 0 devedor.

Art. 2.° Revogarn_se as disposi
cOos em contra!io.

Sa la das sessOes, 19 do agosto
de 1925.	 Joao Henrique.
Olynth 0 Martins. - Antonio Au-
gusto Junqucira. —Ribeiro da Luz
- Eurico Dutra.

0 SR. FRANSICO LESSA. -
Tomaram nov05 runios as noasas
Praxes poilticas e administrativas,
morniente depois quo se inaugurou
0 90verno Mello Vianna, 0 presi-
dente democrata que Se fez echo de
todas as reivicithcacOes populares e
quo ha de prégar aos ouvidos do
todos os politicos da Republica 0
envangeiho da Sua republicaniza_
cbo (mu/to bern). E a prova de que,
Sr. Presidente, novo rum tomarasn
as nossas praticas politicas e admj-
nistrativas é que aqui, na Camara
dos srs. Deputados, todos os da
rovas medidas surgem (apoiado do
sr. Adolpho Vlanni), como vivo
reflex0 da opiniao publica quo é
tm facto felizmente n 11 nossa terra
de Minas (.ieraes. Certo dt gran-
deza do mandato que receJbemos e
COnscios dos enormes deveres e
obrigacoes que pesarn sobre nos°os
hombros aqui nesta Casa augusta
Qfl10 procuradores do poy	seus
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Projecto n. 64

(9. legislatura)

0 Congresso ).egislativo do Est.
do d Minas Geraes, deureta:

Art. I o A auSencia d0 membro
do Co'igress0 tiuranite uma sessia
legislativa, sem licença da respect
va Camara, imiporta, ipso facto, em
perda do mandato.

§ 1.0 Perde eguaimente o manda
to o membro do Congresso quo nan
tomar posse na primeira 5cssao da
legislatura para que foi ehito.

§ 2.° No caso deste arti go e do
§ 1 . ", o Presidente da Caitiara res-
pectiva fará immediatamtc a
vida c ommunica00 ao Predei1tC
do Estado, para que marclue nova
ehição.

Art. 2.° Os membros cia Co11

gresso perceberao o subsicliu deJ
a data do reconhecinieato.

Art. 3•0 Revogam_se as diSp0S'

çOes em contrario.
Sala das sessOes, 19 de agosto do

1925. - Francisco Losea. - COL

dovil Pinto Coelho. - AgenorC!
redo. - Duque Mesquita. __Ri
beiro da Luz.

0 SR. EURICO DUTRA: -
di a palavra, Sr. Presidente, pa
ter a hours de Submetter
Camara dos Deputados e 'i Ittefl*
c5o de v. exc. 0 Seguinte proJOCtO
do let (Id).

Sr. Presidente, senhores dePt1i
dos. A importancia do projeCto
venfic11 do contexto do setis art
gos, pela materia de cada	 del
quo tern por fim, come se vo l OS

teresses geraes do Estado e OS

teresses particulares die

Estado v:v:uin 010	 S_i illtC1	 LSJ.

tambern.
Do art. 1.0 Se ye quo o projecto

preVinc a sirnuiacão dos contractoS,
batend°-Se pela verdade aches.

vv
—
V. exc., Sr. Presidente, eg
°., senhores deputados, 5'abern

mais do quo eu (não apoiados) que
a sifllulacso intlocente não é casti
gada oela nossa legislacão civil;

	

rras, essa "jI000CeflCiQ". . . . da	 i
multição pOde degenerar naquehlil
Innocencia paradisiaca dos flossos

primeicos paes; e, assim, coma elles
crneram do fructo prohibido por
Jehovah, a imulação .dos contra-
dos póde corner do fructo pcoiiibi-
do pela lei e está sujeita a sanccão
delta.

V. exc. sabe e todo o mundo
abe que nbo so Os exercitos e as

marinhas do guerra fazem comba-
tes simuladus; mas, na beta pela
Vida, temos "brigadei ros do simula-
cao que tern curso do todas ... ..is
arma 5 e de todos os barOes assi-
gnalados, e "piratas" magnilicos.
que, a toda hora, a proposito de tu-
do e de. contractos e na boa fé des-
SeS mesmos contractos, Se fazeni
rerdadeiros cavaiheiros do urns no-
va industria ... dáquern e dalérn
mar!.

Vv. excs. sabem que essa sirnu-
lacao é frauduienta, porque reidun-
da em prejuizo de terceiros; e a
Iraude, colorida corn todas Os anCe-
flUbio5 do arco iris (essos cavalhei-
ros fazem cousas do arco do y e-
Tha!) vae de fio a pavio, do alto a

desde a frande bromatologi-
a d0 quem come o gato !por lebre,
05 hoteis, ate a fraude dos gran-

radutriaes, que oxploram o
• FOSI, fazendo a America; ate
aquefl terrivel e jntirna fraude con-
ta a quai protestarn toctas a s leis

erange i. todas as leis da natureza,
e9unj0 apregoarn os canonistas,

le Pun hos cerrados e corn seus tex-
nas mOos, corno dizia urn ant-

no extasis ide uma oracOo e
as reparti çO es do povoarnentO

O solo, deante das estatisticaS, da
ti.11dade	 -

Os outros artigos do prtecto Vi.
sam fazer valer os dircitoS dos sol-
leirOs —arrirno de familia, aos ou
tros, o que é de evidetite justica e
para as disposicOe s referentes a
Previdencia dos Servidores do Es-
tad0 as disposicOes da materia ci-
vil, que 0stão consoildadas no nos-
so Codigo, porque todo o mundo sa-
b0 quo a nossa legislação civil ad-
mitte quo o testador tenha a sua ii-
berdade, desde que nOo existarn
herdeiros necessarios e descie que
nOo haja urn motivo deile ter, ape-
nas, a metado dispOsnivel da heran-
ça.

Ligeirarnente j ustificado este pro_
jecto, eu tet_iho a honra dc passat-o
As mOos do v. exc., sr. Presiden
to, de pedir para ehlo a attencOo e

benevolencia dos senhoire depu-
todos.

(Muito bern! Muito bern!)

Vern a Mesa, 6 4iido e estando
apoiado polo nurnero d0 assigt\a-
turas, vae a imprimir-so o seguinta:

Projecto n. 65

(9. 1 ieglslatura)

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Oeraes decreta:

Art. 1 . 0 Ficarn approvadas as
instruccbes pars execucOo da lei n.
880, die do jatleiro do 1925, a que
Se refere o dec. n. 6.817, de 12 de
marco de 1925, corn as seguintes
modificacOeS:

I - A concessOo consfante do
art. 11, das referidas instrucçtes
so será deferida aos socios quo 0
tiverem requerido antes de 1 . 0 de
agosto Corrente, salvo tratando-se
do hypotheca anterior at 27 de ja-
neiro do 1925;

11 - Na terceira serie do art. 12
ficam incluido q Os funccionarioS em
actividade solteiros, corn eticargos
de ascendentes, jrrnãs soltoiras ou
viuvas on sobrinhos nienores. A ca-
sa obtida nessas co n dicOes será
inalienavel, emquanto subsistireni
eses encargosj
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SESSAO ORDINARIA, ADS
20 DE AGOSTO DE 1925

e constitUicaO da Mesa desta Carna-
ra. - identico despacho

4S 2	 483

Ill - Fica SUpprimjda a série 5.'
do art. 12.

Art. 2.° Ficani frevogados os
arts. I .o, 2.0 e 30 

da lei n. 720,
1e 27 do setemlyro de 1918.
Art. 3o Esta lei entrará emvi-

gor desde já, revogadas as dispo-
&cö.es em contrario.

Art. 40 
Podem ser iflstituidos

henieficiarios do peculio d0 SOCIO da
Previdericia dos Servjdores do !s-
tado, Os irmãos e fiIhos Sol te;rcmesm 0 maiores e ainda que nã 0 vi
vendo sob o tecto da casa iiaterna.

:Paragrapho unico. 0 socio SOi-
teiro ou viuvo sem 'descendentes ou
.ascendentes inscripto ao regimen
da Caixa Beneficento dos Ftsn,ccio-
narios, poderá instituir livremorte
Os heneficjario5 do respectjyo pe-culio.

Art. 50 Revogam-se as disposi-
ç?es em Cofltrario

Sala das sessöes, 19 de agosto
de 1925. - Eurico Dutra. —Joã.o
Henrique. - Riboiro da Luz. -
Antonio Augusto Junquejra -
Enéas Camera.

I Ate 4 horas da tali:
3.' discussSo do p:ujeclo ri

sobre Força Publica.
' dicuss5 0 do projecto 56.

estabelecendo medidas relatwas 30

pessoal da Secretaria da Jun"
Commercial e contaodo outraS P'
videncjas.

1.' discussSo do projecto .
declarando que as verbas c0fl

gnadas em leis anteriores, a C3
de Caridade de Itauna, destnau
a casa de Caridade "Mr'noel Ql:
calves" da meoma Cidade.

1.' discuss5o do projocto 1

elevan do a 300;000$060
dos emprestjmos da Carteira
pothecarja do Banco de CdIrC

Real de Misoas Geraes ao me
devedor.

Li
2.' discuss50 do projecto 1

Sobre organizaca0 judfcierS
Levarn .ta-se a sesão.

presidencic' do sr. Enéas Cam:rci
(Vice_Presidente)

MMARlO: - Chamada. - Acta.
- Expediente. Corn municacão.
DiscursO do sr. Eurico Dutra. Pc-
dde de nomeacãO de commisSão.
- ApreselitacãO de .pareceres. -
Apresentacão dc projectos. --
2.' parte da ordem do dia. - 3.'
c:scusSãO do projecto n. 52. -
I.' do de ns. 56, 60 e 63. - 2.'
di de n. 40. Discursos e enien-
das dos srs. Leão do Faria e
Adoipho Vienna. - Faita de nu-
rnero - Ord-ern do dia.

Ao meio dia, feita a chamada,
aharn-s.e pr-, sentes as srs. EnCas
Casrera, Eu1e Cc-elho Clauderniro
Ferreira, (Iomes Pereira, Adolph)
Vanna, Oivntho Martins, Duque
de Mesquita, Od:ion Braga, Agenor
Aires, A genor Canedo, Aristdes
Coimbra, Joan Boraldo, Euzebio de
Britto , Games Freire, Mario Mat-
us, João Henrique, Francisco Lessa,
Cordovil Pinto Ccelho, Argemiro dc
Resenue, Eurico Dutra, Edelberto
de Lell:s, Pedro Lahorne, Lauro do
Airneida, Antonio Junqueira, Ribei-

da Luz, Ignacia Barroso, Pedro
utra , Miguel Baptista, José Chris-
ano, Ledo de Faria e Bias Fortes,

altando, cam causa participada. Os
Ignacio Murta e Martins Pro-
e, sern ella os mais senhores.

se acharido presente o Sr.
res idente occupa a sua cadeira o
r. Eneas	 Camera,	 vicepresi-

dente.

0 Sr. 1. Sccretario IC o seguinte:

RepresentaCdo

Da mesa administratiVa da Con-
ferencia de S Vicente dc Paula, da
villa de Campestre, solicitando tim
auXilio para sua manutcncao.
A' connmissão do Orçamento.

ComrniiniCacãO

o sr. Pedro Dutra communica a
Camara que o Sr. Celso Machado
deixa de cornparecer a presente se S-
sao. e bern assim a algumas mais,
por motivo justo. - hnteirada.

Nomeacao de coin missão

o Sr. Eurico Dutra, obtendo a pa-
lavra, e depais de reierir-se a actua-
cão politica do Sr. Bias Fortes
la presidencra d'csta Camara, onde
icixa urn amigo em coda urn dos
.srs, deputados, .pede a nomeacão
de urna cornmissão para assistir a
posse de s. exc. rw cargo de do-
putado federal por este Estado.

0 Sr. Presidente, interpretando os
sentimefltoS da Camaro, nomeia pa-
ra a referida cornmisSão o reque-
rente e mais Os srs. Mario Mattos
e Ribeiro da Luz.

ApresentacdO de pareceres dos corn-
missöes

o Sr. Leão Ic Faria, pela de Or-
çaniento e Contas, apresenta, peda
e obtem dispensa das formalidades
regimentaes para que figure na or-
dciii do d!a dc arnanhã o seguinte:

Parecer parc 3.' discussdo sobre 0
projecto n. 46

(9.' legislatura)

ao cidadâo Mario Netto, esc
do 2.° officio de j ustica e off"
ci, Registro Geral d0 Hypoth,
do termo de Pouso Alto, E c znesn
scm debate approvadd. - A' c.
missão de Peticoes.

Nada mais havendo a tratar, o
Presk1e,mte designa para amanhä a
aeguinte:

ORDE.\l DO DIA

Prime ira parte

Ate 1 hora da tarde:
Leitura e approvacao da acta.
Expediente.

Ate duas horas da tarde:

Apresentacao de pareceres tIS
Conh,missOes.

Apresenta00 do projocto3, re-
quarimenos indicaçes, interpelia-
çOes e moçOes.

DiscussS 0 de requerimentos, 1fl

dicacOes, iuiterpellacOes e mocoes
Approvaçao de rediccOes fin3e'.

Segunda 17 10

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

3.' discussdo do pro jecto n. 54

Lido e posto em 3.' dj scussã,3 0
projecto n. 54, di5podo so bra to-
nradas de contas do exercjcjo de
1924, é o mesmo sem debate ap-
provado. - A' conmja0 de Or_
ça men to.

2.' discussd0 di., pro jeclo n. 47

Lido e posto em 2.' discuss6 0 o
projecto n. 46, do 1924, creando
uma medalha destjnada a recom-
pensar servico5 de officiaes e pra-
cas da Força Publica, é o mesmo
sem debate approvado - A' corn-
nilasä0 de Orçamenfo.,

1.' discu,isão d0 pro jecto n 53

Lido e post0 em 1.' discussäo o
projecto a. 53, concedendo licença

A cornnissão Id-2 Orçarncnto e
L\EDlENTE	 Contas, a que foi presente o pro-

Olfirios	 jecto n. 46, de 1924, da Camara,
Do	 creando uma medaiha para recorn-

Sr. I. Secretario do Senado, pensar Os servicos de officiaes e
ter subndo a sai- pracas da Forca Publica do Esta-

kojec
9 P residondal, sob ii .456, o do na campanha contra os rebel-

n. 50, dispondo sabre va- des dc 5 de julho de 1924, e asse-
rTzacao do café. - Inteirada. gurando preferencia nas promoçöes

doDo St . 1.' Secretario do Senado aos seu possuidor, quandoconcor-
Estao dc AlagOas, agradecen- ret corn outros em condiçOes de
a communicacao da installacão egualdade do requisntos, j .A appri-
A C,3j._.



, ui, rue importancia de .......
;169:850$546;
b) Os depositos em dinheihos co-
irs dc:
EunprestimOS economvccs......
158:162$833;

	

Depositos	 d'ersos.........
1871:240S487;

Boos de ausenus, 42:945$044;
Caixa BeriJ:cente da Forca Pa-

,fca, 296:214S102;
Previdenciru dos Survidores do

,:ado, serudo 118:724$9"10 da
aemprestimos, I .005:134$319;
Cauçoes, 750:695$336;
Fianças, 128:735$265;
No total d.0 10.553:127$98f3;
C ) Os reoLbimentos das niunici-
thdades no valor do .........

1.852:0835097;

8) 0 liquido dos supprimentos
:e ebrdos do uxercicia de 1925, no
Oar do 3.631:8385764.
Art 4,0 Q saldos demonstrados
) balanco, ciii pcder dos bancos a

a debuto d exactores € diversos
cS P C flsave:s serSo bransportados

?ara 0 exercuojo do 1925, Para 0 ef..
tO de serem aquelbes mcvinienta-

flas respectjvas contas corren-
3 e estes quando :liquidados, reco-
udos e escripturados, sob a epi_

bnilaninjzaçOes.
Art, 5,0 As rendas doste exorci_

P rove9 fl es de impostos de
ara ntos quo nSo tonharn side

ecadados farSo part-, da divide
ta do Estado, e, como tal. Se-

escripturados no exercjcio em
4C Se e iec' a cobrança.

6° F:ra approvado o balan-
activo e passivo que rovela

.' "flaça dos vabores componen-
Patrp0 do Estado e as

: abi lidades ao mesmo yin-
s: C0n5tantos des seguintes

Do act jvo

do Estado...........
222:188s]88.

Vo l	active 76.232:333$429;
:-,ores do Estado..........

30$786

	

iOrtjzac	
de divide externa,6325300;

	

help01.	
l$3:O3l;

Bancos no paiz e no extrangeiro,
50'.452:050$927;

Exactor-es, 13.466:929$251;
Diversos rosponsaveis.........

6.322:120$767.
Titulos da divida externa........

28.414:534$199.
No total do 465.283:576$363.

Do passivo

Divide externa fundacl9......
116.121:340$000.

Divida interna fundada.......
58.368:800$000;
ftvida fluctuante, 24.622:837$017;
Divida convertida, 2.376:000$000;

Bancos, 4.280:300$000,
Emprestimos rnunici:paes.......

1903:292$184;
Exei'cicio de 1925, 3.661:838$761;
No total de 210.234:108$535;
Corn a differença, a favor do Pa-

trinronio, 254.949:467$798
Art. 7." Fica o governo auctori-

zado a abrir, no crrento exerci-
cio, a credito de 300:000$000 pare
oaganiento de despesas do exercicios
encerrados, do verbas quo nao ha-
am deixado sobras c que nSo pos-
sam ser satisfeitas pelas de exerci-
cios findos do vigente orçaniento.

Art. 8.0 Revogam-se as disposi-
cOes em contrarjo.

Sala das com:missOes, 20 de agos-
to do 1925. - Gonies Pereira. -
Ferreira Pires. - A impriniir-se.

0 sr. Eurico Dutra, por parte da
commissão de Orcamento, envia a
Mesa 0 seguinto:

Parecer e redacçdo para 3.' di.ccus
são sobre o pro jecto n. 51

(9.' legislatura)
A comm j ssSo do Orcarnento e

Contas, a que foi :presente o proje-
oto n. 51, ja approvado ciii 2.' dis-.
cussao, 6 do parecer quo seja sub-
niettido a 3.', e approvado, corn a
seguinte redacçSo, confornie a y en-
cido:

0 Congresso Legisbativo do Esta-
Jo do Minas (ieraes decreta:

Art. 1.0 Fica a governo auctori-
zado a abrir o credito dc . ......
19:401S61 2, perri pagemento, at

1	 fttruirj Pu a ):ILH1O	 lull,
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tado em 2.' dscussâ0 - é de p .	Cauç5es, 511:701S21
recer que seja o msmo submettdo 	 Fianças, 57:762$99,5,
A 3.' e approvaido corn a mesnia 	 Emprestimo do Cofre de Orphidacção.	 213:012$841;

Sala das com.missO.es , 20 de agos_	 Fianças e cauçOes antigas,
to de 1925. - JoSo Henrique, re- 107:707$827;
lator.	 Antonio Augusto Junquci- I Soinma, 10.989:134$669ra. - Ribeiro da Luz. - LeSo de	

c) 0 liquido dos sUppriment oFaria.	
A imprimir-se, Para a exercjcjo d 1923 no valor deordem dos trabaihos, 	

2.505:492$203.Osr. Gomes Pereira, pela COW-	 d) As entreas 55 Camaras Mud.nhlssao d R- odaccao, apresonta o se_
gune:	 cipaes, durarite o ex1uoio, no va-

br de 6.775:300$720;
Parecer e redaccã0 until sobre 0	 •e) Os depostos em boncos, no

projecto n. 54	 total de 31.996:277$637;
(9. 1) Os saldos do exorcicio, emlegisbatura)	 p-

d'er dos exactores, rniinicipalidades
A cornrnissão de Redaccao, a quo e responsaveis , na importancia dIoi presente a projecto n. 54, sobro 5.622:928$799.

confas de 1924, - 6 do parecor quo Art. 2.° Ficarn approvados u
Se adopte corno redaccao final a credites suppbomentares extraori-rnesma corn que foi ap p ravado an narios e especiaes, curustontes3." turno.	

decretos do P.odor Executive,
Sala dos comniissSes, 20 de ages- nunioros 6.333, de 13 do setembro;

to de 1925. -t Gorns Pereira, -- 6.404, de 24 do novembro; 6.437.
Ferreira Pires.	 de 21 de dozembro de 1923; 6.4.

do 29 de aneiro- 6.503 do 8 dRdaccio a que so ref ore o pareer fevereiro; 6.573 e 6.477, de 14supra	 abril; 6.630, e 6.631, de 4 de 10-
0 Congresso Legislativo Jo Es- Iho; 6.650, dc 16, e 6.657, de I9d

tado do Mina Geraes decreta: 	 agosto; 6.683, 6.684, 6.685 e6.6*.
Art. 1.0 São approvadas as &s dc 19 do setembro; 6.702, do 10.

pesas d3 exorcicio do 1924, constan- 6.706, dc 14 ; 6.710, de 17; e 6.71-.
ts das contas verificadas na Secre- de 23 de outubro; 6.715. de 4,
taria das Finanças, dofinitivarioente 6.727 de 18 do novenibro: 6.73"
fixadas em 141 .597:285$626 corn- de 5, 6.745, de 16; 6.746, de I
prehendendo :	6.751, do 23€ 	 6.752, 6.753 e 6.7N.

a) as disperidjos em razão das th de 30 do dezembro de 1924; 6.7
bellas da lob n. 845 do 11 do setm- de 16 de janeiro; 6.801, de -,
bro do 1923, e dos creditos supple- 6.805, e 6.807, do 28 do fere-
mentares, extraordjnarios e cape.. 6.829, do 19 do marco; 6.897, 6.
ciaes abertos na importancia de 6.899 e 6.900, de 28 de rna-10 de
83.708:151$598;	 1925, abortos Para supprir au

b) A restituiçbo dos depositos da ciencia do creditos orcamentario
diviaa fluctuante, na impnrtanc;a despesas auctorizadas
do 10.989:134$59 a saber: 	 Art. 3.° A receita e reCUrSOS

Emprestinios economjcos.......mencionad0
ad	

xercicio do 1924,5.989:369$666;	 xcs em 141,597:285$626, .,AO
Dcpositns (Jiversos............	 coeohecido e confirmados, Camp'

2.615:136$452;	 hendendo:	
IBens do ausentes, 19:779$394;	 a) A renda ordinaria arreCa

Caixa Beneficente da Forca Pu- conforme Os paragraiphos da'' r ;
blica, 506:108$193; 	 845, de 11 de seternbro de 19_,

Previdoncia do's Serv j dores do importaneja de 109.360:385$3
Estado, pecubjos e emprestimos, .. . a extraordnarja, arreLajade, de
9:556070;	 cordo corn Os paragrriph S
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de addicionaes sobre seus vencmen 25:486$000 pari OS segun	 .tos:	 gamentos:AD bacharel Lujz 
Caetano da Sil- Do excesso de despesa verifcva Guimarães, juiz de direito da na verba 6. do art. 

1.0, § ldcomarca de Caeté, a partir de 15 n. 875, de 25 de setembro de 192
de agosto de 1924, 942$500;	 20:260$000Ao bacharel Hamilton T-heodoro
de Paula, juiz de direito da comarca 	 Do excesso de despesa veriFca,
de Ubá, a partir rde 10 de outubro na verba 8., do art. 1.0, § I.de 1924, 1:034$000	 mesma lei, 5:226$000.

AD bacha pel Francisco Cleto Art. 30 Fica o governo auctx.
loscano Barreto, procurador gera! zado a abrir o credito de 8:000
do Estado, a partir de 26 de no- para pagarnent 0 dos Secretarics a
vembro de 1924, 2:422$666	 Estado e Chefe de Policia, nos m.

AD bacharel Augusto Cesar Pe- zes de setembro a dezembro
dreira Franco, juiz d., direito da corrente anno.
comprc0 de Juiz dc FOra, a partir	 Art. 4.° Fica o governo do Es::.
de 14 de dezembro de 1924........lo auctorizado na fOrma da k1:036$750.	

832, dc 15 de setembro de 192aiAD bacharel Qentil Nefaton de modificar o piano da praca R:
Moura Rangel, juiz de direito da co_ Branco, na Capital, de accordo con
rnarca de Our Fino, a partir de 8 a pianta organizada pela Prefeital.
de setembro de 1924, 1:111$550.	 Paragrapho unico. Aléon da àreiAD bacharel Pedro Alvaro Rodrj. destinada a construcção dos anva-
gues de Alliquerque juiz de di- lens da Alfandega, entre 0 flrC
reito da comarca de São Goncalo municipal e o ri-bcirão Arrudas. r
do Sapucahy, a partir de 24 do cará reservado para 

0 governo 'novembro de 1923, 1:618$333.	 Estado urn quarteirao, que julgv
A Francisco da Costa GuimarSes necessarjo ao servico publico. P

porteiro do Tribunal da Relacao, a dendo a Prefeitura proceder a vend
partir de 17 de janeiro dc 1922, dos lotes dos demais quarteo°784$000	

constantes da referida planta.
A lzidoro Correia Lima, Ca(pjt5o 	 Art. 5. 1 Fica o governo doda Forca Publica, a partir de 2 de tado auctorizado a

	 nprt aabril de 1923, 1:678$4566.	
Prefeitura de Bello Horizonte,A Raymundo Tavares, inspector do, para isso, 

0 nceSsar!O crr -regional, 320$000.	
a quantia de mil e duzentOS coa

A Joaqujm Electo, director do de réis, para o servico de aba5grop0
 escolar de S João Evangelis- cimento d'agua

	 Capital
I :5	

a
ta,37$572.a partir de 14 de abril de 1922, de seis por cento ao anno. pagos-

mestralmente, e median	 amO
A Polydoro dos Reis Figueir2do zacão cm 12 annos, realizada

inspector regional, 320$000.	 bern semestralmente, em prestAD dr. Alvaro Astopho da Sil- eguaes, a partir de 1926.veira, chefe da Cornmissão (jeo_	 Art. 6.°	 g	 au-Fica 0overflo -
graphica e Geologica do Estado, zado a contractar corn peSSOa -
a partir de 30 de julho de 1923,
4:790$500.	 rnnea a feitura de ua obra de -,

paganda das riquezas do Esta-
A Antonio Americo da Costa .pro- de seu desenvolvjmento actua l -

fessor do grupo escolar de Prados,
a partir de 15 de agosto de 1924, 	 Art. 7•1 Revogarn-se as
1:362$311	 cSes em contrario.

A d. Maria d.as Dotes Carnejro	 Sala das cornmiss5es 19 de
Andrade, professora de Carmo da to de 1925. - Eurico Dutr
Matta, 442$770.	 joao Henrique. - Ribeiro da L

Art. 2.° Fica o governo auctorj- - Antonio Junqueira. - EIIL
Zado a abrir, desde ja, o crecto de mera. - A imprimir-se.
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gfafaO dL pro j :rf ac ,'1uri- signará, poréifl, algunia das nOV

ento5. jndiccccôt'S, intcrpella(ôL's cadeiras para a exerlco dos pro-
fessores que já estiverem ou forem

emocoeo.	 j postos em disponibilFdade, em con-

0 sr. Mario Mottos	
a -(este discurso sequencia da referida reform

i public-adO posteriormente). 	 Art. 2.° Fica convertio em in-
ternato o actual exterriato do Gy-

	

Pro jecto n. 66	 mnasio Mineiro, de Baracena, o anal

	

(9.' legislatura)	
passará a funccionar no predir do
extincto Collegi-o Militar daquella

Ii Congresso Legislativo do Es c-dad-e, podendo, para esse tim, set
* tie Minas Geraos decreta: expedidos regula'rnentOs "ad re-

Art, 1 .0 Os prolessores norrnalis-. referendum "do CotressO, e abertoS
2s que regerern escolas ruracs e os creditos necessa'ios.
ttrictaes, perceherão em 1926, § 1.0 0 governo do Estado pode- -
êm dos seus proprios vencimontaS, rá contractar, em Comm ssSo, C0fl14J

Ea gratificacão especial, quo a director, urn especialista em a'suoi1
tes addicionada, os equipare aOs ptos de ensino, e crear 10 estabele-

rencirnentos dos pro-fessores do es- ciirnento cursos praticos para tin-
oias urbanas.-guas vivas e outros, que julgar pre-
Art. 2.° Essa gratificacSo IlãO cisos, contractando professo'oS pa-
rá incorporada aOs vencirnentos ra esse firn.

da aposcntadoria, nern será paga	 § 2.1 Os cargos creados e c-s von-
OS periodos dc licenca ou faltas cimentos fixados, em virtude desta
mstlicadas. auctorizacão,ficam0sujeitOS a ap-

Art. 3,0 Para o cumprimento des- provacão do Congresso, na sua
lei 0 governo abrirá os creditos plimeira reunião.

ecessaros.	 Art. 3,0 Fica o governo auctori-
Art. 4,0 Revogarn-se as dispos- zado a entrar em accordo corn o

ces em contrario. governo da União, para o estabe-
Sala das sessSes, 19 de agosto de lecimento e manutenção de esoolas

925. - Mario Mattos. - ')dilon dc ensino prirnario, no territorio , do
Braga,	 Duquo Mesquita. -- C-el- Estado, nos termos dos arts. 24. 25,
° -Machado. 	 26 e 27 -do decreto federal n. 16.782

	

Pa jecto n. 67	 A, de 13 de janeiro do 1925, p0-

dendo, para esse fim, expedir es
- legislatura)	 decretos de regulanientacSo e abr:r

0 C ongresso Legislativo do Es- Os creditos que se fizerem necessa-
do de Minas Qeraes decrèta:	 ri-os.
Art. 1.0 Fica o governo tio Esta- Art. 4,0 0 governo do Estado p0-
auctd0 a reorganizar, a (]y- derá entrar em accordo, para Os

tiasjo Minero de Bello llori-zonte. fins da letra a do art. 25 do cita-do(It 
Ba rbacena, e a Escola do Phar- decreto federal, corn as Camaras

7a ca de Ouro Preto, adaptancl-o-Os Muni-cipaes e os particulares, que
a reforma do ensino publiada corn se obrigarSo a fornecer casas para

detreto federal -n. 16.782 A, de residencia -do professor e para es-
3de ianeira de 1925.	 cola, e o terreno necessario.
§ 1.0 Para esse tim, po':lerã c go-	 Art. 5.° 0 governo do Estado po-

fUndir, desdobrar ou crear derá subvencionar os professores
e expedir novas regnia- federaes, desde Clue no accordo corn

Para institutos de evsro a UniSo, possarn dIes ensaiar, na-s
adual, 'ad referendum" do Con- escolas ruraes, as industrias caRresso seiras, servindo algumas dc-has de
2.0 As cadeiras d-esdohcadas ou granjas modelos.

eadas serao providas por concur-	 Paragrapho unico. Para os fins
. fl a f Drrna es-tabelecida pelo ci- deste artigo, deverão ser fundados

clecreto federal; a govcrno 0c	 clubs escolares e estabeleci-dos ou-
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IA	 Sr.	 flto 
e cincoanta jura., não ti-tros meios de educaçSo das popuia 	 dos.	 1. icj do ',	 -.	 SR LEAO DE Ama emen- ver renda an.ul0 	

harrnOfliZar 0
	cöes ruraes, a juizo do govarno.	

dente. Tenho a g roecto cm	 rneu objc	
s paragraphoS e

Art 6 Para 
alumn us graturo	 Lid e posto em I	 Dara offeru	

ao ticl as 1 artigo corn OS Sens
	 judiciar a do

	

dos estahelecinientos d ensino	 Pjecto n. 56, esfahJ end0	 e quero ius -
	 atiar a corn a lei da I	

constituidos de
Ehd0 Gu equ iparado5 tern pref	 das relativas ao PC,OaI ua Se

	 palavra para naO srs
8	Es1ado H trrno o e municiP 

Os
	rencia us orphaos so podendo s r taria da JLnta CornrnLrcla!	

ao de	 C 0	
ma i s de urn munic Pattendjd	 outrcjs candjdafos	 tendo	 provId

	

outras
e

encja	 n ni..	 os.	
o do capilu	 de urn SO 

dlstricto. é o artigo 70
falta daquelles ,	mo sni doate. approvado.	 rr,	

bi 1	 A outra ernen acornmissao n	 imeira ao art.

	

e Orcamento	 tub 1	 e ass(.'
Art. 7. Fica approvado 0 regu.	 . im COn

	

TamentoexpedidOpelOd	 I discuss	 do projecic n	 art 3	 emvez de	
d)Supplirnanl se as palavias

	

bre o Conservatorjo de Musica des	 E' lido e post0 em l. discussaoo	 diga-s .'Sédes das -
	 nico SLIbstUaSe

	

la C a pital, € auctorizado o governo projecto n. 60, declarando qu 	 so refere é o se-	 Paragrapho U	do Estado a expedir o regu1am . 0 6 verbas cons1gndas em le' , arte	 ) art.1	q	

pebo seguinti.. Estado. por dois JUI-
definifivo do Instituto, crear car- riores, a Casa	 ae de Jtaá	 "	

Os districtOS de paz so	
f_ ern todo rs residente s na CO-

gos. que	 de Car j dd

	

sera0 provjdos por conc	 na destinam_se a Casa de Carid	 •	
•• d- em ordem nume- zes de meno

	

so, fixar-Ihes venci mcntos, tudo "a	
"

Manuel 000	c 	 calves', da mesnij	 classiiica 0tj
	 mu	 pital.

	

eno quem peca a paI	

"
	 7." (W)

referendum do Congresso abrin dade	
Pa:erP	

as camaras
o a moor Cu mnt	 D z o arto

ciario s a
vra, é a discussSo encerrada e ø

	

do, para esse tim, os credilos ne	 Na0 havdfl	 :i dsédo do termo, ten do-s.	
eo:7vista o tempo dc viagofli.	 eX \
	 ca 	 determn a d OS na

Art. 8.° E	 governo do Esfajo provaJ d 0 o projecto,	 Al coiorn	 Paragrapho unico. Ficarn niapt	 a, •
	 do Estado, art. 72, Pa-

auctoflzado a car nesta Capita! são de O	 t, sob as mesmas denomiflacOe 	
ConsL ho uniCo. p10 Tribunal Es

	

urn InStItUtO para cegos, exoa 	
rcamento

ndo	
a dist r ictos legairnente constitu 	 ragrap

regulamen0	 Creando cargos, qie	 I.' discussão d peo P.	 , e a creacSo e instaliacao or pecia., todo 
C Esta, polo Trou-

serao Providos or	 oro jet	 63concurso	 fi_	 .	
-	 ecerSo as seguintes r-	 D1 ãO'

	

xando vencisrJfcs "bd ro.eren_	 Lido e posto em l,° discusao	 cbed
ran	 nal ua	

d	 rlarca pot urn )L1'Z

	due, 
do Con gresso Estadual	 projecto n. 63,	 a.o a	

!)existencja pelo menos, de du- 	 c) €fl C3 
corn residencia

Art	 Fica o	

na séde
Paragrapho unico, Para a cr- 30000O00 o	

e1ev 
dy	 vras casas habitadas, das quae de direito.c5o do IflStuto	

a

	

POdra	
Cartei limite dos em res

	

abrir usraH pothrac 1	

eva e cinco no	
vo	 ia darne:rn caiaa termO potuhUn a!. 9°	

governo ucror; taos, ao mesrno devedor, e ) flOi 	
2 populacão minma de duas fl	 do jury C !1S 

nc e de quarta CCapitai do E tado

	

7ad0 a crar uma UflIver iod	 cm debate, Jlprovodo	 A corn	
as	 • 0

	 C nos t
dc terc 

i
eii CO	

tanihoni Por

	

entron bo cm	 _	 por decie
Inisao de Orcamento	

1) dcsignocoo	 ni3s an	
corn rcs

	

uperIOr exIstenteh	
dcnc a

	

creditos

cordo corn Os etabelecitno11 o de	 2 dicçsao do prjcclo	 4	 Peidente do Etauo do Oiapa	 urn
	

respectivae exo

tnsi,	 S	
o'	

ua instalboLno q e Sc €	 na s	
c	 d ti	 I o quat 0

	

necessarios	 d	 0	 nn

	

gillanienuinalniente C aji C do a -	
po	 dos u zcs de paz	 0, emque S ra submett	 dicus0 do projccfo n 40 soh	

Confcflndo	 as coniaras mu	 de pazbUIZCS	
Nas comalcas

aPprovaçao do Congresso	 oranzaa j udiciaria, corn as	
Cpaes a classiflcacao d o- uIsr'-	

ParaIaPho	 luiz de Fóra. have-
Sala das sessOes 19	 emefldas a eble jd offerecidas pela	

Oss em ordeni numerca, tendo	
da Capital e ' z de mefloreS." 	 -

de 1925	 Mario Mat	
_)t0	

as certo nao no"
-se,

	 ra mais urn IU	
clue a jurisd

Ion Braga	
o	 commissao de Legisi coo e Just	

as di tinci

	

Ce!so Mch 0	 -	 0 yr. Odijo11 Braga , pe l a comm	 vexar de	 r da sede dos mu C	 Pebo texto	
munic paes nas co-

	

alhI n1m1rpara ord m dos tra	

seg	 ernenda e otforecida	
toIerndssesmarcas

bos.

	

A	 0 Sr. Francisco Less

	

a,
Se faca em g!cbo.	 ivartigo 4.'. Eu-a (1€): 	 cias, nao,	

era1do: - V. exc.

	

2. PARTE DA ORDEM DO 
DI ci, obtendo a	 %art 4°:	 .	 0 sr. 

ndo correccOes na redo-
-	 pa!avra ,pede que a discussão 	 Em vez de "termos	 - esa ,aze

3. discus	 do projec	 o. 52 
faça por capitubos	 mOfl)ClPC5	 ccao.	

-	 Fara	 Diz hem

	

Dispensa a a 1eituio, o roquea _ 	 Ninguern1	
pedind3 a palaira O'	 o artgo 4° (le):	 0 sr. l.eao de	 - -	mento do sr. Rioc to Ja I uz	 bre o requ riim nto	 Pi side1	 Art 4	 tcrmo conipor se do V CXC	

nd que tenho a hon

	

posto en' 3. d i scussd0 o projecto submette a Votos o 
do sr. OdiI	 UM o ilmais dstrictos.	 A outra en	

attencão dos se-

	

o - 52, fixando a Forca Public
3	Braga, que é aPprovaj	 a

	

do	 o, cr1 mbas	 1° A divisão judiciaria em ter- ra de subme os é ao art. 8° 
(IN:

 para o futuro eve'c	 d	 as partes, fi	 0 	
SCoincjdjrá

1926,	 cando prejudicado
substj tutbv0 do Sr. Francisco Lessa	 1:diViSu-	 Ao art.

quanto possivel, c orn nhores deP U

 a se: "Urn adjuncto

	

Ningueni 9dindo a pabavra	 Entra 'pois em 2 discLi	
a	 administrativa em m	

e) Suppri	 -

	

o mesmo scm debat aporoo lo gloho corn os 03 emcjrd
	 de prornotot esta

	

- A co flOI,ssao do	 )aera con tituIr ter-Redoti	
U)	

J 0	 o que flO apurar	 0 at	 assim disposto
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"Art8. São funccionarjos auxi	 0 Sr. Presid er,-- PLdhares da administracão da justiça: srs. deputadcs 
LJLft iD diaooa,a) no Tribunal Especial, o Procura- em apartes.. 0 assumpto de qi*

dor Geral do Estado, 0 Secretario e occupamos é importante e a C
officiaes de justica do Tribunal di quer ouvir o orador.
Relacão, exercendo o Secretarjo s 	 0 sr. Ledo de Faria: — Ao rne,funccöes de escrivão; 	 mo artigo, peco seja accrescent

h) no Tribunal da Reiaçao, o o seguinte paragrapho (l):Pro.curador Geral do Estado, o Sc-	 "Paragrapho Haverã emcthcretario. dois escrivães dois of,, ,- tet-mo annexo urn adjuncto de caciaes de justiça, urn porteiro, urn motor."	 pr).
official de secretaria. tres amanueii.	 0 sr. Odilon Braga: — Jases, urn bibliothecar jo_archiista e proposto pela comrnissãourn continuo:	

0 Sr. Ledo de Far/a: — Agraic) em cada comarca, urn promo- deveras saber • que não divirjotor de justiça, que residirá na re- comrnjssao	 Devo confessar. po-sp ectiva séde;	
rem, que chegado hontem parad) em cada termo, dois escr j vãs trabalhos desta Casa, não med0 j udicial 0 notas, urn escriväo Dr- ainda permittido o prazer de Ir

vativo do crime, a assistencia judi- parecer quo foi distribuido
ciaria, dois avaliadores de bens, urn qua! tenho ouvido os melhores Ldepositario publico, urn official	 gios. 0 rneu estudo se limitou, ape.Registro Especial de Icnrnoveis urn nas, ao projecto.
Offi cial do Registro Coral, urn dis_ 	 Ao art. 36, peco seja accrescei-trihuidor .. confado,r e partidor e os tado, onde conviar, o segwnte pa'Is de astica que forem ne- ragrapho (Id):cessarios; 	 "Ao art. 36. Accres:ente-se -e) em cada districto, urn adjun- Iconvier:
cto de promotor, urn escrjvão e os	 Paragrapho. Não sera conced:oi
precisos officiaes de justiça." 	 a niscripcao ao candidato que fl

A suppressão do tadjunto de tenha favoraveis as inforriacOes e
prornotor em cada districto pare- servadas que serão peddas.
ce-'rne corresponde ao pensamento Presdente do Tribunal da Rt!,

aj	

-
Quo dcu logar a segunda ernenda. ao (Joverno e as auctondadesDems	 adjuncto do promofor em residenca de cada urn dos COflC

districto é orgao que não tern fun.. rentes, sobre idoneidade mora lcçäo.	 co'ndcoes	 rnoraes	 indisperl.o Sr. Do quo de Mesquifa:	 Para o exercicio das funccoes
les sernpre existirarn nos districtos c]aes.

0 Sr. Ledo d' Farja:	 No distri-	 0 rneu intuito é poupar tra
cto do Paz nao teriarn o qua fazr; tempo e despesas ao candidata Fserarn limo inutlidade	 so que a •exclusão prevstto fl0'0 sr. Pedro Dutra: 	 Pode ha- ragraphos 1.0 e 2. do art.ver inuti j idade mas é da lei.	 quaes apresento ernenda tanib0 Sr. Ribeiro da Luz:—Mas se deve dar antes da insCripca°esta, agora, reorgan

,
zan 0 a lei.	 Adernais vejo na emenda a0 sr. Odilon Braga: — 

Nos as- tagern da eliminação antes d °
sumptos em que as decisOes dos jui- quer publicidade,zes do Paz lnteressarn a ausentes	 0 Sr. Odilon Braga: - Este
e menores, o adjuncto tern a sua in sumpto foi alt-erado profunda°°trom!ssao legal. 	

pela cornrnissão,0 Sr. Ledo de Faria: 	 rt.A mini,	 0 5r Ledo de Fi -parece cargo inutil, nos distr jctos 39	
ara:

, tenh 0 a se auinte ernenda.0 Sr. Lauro de Almejda. - Es..	 "Ao art. 39too corn o orador - nos districtos 	 Substjtuase "pelos quatrO 
°•nao ha necessidade do adjunct0 (10 minndorto' tor "Polo commronjtnr
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Diz o art. 39 (Iê):	 proceder-se-á a segundo entre os

Art. 39. A prova oral terá co- dois rnais votados.
rneco no prirneiro dia util irnrnedia- 	 § 

4,0 As votacOes serão sempre

o a 
prova escripta e consistirá na por escrutinio secreto, do que se

arguicão 
dos cncorrcnteS. pelos fará expressa rnencão na acta."

quatro examinadores, sabre qua!- 	
Parece-me que a ernenda por si

uer dos pontos organizados,	 se justifica.

odendo cado arguicão exceder do 	 Offereco ao rncsrno a soguinte

trinta niinutos	 ernenda (Iê)

Paragrapho unico. Os concorren-	
"Supprirnarn-Se os .paragrahos

*es serão divididos em turmas, do 2.° e 
30

itaneira a não exceder de auatro 	 Outro artigo quo exige reparo é o
horas o trabaiho do cada dia. salvo 44. que diz (Id)

a comnissão examinadora deli- 	 "Art. 44. 0 Secretario do Tn-

berar proropar o prazo, e a argui- burial !avrarã diariarnente, em lvro
ção far-se-a pela ordern da inscri- proprio, as actas dos trabaihos da
pcao." comrnissão, e aouará eparada-

o fim do emenda é dar ao pro- monte a petição e os documentos do
sidente da comnlissão examinadora cada concorrenre, em cujo procesSo
a laculdado de tambem arguir o devorá ser lancada a decisão respe-
mndidato. !eduzido apenas ao di- ctiva, escripta e assignaa polo
redo de voto, o sou papal fica rnu- Prosidenta, cant a declaracão do lo-.
to diminuido	 gar na !ista.

Outra em coda. ao art. 42 (le):	 Paragrapho unico. As actas, de-
"Ao art 42. Accresconte-se "in pois dc discutidas e approvadas, se-

em dos escrutinios, sendo urn 
rão assignadas po toda a commis

Para approvacão dos concorrentes são examinadora, declarando-se, em
C Cutro para sua classificacão. '	 scu texto, 0 rnotivo da fa!ta da as-

o art. 42 dispie (Id):	
signatura do que doixar do subscre-
vel-a."

"Art. 42. Dais dias dopois de Não vejo razão Para fazor Con-
terminadas as provas, rounir-se-á star da acta a fa!ta da assignatura
I COmmissão, em sessão secreta, do examinador quo não queira sub-
presente sômente a Secretario da screve!-a.
Relacao, e procederá ao julgamen-	 0 sr. Enrico Dutra: - E si não
to dos concorrentes. quizor assignar?

§ 1° Antes do tudo, será decidi 	 0 Sr. Ribeiro do Luz: — Assigna
da a preliminar da exclusão do jul- vencido.
garnent0 do urn ou mais concorren-
tes, Por falta de idonoidade moral	

0 Sr. Ledo de Faria: - Entendo

u das condiçñes moraes indispen- quo o examinador dove assignar a
acta, sern restriccão, Para não an-

S.veis ao oxorcicio das funccöes ]U nu!lar o cscrutinio do ju!garnentoQiciaes. devondo, para a decisão
dssa preliminar, o Presidente do das provas.
Tribunal roquisitar informaçOos re- 	 "Ao art. 44, paragrapho unico.
servadas do Gc'erno e das aucto- Soapprirna-se o seguinte:
nidadesda residoncia dos concor-	 'declarando-so, ern seu texto, o
rente5	motivo da falta da assignatura do

§ 2.° Resolvida a prelinninar	
quo deixar do subscreve!-a".

tlUiOS Os moralrnente inidoneos, 	 Outra ernenda (Id):
Proccdor..seà a dis escrutinios, 	 Ao cap. 30 secção primeira,

prinieiro para a approva- accrescente-se, onde convier:
^ao 

dos
Par0 a concorrentes e o segundo	 Art...	 Não serã adbiitttido a

§	
Sua classificacbo. 	 concurSo o candidato que tiver Si-

00 escrutinio para cada d0 reprovad0 duas vezes.
nenhurn concorrente	 Parece-me quo o candidato qua,

-	 i absoluta de votos reprovado lama vez, não se prepa_
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e	 - Confi'S-roll dentro em urn anno para urn 	 •	 pp	 . LJo	 iheo na inte
gund 0 concurso, ou 1150 tern in- seguinte (lê):	 ' . nJa nao	 Vi penas OS%tellig encia. 00 nao tern amor ao ftc- 	 "Ao art. 53. Suhstitua.. - 	 esse accordau	

ornaes. Viebalho, requisjtos indispensavejs a Presidente do Snado e Prx
provac es de-	 L'-	 os feitos pe10	

ohre ella se
urn bo.ni iuiz. Duas re	 Geral do Estado" pelo . 	 -	 ienda Para q'vem excluir, de vez, o candidate. "Urn do	 _1

	 da Caaar	 ie a Carna1t. 	
d de

	

o sr. Eurjco Dutra• - Os bees rninal e outro da Camara Civil,. . 	 art. 54, tOnic) a l iberdao

	

generaes s5 as que avancam sern- tos pelas camaras reunidas." 	 'er a emendcI S L'gUte ON : .pre, ainda que bornbardeados	 Diz o art 53 (lé):	 1.bstua-se 0 1)aragrapho U
o Sr. Ledo de Faria: - Ao Para-	 "A remocS.o por mani 	

Estando 0U)Z
	festa e .	 io seguintegrapho unico do artigo 47, offere- veniente adrninistraçao da

	 pgrapho UfliLD.ç	
-	 OU

o a seguinte emenda (lé):	 terd logar para comarca de egu	 logar incerto OCi na	 abid°
n

	"Ao art. 47, paragrapho Unico: trancia, verificada essa 	 do paiz, sera	 or di-

	

Supprirna_se: ,On o ScU nurnero fi_ cia e necessjdade em Tribunal 	 jjcado no Orgaofficial dosocar iiniitado a tres". 	
posto do Presjdente da Relacão. 	 do Estad	 e no "Diario

	

Diz o art. 47. corn o sell para- Presidente do Senado e do Pri.	 fial", da Un)a), parac e vintonhecer,grapho UniC0 (lé):	
curador Geral d0 Estado, em v; 	 o praz 0 de con

	

"Art. 47. 
As cornarcas de prirnej de de representacSo de quaIqur	 : da prese tcao0	 ocumen-

ra entrancia serão 'providas pelo soa. 	 qua a instruarn.pretendente Classificado oscoThido	 Paragrapho unico. A represea.	 D'z o art. 54:	
e

	

livremente Pell Presjdnte do Es- cão sera apresentada ac Presid 	 ',, 54, Achando-se a repr -tado, dentro Os 
que canstjtuirem a do Tribl da Relacao, corn a fir 	 mem teros do ser recebi-

Paragrapho uni
lista.	

Tribunal reconhecida. e inst-	 o Psidente do Tribunal or
	co. Si a lista nSo da corn docurnentos ou just;licac	 ia a audiencia do juiz a quotiver sido formada por falta de con- que facam acredjtar a extster. -correntes o neiurn destes acce	 dos factos attribuidos aO ju;z. S3-	

a refer, sendo-lh remettidas
Ou seu num	 corrj e sob registro, a resfar o provirnento	 ro fi- impossjbiljdade ccmprcvada da C-	 aa copia e	 dos documentos

	

car lirnitado a tres, o Presidente do tenção de algurna dessas prOV 	 didos, ou directamente ouporEstado poderd nornear o preten	 0 Sr. Odilon Braga: -- Isso	 *edi0 do auCtoridade judicia

	

dente que prover ter 0 nov j cjad0 e Ccnstituicão, fl5o podernos emefl	 a cal, quo attestará a entrega 0R , lnd!spensavejs condices d ida- 	 0 sr. (ado Beraldo: - ls	 .neidade moral."	 data, em immediata respOsta

	

questao fOra do combate. 	 Paaph0 unico. A audienc)aJulgo qu o andará muito acerta- 	 0 Sr. Gomes Pereira: - E P'	 disesada, si o juz se eflcOfl-darnente a Camara acceitaido a gosa.	
E'	 <u foraernenda. E' sabido que hoje a act	 0 5r. Odilon Braga: 	 logar nao sabdo-

	

vidade dos h ornens em boa pane eflienda so d cabivel 110	

Aenienda visa :irnpliar a defesa.
cear-Se por corn-

dos forrnados em direito estS sen- a p resentado pelo sr. Joao B.r
do muito solicitada para o coat-	 0 Sr. Ledo de Faria: - 0 Su -.	 ' 

an ti.li ral Ce;rnercio,

	

Para a lavoura, Para a in mo Tribunal Federal j se ma	 oado
a defes a urn rnagistrdo de-(VUstri	 Peranti'	 Tribunal do

	

a, ' qua Offerecern in questjo tou sobre a inconstituc1onalid A -	 •OS. N50 dovernos nos inur-navelmente proventos rnuifo rnajs tribunal de remoçoes, do me 	
fltra as no-as tradicOas hbe-avantalados quo a rnagistratura.	 do projecto em recente juloado -

Tempo vird em quo aos concursos	 Urn Sr. deputado: - Ja	 - ,	 art . 5 ffeieco as seguintscornparecerá u rn nurner0 escasso d manifestado de differentes rn-	 fldasprefendentes	
0 Sr. Lec 3 de Faria: -	

art
ltos quo tern	

-	 semeiite corn Os vencirnei
o Sr. Gd/ba Braga: - Principal da	

rag

	

d0 e que emenda que Veflh° 	 °	 0ierendo
Fed,"

dIlDiz miii- ral quo estabelece	 comp	 '° vin.e
a	 uiz denunciad Co Sr Ledo de Far

actualrnente.	 offerecer se emquadra de
dispositivo da ConstitUtc 	 F	ao 	 --	

:	 j 
i'ts Para pro-/a: -

to bern o nobre deputedo 	 do tribunal para julgam	 Para a	 defesa."o Sr. Pedro Dutra: - Coin o	 'O art
PrOvas

juizes fnferjores.	 '	
là-

vencirnenfos actuaes, é POssivel qua	 0 Sr. Odilojf Braga:	
e.0 q	

eflte-se depots das pa

	

la- appaeca ninguern.	 alis, é niuito discutivel. -
	 .	 eceb010 da repreSeno Sr. Ledo de Farja.' - De ac-	 0 Sr. Duque de Tesqh1'0 ,	-- -. o SOguinte

d	 "cordo corn o dispositivo do art. 47, orador: - ' o ponte 	
on exgottado 0

	

:i V	 ;	 CitacS0 for edital. 	 -haVerdcandjdatos quo nitOca In I-, 	 t'lflmo accordS do S 	- 55	 1r,10 o

"Art. 55. 0 juiz dará a sua re'3-
posta por escriptO, no prazo im-
prorogavel de quinze dias, contado
da data do recebimento da repre-
sentacão, e, em segu ida, depois do
urn prazo razoavel para o recebi-
minto daquella resposta, o Presi-
dente do Tribunal rnandará abir
vista dos autos, corn praO tdentico,
ao advogado geral do EstadO."

Ao art. 56 vae a seguinte emeti-
vIa (1ê)

"Ao art. 56. SubstitUa -Se pelo

seguinte:
Após o parecer do representante

do Ministei'io Publico, oil após fin-
do o prazi) do artigo anterior, se-
rSo os autos conclusos ao desem-
hargador a quern for distribUido o
feito, quo sorVirá de relator, e re-
latadoS, passa.rá ao outro desem-
bargador para reviSão, e este ao
Presidente d0 Tribunal, que desi-
gnará dia pare julgamento."

E' a seguinte a redaccão do art.
56:	 a

"Art. 56. Após o :parecer do ad-
vogado geral Oil depois do findo o
ultimo prazo do artigo anterior,
serSo os autos conclusos Co procu-
nador Geral do Estado, que servi-
rá do relator e os passaná de-
pois do relatado, ao Presi-
dente do Senado, se'guindo-se a re-
visSo ipor este e polo Presidente do
Tribunal da RclacSo, qoe afina' dc-
signará dia para julgarnentO.

Paragrapho unico. Para o rela-
tonio e reviSSO, torSo os membros
do Tribunal o prazo de quinze
di as."

A emonda visa harmonizar este
corn 0 artigO anterior.

Ao art. 57, § 2.°, vae a ernenda
seguinte (lê):

"Ao ant. 57, § 2°:
Substituani-Se a s palavras "0 pre_

sidette do Senado, si for vencido o
procurador geral", polo seguinte 0
outro desembargador, si vencido, o
designadO pare relatar."

Diz o art. 57 (be):
"Art. 57. No die designado, re-

unir-se-á 0 Tribunal, em sessSo se-
crete, medianto prCvia convocacSo

1)	 P	 (i'i cl) TflhU_



deste, e decdfrá, depois de relata_ do a urn desvão na v i da fl1 as peidos e discutidos os autos, sobre a i iexperJencia, d0 quo peI0 pendlYrocedencia ou imrprocencia c'	 para o cri me,	 precireP res entaçao.	 sa a bondad0 Pae corn a cionTencia de Sc.§ 1.0 A votaco poderá ser adia- bio.da por quarenta e oito horas, si o	 Ao art. 87, alinea 2) offereç0
exigir alguni dos membros do Tn- seguinte emenda (le):bunal.	

"Ao art. 87, alinea 2:§ 2. 1 0 accordam sera escnipto	 Substituam_se as p avras "sep,elo relator e assignad 0 pelos ou- centos mil réis, po	 c s conotros dois membros do Tribunal, po_ qu	 mu réatrocenfo5dend0 qualquer delies fazer decla	
Diz o art. 87 (lé)

_	
:acão de voto, e se rvindo de relator 	

J
ad-hoc, o Presidente do Senado,	 "Art. 87. Sóment

rados os cidadãos quo 1 

dum
eurjr 

er J 
SS

for vencido o procurador geral.	
seguintes requisitos:

emenda (li).
A 0 art. 61, offereco a segulnte	

1) as qualidades preciss paraitor;"Ao art. 61:	 ele
Subs tituam_se as palayras "na for- :Oj 2) renda annual de seicentos mu

s, p rovenjeg t de bens immoveis,ma prescripta no art. 48, pela Se- e
guinte que Se tiverem	 mprego ifldustrja ou profissão.reveladomais bianjo5 ila ap	 Paragraph0 unjco. Excep1uarn-e:
e mais iliuminados "

plicaçao da lei, 	
a) os incapazes por enfermidade

d0 corpo e os que forem flotoriFDiz o art. 61 (íê):	
monte Considerados faltos do bo"Os .iuizes d menores serão no- senso e integrdade;

meados pelo Presidente do Estado, 	
b) os quo estjverem pronunoa•dentre os juizes de 3.' 

entrancia, dos ou tiverem soffrido condemirna fórma p
rescript pelo art. 48, ção, passada em ji.flgado, por he gozarao de todos os direitos e re- m

j cjdjo voluntarlo, furto, fOUb'
galias quo copetem aos juizes de estellioato, fallencja fravdulefl.direito de 4.' entrancja inclusive falsidade e moeda falsa alnda q

,o da promoção por a
ntiguudad, ou fenham cumprjdo a pena 

00 obtdomereci mento, ao cargo de desem- perdão;
bargador."	

c) os que tiverom assignado ter'
te "

Ficard esse artig0 Corn a segui-
O	

mo de bem viver ou do segurflcrodacca0 (1é:	
emquanto durarem as SeUSs juizes de menores seräo flO- tsn'eados, dentre Os juizos de tercej-	

.
ra entrancia, quo so mostrarem	 d) o creados tie servir"

Na0 é razoavei que se cOfltiflmais brandos na applicaçao da lei, exigindo a reuda annual de 6JSe mais illuminados e gosarao, etC." 
para que possa o individuo ser iura0s juizes de menores são um,,,
do. Si ha vinte annos essa impOf

novidade entre nos. Dahi, nSo pa- cia definia, como rendiniento, umademos deixar do aproveitar as Ii- posição 
i ndependente hoje, ellaccOes de Outros Povos que OS jA

Possuem. Lembremo.nos de quoa quasi nada significa. Nâo V1e

o lembrar que urn camaruida de ro-Mexico, ao iluistituir o seu tribunal
ça, na regiao de onde yenho, perCede menores, es tabeleceu como re-	

de 6$000, 00 equisit0 essencial para investidura be o salari 0 diarjo
do juiz, a brandura d 0 magist.a0 jam 180$000 em trinta dias uteis.revelada nos julgamen5 Juizes	 10ã0 BeraiLk,: -- E trabsevoros, dessp5 quo são juizes	 Iharn ate no domingo.toda parte, ate q	 parJquand0 dormem, 

11 50 podem ter a art. 114 tm
trand0 comom, ate	 0 sr. Led() dc For	 -

son cargo o julgarnento de Inenores, (íê):
Para julgar o menor que e arrasta_ "Ao 

art. 11 1:

493

do presidente da Camara Munici-
pal do iiSO ter em Sua companhia
vivendo debaixo do mesmo tecto,
pessoa que soifra de molestia con-
tagioSa."

0 art. 139 é concebido nos ter-
rims seguintes (le):

"Art. 139. Os requerimentos pa-
ra admissão a concurso serão irmsti-
tuidos corn 0S seguintes documen-
tos:

1) auto de exame de sufficiencia;
2) certificado ide approvacãu,

passado pOr qualquer estabeleci-
mentO, official ou reconhecido, de
ensino secundariO, em exames de
calligraphia, de lingua nacional e
de anithmetiCa, servindo, para esse
urn, o quo fOr expedidO pelts repar-
ticão respectiva quando os exames
forem alli prestados para o pret'E-
chimento do qualquer vaga;

3) prova de maioridade;

4) folha corrida, tirada no logar
da residencia do joncorrente, den-
tro dos trinta dias anteriores a da-
ta do requerimento, podendo esse
documento sen substituido por cci-
tidão de exerciCio do funccOes u-
blicas, por nomeacão effectiva, on
aUestado e carteira de identidade;

5) attestado medico de sero re-
quereinte vaccinado ou revaccina-
do, não softer molestia contagiosa
e ter a aptidão physica necessaria
arts exerCar 0 officio;
6) attestado de moralidade for-

necida pelos juizes da comarca C
presidente da Camara Municipal,
da residencia do requerente. poden-
do esse attestado sen substituulq
per j ustificacão, processada c . in,
ctrcao do prornotor de justiga;

7) procuracão corn poderes es-
peciaes, Si 0 requerimento for feito
per procurador, e quaesquer docu-
mentos que os concorrenteS queiram
juntar."

A vantagem da ernenda é visivel.
Na0 andará mal 0 legislador pre-
munindo as partes contra a conta
minacão tie uma molestia contagio-
sa, da qual póde ser vehicul o fun-
ccionario que pot sentimentos a 1

-fectivos tern de, prestar aSsistencia
a tim pa rento dente tic urn mat

ACCreSc0flte 	 depois das paa-
vras "e qUe tivereni , as pa1avra: I

mais de.
Diz o art. 114: (lo!):
Art. 114. 0 procuradOr geral

será nomeado pelo Presidente do
EtadO dentre oS doutores ou ba-
hareis em direito pelas Faculdades

officiaes ou reconhecidas e que ti-
verem oito anfl°5 de pratica foren-
e, no eXerCiCio da advocacia, da
cagistratUra ou do Ministerio Pu-
blica, e serVirá por Oito anoS.

Não é pensamento do auctor do
projectO limitar o prazo de oito
annos. Dahi, a emenda não visa Se-

ni0 dar major clareza ao texto.
o sr. Eurico Dutra: - Quer di-

zer que Si tiver oito annos não V6-
de ser nomeado.

o Sr. Ledo de Faria: - Pela le-
tra do artigo, o prazo e de oito an-
nos, ilem mais, nem menos.

o sr . Eurico Dutra: - Si tendo
cito annos pOde ser nomeado, ten-
do mais de oito é natural que tam-
bern o possa.

o Sr. Duque de Mesquita: —Mas
é born que as leis fiquem bern cia-
raS.	 , .

o sr. Led de Faria: - Ao art.
115 vae a seguinte emenda (lê):

"A0 art. 115:
Accrescente-se depois de "quo ti-

verem", as palavras: mais de."
Enienda-se tambem o art. 117 do

neguinte modo: (le):
"A0 art. 117, paragrapho unico:
Accrescente-se depois de "e que

tiverem", as palavras: ma'is de."
Ao art. 125, emenda-se (lê):
Substitua-se a alinea 3) pelo se-

guinte: Escrivães iou outros funccio_
narios judiciaes, correndo 0 pleito
nos jitiZOs Onde servirem, e fld0
prOcurando elles em causa pro_
pria."

A emenda tern em mira adoptar
li teralmente a redacçã0 do disposi-
by0 do Codigo Civil que regula 0
assumpto.

Para o art. 139 tenho a emenda
Seguinte(1).

"Ao art. 139. Accrescente-e oni-
(le convier:

Aftestados do medico de hygienE
-	 l'lcal, da auctoridide Indiciria C
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perigoso.	 E' doloroso, mas não di cun:nlissao	 Chegando hontemse pOde deixar de sobrepO a ia- para Os trabaihos desta Casa,zão ao coracao.	
agora é que me vem die 5. mãnAc) art. 188, que diz (lê): 	 Estou cert0 de quo é uma peca d

"Art. 188. Os membros do TO- - -rande valor. Outra C O usa flã0burial do Remocoes a que se refeie pOde esperar d0 espiritj sc i ntilian.o artig0 53, serSo subtituido.s	 to do sell relator.
a) Pelo Presidente do Tribunal 	 0 Sr. Odilon Braga: - E,t,enja£0da Relacao e o Presiderite do So- gultileza de v. exc.

nado, pelos respectivos vice-presi- 	 0 sr. Ledo de Faria:	 Tenhodentes;	 muita satisfaccSo em saber qué ab) o procurador geral, por quern minha corresponde a uma dasemen.
o President0 do Estad0 designar." dos offerecidas pela comrnissão.

Vac a seguinte emer:rda (Id): 	 0 art. 198, alinea b) diz (1ê)"Ao art. 188:	 "05 funcc j rynari5 j.e offIcjjs do
a) o Presidente, pelo vice-Presi- justiça ser5 0 substituidos:den te d0 Tribunal da Reiaçao, e os b) os escrivãe 5 privativos do redemais membros pelos d esembar_ 9istr0 geral e do registro especial,

gadores designado polo Presiden_ etc.
te."	

Offereco a emenda seguinte:Ao art. 192, concebido nos se-	 "Ao art. 198, alinea b:guintes termos (16:	
Substituarn_se as palavras "re

"Art. 192. Os juizes do Paz sub- gistro geral e do registro especial",
.stitujr .. se-ão reciprocamente, 	 de polo seguinte: Registr0 de lmrflO.
fórma que, na oedem da votação, o veis e do Registro de Titulos e DO-segund0 serS substituto do primei- CUT1lCflIOs.
to, o terceii'o do segurdo e o pri- 	 0 men fim é harmonizar o dfsmeiro do terceiro.	 pOsitiv0 do project0 corn o texto do§ 1.0 N0 irnpedirnento ou faita Codig0 Civil.
dos quatro juizes de paz, tomarSo 	 Ao art. 275, vae a emenda se-P

o
sse os immediatos em votos ate gu11te:

o numero do quatro. 	
"Ao art. 275, alinea 15) in-f ine.§ 2.° Exgottando-se a lista dos accrescentese: except0 ,

juizes de Paz e immediatos, SerSo mento."
elles substitujd.os pelos dos distri- 0 juiz de dirojto ficarS SCSi)ctos mais proximos do termo, na preparador, cabendo o julgarneflt°ordem da sua cl assificacSo, C, na d0 feit0 ao juiz de menores corn re-falta ou i mpediment0 destes, pelos sidfricia na Capital.
dos districtos mais proximos do 0 r. Eurjco Dutra: -- E 0 JU0term 0 vizinho.	

d0 menores fica tendo jtirisdiCca-'§ 30 0 juiz d2 Paz quo houvr em todo o Estado?
servido CornO substiluto, 1150 ficará	 () Si'. Ledo de Faria: - Sim, d
inhibido de exercer o cargo, corno	 eaccordo corn uma rnenda que t
proprietario, no anno que Ihe corn- ye a honra de offerecer.petit.	 0 Sr. Euric0 Dutra:	 Então

Apresento a seguinte emelcta urn pequenino desembargador.(Id):	 0 sr. Odilon Braga (ao orador)"Ao art. 192:	 Quer dizer quo v. exc. 1150..Substituam	 as palayras "e o ccrda corn a commissSo nesta par
primoiro do terceiro" por: "e o te.
quarto d0 terceiro."	 0 sr. Ledo de Faria.'	 Cc!"0 sr. Euric0 Dutra: --Ii ha S Ummo pesan, riCo concordo c0
emenda da commissão a respeito. a comnljssao

0 8r Odilon Braga: - Foi urn	 AO art. 288, alinea ti 4, 0ffét
erro, ou pm- outra, urn descuido. co a ernenda segriinte (ld):

0 Sr Ldo d0 Faria: - NCo ti-	 Supprimir a palavra "legaeSye aind 0 o pazet' de br o parcei'	 Dz o rut. 288 (IC):

'At. 288. Compete ao advoga-	 e) as escriptur5s de adpcão e

geTal	
dos actOs quit a dissoIve1m.

4) interPOl' Os recUrsOS legaes, 	
Ao meSfllO artigo, ahnea 2, aprO-

til 
cauSas em que o Estado ou a sento a seguinte enienda (Id):

Fazenda Estadual for auctor, reu	
"Alinea: rernetter mensalmeflte ao

interessadO." juiz do direito da comarca, aO col-
Para justificar a emenda é bas- lector das rendas estaduaeS, no nit-

tinte lembrar que não so admittein aicipiO, um., reiacSo dos 
0bitOS re-

ICUtSOS 
que nao previstos em lei. gistradoS, corn refereflCia especial

ecurso legal é redundanxia.	
ao allcr dos hens ou havenes quo

o sr. Enrico Dutra: - 
A's ye- cada defuncto tenha deixado.,,

zes admittimos recursos ate da chi- 	
Visam as eme.ndas pôr o proje

Clo de accordo corn o decreto do

o Sr. Ledo de Faria: - Ao mes- g0''10 federal que organiZa 'j-3
:artorios e especifica as attribut-

ZO artigo oflereco ainda a se- çOes dos escrivães do Paz, e aOaU
guinte enuenda (IC): telar os interesSos do fiscO. Quan-

'A0 mesmo artigo, accrescente-
Se mdc coriviel':	

do nC.o queirarn
inventariO	 d'€ tro no

os interessadOs

Assignar escripturas pelas quaes rcquere o Estado adquira ou aliene immo- prazo legal, estão armadOS, 0 juts
pm-a

es.	
determifla-O exofflciO, o pro-

motor de justica Ou o collector, pa-
Officiar em to-dos Os actos em quo ra requerel-O.

que o Estado seja interessado." 	 Pars o art. 295, envio a seguin-
São mais attribuicOes dadas ao , emenda (Id):

advogado geral do Estado, Para 	 " A0 art. 295:
PGuparao trabaiho do constantes	 Supprima-se a palavra "esp-
designacoes por parte do goverco. ciaf".

Ao art. 294, offereco a seguintc	 Ao mesmo artigo, paragrapho
emenda (IC):	 uriic°: Supprirnir a palavra 

11 espe-

"A0 art. 294:	 cial."
Depols Ca patavra "obitos", 115	 0 meu ponto de vista t harmon-

aliena 2, o seguinte: 	 zal-o corn o Codigo Civil.
a emancipação por outorga d0	Ao art. 296 apresento a seguiui-

Pie ou da mAe, ou por sentenca do te 0menda (IC):
Ion, a uterdiccão dos loucos OU	 "A0 art. 296:

surdos mUdOS e dos prodigos	 Supprirnam-Se:
a sentença declaratoria &U-	 As alineas a, b e c, do n. 2";

enua	 A erneumda dA ao official de Re-
DePois da alinea 8) 0 seguinte: gistro do Titulos e DocurnentOS
Averbar:	 (official do Registro Geral) urns

as senten ç as que decidirem a atffibuicAo quo lhe nao compete
Shilludade ou auauullacSo do caSa- polo decreto federal ar. 4.818.
fliento, o desquite e o restabeleci- 	 Ao mesmo artigo vae uma enaefl-

tIto da sociedade conjugal; 	 da suppreSSiva das alinezls b, c, d

b) as sentenças quo julgarem 11	 e f do n. 3 (Id):
gitimos us filhos illegitirnos con-	 "Supprimam-se:

	

na constancia do matrirno-	 As alineas b, c, d e I ' do ri. 3."

	

a a das quo provarem liSa- 	 Assirn, será o projecto posto em

leguti1fla	 harmonia corn o decreto federal
C) OS casamentoS de cuja reali- que fixa as attribuicOeS dos 0fft

aaça0 resultar iegitimacão dos ha- ciaes do Registro Civil.

	

OU coricebidos a ti teflormefl-	 Tenho ainda urna emenda conce-
bids nos seguintes termos (ld):

L

Os actos judiclaes ou extra ju-"Accresce,nte_Se onde convier:
es d0 reconhecirnentO de fi- 	 As comarcas do Alfenas, Macha-

 illeitimos;	 do, Varginha e Carmo do Rio Cia-
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jo seria dearraz oJa uma re-
pea ao jtcradL), conlo compensa-

munus publico que exerce.
yx as regailivs, contidias na emeul-

sio perigOsas.
Vejatnos.
o jurad, durante a sessão do

- a emenda não diz si e o
rado surteado - nã.o pcdiata set

p50...

o sr. Laura do Almeida: .- 0
iito da eme.nc!ia, alias, é scirnentr
r tegalias ao jurado quO estiver
cicr.ando

o sr. Ledo de Faria: - Repito.
i' Presidonte: io, junadio, pcir occa-

cia sessão do jury, não pode
r preso, mesnio que oormrnetta 0
iriie mais liedcndo.
o sr. Odilon Braga: - Presurno

reo cidadão jurado não commetta
cuss hod-111a.
o sr. Ledo de Faria: - Vainos
urar a hypothese die comrnette:

E cnime ho rripilante. Mesmo as-
1, 0 jtsrado crimfnicso nao sera
edado do meic cm q vie sic

atha...
o sr. Odilon Braga: - 0 jura-

deqae for qualificadio como a omn-
sssao deseja, corn severo escrupu-

flac pcderá commetter es&es cr1-
S.

o Sr. Lauro do Almeid'z: - Isso
1 XC. não pode gairantir., 

Sr. Ledo de Faria... quandio
a90cuiedade nAo ipcderã mais tee

1fianca flos sons sentimeiltos ce
.ta. N& emtanto, cointintsairá o
r11050 fausendo pa.rte dos conse-

Sentenca. Que ahono darL
iIOS Seus julgarneritos?

o Sr. Adolpho Vianna: - 0 que
iniportante inio. case é a

4uestici die oompetenciia. Resta sa-
bt 8i Fegislar siobre essa
ktfzi1 a quo me patiece die dneito

1uantjvo
Osr. Laura de AIrneda: - Nan
, UVcLa. T ratase die materia do

t& s ubsta,nt!%,o, e sicxbre ella Id!-
a competenci a paca legislair.

Sr. Ledo de Faria: - 0 qu(
s1me impress;cinioo é o lado

Sr. Adoipho Vianna: 	 Qui
que V. exc., ampliando a su
A. C.-3

argurnentacão, iiespondesse ao melt
apairte.

o Sr. Ledo de Faria: - Encarel
a medida apenas debaixo do ponto
die vista do feito moral, do sen of-
feito social. Não quiz ix ate ao es-
tudo do so a conslttuC io nali dade.

o Sr. Adoipho Vianna: - As
prerogativas die qtse gusam os die-
putadias e snodores C materia con
stitucicnial.

o Sr. Laura de Almeida: - A
dos cleitores tambem.

o Sr. Ledo do Faria: - Repito:
so quz ver a questão polo lado mo-
rail, quanto ac effeito social. 0 in-
dividiuo quo ccmmette urn crime é
indi gno die continuar call aboruando
pera eftect:victade da justica.

o Sr. Odilan Braga: —0 crirni-
niosro mao juigus; dove set julgadloc

o Sr. JoOa Beraldo: - Pode ate
dcix ar para oammetter crime no cc-
casião do jury.

o sr. Ledo de Faria: - PeFa
enienda, so terã bcgr a prisão no
caso die flagrante do delicto.

o sr. Adoipho Vianna: - Peta
emenda o cidadão quo esteja pro-
nunciado no art. 294 do Cod. Pe-
nal, pcmde vir ao jury.

o Sr. Ledo de Faria: - Depois
die pronuociado, não. Será preso e
detido em s:aa especial.

Paeece quo a emenola tern tairn-
bern o seu pecoadilho do inconsiti-
tucionalidadie. fvlas não paide exa-
minal-o, deante dia anigustia die
tempo quo time.

A men ver, a unica regalia que é
die se conceder, é a prisão em saa
livre. Fóra disso nada mais ha a gui
fazer.

Ponifo tenmto as minias cerislide-
rachos, sir Presiclente, penliorado
agradeco a v. exc. e ass sirs. do-
putadios a attenção corn que I ui ou-
vido.

(Muto bern; muito bern!)

o Sr. Odilan Braga: -
cleracöes muito judiciiosas as que
acaharn die ser feita's pot v. exc.'
(Muito bern; apoiados).

o sr. Ledo do Faria: - Muito
agradecido.

Vêm a Mesa, são lidos, apoiadia
e postas cm &cusso1 conjunct-

• ro, Tres Pontas
Ser de

, ora de primei
cia."	

ra	 do registro do imni	 Srpassarao a	 segunda entran- do do	 o dofficio 	 OScflV•	 estjy.	 0 ao
onnexo, qand este vag

qWnlAs coarcas de Alfenas, Macha- e ser provido priaitf(va.mesfe a odo, Tres Pontas, Carmo do Rio exigir a affkieicrjra do 
serviço a c.Clar0 e Varginha, fazem ins a ele- go do riespectivio, funiccjojvação de entrancia pela importan..

cia do seu movimento 	 § - 0 tie gistro de titido5 e X1J.Tenho ainda	
forense	 mentos, que poderci ser provj pr.

	

a ho&ira de s Ubmet_	 fltrvaeflte ma fórrna o
ter á Consideracao da Casa uma Pho anterior, ficari a cargo
sub-emenda a emenda n. 21, da ficial do registro d imntoveis ncommjss50 de Legislacao e Justtcc c'oniarcas em qtie este officio I(10:

proido p vativamente e, nos -"A' emenda n. 21:	 mios, a cargo do cscrivão do jud-No paragrapho Supprimam- cial e notas, a cujo officio não es-
as palavras: "de letras e notas tiver anoexo 

0 registro de ilTlTnO-prornissorias, e outro fpara o das YCIS."duplicatas"	
Pede-se a subemenda a suppDiz a emenda . (le)	 são dos pala(vras "letras e nofas"Emend0 n. 21:	 promissorias, e oufro para a dasNo airl. 8.°. Depoisi § 1 . 0 jo- duplicatas."cJta:me:	
Pareceie hastante um sci carto-§ Nas comarcas die quarta rio para protesto die tdCs OS ttUenctrianicj ia nilém deste, m;ais dois Ics cornmerciaes. Corn a adO1äOescrivãcs do judiicjial e notas C rnais das duplicatas fai muto augmenurn dos pnooeos e cxecuço cri do o Sorviço die protesto, mas n)es-nlinaes.	

mo assim, o mowiniento não d,tá
§ -. Nas comarcas die teircejra e occupacac a dois rventuados.

quaeta entnaincia, quando for cxi- São estas, sr. Presd onto, as C0Th

gido pelo trabalho do fôro, o que 5deraç&es quo juiiguei dever bierSerá peonadjo pelas cs rtatistjcas ju .. Para justijicar as emendas que t
diciania,s ean caso die vaga dos of- ye para subrnerte.r a c¼jnsicktacaeficiajes de lesoriwies do judicial e deita Casa.niotas, fou die req uerim0 dos	 Antes, 'porém, die cc fl l ULt,serventua pj os poderão see ees me concedido apreciar uma
oair.gos dIvidiidios die sorbe que os do offerec.ida pela commisSao
tabelljSes se converFerã,o em nota- Legs1acao e Justica, quo fl)siios publicos cons as attnibujcoes pressionou deveras. Quero referc -
quo Ihes são commettidas pela le- me a emendia n. 54, que dii: (IF)
gislacao eim vthgor. 	 "Emenda n. 54:§ - Mats comarcas, on	 s	 rnide hour	 Accrescente-e, na esrna secaJ.
mais die diois escrjvSes do judicial e o qi,de ccsnvier:notas, qxderá o Pnes j diente do Es-	 "Art... Ao juradio, depoiS de.:'
tado dleisgnar urn delle's paira exer- 1'uidio sam mais irecurso M
cer as funcçoes die Official de pro- geral, será confericto urn cetftd1
testo die ietnas e in,otals prcmissorias, qire em tocto o• tempo	 a
e outro para o das dirplicatas. 	 qitelidadie.

§ - Nos termos, em quie nàj 	 Art.. . Ao icidiaidão
hoover provimenlo pinivatiivo, as razão die suas funcçEes, ;do
fwiicç6es die of ficial do Registro do d&I'as as segtrintes iiegaliaSlmi	 ,mjooejs serão errercjdas poe urn	 :1. - A die mao poder 5cr P
dos escrivães do judicial e notas, no periodio dos •neuni&S do J'diesignado no acto die sua nomaa_ salvo em flagrante delicto, der
00, si, pot d'esi:gnacão anterior, já	 - A die se The não Pflat) estivoresn senclo exeroidas polo cretair prisão pneventiva;
eSCiiVão companheiro. 	 s

3.. - A die, q'uandio P§ - Nas comarcas de to rcei ra e	 cc n o m0i	 'u1
q v



, co fáa do paiz, seth citado,
edtal pubFicadto no ,orgão o1fi-

J dos pocteres do Estado e no
Dizrjo Off icial" cIa Uno, pai-a

carhecer, dlentr'o do praso die cento
vinte dias, d:a repriesentacSo e do-

cuaieiitcs que a instivam.
Sala dos sessOes, 20 die agosto
1925. - Ledo tie Fairi'a.

Emenda a. 104-bis

Ao art. 55 ocr rescente-se:
aragrapho uniro. Riequerendo,

iri ccincedida ao juiz denuniciado
nia diliaçao de vinte idies para pro-.
izir provas piacra La s'uia defesa.
Sala dos seissoes, 20 die agosito
1925. - Leão die Fairia.

Emenda a. 105

o art. 55:
Accresccnte-se clepoits dos pala-

cras "ncccbijni,en,to cIa riepresenta-
cao", o seguinte: iou cxgottadio o
Prazo do citacão por edital.
Sal'a das sessOes, 20 do algosto
1925. - Leäo die Faria.

Emenda n. 106
AO art. 56. Substitua-se pelo sic-

t1Lflte:

Após o parecer do repres'entan-
O Ministeri,o Publico, Cu após
0 0 prazo do artigo anterior,

rao o autos conclusos aio des 'em-
^1192dor a quem for distribuido o

tO que serviré de relator, e, re-
ta4os, passará tao cutro desem-
rga para revisSo, cc este a'o

rreSidente do Tribunal, que dii-
Pra dia para julgaimento.
64a dos sessöes, 20 do atgceto
1925 -. Leäo dc Faria.

Emenda n. 107

Ao ant. 57, § 2.':
&Jbstit11 am-se as palaveas "o
esl dente do S'enadio, si for venici-
0 Pr ouradoi- Geral", polo e-

Ulnte: cc cutno desembargador, si
o designadio para relator.

Sala dos sessöes, 20 die aigosto
125	 LeSo tie Faria.

Ernenda a. 108
Ao art. 61:
Uibs.ti to am-se as pal avras "na

Prescripta no artigo 48" pc-.

Jo segnitrate: quo se itivccrèm e'eia-.
do imais .bnaindos n.a applicacão d.a
lei. cc ma's i,11,uminadlcs.

a.la dos sessOes, 20 tIe aigosto
die 1925. - Ledo die	 ria.

Emenda a. 109

Ao art. 87, .alin,ea 2:
Subs'tlituam-se as palavras "sieciS-

ciewtc.s mid this", pair: doss contos e
quatroocnbcs mid réis.

SaPa dais sessoes, 20 die aigorsto
die 1925. - Leäo die Fa'ria.

Emenda a. 110

Art. 114:
Aociiescentcm-,se diepois dais pala-

vras "cc qee tiverem", as palaivrias:
mais de.

Sa.ta dais sesses, 20 die agoisto
de 1925. - Ledo , die Faria.

Emenda n. 111

Ao art. 115:
Acoresce nte ni-se depo is de "que

twenem", as pai1avr: mais de.
Ga l a dais sess6es, 20 die aigosto

die 1925. - Leão die Fan a.

Emenda a. 112
Ao art. 117, paragrapho unico:
Aocriesceivtem-se depois die "cc que

tiverem", as polavras: rnais de.
Saita dais seissOes, 20 die agoisto

die 1925. - Leão die Faria.

Emenda a. 113

Ao art. 125:
Substittta-se a alinea 3) pelo sic-

guinte: EscrivOes cii outros fun-
ccionarios judiciaes, correndo o
p/elf0 nos juizes onde servre,n, e
nao procurando elles em causa pro-
pr'a.

ala dais sessOes, 20 die aigorsto
die 1925. - LeSo die Faria.

Emenda a. 114

Ao art. 139. Accrcscenitcc-se o-
dcc co:wi'eir:

Attestaidos do medico die hygiene
local, dia auctoridiade judiciaria 'e
.dio pnesidentte da Cmaira Munici-
pal tie mao tier em suca co1mparihia,
virvend diebaixo do mesmo tectii,
pessoa que solfra de ilestia don
tagilosa.	 -

oo
ne* corn o precb, as sguin	 Sa la dias sess6es, 20 de agft

N. 93
tie 1925. 	 - Ledo be Fa

I
'Ao rt. 3, em vez tie "séde do 	

Emenda a. 99
termo", diga-se "s	 Ao art. 42. Acescentee, iQféde do	 unici-
pio	 J em dDjs escrutinios, Lserldo um pan".

a4)pPov7açao dos comxrrrn e .'Sala as sessöes, 20 de agosto tro pacoa stta c1assificacao
de 1925. - Leão de Faria. 	

Suppmam	 os Paragralft
Emenda n. 94	 2.' e 30

A& art. 4. °:	 Saa das sessöes, 20 de ago
Em vez die "er,mos", diga-se: tie 1925. - Ledo die Faria.

"mnicp:ios".	

Emenda n 100Sala das se'ssöes, 20 de 'agosito
tie 1925. - Ledo die Fairja. 	 'Ac art. 44, pana.gr)110 tiflic

Stpperi ma-se o segu n tEmenda fl. 5	
"decLarandc.s em seu texto, 0Ao art. 7.':	 motivo da falta dia asgnahiaaid) Supprimm-se as pa:Favras: que dieixar die sub,scnevea"."éde das".	
Sa1a dias s'essOes, 20 de ago

Paragrapho iunico. Substitua.-se die 1925. - LeSo die Faria.
peIio seguinte:

IT) em todo o Estatico, par dois 	 .	 Emenda n. JO1
jaizes dc Ineniores, •residentes no	 Ao capitu.bo terceiro, secção p*Capital.	

meira: Acczescen te-se ondeSala das sssóes, 20 de agostlo vi,er:de 1925. - Leão de Fari.	
Art... No serã idmitido 1 IEmenda a. 96	 Concurso 0 canjcij cjjato que tier Ab I

tAo art. 8.':	 reqrovacdc duas vezes.
) Soppnima-se: "um adjunctlo die	 Sala dias sessOes, 20 tie ago* Ipromotor", e accrescen.s,e:	 tie 1925. - LeSo die Fa,ria.§ - Haverá em cad-itermo an-

mexo urn adjuncto dte piriomotor.	 Emenda a. 102
6a1a dias sess6es, 20 die aigosto 	 Ao art. 47, pairagrapho Ufldie 1925.	 L€So tie Fairia.	 Supprjm_: "o,u 

•o seu nuineroEmenda a. 97	 car, limjtado a tres.
Ao art. 36. Acorescente . se ondie	 S.aLa das sessOccs, 20 dc 40*

conviie r:	 de 1925.	 Leão die Faria.- Nãcj seth cancedidia a nscri-	
Emendil a. 103pçS'o lao, candkjato que não tenha

favoravejs as inforniacoes reserva- 	 Ao art. 53. Substjtua-se
das que setho pedidas, pelo Presi- presidienite do Seinado cc ProCur3
dente do Tribunal da Relacão, ao Geral do Estado" peio segW0
goiern.o cc as auctorida.des da resi- urn dlesentharga,dcr da Cafl°dienc'ia idle cada em dos ccincoi-ren.. Crimtha1 cc outro da Carnara C'
ties, so brie idoin'ci do die moral ie coin- elei tos pelas Ca ma ras ReU0i
diç&es moraes i'nthspensavccis pam 	 Sa' cFas sessOes, 20 die ag°o exercicito dais funccoes judiciacs. die 1925. - Leão die 

FnaScala dais 8ccs5es, 20 die ago
die 1925. - Leão die Fa'ria.	 Emenda n. 104

Emenda n. 98	 tAo art. 54:
Aio art. 39. 1 :	 Substi,tcuai..se o paragrapho 5fl	 I

ISubstituta-se "pelo's quatro exa- peib seguinte:	 Irnimadiores" por: "peda commis5o 	 Paragrapho tini.o. Estatl
j ilie	 ii, I	 :v	 t	 it fl 5O



iaa Jas sess&es, 20 de aigo?st
de 1925.	 Ledo die F.ari'a.

Emenda a. 115

Aø art. 188:
As aihineas a e b. Sustjtuam-

peilo seguin fe:
ia) 0 Presidente, pelo vice-JPresj

diene do Tniiluna1 dia Relaçk,
Os deomais omembros pel,os desem
hargadores designadbs peijo Pnesi•
den te.

$a1a das sesses, 20 die agost
die 1925. - Led die Faria.

Emenda n. 116
o art. 192:

uibstifuani-se las paavras "e
•prmeiro dio, terceiro" por: e a quar.
to do terceiro.

Saa cl.as:sessöes, 20 die agoiste
die 1925. - Ledo die Faria.

Emenda n. 117

Ac art. 198, ahnea b:
iubstjfuaii.se as paavras "re-

gistro geral e do regstro especiml",
Pel lasegu!n:te: Registro de J,nmo-
Veis e do Registro de Titulos e Do-
curnenfos.

Sala das sessOes, 20 die agoisto
die 1925. - Leão die Far.ja.

Emenda n. 118

Ao art. 275, la,Elnjea 15), in fine,
acCre5te: excepto a julgamento.

SaFa dias sesses, 20 die aigoisto
die 1925. -. Ledo die Faoia.

Emenda n. 119

AO art. 288, alinea 6:
Suppriniir a paavira "ilegaes".

Emenda a. 119-bis
Aio niesmo artigo, aicoresnfese

cinde conver:
Assignair esorituras peias quaes

o Es
	it

	 adqura cu at:iene immo-.
Ves.

Officiar em todos as actos em
o Estado seja jnteressdi).

Sala dais sess3es, 20 die agosto
d	 i'

902

Emendan. 120

AO art. 294:
Acci'esaente-se depois das pa.

vras "escrivães die paz" 0 seguin
que accurnulardo tambem as fun.
cçöes de official do Regisiro Civil.

a elnancipaçao por outorga d
pae ou da mae, ou par sentença do
juiz, a inlerdicção dos loucos si
dos surdos inudos e dos prod.'gos,
e a sentença declaratoria do ausen-
cia.

averb ar:
a) as sentenças quc decidim a

iutli,dade cu anin:ulJ'aicbo do ca-
mervfo, c diesquite e o iiestabeIi.
men to dia scoiedade cc cj u gal;

b) as sentenças q ue j ulgareni i
Ic gi times as fiI:hosi!!egti inos, con-
cebidics ina aonstmncja do rnati'iiflO

e des que pnowarern a filaçio
Legit1ma;

c) as casarnentcs die cuja reai-
aaçSo inesuiltar logtrnaçao dOS ha-
vidc.s ou concehidos a,ntericrn1en

d) as actos judiciaes ou eXt13
judiciaes de i- eccinjhe.cinijento &
lhos •ilegitfirnos;

e) as escripturas cte iadopcaO e
dos actcs que ia dissolveretu

afln'ea) rernetter monsalmente a
juz die diir:eFo dia comarca, SO
hector dies rendas e.staduaes do 11W'

nicipio, :u:naa reiacao dos O1Dt1t05
gistrado, corn refe,riencia eSP'-
nio valor dos bens cu have rles quc
c'adia defucito tenha de,ixe.0.

Emenda a. 121
Ac art. 295:

Supprirna-se ia paiavra "esPe°
Sala dias sess&es, 20 die

LIe 1925. - Le5o die Faria.
Ao mesmo artigo, paragf

imoo: Supprimir a padaifla e'P
aial"

Sale dais sessoes, 20 de
Ile 1925. - LeSo de Fo::

Ernenilt	 22

o art. 296:
Suppniniam-se 
as adoneas a, b,	 C LI)

as fali,ncais b, c, d, e e f do

Sale cIe	 scsses, 20 LiO

Ernc'iila n. 123

AD pi101eC tO 01. 40:
ccrsceinte-se endle convier:

As coimarcas die A1fe:na:s, Macha-
, Varginh a e Ca ratio do R ia CIa-
, Tres Pentas, era die pdniehra,

a ser die segundia entran-
c.
Saa des sess6es, 20 die agosto

fr 1925. — Leão die Faria. —Jose
Qiristiaaio. - 1ibeiro die Luz. -
Arstides Cc3rnhra. - Lauro die
1dmeda — Francisco Lessa. -
Etoce Dutra. - Agenor Canedo.

Emenda a. 124

Sub-erne ndia

1' emiencta a. 21:
No pamegrapho. S upprimaSll-S'e

apalavras: "de letras e notas pro-
iussorias, e outro para o das du-
4icatas"
Sala dOs sessies, 20 dc aigosto

& 1925. — Lean dc Fania.
Stxspende-se a sessSa par 10 ml-

sendo reaherta F:n23 esse
azo.
Continua a 2.' discussao do pro,

Cto Ti. 40, corn as 124 emendas.

0 SR. ADOLPHO VIANNA: -
. Presidente, tambern cu y0nho,

:Sivnloment l) submetter a cons 1
-racao da Carnara dos DeputadOs.

enda a lei de orgauizacãO
. athciaroa quo ora transita em 2.°

esta Casa. Diz a emenda:
Feam estabelecidOs os vend-

Wi1t0S annuao 5 dc 12, 14, 16 e
respectivamente, aos jUzC

	thri 	 d: 5 comarca de 1. 1 , 2.'
4.' entrncia." Apoiados; mui-

Pin!)
0 or. baa Beroldo: —V. exc. va
toclnar uma inedida que é rece

Coin sympathia geral pela Ca
(Apoiado5)

c U S)' Adoipho Vianna: _Agrade
,as rpanifestaches de apolo d

listinetos collegas, que ben
11a empresa que venh

do defender a peqUefli
ua quo offereço.
Or, Frf, C isc O Lessa: —E pe

	

a	 :
ca,

o 5r. Gomen Pereira: —Perret-
tamente; a emenda consigna medi-
da de inleira justica.

o sr. Adoipho Vianna:-0s aper-
tes de v% v. excs. me auctorizam a
prever o juigarnento die miniia
emenda.

Sr. Pr0sidente, no primordios da
humanidade, quando a funccão re-
pressiva interessava apenas ao in-
lividuc ou Sua familia, a auctori-
lade julgadora oscillava, indecisa,
entre as rnãos do ret e do patriar-
cha, cuj as sentencas cram no Ago-
ra proferidas pelos anciao5 que, ao
pronuncial-as, Se elevavam soemrae-
mente aldrn da is turbas, apolados
ties scept ,ros dos arautoS.

Coube Co Imperlo Romano. sr.
Peesiderate, fixar o nader ,iulgador
as pessoag do prefeito pretoriano

e dos prefeitOs das cidades, que de-
cidiam em 1.' instancia, e cujas sen-
tenças poderiam, ontretanto. 4er re-
formadas polo principe. em grail do
r0curso: "Qoiod prir.'ipes piacint
lcr'em habef vigorcm"..

Els sr. Presdeiite. o verdadeiro
laharo sob o quill se co:iduzia a
justica nos velhos tempos ronian°s.

Ap65 a invasão dos harbaros e já
nos iltimos tmpOs do Ieudahisin°,
s reconhecau, porbm, quo ao prin-

cipe so deveria reservar tao sO a
funccho lie nOmf'fir ,ju)ZPS, so em-
vez de juigar chic proorlo. Foi en-
f5o 010 os ,juriconsultOS romanOs
concoberam e suggeririlm mats
reoular 1 dmfliRtracaO de i ustca:
p sua ideas florescerom. fructifi-
caFfihli 0 se gefleralizaram. am pla-
acute amparadas CiO5 vulgarisa-
doles do diroito. cherando alguils
pzes do Veiho Mundo a estahele-
cer em s'aS inFtltuiCOeS o principiC
hoiiTsr da inlependencia. do Podor
luticiarto pela vitaNciedade do
cargo.

Citarei, par exemplo o disposL
t..vo ox;1re'so dii Constituiçbo mo-
nerchica franceza.

Sr. Presidente. traniplantadas
na'a 0 nosso paiz as instituicOes
b4ro-iusitanas tivemOS flós 0 arca-

b r iwn. lie 110755 oroaflzaCa O lU(ii
ciaria, calcado sobre Os moldes do
Livro 1. das Ordenac6eS Fllioninas.
cUe attrlbulam funccOes judlcandi
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cuhIS ate agra contad.s nos

sadminIstr a tivos C contenclo-

0 or. Francisco Losses: —V. exc.
jevia accresCefltar 1550 na sun emer.

0 sr. AdolphO Vionna: - Taes
:aributon, ahorrantos do principio
'enilatarlo. e fundamental do re gi-
-'en democratico. desvirtu'am, in-
esdcnavelrne11te. a ma rostatica in-

yot1fura do Poder Judicianio, su-
rpcsto ins Iltiglos, quo antagoni-
s interenses crearam, para Ihes
iipbr. sobemanarnente, a nrcesccariO
rmo.
0 sr. Pedro Dutra: —V. exc. per-

r : tte urn ararte ?
0 Sr. Adolpho Vianna: - Poi

An.
0 sr. Pedro Dutra: —Os ,ju'i'zs

i direito do qualauer comarca do
1 entrancia , na Matta, devem Ia-
zer. actunimente. uns dais coritos
'r moz. Corn a emelsda (le v. exc.-

'flee iran receber muito menoS, de
rte quo a emencla, em vez do am-

'arar peoteger a magtntratura
A. talvez. prejudica'l-a.
0 Sr. Adoipho V/anna: —o que

'Ill minha emenda prOpounD C
7lnc 1 palniute o fim social.	 An

o Iìão ci parto cumpre rernu-
" lrar Os magistrados.
0 .r. GOt77 1' Percira :—E qualqi:er

10 flarca do Norte de Minas em Si-
flOra0 inversa.

0 sr. Odilori Braga:—A suppren-
'an dan curtas importa em augmen.
0 do vencirnentos.
0 sr. Pi'dna Dutra: - Mas ncio

rPSsa pro1rcao irrisOria.
O sr. Duque do Mesquite: - 0

relator. on parecer, prevé a hypo-
ae shrnrnareni-so as custas

'fl1 do srern dinitrithuidas entre
' .1l2ip5 cia merna entrancia.

Sr. Adoipho Vienna: - Sr.
resident(, reputo mesnlO	 Ia-
ias 	 atci irrevereautes a intangihi-

do j udiciario quaeSqUer me-
lidag toflientes a fazer o juiZ reco-
her da N partes confendoras o proco
dR 5entenca quo co'nveniI'ncia,S pu-
lea5 dictararn ci estahilidade da

Social, sob o imperio da let.
n. Odilon Brag'? : —Ma's, ufto

0 preco da isenteup,

o sr. Adoipho Viaiina. —Dentrii

taos medidas, avulta e a todas so-
breexcello, atlingindo a proporcoeS
de uma bradanto injustica, anossa
lei estadual n. 772, que, alern do
elevar de 20 00 as custas judiciae5,
estabeleceli, nos inventari'oS, percen-
tagens aos oscrivacs e aos proprios
niagistmados, asociando-os as par-
tilhas, ins espolios le flOSSO& COOS-
taduano.

o sr. Agenor Alves: —A elevacãc)
foi proposta para evitar an diligen.
cias.

O sr. Adoipho Vianno: —Ento a
pan'te paga, pars, o juiz nao fazer
diligencias.

o sr. Laura do Alme'ida: - .-Em S.
Paulo, opinarn o is entendidos quo a
5 uppmoSscio das tustas judiciarlas,
velu em prejuizo la ,iustica. pois as
custas erain urn estimulo ao tzaba-
Iho do jutz.

0 sr. Francisco Lesser :—Nho
apoiado. OS juizes não (zem iss
em S. Pauilo.

o sr. Mario Matts: --Urn born
juiz nbo precisa desse estiniulo.

o sr. Adoipho V/anna: —E para
evidenciar quào arbitrario d o CO-
terio d0 taos omolumentres, sr. Pro .

-sidente, hsstaia cansiderar iue a
malsinada le i fat_os pesar in altera-
velmenta tanto no unvantarlO ic va-
lor do 50 contos ccdio notitro 10
vezes mator...
o cr. Games Pereira: - Muilo

bern
() .cr. Adotpho Vienna:—... ", in

so preoccunar tao pouco a provi-
honda legislativa cam o variavol
numero de herdeiros que concorrem
As partilhas.

() sr. Pedro T)utra: —Vamo re
formar o Regimento do Cutas mui-
to breve.

o sr. Francisco Lossa: —Pare
augmental-as, tornando mai:S cara
a justica.

o sr. Adoi pho V/anna: - Man
accentu'ado ainda so. revota a illo-
crismo dessa singularissirna lei, sr.
Prosidonte, Si flOg recordarmos quo
o juiz prolator dc uma sentenca
longa e asscis fundamonfada, no
Civel, recebe omit insignificancia
que varia entrc' 5$000 e vinle e
pouco mil ris.
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WS corregedores Ouvidores geraes 121 	 1I'il?unq,'s, por
V de comarca, proved.res, chance- I'ivel instrurnento das 1 	 , •rets, Juiz0S do 16ra, juize5 ordina- dinario o Executivo não 	 mais quriGs do orphãos C de vinfena. ye- depcsitarjo cia Cousa puIljca .readores. aimotaccis e alcaids. Foi, trihunaes porém, são arbitrosSr. Presidente, a partir da tercei- cousas proprjas, da cousas dos 

in•an docada do seculo passado
ineihor, fol. a partir de

	

	
. di:roi dIviduos. 0 ramo judicial do Podr

 1828. qUV c ontèm em si a inedida do bern oso iniciaram mais salutar0s relcir- do mat dos cidadãos: e ha lib.mas cm o notcso appareiharnento, ju- dade, si ha justica 
un Republicliciarlo, Supprim,jdos do SCu moca- São (listr ibuidas por ee raino diismo as trl hunaes da Casa de Sup- podor. Pouco impoi'fa, A s vezes.plicaçao, Mesas de Des0mbargo do Orgauiizaç0 po'ltica, comtanto qePaco, Consciencla e Orden, 'sendo, a cJvil •seja perfeita, quo as lets

Para logo, inta11ado a Supremo cumprarn reTribunal

	

	 ligiosaniente, e Se te-do Justiça, corno tribunal nham por inexoraveic como o Dc.'do rev.isfa, e, pouco depoi 5 , creados ti t) o."os logares do juizes de direito, j u!- Effectivamenie, y. Pre ci denfe, azes municiipa.es C de Paz. respectiva_ mais solida garantia cia l iberdade,monte. nas comarcas, lermos e ds- hem como dos d ireito5 civis e poli.tricto.	
flco5 do cida'dcio, 'reside pracisamen.Restaram_n	 ainda, comfudö sr. to. na soberania cia jusfica.Pres i dent0 , laivo5 de dem ocracja Urn novo .sente..e feliz, movi-barbara, c'm a permanenca do mentase, cresce e progride, qusn-juize tempor'aid,os de eieicSo pu- do 0 anima a certeza previa Ic umanular, qne Subjstiram aincla, raos rectilinea d itstribujcSo	 do justiça.terormentp em nos'sas instituiçes Alas, impresc jndie1 ci tambeni Sr.Proclamada a. Republica. no Po- Pr'sidenfo , quo elle a vein. salta eder Judieiario 5e inaugurou ines creia, realm .ente. na existencia del-tidura maid alta e mats dirnifica- la (M/f hem !)dora, aica,ndoo a rni 5 s5o sohorana	 Sr. Presidente, a Republica pro-P acima doe, dots outros poderes, meitcu-nos justica prompta e h:irpara l'hes reconhocer as lnconstjf i,_ ta. ao alcance, de todo, .como COIl'cional'f'dades e irregul.arjdap 5 dos Sequencia neceasaria no princ'P°actos. Do facto. Sr. Presidento, non cia ogualdade, dogma primordial dmold0s do flassas i'nsfituicóes J i be- democra.cia. Ma, icata e cars CTaos, se re .conrileceu ci aucjoridad'e q uo ella tern sido desde quando

Sunremo do Poder Judiciarfo o di- inaugu.rou o re gimen novo, a 13roilo excius'ivo de inter .por sun he- n ovombro do 1889.flefica i nfluencia e critorlo deciivo Si aos ricos, aos potentadon apSafim d0 manter o eauilibrjo, a har- vora a lea ti'dcio dos feilos quo sC
monia. a rogulari.d0 e a propria etr.nizam 'nos canaries, prOCrat"i'nter_ind,pendenj entre os tres pa- nadas ao respectivas decide PCderes . assegurando , ao mesmo tern- serodios rocursos permittidos C1p. o ll ^r]70 exerciclo dos direitos do °ssa processualisfica.	 non pohrecid'dcio.	

avulta a irnponsibiljdap da rentR e ferindo_s p ao livre 'exerci,ci'o oracao do direifo violaclo, dean
1

dessos diroitcs, d'ireifo diz Bolivar das assombrosas 'cifras a quo
'em sun Mnsagom. vol. 7,n, 

nag, tam 'as custa's nas ponder cias315, dos Do ciini pntoc Para 'a histo- Ci2ieS em nossa terra.rio del Libertadar, o seguinte:	 Sr. Presidente. partidaro 5IflC"Emfim, sojj q ual for a estrucf, ro de meihor •e main dime est1Pra quo as directores do s°ciedado dio a rn a gls tratura. mineira. cuiS 0intentam dar an Poder Publico, to- d'epcndoncja par ser real. InC
nham semore em vista as ovon aue 'deria prOscindir dos materluleS
a verdadejra constituiccio lihl curs) aDs minnionario5 cia ic..esth no	 codigos cTv!	 e cr l minflo	 me iiiclin;i,'
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$iiade de junistas que fdrma a
nI55SO de Constitulção, Legis-

çãO e Juistica desta Casa.
o sr. Odilon Braga: —E' bonda-

to de V. exc. pela parte quo me
rca.
o sr. Ado!p/io Vianna: — Quo
ntinue ella illuminando-no5 corn
crystallina clarividencia do seu

bello espirito 0nrLquecido pelos
rralldes ensinamentos da sciencia
to Direito, e quo ihe não falto a
collaboraçAo de nossos collegais,
razendo a uste plcnario as suas
obervaçöes diuturnas sabre as fa-
Mg e imperfeicdes em 0 flOSSO ap-
parelhamento j udiciario; quo nO
nio deslernhremos. Sr. Presidentc.
dos 6 m'ilhdes de rineiros, na sua
grande maioria pobres e sedentos
de uma justiça republicanarnente
repartida; que, emfim, -no-C, empe_
themes todo, cheios do fC e do
ina}s acrisolado amor nessa obra
grande e m epitonla de nossa roor-
ganlzaçao jiidiciania. par quo Seja
ella a mais perfeita synthese
da dynamica do direito e, ao mes-

tempo, consubstancio, nas suns
i .flhas geraes, averdadetro lemma
d "cOflst,ins et perpetus voluntas
uurn CUiquo tribuere." (Muito bern !

.Wutt 0 bern .')
Vein ii Mesa, C lida, apoiada e
sla em discussSo coflj un ctamente

cOM 0 projecto a seguinte:

Ernenda n, 125

Actrescenteso onde convier:
Ficam estahelecidos OS vencimen-

Ce 12:000$000........
4:O00$0yC 16 000s000 ......

:000$0. respectivarnente. aos
Uizes do dfreito da comarcas do

2. 3	 entracia.
d Sala das SessCes, 20 do agosto
- 1 925. —Adolpho Vianna.
0 OP. P'c,i i fJefltc verificando riAo

umero legal adia a discus-
40 Projecfo, dando para ama-

a a seguirite:

ORDEM DO DIA

Prima 01ra parte
At	 hora dia tarde:
Leltpra e approvaco dci ada.

Expediente.
Ate duas horas da tarde:
Apresentação de pareceres das

comrnissCes.
Apresentação do projectos, reque-

rirnentos, indi'cacöeis, dnterpeilacOes
o ocOeS.

I) IISCUSSãO do requerimentos, in-
dicacdes, intorpella0es e rnocOes.

Approvacao do 'redaccbes finaes.

Segunda pane

Ate 4 horas da tarde:
3.' discussão do projecto n.

51, abrindo creditos para pagamen-
to Ce gratificaçöes addtcionaes a
diversos serverituarics do Estado.

1.' discu 5s5o do proocto a.
57. roorganizando a Secretaria da
Policia e reparliçöes subordjnadas.

1.' di'SCusSãO do projecto a.
58, dispondo 'sabre, a competencia
das auctoridades para conhecer par
"habeas-corpus" dna prisOes decr0-
tadas pelos Secretars do Estado e
polo Chofe de P011cm.

1.' discu 5s5o	 do pro,jecto n.
59. sabre reforma constitucional.

1.' discu,sbo do projecto n.
61, isobre conclusão do edifLclo do
Hospital do S. V i cente de Paulo. na
Canital.

1.' discu 5s5o do pro edo a.
62, dispo'ndo sabre oieicCes muni-
paes,

1.' discu 5s5o do proecto a.
64, dispondo sobre, exerciclo 10
mandato 'don membros do Con-
gireSSO.

1.' discussão do projocto n.
65. modificando as instruccdes pars
execuçSo da Id n. 880, Cc 27 de ja-
neiro de 1925.

1.' d'iscusfsSo do proecto 51.
67, sobre reorganizaçSo do Gymna-
sio Mineiro e outros estabelcimen-
to do Onsino.

3.' discussSo do projecto a.
46, creanclo uma modalha destina-
des a recomnponsar servicos do offi-
ciaes e praças da Fonca Publica.

Continuaçao da 2.' diScu'S'sao do
projecto na. 40. sabre organização
ii diciaria.
Levanta-0 a eso.	 ,
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o sr. Euzeblo de Britto: — E' reorganizaçAo judiciaria, era moiie
lrrisorio.	 mais repubilicanos, barateando

o sr. Adolpho Vianna. . ., impor- partes a jUstica, e, COfl1pefl6ado
taricla essa, infima, comparada ds monte, dando-se meihor estipelidio
centas do rail rO1 5 que recebe aos srs. magiistrado.
ella para •o acto apenas homoIoga	 Qsr. Joao Beraldo: —Nesta par.
torio de nma decisâo de partliha.	 to iião estou do accordo corn v.

o sr. Duque de Mesquita: —Eu CXC.
perguntarfa a v. exc. si, deante da 0 sr. Pedro Dutra: —Tambern eaConstituiçao, podem ser supprimi.. não estou absolutarnente de accor.
dos essas porcentagens em inventa- do nesta parte.
rips;  si ellas já nâo p ertencern aos	 0 sr. Adolpho Vianna: - Sr.
Juze.	 P.residente, sern pretendor eSpcar

o sr. Adolp/io Vianna: —A Con- doutrinas de Prudhon, para corn
slituição Tlb() so re1ere a emolumen. cue affjrmar a iflexistencia da proW
tos, apenas dispde sabre vencimen- priedade privada, facto t, quo 1105

tos.	 não poder0rnos considerar seflãO
o s,r. Duque de Mesquita: —El- detentores tranisitorios do patrirno-

les tern entendido que iSSO C VCii1. nio cOmmum, CUJOS bens, sob o pe.
mento.	 ISO de interminos iributos, apCs al-

0 sr. Francisco Lessa: —Tern en- gurnas dezenas de annos so reinte-
tendido assini, coma legitima de- gram, novarnente, pelos respectiVO6
tesa, porquo nbs ilies pagamos	 valores, na comrnunhão social.
Seravelmente.	 Nesso, presupposto, Sr. Presidente.

0 sr. Games Pereira: —Apoiado tocarn as lirnites do uma verdadei
1so tern , ido uma taboa de sa1va ra iniquLdade, os irnposts, e emo-
çãø.	 •	 lurnontos, que dos legitirnots succes-

0 sr. Duane de Mesquita: —Con- sores desviarn parcirnoniosas ecOflO-
fonda ao juiz esa porcentagern, mias que a previdencla C desYelc
não mats so pOde retirar. Ella per- pa ternaes reservararn a manutenca°
tence ao juiz. do v'uvas e orphaos quo lhec, sobie

0 Sr. Francisco Lessa: —Ha Es- viveram.
ados quo tern supprirnido as par- 	 0 Sr. Ribeiro do Luz: —V. exc

centagens.	 outdo C 'contra o Imposto de trans-
0 sr. Ado/p/co Vianna: —Eu vo- missão tarnbem?

taria prazerosarnente sr. Presiden- 0 Sr. Adoipho Vinna: - Devo
ts, porque s,a elevassem pr4opor- terminar, er. Presidente, para que
cIoIla'Jmento ao estabelocido em ml- a minha oracdo se não tome P°
aha emenda. as vencimentos dos ilemats fastidiosa (ndo apotadOs ge'
juizes rnunicipaes e dos srs. e- rcv's), aos meus coilegas.
pr(,,;entaj)tc,6 do Ministerjo Publico. 	 0 sr. Francisco Less' -

Mas. não poderia do fórrna algu- con.trario: V. exc. stá falandO br-
ma votar a elevaçbo desse estiperi- lhanternente e convence a
dio, scm que a urn tempo se atten-	 0 se. Adolpho Vianna: —Em
desaem as interesses do povo mi- tratando, porCm, do uma reformneiro.	 quo estão vincuiados as ma.16 tran s-

Sr. Presidente, parece que na cendentes interesses de flO50S
vida puhflca, nessa carreira de cidadbcs (muito bern), corre-n,
arnarguras Que abracarnos, 0s ferj- P'residente, o irnperio€o dcver
mentos constantes de injusticas quo coma representantes do povo mlle"
pairam sabre nós, neesa dolorosa ro, estabelecer sabre solidas e 

1

jornada politica, ao emvez de en- destructive'Is ba ses Os alicerCes
ouraçar-nos COS sioffrimpntos , le- nossa Organizacaoudiciar1a, CUJ

vam-nos, no revés, a senir ate po- linhas impeccav0is propiciem
la5 al'heias inquietaçdes, maxirnC, flOrvindouros contemplar nas
nuando são elias fllha5 de tima bra- fOrmas architectonicas o bellO
dante injustiça. Els porque darn ,IestOso edificio que aqui 0ta
eatisfeito o meu voto p0Ja noa g i ndo o saber deta, brilh Ut



Ao me lo dia, feita a chamada
acham-se presente	 os srs. BiasFortes Euler Coelho . Clan dorniroF

e
rreira. Gornc's Pereira, Olvntho

Martins, Duane do Mesquita, Endas
Camera. Od1ln Braga. Arencr Ca-
flédo, A ven<)r Alves. Aristides Cairn-
bra, Joäo Beraldo Vi viano Caldas,
Euzebjo do Britto joSo Henrione
Mario Mafia 5 , Cordvj1 Pinto Coe ,
Iho, Ferreira Pre, Pedro Dufra.
Pedro Lahornn Argemiro do Re
zende, Enrico Dufra, Lauro de Al-
meida. Marfiri Prates, Antonio Jun-
aueii'a. Riheit'o da Luz, Ignacio
Barroso . 100 Chdistiano LeSo do
Faria. Rnbes Campos Adn}jho
Viiinna Francisco Lessa 

t Miguel.
Baptisfa, fattando corn cana parti-cipada O s srs. Ignacio Murta p Col-so Machado e, LSfl ella, Cis rnais So-fihoros

Abre-Fe, a sessão.
Lida a acta da antecedete é a

mesma anflrovada
0 Sr. 1." S ocretarlo lé o Segui-nip: I

EXPEDIENTE

Off icios

Do sr. Socretarjo do Interior, (be- t'v1OlVd,, informado urn recitier-i_ (1

rnento da viuva do sr. Pedro Paulo
Galotfi. em q uo pedo relevaçao do
precripçao de dMdä em favor do s
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0 Sr. Riheiro da Luz, p€la
Orcamenfo e Contas. apresenta e
pede dispensa das formalidades re-
girnor,tae5 para quo figurern na Or-
dern do dia de arnanhi	 segoiIlte'
Purecpr Para 2. disci ,, .<,a ( ) cOl(i"

pro jecto a.
(9.' iegisla.t

A comnTisOho do OrL-,r1r'
Contas tondo em vista
fl 56, id approvad4) em L' d1scv
sAo. h do parecer que seja a
Suhrnrttido	 2.' e approvadO

SaLt das CornmissO ( s 21 de a'
to de 1925. -Rjbei.ro da LaZ: -
Joao Honrique -Ledo do Faria

Projecto a que go refere o parC
cer Supra:

0 Con eresso Legislativo do Es-
liido de Minas Geraes decreta:

Art. 1." A Secretaria da Jun
Omrnerciai ferá o seguinle pes'0
Urn chefe do ecção, urn

)fficial urn amanuense e Uflicorn 
Os mesmos ve il funccionaric,s d 0 etlal ca

c'ria has Secretarfas do - F , tSdOdcParaglapho	 I1lc' - .	 ( )
ecçSo e 0	 H	 HCil! O

.readoS per decreto 0 OS demais
anpregad os per portaria do sr. Se-
-:ar:o das Financas.
 Art. 2. 1 E a governo auctorizado
rever le mudificar os emolurnen-
da Junta Commercial

Art. 30 Fica extensiva ao chefe
sccão do Junta Commercial a

cão do art. 3 1, cia lei n. 249.
y 28 de juciho do 1899, relafiva-
ente aos c-rnolurnentos que he corn_
rirem. per inteiro, pelos actos

ue prat:car.
Art. 4.° A porcontagem do au-
ante do Advogado Geral do Esta-

pela arrecadação da divida actt-
vi flea equEparada a dos collecto-

Art. 5.'As porcentagens s6men-
:e Serão devidas aog funccionarios
elos actos que tenham praticado,

quando recolherem, do facto, dinhei-
Ou outros Lens ao patrimonfo do

Estado p tiver havido oppoSiçSo dos
everea.
Art. 6.° As porcentagens sobro

nultasnão poderhoexcedor de 20°°
e Serão devidals exciusivarnente
4.uafldo ficar provado que o func-
CO!ianio desclirlu par Sen esforço

facto punivel.
Art. 7.° Esta iei entrará em vigor

esde já, rovogadas as disposicôes
fl contrarlo.

Pareccr para 2.' djscussão sabre

o pro jecto n. 63

(9. legislatura)
A COmmjssao de Orcanieiito e

Contas a quo 101 pre-sente o nroje-
.? fl 63, approvado em 1' discus-

6 he nurecen que &eja dada
Ca Segurid:, e approvado.

la has Ccmmissdes, 21 he agos-
deH 1 925.--Rfheiro CI Luz.-João
fl0qup. -I-ego do Faria.

daccao do projecto a quo So
CS 0 parecer supra:

0 Congrsa i.ogtsiativo do E.
he Minus Goraes decreta:

, rt. 1.0 Fica elovado a ........
J:O0QSfX	 o limit(, do pmprp,sti.

da Crteira Hvpothocania do
,CO do Credito Real do Minas Ge-
aN fib mesmo devedor.

2.1 Revogam-se as dispcsl-
fl1 contrailo,

Parccer pari 2.' discussão sobre o
pro jecto H. 60

(9.' legislatura)

A cornmiSsho do Orçamnto e
Conta:s. a quo foi pi'esente o proje-
eta n. 60, appnovado cm 1.' discus-
são, é do parecer quo sOja 0 mes-
ma subrnettido a segunda o appro-
va do.

Sala das Cornmissdes, 21 de agos.
to de 1925. -Ribefro ila Luz.-João
Heririque. -Ledo he Faria.

Redacçho do prcjecto a que so
refere a parecen supra:

0 Congresso LegisFativo do Esta-
do dë Minas Gerars decreta:

Art. 1.° As verhas consignadai4
em leis anteriones. a Casa do Ca-
niclade he Italian, destinam-se a Ca-
sa do Cariclade "Manoel Gonçal-
\TCs", da mesma cidade.

Art. 2. 1 Rc'vogam-so as dispos -
çdps em contrario.

lrnprima-se. ficande sobre a me-
sa para ondem do5 ¶rabalhos.

o sr. Games Pereira, par pane
cia commissão do Redaccao, apre-
senta e pedo dispensa has formali-
dades regirnentacs, Para figurar na
ordem do dia de hoje a seguinte:

Parecer c redaccão final sobre a
projecto a. 52

(9.' legislatura)

A comrnissão do Redaccho. a
one fat pnisente a projecto ri 52,
jh approvadO cm 3.' diccussão, e
he parecor que se adopte conio fi-
nal a mesma i-edaccão corn que foi
approvado no ultimo turnu regi-
mental.

Sala has Sossôes. 21 d0 arosto
do 1925. -Games Pereira.- Olyn-
tho Manttns. -Corclovii Pinto Coe-
lho.

Sabre a mesa para ordem dos
trab al hog.

Apresenfacho do pro jectos requeri-
.'nentos, indicaçhes e moçdes

0 SR. EUZEBlO DE BRITTO:
- Tenho a houira, sr. Presidiente,
do passar As mS os de v. exc.. aPril
de san submottido a clehberacdo da

19, SESSAO ORDI NARIA AOS
21 DE AGOSTO DE 1925

Pros ith'ncja do sr. Bias Fortes
SUMMARIO: Chamada. -Acta. -

Pediclo de llomeacSo -Apresen.
taçao do pa receres. -Apree.nta_
cSo do projectos -Rrdacnes Fl-
11a0s. -2.' parte. -3.' dfscussão
do projecto n. 51. -1.' do5 do
II. 57, 58, 59, 61, 62. 64. 65 e 63.
3.' do de n. 46. -Urgencia.
Redaccoes finaes. -Conhinuaçao
da 2.' do de n. 40. -Diversas
ementhis dos Sr.: ToSo Henrique,
Francisco Lessa, Games Pereira,
Aristides Co i mbra e Martins Pra-
1s. -Emenda5 dos srs.: Agenor
Alves. Joso Beraldo, Laujo de
Almeida. C l audemiro Ferreira
joé Christian0, Cordovil ° An-
totiio Junqueira,	 Falta de nu-
Moro. -Ordem do dia.

Estacbo. -A' C ornrnjss5() d O.
rn en to.

Assembida Logislativ t do Estaô,
do Rio de Janeiro C(Iflmunjcando
a insta!laçSo da 2.' SS S5O ordina.
na da II.' legislatui'a	 Ieiç
respectiva Mesa. -Info rada.

Representar(

Da Camara Municipi lu
polk. solLcitayadn r refau-ç 0  dirosecfiv comarca, suppnimida pe.
t a let 375, de 1903. -A' c°nimio
d 0 Legislaçao e Justiça.

Membros de com,njsxão
o sr. Gornes Pereira pela corn.missSo de Redaccao, pede que seja

esta preenchida corn doi rnembr
n teninas
o Sr. P ros/den to dCfeTifl(Io

roquorllpllto flfl(V	 (	 rs. Olyn.tIii	 \li	 U	 j'int0 Cue.

5°c)



&rs. Depua0 o s-
gune Pr1cjec±o: (M)0 inthjb 63 p.rojfo Sr. Prcs'den,te, é	 emnta,r 0 in,

	

i Mi,n	 Ger.aes a e-nno CcJJeg;0 Bello 'H0rzDntefunj3, e 
maflt;d,	 esfapoir UTndstj r,cto, Pro	 wjfesi. que ha15 a !nntos 

v.C,nl prestan.d as&gna.1 , ..
dos @rvicos A ocusa, do n'strucçoio io53 Esta'd	 cerno proeso,,.Cvers3 ectabe1e2Ofl	 de cn-i'fli3, cfoo P1Cfessrerdre,or dor1po ,sco1ar do U.ber,abh mo-dielo de crgai;73ç50,	 a

e direcç5o sua,I1onpç	
m ho horalIe ccnfda pelo gover	 do

e u.lffnqrneiie cc'rntj i.nispo-ctor nege3na1 db
quo fc	 'emsfr,o, Caogn au POeT 3V.43 

peLos eus me-.
€ no qual presfou o"

1ielhop servoos desemflha fl d Odfversar 0 difffc	 ccoimseslAs rega'	 quo Cu p efejo sfl-. ePr€sid:en, na'a o Lnstfu
tercl die Mfas Gera o Ccn- d

, sãc as 0flrern;as que já fo rain COfl2e d2	 al'flfl seu Con	 ne' dos Cidad die ii
d
Uh e G:xup pela le is us. 752. p27 do seteimbro dc 1919 , e 846, ge 13 dc sete'mbro die 1923,
°n'enam rim cous algua 

ao Esfa_ coquo, aldm die tucLo, so g con- çöede.rO dlepo 5 die
q	

eiefj.r ,peFoTh0jOs uo ju1ca- mns cc nvenfen.tes, quo 0 'estabeleoj.mentj estO 
e:mCiD1.diiçf ies de goca,- die s':o	 e,n,s befiofos.

KO, meu Proie3 Sr.'to, e  Subo.rdjmo o In.stjtutod co aiç5 de ceder 
ra 'tujtaim e n ,te. 2 ho-gores paro 2 o umnos pobres qu'tlenharn '0 curso	 compJ.efocorn 0tas lCptLsni.

Verno.	 as, a ju'izo dio go-
£ntendio, Sr. rle d e.nt,e clue me-dida cam -loesta 'dieve nie rece. - a at-te.nç5o do Camaro do-,srs. Deputa..dos Porque V,rO C5't. Yflular urn en-si?niaimnto ai:n .da pouoo CTjdadO

toe nOs e do quad ad'vr5o 
rll•ujthsvan±ageni5 pana 0 comrn erc jo COTnK Plrep,apo die rn oços :pora os 
OSCtj-Pt0rio conrn,er,ciaes

Confiadio no 'exjtrj 'do inaeddo quoacia;ho die proper, en trego-.a ata del'i.boroç da Camaro poop
v exc,, sr	 Pr	 :l,,,f	 (1

911-, :luJtar a	 -ina diopeo	
.das f iflm	 o"j!Ic!es reg,.en tres aErn die qLte, scm 

Pdo empo	 rej
essao o procto seja da

Para a ordom do dia da SeSSãO dean1an	 (Mijjto bern- mjjjf0 bern!)

Vze
Vo01 a Mesa, b IIdO, apoiadaa limJprlrn,r,se 0 seg[I:p.

Pro jecto a. G9

(9. leg;Ls1at53)
0 Ccnig.ees,g'0 Legs!at\-O d Es-

taóo die Minas Geroes decreta.Art. I o E' decJai-ad.0 do utiljda-die publjca o J.
nstju0 Commercialdie Minas Geraes, 'onoexo ao Colle-

o Bello Hor,iz.imite, 'desta Capital,Oando extensj ,a a €rsf Iflstjtht,. a:s2t,l 
za cOn c o'nisfante do art, 10La 1sf n. 752, 'die 27 de seteinblie 1919•

Paragrapho Ofl:,O E' oondiçao
cc'en .cj:al paar quo o Jnstjftto geas vantogens dest a Ji ue ia
enc.e.dldia miatrice ijo gratinta a -
lumens 'poibres, a juizo do gover--
) e Per dee rm :na,..ao dieste, qtle
:'diera tarnijern s uspender as re-
ili.s dj Ln.sttuto quando julgat.flVicnente
Art. 2.° Reviogairn_e,e as dispos-
es em cocitrrn
Sa1,a dies sOsses 21 dc .agos
1925. - Euzebuo die Brj.tto.

511

re

^
w de nossa tranqui:1'lidode e,

mosmo, da interidade do
te'rritorio. A nossa riqueza
e multiforme, to nosso des

imento e prospericiade em to-
s ramos da octividlade huma-
a nnsso e,cpansão comcnerc,ial,

npre cresoente, tern nios lev'ado a
gmeilar e a meIhoocir em todiors

cs sen.tidcs a nossa marinha iiner-
ite, tornandlo-se, piodcm.os at fir-
ai-o srn recerin do oontes'ta'cão, a

aor e a molhcir apipar'e'l'hada da
America do Sul, mas esta, scm gra-

risco, nao poderie, proscindir de
irna rnarinha do guerra, ta.ntc
iraoto p ssive1 eff'iici'erite que Ihe

garainta . Cs liv.res e amplos mcvi-
renters de quo carece. A efficienoi'a

unca organizacão ncval cm tad-s
S seus nsc.des, foi, 'em tocLos os
tanpes, qucr na paz, quer na guar-
ra, a mas seguea gar.autia do des-
flV&fv'im,:rto oonsmercial e polti-

Co do todcs as piov.o's - A paz foi, C
e seré e:mpre o rnaor ideal d.a hu-
nancdjace. m.as a guerra I of sempre
0 Seu minis çorder'oso e decisivo an-

fl1eatn, a mais omplo sce'naTio do
Se p oject;aram as grandes p0-

1C0as, at entbo, quasi desconhe-
C ias, revlando ao miuncfo a. capa-

e patr.iotisrno dio seu povo,
0 V.flr des suas estituicOes. A
Paz 

-'or
	 Loi 0 grande program-

'a do ircIvidaveti Rue Branco - e
q uest0 dc saber e q'u'a.nto die vor-

eneerra este lemma? Lnfoliz-
m ice, no Brasil, mao sei si dovid
a flta	 coavcção o die program-

dos nossos estadistas, r.Se so:
devido a i;ndicil'e reco'nhecidamen-
paca	 bonidosa dos floS5lO

tri0 5 flOe sad ainda si devido
°a faod que levarno's - sern no.
COSsadaldes prernentes e slern preoc

pacoes - nOo se tern procuradc
ar solucao dot initiva e perm'an'en'

, Prnblemas que, pela suo rel'e
ilnlporta'rn ina, garantia

do nosso futuro
corno nacOo c-om'mercial, que

CThi 0 'ian imdiependente.
Br:. 1 -- pee se'u as to e opu

0 te:':'torio, pela sea populach
lgtmLe e dia(berLcsa, pela SU

, lieza n atural seirn 'par, pela se
tllra C por mttitos eutros mOti

yeS, flOe poderá esquva.r-e d'e for-
mar na vanguareta dos ing6es e,
per isso, nião .pode.rá medir esforços
e sacirsificLos, 'antics atie, precisa re-
onii'r toidos as elementos die que é
capaz parri podor triihar corn ninis
eeguran9a e I inrnez'a a iarga ez; t ra-
dai que The está aherta e aepresen-
tar, corn 'elievação e failbruismo, o
papel quo Ihe estO reservado no f u-
turo da humanidade.

Para isto precisairnos con gregar
todos as noss'cs recurso's em pro-
Voto do PeCnia cemmurn pare quo
ella, mae depessa e mais gloria-
satnente, p0350 gaigar defintiva-
me'nte a logar que the cabe no con-
certo das iingOes.

Eci scm diuvicLar cinibalado per es-
ters idleiaies cheLos die IC e de espe-
r'ança quo e exrnie. sr . iministro das
RelaçOes Extericros, dr. - Felix Pa,
choce, cbcncitou tos. Estadlos clia Fe-
deração a se Feu,nillem e virern, na
me dicta dies p cesi hi lictades dc c ada
urn, poestar patrotico apoio a
UnOo, auxi1iatndoa no custeio cia
reconstrucçOo cia narssta m .ac'iinlia die
guenina, para. que 'adia fAqu'e aipparo-

ihada de urn rnodio triniformo e effi-.

oiente,, capes, portanto, do preen-
cher todia a sea gl'alndie rni'ssOo hs-
torica -

FeLizme'ate, sr. Presidente, cemio
tedia boa seine-Me, gernoineu oem
rapi diez e om todo cs Estadlos do
Brasil, o appello die s. exc. etnoon-
tnoui a melIhar boa von tadie. E a
niosSe Estado, sempre prompto, ate
ao saicrificie, para apcair tedas as
i dias e tedcs es fei tots ten don ties
engrandeeer e eFevair aincta anai
nossa quierAda Patida, ado pederio
deixar de acndir corn saitisfacção e
este dh.anoarnen to, aids muito die
oenforrnidiacie corn 0 pensarnonto,
s'ernpre r.iobne e a,ltruistico, icto nos..
so chafe din Executivo dir. Mellk
Vilarina, que, daramen'te, deixoii.a
nianufestaidn na s .u;ai uiti:rna niensa-
getr dir.iigidlai ac Gong nesmo Mini.
no. Picrtarrte, estou aerito e cenif i-
ante dc quo as illustres ie cobres rle
prose n tdntes do valonoso poise mA-
uteiro datrão o seu intreino e deoidlido
apollo tao iprojecto que iaiciabo die
submetter a sea	 voda cionsidle'ra,.

0 SR. G0\1ES PEREIRA: -&:rrne_,f.a d ' s'jensavei sr. Pros:-dcnle, traer 'a tribuno qualquef- 2rgurne.'t0
Para 1Usti,fja,r a impor-

ie a vaLor fdo orojecto
acabo die OPresenta,r a opreciaça°
da Camaro dci srs. Deputados
Porque lelile violn justarnente de eicoro COrn o lav.uitadlo e nadi0Ve
ifl'ieresso naoOonal (jue se ternsenitjdio gnancLem3 . 0 corn a desaparo,lh,om,e,n V) 'dc tVfll:a o.rgaruZaca
naval na 'aituea das iiassas C€fl
n ;cnoias e

A a mpLitude 'do siossas 0ot3
q uasi q lie in tei ranie'n'te d€5P-€vd2.d's qu'aq.uo,r eIO.m.enf 

do de'feS
boston0 suffLcjente ,m,ente paraLevor a CiOlnvicçSo de quo eStfhO,s
nnto aquom do quo .neccsitarn°
Tnais ondr	 QiT:	 Sn i 11,



(Mzgjfo bern; muujo bern! 0 ora-
dor é 'nuito cumprirnepJa 0 pelos
seus colic gas presentes).

Vem a Miea, é i,!'do, .apoiaido e
va 'a, mpiri,injr_e 0 sieguin.t

Pro jecto n. 69

(90 legis1atna)

0 'Congresso L'egisliativo do Es-.
tacho 'die Minas Geraes deoreta:

,Art. 1.0 Fi'c o goverto aucto-
zirado a contribjr pairia ,a oe'norva-çSo do nh,ateirjiad do 'nlarjrha. die

,guieiiIla i1acioi,ad cairn 'a knportancia
die ate dez imAl cOn'tos de reks, do's
saldios 'circamrenitarnio1s, em urn Cu

mais exercj,cjos na pnoporçSo oi
que 'cointn,bufirem es ciuitmos Estadeo
dai Uniião.

tArt. 2.° 0 governo abrird as ne-
eessars cnedli.tios para a cxecuçSo
da piresente lei,.

Art. 3•0 Rewogam.,sie ats diisposi-
cöes em c'o'mtn'jo

Sala das sessOes, 21 die agosto die
1925. - Gornes Pereir

Approvacao de redaccoes finaes
S ubrn'ettj das, smcce'ssivamentie, a

as r'e'd'accöes finiacs dos
4iriejectos is. 52 e 54, sobre Foirça
P'uihli,ca e 'alppnov'açae die contas de
1924, sSo, senii debate alppnesadas
C vSO ser remettidas ao Senado.

2. , PARTE DA ORDEM DO DJA
30 

disco do pro jedo n. 51

Dipensad,a a 1etwra, a reqileri-
imento 'do sr. Lait ro die Almeida, C
plosito em 30 'dk,cussSo a pr'o'jecto
n. 51, abrirido, crc rdtos pa'ra pal-a-
mentie die gratficaçocs iaddici'o,na,es
a d ye rsos s'eirven t'uaiai,cs do Estado,
ue C sem debate approvado. -

A' ccimmissSjo die Redaccao.

I . ' discussão do pro jecto n. 57

Lido e ,posto em 1. idiicu'so o
proecfo 'n. 57, reorganizando a
Secretaria ida Policia ,e repar.tiçOes
sulbordinadas, C o noesmo spem die-
bate approvado. - A' co'mnlpssao
CO F , 1 '-cri PihlL

1.' discuss	 do pr)JL'cto

Su'hm,ettjdo depois die Edo, adisaussao o projecto n. 5,
do s'obne a con1petien,ia dias a.
ridades pa ra Con,heoer por
corpus" das prisOs decretadas pe
los Secretar;os du Estride e p
Chefe die Poicj0,	 nesnio s
debate appnovad,

1. discejssao do	 jr/U a

(1.° tur)

LdJO e paste em I . diicião,
do I .° tiur,no, o rprc'jecto ci. 59, so..
bre ref arms c'enstitucf il , C o m-
ma som 'debate appri a .J. - A
oonimissãe dc Legs1ao.

1. , th'scussdo do proj'cfo a. 61
Lido e porte em I . discussão 0

proje cto n. 61, sebre condo
coLt fir to do Hospital 'die S. Vice
dc Paulo, da Capital, e o 1fleV
sei'n 'dicba.t apprmoado. - A'
missão die Orçaimento.

no oem dobate aprovadD. -
,' ccMnrn so de 1ns4ruccão Poi-

ca.
3. discussão do prolecto n. 46

Woe paste em 3. dicussSo o
pvjecto n. 46, cre'andto urea media-
a destLnaidia La Jicoomipensair servi-

cs 1e cftiiciaes e pracas da Força
Utica, C o noosm,u scm debate ap-
pro.aoIo. - A' cemrnissão die Re-
accão.

Urgencia

0 Sr. Gomes Pereira (ie1a or-
óeDl) , obtendo urgenca, apresneta,
pe.a com.missao die Red,acao, e pc-

, sendo c a cact:da, dispe nsa ds
mnaaIidade, regimentaies 'para quo

serm dCscntidos na prese'nte ses-
sio 	 seguir.tes:

Parecer e redaccao final do proje-
rio n. 46

(9 legislators)
A comm.*;ao die Red'a'ccao, a que

fOi presen o projecto a. 46, apre-
ieita cesno final a mesma redacção
Oi que trensitcu nos tr'c's tumnos

Sala d'as sesthes, 21 die agosto
de 195 - Games Pereira. -
01Yntho Martins. - Codovi:1 Pifl
TO Coetho,

Porecer e redacção final sobre o
pro jecto n. 51

legislatura)

"
'5o di RedaccSo, a que

Priesente a pro'jecto fl. 51, apre-
CC'nj final a mesma -redaccão

Ouln We trensjrtou abs tries tum'flos

das sess6es, 21 de agosto
1925 - Games Pereira : . -

Yntho Martins. - Cordovil Pin-° Co3

C pstas em discussã'o, suc-
varnente são scm debate ap-

as doss redaeç&es. - Ao

da 2. disdussão do
projec/o p . 40

flU	 1,	 1trc

cto .n. 40, dispofldo sobre organi-
zacão judiciaria, corn 125 einendas
a die offerecidas.

0 SR. JOAO F1'ENRIQUE: —Sr.
Presid'snte, nSo é apenas a apre-
sentacSo que acaho die Lazier da
emendia, el'evando a 3•0 entra'ncia a
comarca die Uheraha, 'a que me traz
S tribuna. Desejo taimbem expen-
diem digeiras consieLerac(es em tonno
do projecto die diei die organz'acSo
judiciamia que era so debate nests
Casa.

Set qtoe é ema afouteza a miiTha
presenca 'aqui, nesta mesma tribuna
(não apoiados geraes), iiorrtem
abrilhantada per muitos collegas
qu'e Ihe emprestaram urn I ulger
que, nestie tuomiento, ella nSa terd.
An imIame, en treta n to', a gene rosi-
dade, 'a que já rue a'costu,m 'ei, dos
nobres deputadios e C prim isso quie
'estou ia lilies tornar a 'atte 'ncSo, a
pmaposito do piarecer da cornLnuissã
dc C'cnrstituicSo, Legis!acSo e Jots-
tica.

Esse pamecem, Sr. Pmesidente, é,
inn e gavel-men t e, urn doe omen to bern
affirmative ota nassa cultuira; Han-
ra bastante ' a men;t,adi'dade minei-.
ra.

0 Sr. Odilon Braga: - E' ban-
dade die z. exc.

0 Sr. Jado Henrique: - E' justi-
ça tao sómiiente; mas, pe4a sua corn-
plexidiade, pelos innumie'ros e va-
riados assomptos die que tra'ta, per-
mitte tambem quo se possa diver-
gir dele em algum' as rninucias, seem
nisto haver 'ome'nom desdouro pars
seu iil'usitrmado auctor.

Enca;rando-o par 'uirnct dos suas
facetais, a que me diiz oesp'eito, pole
minha profssSo die medico, irto C,
na parte refem'ente S ossistencia acs
men-ores desvaIid'es e cri,nhin,oisos,
venho Laze r algurnas consideraçSes,
t'a'Ivez algurnas objeccöes que, mes-
mo scm valor (nCo apoiados ge-
roes), sem brilho (nãO apoindas ge-.
roes), sSo, cc'rntudo, urns pequena
ccntrihuicSo que trago ac assurn.-
pto em debate.

0 doute paire'cer poe em moreci-
I -	 L	 1!.	 i	 0	 l:'t

1. discussdo do pro jecto n. 62

Lido e pcsto 'em I .' djctO 0

project(> a. 62, dispondo sobe
eleicOes muni'cipa'es, C o mesJTliO hVin

diehate appriovadio. 	 A' CO0Th1Th

são dc Legisiaco.

1.' discussao do /iI'Oji'C/O 1

Lido, e posito em I .' di)tLsS 0

pro.jecto fl. 64, 'disipo'nidio sabre
ercjcjo 'do 'mandate des iiembri
do Congresso, 6 a mesmO SfT t

bate approiv.adio. - A' COn
die Legisac5o.

I.' discussão do pro jectO fl

Lido e ,posto 'em I .	 isounsiO
priojeicto n. 65, niodu;ficandiO
strucçoes palna execuçSo dit lei (
880, die 27 die jsn.eillo die 192 5, 0

nle&mo, se'm debate aqDpfleVado
A' cam rnC'sisão. ide Orcailmeflhto

1. discussáo do pro jecto fl

Lido e poste 'em I .
projecto fi. 67, sobre r,eorg'
(510 do OnadO	 'irO 

e Ot.
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se exerc. *b;n .
acçiO disgeisante sobre a prole
factors come o aIcooismo, a
hilis, o pauper!snhio e outros que

criaado a grande familia neu-
5..psthc1UgiCa. Ha, assisn, urn ver-
dadeiro circuL v:C;eS'o:	 a here-
ditariedadie nicirhida produzindo
UM rne3 fam:liar diesorganizado e
te ccrnpetando pela accäo diana
directa sob re o caracte-r ainda

n'.aleavel da infancia as .maleficios
as taras ancestraes.
Posta nestes term-as, a criminali-
e dos menores é urn probema

medico, dc prophylaxia racial.
Combatc--a é fazer ougenia.

o Sr. Washington Pires: -- M-
to bern!

o Sr. Joao Henriqw'... essa sd-

€flOiS nova que Galtcn enuncicu
coon a do ape rfe:çoamiento hurna-
to physico, moral e intdlleofivo.
0 mona: -jmn ceo deixou dc son

Consderado urn reu que a sociodia-
de deva castigar, pana set olhade
Cemo urna victim-a die circ.urnstan-
clas at-tenuaveis ou coririg-iveis, Vi-

tuna s.rn e nao reu, merocodar dos
C1itiados da so li-da i-led a die Ii uraana,
Cr€-atnra que precisa nao do s-er pu-
rnda , rn-as apenas de medidas dc
Prciecçau e cducacão.

Ssas ideas domin:arn hcje tani-
tersalmont e	federallei	 dier-al	 4.242

SpOSCu e o daiuto -parooer da
C31ssP 0 die Cons tituicSo, Legis-

e Justice d-este Co-ngresao as
Pra-pugna tie manci-ra e:nthu-sasta e
b h .ante -

A sp- cia! i zacã-o- dos tn-b unaes
Pa:ra joilgarnenta de n-en-ores, tot-

c. rciiia-r-o de--a nova d-au-
t5a

A creanç.a nan e mais analysada
O10 s-i I osse urn aduJto em rnrnsa-

tuna Assim come i-as .pertu-rba-cnes
Onati cas, nios dieise quitibniios pJiy

-&Ofiogioos, exi.giu-se do clinico a.
Pre055 cspeciaiização dc coinfieci-
neatcs qu-e o tori-a um pedatra
5nim tam:heni nas -perturbacöes do

Ychii, nas caudiicancias ca ca-i-a-
Cter, of fensas dos principles ca-r-
tleaes direito eda amoral quo
0rte am to das as soci e dades civ-'-
izadr i, exigiu-s-e egoalmente que o
iUlgaJ,r se I izesse especializado,

A, c.-33

singular a-u -eodIectivoi, nsassetrtpre
-.opecial iziado.

Nad-a nsa-is rseceario, niada tmais
justo.	 -

A alcma dia creançar -dii I ferenciacse
-do aduito pea iinstahilidade e mo-
hi-Il dade dos seius sentinientos,

-E ponque assirn é, 0 aruterio die
julgar tern que ser for-çosaimenite
especi-ai za-do. q ue r oats aucflcsici-as
especiacs, quer nos juizcs espie-
caes, qu-er nas processes t-arnhern
esp.eciaes. Sendo pacifico ess--e crite-
rio do espcciaiLizaçao , apenas con-
tenc-loso si cs tribunaes dievam set
do typo sf-nguar ou ingliez ou do
typo a-rneri-oano cu c-ollegial, o dou-
to parecer re-fend-a- diz que é "o
mode dc exerci-cio das novas ideas,
ccnti-diais na logis!acao federal, c-c-
1-ativias a onfaincina, abandionia da ou
cri:rnnosa" -que dievernos buscar.
adaptarido-as as mossas cndicôes
lcca-es e poe o prcblema nos seguin-
tes t-ormos:

1.0 - crear c1cim juizes p.riv-a-
tivos dc nneraaees, urn nest-a Ca-
ouit-al, out-no em Juiz -dc Fóra e
da-r aos joists die -dire-ito des co-
en arc-as -restantes a co mipeten cia
estaheiec'icta a proposito da iei
federal; eu

2.° - instituir em to-des as ca-
maeclas pequienos tribune-es es-pc-
ciaes, -a se Lormanern do juaz dc
direito e die dais eu tres jurados
e-soohict-cs -palo mode quo -a ki
determiner, paina egual I im.

Os paizes que c-uidaram do legis-
Jar sa-biiaim-ent-e sabre os tra-nsvios e
deli-ct-as do me no-res, a gru'parne
en dues classes, u-n-s prefenindo o
tribunal &ngular - outros ado-
ptan do o tribunal cciectjvo.

Neste ultimo grupo, além d-a
Franca, dai Suissa, da Aillernanha,
enc an tn-a rn-se es Estadia-s Unido-s
que ness-c particular podem so-r to-
mad-os conso nao-delo, peas aipuira-
dias qua-li-diodes puiatioas da sue gem-
to , a- de -naaior exporimen-cia no as-
sumpto, porque Id, ex-e-cutando as
ideas -die sir Ma-thew Davenport
Hill, eppaee-oeu o primeiro es-ho-co
do julgame-nto espeoia-l-izadio, corn a
crc-a çâ-o dos sttate-agents en-cir te-

vern<	 e ssien.cja a infar
e crjnjn a	 E die quem a cu1ya? )ej P.hi-es victijnias duma he eaNeinhum asswmpto tern, die facto, dc 'morbi .d,a e dum meio social pr.mais que este apaixoinado d.ispon as suas taras? 

Na0 enas sahios e esta,distas, mas tam- 1150!

b.em o grainde publico que Se vae	 Ida Faggiani, citada pot Ev.eni teressadro pela scrte Jas vara	 die Moiiaes, a1i1dndo	 meiqucsitoi5 SOcjaes 	
queCriain eXPerimenfalmenfe
assirn dizer, o d eiJernlJnj5imo d

A Ilei federal n. 4.242, de 5 d,Jicto,
	 m:b encia onde tudo

16.272, de 20de deze	
germ

janej	 de 1921, e os decretos	 a a
o crime eba essa ( l olorosa eex.

4.457, dc 22 de n1aij de 1922	 , mr
,1923,
e n. Pl

lessiva phrase dum pernon'armb no delasgando flO'5 rumcs, rflais scien-

	

	 Waka Pi pel, no Asy.lo dos Potificos, imais hu ncsna	 e ma is chris	 bres:-taos,

	

	
soij 1adrao descfe	 iiifan-

a no•ssa archaica mafleira de 	
clia. Tdos me charnanam W-juga r o crimes e Ostransvios da	
ka, 'o 1adrSo, Waska, o fi10

tillf e da jusentud e Venam fe-	 g-	
1Pojs hem, quierejs qi1 izmen te, in tegra r-no.s esse gra n die	

cia	 e liadlrSo!"
c hello movn1ento do scLi	 1 adrAo! E;s-mp

	

dOda	
Sao	 jstas

tra-se e	
sr•

social que. iniciado pelos forte- 	 aecordesus cnimiral
P residente, em raffrjrmar a

aill
iericanas, hoje se espa;1ha, mlii- cia do meio peraicjoso 

no efiolo.csta heJece_s,e pe 10 deinais
tama nlaneira ge-

po'os CUItOS do terra onde quer gia do delicto. D
rat cliega a ser wn ogar cominutu,

que haja urn coracSo "pie'.- 	 O'U 

de tSo repetio, a influen.ciauma intelligencja desCortifloda	
mieio sabre 

'0 horniem. A vida, do
ntre flôs, e	 Victorioso, ifler-c	 simplcs UniceJd.o ao metazoaobonsê das acibres pefejas de homens annals cempieto é ma adaptaçao e

	

 e i!hvstr como A1cindo Gua-

	 viy
ot is o, ia urn grande hioIo• g tainabara, Franco, Vaz, Ataulpho dc p

disse qu'e er e Jiabituar-se. .Paiva, Evarjs de Moraes, Candido i
r atureza. tern horror ao constraag-Motta, M!o 

Mattos e tantissimos inento e foi na observaçao diesseOutros qiie, polo livo, pela impren	
facto que Le Dantec firrnou 0 theo-sa, pela tribuna dos Congresses 	
r'ema de que "si deterni inado factordos jurys, souberorn generosa	
edarn	 certo C&flporfiadamente batathar e vencerxer prolonga

Abce-se assm, no nosso paiz, a
lucta contra 0 vicj e o crime die
snenares numa campanha de hy-
giene social, .Aqui, 00mG alihures
as estatsticas vêm demons trian do a
oontin'uada 'ascençao da crirninali..
dade infanfil, ai despeito do appa-
rato do oei1hoi sysfemia correcejonal
e tambem a crescent-c porcentagem
de crinainoLsics adealtus corn sua his-
toria pregressa Si notad'a die attionta-
dos acs bans costumes, a moral e
a hoinra. A iniancia (lute so trans..
via no 'vicio, abandona.da e pasta
em perigo moral pea carencia do
enejo fam.Jiar e indifferentismo dais
podie re-s puN iccs é a semen toira
hcrta, ealo.sian do sempre ties fructosmalsSos da degenerescej hunia-
sia, donde promanam os sceferados
Os perigosos, infelizes bandidos que

as cdjs Publi5

.	 -
stranginiento sebre urn orgaeiisinO
que contja a viver, tail organiSrnO
soFfre , por es-se facto, ama moddi-
C0 00 que tern cicio resultante de
minuir ai pressSo diesse constrangi-
menlo". Dahi, os caracteres adqw
rides. Assim é no niundo hiologI
CC) , 

assim e tambem no nniundo 50"
dali, As flares die lotus são iimo
gu ra de rethoiri ca, .porque n in guelfl
escqa a ambiencia em quo vi.

odos os esoriptares, diz EV3
risto de Morajes, que- se toni oCCli
pado corn o problemia da criminal!"
dade da Jnfaincja ie dia adoescencia,
apcntam no- prirneara pliana, enteC
51,11 causas sociacs, a desorgaociza-
çSo da farnijia e a nsa influencia
di-rectarniente exeircjda par certOS
ameio fainlj Jiare" In fi uen cia que
sic fará senti.r tan-to nais vicienta
niente quianto major fir a prodspO
siçh	 heredjtorja	 daqiftIlo. sabre
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gTados ca 6rateda die nen.ores cr1-
minosos.

A actual juvenile-court, furiccio_
nando corn trs cu quatro membros,
corn rseu ju:Z eslpecia1ilado, as seus
probation-offjcjers e sta preciosa
jtrsprudeff1cia, firmada tanteis no
objectvo de fcrma'r um caracter
qiJe die reprirnir urn crime, é a ire-
sultarite de uma ievabucãa qUe se
tperou lentamente, Lde acoordo corn
as necessidades do mo, fructo ac
Icinga experencia e par io mes-
ma cheio die magnifios ensnaimen_
tcs.

Os norte_americanos não cansti-
tram logo de preimpto, aprioristi-
ca;rnonte, os seus trihunajes infan-
tis. Daihi us resutados que estão
coIhendo corn o systema, que, traios-
p.ortado paria outros liogares, me-
diiou aqul beirn, aoalá foi precisa
moidificalo.

Na Lngl;a'terra, par exemplin. mi-
ciiadio em 1905, corn kuvenile-copr/
die Birminghan, to novo systeina
cnimiina!, já , cm junha desse anno
o ministro do Interior, Akers Dou-
gLas, ainima'dio corn os resultados
obtidos, propunha extcndoilo ia to-
do o paiz. Reperoutiu tanto na api-
niSio publica, quo em 1916 conta-
vam-se 16 tribunaes die menoiros na
OrS-Rnetanha. 0 ex•ernplo america
no do co!egiai! dade foi em comeco
sogaido, .miais a pnabioa demonstro.0
que na lngbaterra a tribunail singu-
lar dava melbores praveitos e, ohe-
diette la, essa observaçâo, to ChiJ-
diren Act do 1908 adoptou to systo-
zna singular.

Na, Sussa e ma Ai!lemia:r.ha, no
0cm trario da ing!atcrra, os trib u-
niaes coiNect i vos pro Va ram imui to
hem. No pnirnowlo diesses palms, no
cantSo die Zurricih, propoz_se 'ate quo
o tribunal fosse constituido par urn
juepsta, urn medico, urn pedagogo e
Qlmo senhoir,a e no •ultimio o kinder-
gerichi é farmadio dc funocio.niariios
die nrnieacão do gave ma.

Em Portuga, o syisterra adiapta_
tambem o noete-lamericaino.

Alli a Tutonia da lnfancia, como é
cliajmadio o tribunlail die rneinoires,
composto par um iuriista, urn medi-
co e urn professor, e, apesar de

1 .11

zado, juiga na expressãa da
portugoezia "coma urnpate", .
presso quo taivez queira res.
der is objecçPes que se fazes

I tihunail plu,ralizndo die não podr
agir sabre a coinsoiencia do deli*.
quente, canto so tOrn urna wii*

i entidade psychologica.
Na Franca, onde o prinleiro p0-

jicto de tribunaes para men
coube a inictativa de Paul Desca-
nd, a systema norte-americano nia
deu resultados satisfactorios.
partidaros da singularidade apte
sntam coma razã disso serem
tribunaes coilectivis. Ha, todavik
uuem talvez corn fllaior razão jul-
gue ser a inefficacia desseS tribe
noes motivada polo scu accentua&l
"espirito juridico" conic disse MA

Owings, citada pelo douto pareW
Esso exemplo francez é rneret'e

doi 'de alguns reparOS. Não pod
moos condernnar pelo sea fracaS
a	 collegialidade	 dos tribuflae.
quando esta tam provado excel1
temente noutros paizes. DeYe
antes explical-os pela maneira Cc

mu foram organizados, flO 5fl
privativos e alérn disso fl50

cc-mo oscreveu Evaristo de Mo'
"amplitude de urn juizo prot
Lia infancia ao	 qua! 1ncunibe
tudo que diz respeito a def'
gurança e hem estar dos men°
Ntst0 aLoda Sc afatoU a lei Iran-
ceza do modelo norteamis3
segundo o qual a juiz SUbstitue
muitov, casos, a accão de1jtC di
familia, D u corrige corn enenli

seus erros e abusoS". 	
ãO

Em não ser privativo e
haver a legislador dadO
plitude desejada, cndicaO 

gjflf

tj
n on

-
 para exito desses

C nao inn sua collegabilid
( m ile Se devern buscar 0
que prejudicaram em Franc3
juvenile- courts.

Na Italia, desdct 0 Mini

ctori0 Orlando gui' fOCSI1Z0U 
0

scinpto em uma celebje clr° ...
tile vem merecendo 0 CUI	 ,

'n rre
eminente magistrad0S
trod Gugliermo Vacca,
uma commss5o especial

v

gamento de menores. 0 pro-
a de let itali.aaa, adoptando C,

anal singular, creou todavma
juizados d-tfferentes: - 0 tUZ

o retirado do quadra da ma-
ratu4a, funccionando iem cada
arca e o juiz leigo, funccionan-
nos ternios, servindo apenas de
[liar naquelle e instruundo so-

qtie se passar dentro die

Na Belgica, Sr. Presiclente, oncle
de Le Jeune Se tern estudado

prolundadamento estas questOes,
el, so ern nossoS dias sancclona-
i moldada pal 0 systema inglez

Dessa pequcia jeferencia an que
tern felto em varios plizes, so-
a legislacao criminal para m-

Ires, ve-st , que embora partindo
UM unico principio - a neces-

dade de julgar-se a intancia ci- i-
iP"Sa a luz ilos moderiios ensi-
lilleatos Cie crimlnoiogla e 00e-

0 mesmo firn - a pru-
thflaxia do vicio e do delicto, em
a parz se ado ptamam pmoccsso

lttererntes, de accordo corn os im-
alivos da su'u ainhiencia social

Pendore ethnicos proprios a Ca-
I Povo.

pm:ncip: s	 basilares são 0s

par todc,s os quo legtsia-
tM brao asurnpto —eslpecialli-

{ks trbunae.s. nos juizes, na-s

09, 
no fommalisino proces-

neruhurn. solernutdade nos jul-

Ile	
nada que aternomize on

deprmrna e humlihe o pequeno
Mo; ye1 .-o sompre, iiãO como

Corno nfermo, rua fc'liz ex-
III ao Qe Juthte,t e Kleine; nenhu-

PUbI:cudad. as :sentenças iiniteii_
te ifld ividuaes , plasmadas so-1.04

Cada di agnos'e; minuciaso ex-
nrecEco_pschiogico do coda

aba0aU 1 (10, criminosia on
L .Stodancjo1he sua historia

Sua horança phya:co-psy-
sua propria historia pro-

sua educação, porque e do
1oatco quo depende a bOa

que no caiso isao soi
ulda ntedmico-1pedagogcaS,

a alerormar urn caractor
.kta a condemnar urn cnimnOSO;
"ma	 Pr.	 ne-rn de Cu tras

ciSo, apenas corn-

pl-etar e refer a diucação", jâ
proclaznava Drilill, inagistrado iur .

-so. -porqtae a "intailcia abandonada.
uw diser idle AcLdipho Prins, aiäo
tern necressidadie de ser reprimida,
mas sirn do soar educasIa me protegi-
da", die "mdida0 de redernpça-o",
como quieria to guranitle Lornbroso-, e,
por iisso, 0 qtte ulcos vernq,s saC pre-
ventoirdos e reforniatoirios aio eiwez
do cacfoias e puurit-eneia-rias, é 0 ma-
gnifteo systoma cia "iberdade Vi-
giada" appl.icada larga manu e corn
cis rnais animiadores proveãtos.

Mais no appicar teisseis principiis,
cada povo procur'ou taze.i-o de mo-.
do mrds coin senianfoa laos seus COS-
tunics. Virncs a oxenplo cia lngl.a-
terra,, -quo tmendjo colmnecadlo corn o
systerna cia co1liegiiabiltimdadle. iacabou
creancio um syatema proprilo - a
cia niuigutaridia4e.

Isidoro, Maus, comm'entanda o
uvoluir -dessas novas doutriirais ciii-
minrans em s.0 pacz. O0sde 1889 a
1912, em maos do tiles ciecadals par-
tanto, diz ser "intersjsainite veuifi.
car como ceu'tas idoas, por exam-

plo ta de subtrahiir as crealnças at
juriusdicçao oril:narila, deenvoJive-
i'a,m-'ae progr€cls. yam elite, en contrain-
do il-a's ciescusOes succeesivas urna
conaagraçao cadla vez mW'45 corn-
pleta'.

Esse cl0pomeruto prova bern 0
qu0 quero tornar claro: —as aca-
ptaçOes qua ada povo fez deses
principios, -a daptaçes d S queS
dep-ende o ext-to cr-u o insuccesso do
novo -apparelho cnirninal.

Não basta tranoplantar papa o
nossa meto, o -tdo oaractartico
melo soci'a,l brasii0i-ro, die tao accen-
ticadas e pooprias ft5icOes, o syste-
ma amer: n	 acao Cu	 sy-stema in gtez,
e applical-.o cultre nós 'rigidacnaente
como Se forrarnas i.urn padiaco cia
lnglaterra Cu doss Esbaidlos Unidos. E'
preciso, ebsiol utamonito precioo,

acciiniatal-o, paza quo depods não
fleas queixemna5 ern futuuio proximo
cia pre oaniediade dos saus DeSulta_
dos. (Muiio bern I)

0 douto parecer. tma,ndia-no-s as-
coihor entre 0 Systema ingez on
o ameeioanbo. Qtoalquer qtie seja a
pi'eferencia dies mous Illustra6cs
ecdiegas, C born qua não se perca
die Vista que olla, erá won-a s dou_



518

tr1ara e tIeonkja, suggestAo dei ,loi-
tums !ie que so ha pnaica0o em
outrow posies, falhios come nos eli-
cfl't11amos de experieaoa pes4oa1
que melhor ncis pudesse orien tar na
eseoiha do cniinho a seguir.

Seria ãnjuetiça pa-ra neso fo-
Os de pavio, cuio, dizer.se qu so

agora sse nrngno esaumo PoC-
ourpa oas itgisadoes btros.
MaIs é inrLegavel que so agora vamos
pa.lmth1hr 0 terreno da pratIca,
unko cupaz dr dfzor do doerrto on
desacero das nossas cncepçOes
do, gabinetj. Não tenharnlos a pre
tencão do estar contnuind bra
cefinititva p roinclue o quo vurnos rea_
l iza'r é tao somnente urn ensialo, que
flois Pole tOVar a runos que não
tnaçam'oa em nosiso roteliro.

0 paneicr, a que mu venfio rule-
rn:dfri. abrn,do ernnbora a quyAdo na
escoiha da piura1dodo cu igulla..
ridad ilo juizo do mtefli0rre, fl?ao Cs-
oondu per ef a sua prjlercnciia, le_
Vado e55a c:onvccao taiv.ez puO

vencj.Jo nss' iaebates da Camaia
heiga.

Ciss dkyiLs granda arguamoinUoe a
favor 10 1rThuna1 singuar são, am.
Prtisd'cat0  os sigu:nies:

- quo sundo a, j ur:Lsdlcçao
pa 'la crrcança anoniadia Pleilo es-
pinto Ittilielar é moihor qn.e se'ja
exorc1da por uma do quo per
(tres pEsoao4, PorqUe no jurlgii-
mlono die .mE(noIles tuIJJo se r0su_
:me cemne dz Canton d Witirrt,
"no .osforco duima considjenca In.
d:1ai sobre outra coconca
quo é a da creança";

2.0 - quo o ju.izo coiiictjvo
con ju,do die tres me.mhr0s •per
esmpo estDand o manor pro-
ju&ca a cosirfssão perquo `11 1111-

 so confossa a urria coIltecti_
rv:dIadr, a quo atOm dsisi0 pode vr
a falttair o esIp rto die uinlidadio e
con(tiuiidadie de accão.
ExistEirn neistias palavras gasidlies

vda'dies, não dieVeimos, poiréni,
eggcirnl-as.

Reonos i.irn rpOlUO0 1 . Reloar-
drnos quo é priinic6ojb paoiflioa nos
tribunia ke noncyr:is não har
nanh u'mi so1nhiridiardie. PoLto q lie
coB1eotitvo 41'aOl é itp;ensaveJ agru-
p i reini_e :os seiis T%mibros pa!ra in-

quLrFr o inzecsr. Cada 'urn
cve fiaize,r	 iadamienste eij
ie  diosfa manjra 0 desujado fo

co diuuiia ccriscuendila indW4
agsndor sobre eutra o cal a vail.
gem ininogavell duSso, sum ft
vezos ao, Snives ;do ulma Quanta
con :uOdb do accao dos ji1ga
ros, eilãai nao ;d0Xara de oxiSbr
tribunal cole'ct0vro tanto quasi
singutar dtosdie qru cs rncrmibmOs th.
que'Y.e sojarn funOcion i:s effr.

Vê-se diest'aiilte que o vanitagn
apitegoald3LS a favor da s:ngular4
die podorn xiti tanihe'oi a
da coiegialidade.

Mas so prcssuurO votagels •
sys' enha sringuar 1ngl.0

Certarneilte quo nao.
Peço liJcrrncat, sO nda abusar

bondladL d 0 v . eXc., prra for
trecho dos aflOat's do Snddo Bd
ga, onde ha c0nsfdu'J cOo5 q

pera no's :der11osaalfll
Fa in o. senodor L 0koii (lê):

	"Sabre tcrdtar as objEccO	 a
n'as me spego é a ida queta0
juizo urIco, quo ipara norni e (0
quo St Oor pririi@dita.

Varno's poa' ebda IcI ifltp0duzlr:
sturtuicão do juz unCO,

concurro •d 0 jury	 is	 fil'
penal. Pos born. Achu quo e

Primeiro, porque o recrUt..
to de magistrados fldo da as. d;
rantiaS necessarias de rnitUO.
C expeniencia; depois, 	 porque t,e
sos noagistrados não snd0
remunerados pelos scrvc0s qile
ohrgados a fazer, poduril fin
cipio, ser suspeitos;	 umfint ,•
O('e nOSSOS juizestend urn
reil'a a seguir, sã0 passives
erirnentar uflia suggeSta° dip

vd.
Invo'ca-se a eXefliPlo O

razes e cita-se notadantjr.
Inglatenra: corn effeito,
s as resultados de 0.t?fll'
devidos a experiencia do

	

Mas em Inglaterma,	 JIJIZCP

occupa uma situacão fóra do
mum.

E' urn honnem erniflelite
do, esco!hid0 evitre os

expeninCa da vtda; 6 urn ho-
i que nãu deve tar mas ainb-
pessOal, pois quo ciegoU ac

se de 611, caminhada. 0 (.Ini ho-
mc que, sob ) ponto dc vta ma-

tern vencimentoS sopurores
1iiG.000 francoS por anna -. e
ie flos liz sonhar e que ja ganns
aslu singularmente e'oSSiVJ.

M. V. Wicnr - E ate 225.000
aces.
M. Van de W'allc - Digamo

quarto do rnllhão".
() sr. Jodi, Bercildo: - Sipen-
ssem do mesmo modo aqUi...
o Sr. /000 Henrique: - Soda
iia justica aos magistrado3.
o sr. Eurico Dutra: - Muito

o Sr. Judo Henrique (contiiOr

`M. Loken - Não ouso quasi
0 algaiisrno, tanto me pareco

erhitante L porque tat quantla
(a evidonternente combatida	 '.-
S soc.alistas, ate 0 ultima de suas

Sestas condiçOes,	 o juiz unico
Cornprehende, mais o quo é in-
etante, insisto, na experiencla
IUIZ unico , fóra do todo contno-
(10 jury, 6 ' o abandono a urn so
Tent de causas as mais perigo-
e delicadas Vemos ahi Os mals

fliveis ahusos sob o panto de vis-
000al"

Ora, sr. Pnesidcrte, pe!a sug-
ao do illustre rotator, accet.
fo:se 1he a hypothese preferida,
V(arja	 a ten em cadot cornar-

iuz uflico pana rnenOneS C
k Seri	 proprioUiZ de direito.
ii'1do venius as reservas que em

Comb a Bel gica, otide do
ntuit0 São estudadcs osses as-
Ptos, se fazem ao ji.dz unicO,

note-se hem - privativi,
l di p r uspecialista, como não
er Os inoonvenuentes co nossO

de certo bern rnaiones, pais
5 dots juizes privativos se

Poeni, urn em Bello Horizonte,
11 Juiz die Fóra, deixando-Se

S as demais comarcas corn jul-
O especializados?

o opiniOo do senador
que ru deixar born claro quo

nao pretendo applicar a iissa
iol1uta ma gistratura algunS dos
conceitOS em que elte se . extern:
em pninCiplO, a do seu paZ.

SOniente, desejei apoiar-me a sua
reconhecida competenCia nas obje-
oçöCs feitas, em these, ao juiZ unt-
co, mesnlo especia1iza.

Po.rque, na verdade, não será
desaconSeihavel fazer-se 'depeedei'
o julgamentO, em materia criminal,
de urn unico julgador, sem o recur-
so das appellacöos, ainda quo cite
seja urn juiz privatiVo e espeCia-
I zado?

E, no flosS) casct, não sorO ate
periglisO, desde clue so entrega so
arbritnio de magistradOs, postO quo
ilicistres, mas sem a especializacaO
tao uccesO aria a funccOo de juiz de
rp enOreS, a a pplicar iira lei quo
deventa sen manejuida i,or urn cipe-
cialista? Meihor não eurO contrO-
lar-Ihe a accão, danUe-se-ihe dois
companheirOS nessa ardua tarefa,
rmtirados da sociedad local, aos
quaes embora faltecessem tambem
conhecirnentos especializado s, p0-
deniarn, ao mono's, decidir polo sen-
timento, hurnaioizandO a sentenca
.corno é do regra sen em casos tans?

Uma outra duvida me paira no
espirito.

NOo será pouco equitat ivo, cr-
suravel rnesrno, essa distinCcão to-
ta, collcucandO-se num piano supe-
rior, privilegiado, as comarcas de
Bello Horizonte e Juiz de FOra e
num piano inferior, quasi esqun2i-
das, todas as dernais?

Pois Os menones abandocados de
Bello Horizonte devern menecer do
governo urn cuidado mais especial
d 0 que aquetles, por exemplo, do
Uberaba?

o Sr. Martins Prates: - A ar-
gumentacão de V. cxc. estO im-
pression-ante.

o sr. jodo Henrique: A todo5
cues nOo so deve extender eguat-
monte, paternalmenite, sem distin'
ccOesi, a tutela do Esta.do?

o sr. Eurico Dutra - Perfeita-
nt en te!

o sr. Odilon Braga: - So
randes cidades, I rieei no parecer,
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es	 que te

	

do nundi;, c;;:	 nao

as grandes cidades.
$ Horizonte e Juiz de Fóra

assrn victimas da sua p' o-
ituacão privilegiada -

4 reniedio se rá, portanto. fazei
ooh'1axia do crime incipiente
todas as cidades mineiras.

A_edto. sr Presidente, que
ma americaflo, da collegiali-

i do trihunaes. viria attender
is nossaS ci ndiçoes de melo

wcW d0 que o systema :nglez.
amos corn aqtielle distrihuv

• maneira mais uniforme it juSt.
u em tad0 0 Estado, scm crear

ferencias injustificaveis.
o	 Odilon Braga: - Já tive-

o Iracasso dos trihunaris cor.
ionaes. Ahi estb porquo a corn-

'5ãu no opinou por eS'Sti proto
P riuta.

Our. João Henrique: -- NAo de-
Qs confun1jr a sen'elhai.'ca de
eS eorn a identidade do metho-
05 antigo5 tribunaes correccio-
5a0 cousa different dos ma-

IQ; tribnaes para menores;
a maneira de julgar sera

COtta
'cada cornarca seria creado urn

- ;al constituidlo pelo juiz dl
C POr urn medico e por uma
'a. Qua nd 0 se discute aqui o

de VOto as muiheres nas dci-
rnunicjpaes fl50 deve causar
0 eS ta minha p roposicA'o. -

rcas do Bello Horizonte
a2 Outras onde se fizes-

.'sario, 0 medico seria um
• tra e o juiZ privativo e es-

Iaes membros semiarr
Omeacao do governoQ 11Hz e o psychiatra, Os ou•

.,7ceriam gratuitamente SUal

' 9dj100 Rriga: - Mas o jui:
l ul gar corn o auxil jo desse:

r'e' indepdndentemente de s
Cam tribunal.

Henrique - E maiho
ni d1e i0 00mporados nuttribu1

'dj100 Braga: - Podern se
SUltores do juiz.

jo He,,-j 1 • - Deadaju0 C Co	 cli';'id

 Henri

ete assurnpto tern a gravidade i
urn serjo prcblema - nos centro:
industriacs onde os paes, preso
durante to•d0 o dia a0 trabaiho, nã
poiem exercer sobre Os filhos a vi
gilaincia necessaria. AM estã por
que no preoccupámos de preferen.
Cia Corn as grandes cidades.

0 sr. JOar) Henrique -- OblectoL
0 douto relator do parecer que
nas cidades do vida intensa, parti-
cularmente nos centros industriae
que o problema se enuncia corn vi-
gor, exigiido soluco immediata.
Inte j ratnente do. accordo. Mas ad-
duzo que a iss 0 devenios tarnbeni
aecrescentar urn factor que penso
set de rnuita irnportancja - a for-
rnação social das nossas urbs.

Expilco-me: nbo basta conside-
tar a ma jor ou rnenor populaçbo
das cidades; é preciso levar egual-
menlo em linha dc conta os costu-
ines quo derivarn da sua formaçao
social. Belo Hor i

zonte é de facto
it cidade rnail populosa do Estado,
mas tiho a .impressao senhores,
e isso declaro corn satisfacçao, a
Tieni dos cz-editos desta linda ci da-
de, que nenhurna outra Ihe levará
vantagens na exceliencia da sua
formacbo social. (Mob born!)

Outras, bern menos . populosas,
Ihe invejariarn essa felicidade e es-
tAo a exigir muito mais talvez que
Bello Horizonte urn juiz especial
para cuidar da sua infancia aban-
dooada e delinquente. (Muito
bern!)

Nbo acho, assim, j i'sto q uo so dè
a Juiz de FOra e rello Horizonte
urn juiz privativo e deixe-se quasi
o esouecirnent0 as outras comar•

cas. NAo basta que a lei seja uma
em tOdo 0 Estado. E' mister que a
maneira do applical-a seja a rnes-
ma em todo elle. 0 delicado appa-
relbo de legislacão criminal para
nienores exige mans habes para
pol-o em movirnento e os result-
dos nbo são positivamente os mes-
Ilios quando aquolle que o acciofla
'deixa do ser urn technico para s r
urn inexoerto.

0 jijiz de me-ores nAo deve S1'r
apenas p rivativo; carece tambern
ce 5cr especinlizado.

o 	 D-
cco1u j CIII V. IXC .
o Sr. Joao Henrique ..

que Se o bj,^- C ti va não é sóme
cevitar o exceso de traba
zido por feitos dc outma
mas quC diem de ser
dIe possua conheciment
l;zados de anthropologia so
gia criminal, de PSychoIog
rimental e pedagogia.

A lei federal, desejosa (die V.
dot a tarefa do juiz, creoi aeis
delle dois assistentes: urn
psychiatra 0 urn pedagogo. I
aqui eni Minas, devemos prg*
dc id'entic.a mancira e tortiar tiai
tivo, como condicao para ser *
rnead0 juiz de menores, que o cU16
didat0 posstia 'aquelle culturi eW
c al iza da.

Si tudo isso C preciso pars It
dar urn born desernpenho aa

go, como querer quo rnatArJO
flbo especializados, sobrKarrW
dos do Outros fetos, pOS
empenhar a con tccto a nobrV
tela da infancia quo Se trawl

ci ue delinque?
o Sr. Odilon Braga: -

seria termos urn ,juz em CA

marcia, mas. infelizmente, C
sivel.

0 SP. Jo-do H(nrique: --
to que flao se pode oem se
crear urn juiz especial1Zd0
da urna das nossas co1Oa1'

,5
 .

morn€eito. isso seria uTn ye

ro absurdo.
Acho, porém, quo Cleve

curar uma solucan tanto	.
pcssivel equitativa.
minuir as de svantagLns
resultantes da desegUa	 •
cia das varjas cornarC'	 r

possibilidade do crear
Privativo para cada -uma
fl3.0 devernos todavla C
braços e de i xar qUe
dstribua a dois	 e

didas. rnesrno porque
nutil polacar i uulca lnlefl	 e
notes das duos gratiU

apontadas, deixaildO
do crirninosos creSca 001

tado, provinda da inf°
nada dos outras deIllOb

sa, nAO vejo porque nâo OS
membros deliberantes dos tribu-
naes.

Objectar-se-á que ficariarn Co.-
marcaS corn juizeS especialiZa

dos e psychiatras e outras corn jui-
zes do direito, não especiakiadOS, e
medicos não psychiatras havendo,
portanto. sempre certa desegualda-
de. lnfelizniente, não ha negar, mas
essa contingencia inevitavel ficaria
dc algum modo dirninuida pelo sys-
tenia coilegial, porque a cooperar
con; 0 uiz de direito haveria sernpre
urn hoccado da sciencia do medico

e C thesouro inestimavel durn co-,
racbo de rnulher.

NAo C pelo desejo dc innovaçAo,
que proponho a presenca da mu-
lher nos tribunau s para menores.

o sr. Odilon Braga: - Esta C
uma boa Iemhranca dc v.exc.

o sr. joCo Henrique: - Sigo a
corrente, que se vem avolurnando na
Europa e na America. Na Suissa a
mulher é membro das juvenile
courts, e pot toda a !iarte vem pres-
tando seu valioso concurso. Ainda
no Congreso Pcaitenciario de Bru-
xellas, de 22 theses apresentadas, S
foram de senhoras.

Essa collahoiacão do muihem na
assistencia a infancia abandonada e
crirninosa bem e comprehencte, pot.-
que, neste problema, grande C a
parte do coracAo. lnstituto tutelar
como é o tribunal palo menores,
quemn niclhor que a muiher poderá
se rvil- 0?

.Medite, sr. Presidente, como no
pratica seas serviços são imprescin-
diveis. Attente v. exc. para estes

• numeros: durante o mez de junho
ultirno, o juizo de men-ores do Rio
de Janeiro assistiu a Ill creancaS

- e aclolescentes, sendo 86 do sexo
masculino e 85 do sexo feminino. 0
numero de muiheres é praticamente

c egual ao dos homens, e corno a id
s brasileira e appiicada ao menor ate

18 anrios, pode-Se in;ferr quantas Si-
tuacOes vexatorias, na confissão de

r vicios e crimes dc menores do sexo
ii ferninino, nAo seriam evitadaS corn

a preaenca duma senhora nos tribu-
:t naes infantis. (Muito bern!)

Uma ontra vantagem do systema
e collegial norte_ameriCano, caso se 0

'netituis'o entre nOs. nos rnolcfes -ue
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Ill uStrado ra de suggerir aos mew
dojs deSe CoHegas é que retirand<Joeal 0tJS Hiembros di SOjedad(
iflteressaj e fun ccicnasse elle virj
Pr011 d	 Oessa cam-Panha en
flionta tal ancia Não é de pequen
osa	

CO Operac_	 E' bern Va-°s

	

	
raga. - Na0 so vaPredominant

a inda urn Qo Henrique..	 Olhanijo
to f6  d ez, peto que se tern tel-
fleSsa 0br0 Brasij verifica_	 que.aecão	 Sanealnento moral a
mujto a Partj clares Snpera dedos, or fic01 Nos Estado5 Uni_bail00 off 0lPlo 

o numero de pro-mu nerad cter,s vol untarios, nOo re-major qi'	 Consideravelmente
Particular	 d rern unerados SAOda melhor	 liornens •e senhoras,
Prestarn	 SOciedd Yankee que seissä0 d°°m	 Oltrujsmo a nobrCIlanlad	

de rnenores,OS tribunaes
mos berm d Se	 ue ainda não to-
SOlidarjedSe
Th	

flvol.jdo o espirito de
esrno P0 Social Mas é par isSo

fllental0 rq	 necessario incre_
lflicjOtj	 U0 cl evemos cornecar asno CoflkO es50 sentido. •Lernbro
nlent0 c; SO	 attitude eminent

Lanna	 a do presidente Mello
cocia esd canclo a idea das Asso-

appell0 a Mâes de Farnilia e o sen
se tornasseus hoens bons para que
fiscacs"	 lOS&s e espontaneoras.	 S obras pub licas mmci-

A seTh0
prias 

fl10	 esta lancada pelas pro-
do. Cum edO P residente do Esta-
flessa taref0	nOs prosigamos
interessand	 °°m patriotismo e fe,

0 IlOSSO povo pelos al-toproblernas 
Sociacs da Patria.

tomar esfe que Seja 0 alvitre que
On gresso, escolben do osystema Sing au dando pr-

ferencia ajo
mister que 0 _Ysma • collegial, é
Compl000a0 nos esquecamos dc
bunacs de n indisponsavel aos tri
ventorjo	 en0	 clue 'SAO as pre-

reformaforios Sern a
das as
Creacao desses 

estabelecimentos toflOS5uteis.	 as leis resultarãcj in-
Ja tenh0

par mtjto r. P residente raubado
Casa,	 tern0 a attençSo 'da

o Sr. Adoipho Vienna: - Ouv;.
) mol-o corn muito aproveitamento

(Apoiados geraes).
0 Sr. Odilon Braga.- -_0 discur.

r so do v. exc. é realmenj-c notavel
o sr. joão !-Ienrique:	 E' gene.

rosidade dos meus nobres collegas.
Von concluir. Fazendo estas tos-

cas considcracOes...
Vozes: - NSo apoiado. Brilhan.

tes.
o sr. João Henrique: - ... ear

tomb do projecto da reforma judr.
ciaria do Estado, na parte respei-
tante a assistencia a infaricia aban_
donada e criminosa, partidario corns
sou do systema norte-aremicano e
da necessarira esrpecializaçfio cultural
dos juizes de menores, não venho, sm
Presidente, apresentar ao Congres-
so nenhurna emenda que consub-
stancie esses meus pontos dc vista.

Pretendo, apenas, commettendo a
ternerrdade de occupar esta tribuna
(nao apolac/os geraes), charnat 3

attencão dos srs. deputados Para
esse assumpto que, par sua nature-
za, precisa ser discutido flã0

to sob s-eu assumpto que par sua
natureza precisa ser discutido nO
sómente sob seu aspecto juridicO
mas tambem sob a sua face medica
Como ha aqui, nCste recinto, robu5

-tas nienta.lidades, capazes dc trazer
aas debates 0 fugor das luzeS de
sua apriniorada caltura, corn estaS
minhas palavras não tenho oirttO i1

tuito sinSo provocar Seu pronUflcta
mento, porque estcu intima e pro-
fundarnente convencido dos benef
cios quo disso advii'ão pars a C01

lectividade mineira, especialrneflte
infancia desvalida e crimiflosa
nossa terra.

E que nesse prelio dc 110llrgen'
cia e patriotismo, sirvam de lertlfll3
aos srs. deputados aquellaS pala
'lras sabia5 do Levy Flour, citad
Par Alcindo Guanabara. no SCaud)
da Republica, ao justificar set' prO

fecto de proteccão aos mefl0rs
'Neste assumpto nbO pOde bayer
reformas fragneeitarias effiica:
tudo se encadeia, tudo seentre1.
(Muifo bern; mujfo bern! 0
ê catorosarnenje rum priInenhCU'O e
abra(7ado por too"
gas).

Ve rn á -'\	 :r

Otra em dicuSsão corn U pr'cto
reguinte:

Ernenda n. 126

Onde convier:
A consarca de Uberaha fica ole-

oda a 3. entrancia.

Sala da; sessOes 21 do agosto
je 1925. - João Henrique. —Du-
ne Mesquita. - Joao Beraldo
uuro tie Almeida. - Pedro Du-
:a. - Argemiro do Rezende Cos

o SR. GOMES PEREIRA: (Será
ublicad0 posteriormente)
Vein a Mesa, são lidas, aporadas
postas em discussbo conjusicta-

zente corn o projecto as seguin-

Ernenda n. 127

Onde convier:
Ficam elevadas a 2. entrancia

S comarcru de 1 . entrancia:
Benilini, e aanta Luzia.

Sala das sessOes, 21 de agosto
1925 - Games Pereira.

Ernenda fl 128
A0 art. 13, do Cap. 2.°, da Sec.

A °omeac5 0 dos des-embargado-
r erá feitr i pelo Presidente do

por nrerecimento e aritigui_
Ide,cm uma lists unica, dentre as

:zeS de dir 'ito em exercicio no
-ado, oxciuldos sómente OS que

Icilarem em disponibilidade.
§ .° Esta lista seth feita dentre
qu jUzes que se tiverem sa-
tado pela ua rerctidão e saber,•0 hidos pet 0 Tribunal da Rela-

Para cada vaga, dentre todos
,qu5 es tiverem em exercicio no

SCrd 0 norneado o mais an-
desfes

2° Esta lista será organizada'fl tr0 ,,
'e trinta dras, depots da-

em clue a vaga Se der, de-
a noiiieaçao ser meita den-

de 	 d ias, contados do rece-
0 da mesma lists.
das sessOes, 21 de agosto

Qomes Pereira.

Ernenda n. 129

Ao art 85:
Em vez de dar vinte mil réis, di-

ga-se - de vinte a cern mil rCis.
Sala das sessOes, 21 do agosto

dc 1925. -

Ernenda n. 13L)

Ao alt. 223:
Depois do 50$000, accrescente-

Se: para cada terrno.
Sala das sessOeS, 21 de agostO

de 1925. -- Gomes Per'eira,

Ernenda n. 131

Ao art. 225:
Depois do 40$000, accrescente-

se - para cads termo.
Sala dos sessöes, 21 de agosto

de 1925. - Games Pereira.

Ernenda n. 132

Ao art. 230, § 1.° - onde con-
vier -_urn do 8 favoWcidos pela lei
n. 772, de 14 de setembro 4°
1920.

Sala das sessOes, 21 de agosto
de 1925. -- Games Pereira.

Ernenda n. 133
Ao art. 252, paragrapho unico:

accrescente-Se in-fine - comecar-
do, dessa data, a correr o prazo.

Sala das sessOes, 21 de agosto
de 1925. - Games Pereira.

Ernenda n. 134

Os magistrados empossadOs no
regime.n anterior ao da lei n. 10,
addicional, de 14 de setemhro de
1920, terão as suas aposentadorias
regidas pela lei a. 7, de 14 do
agosto de 1909, art. 1.', Vtlll,
correspondente ao art. 109, § 70
da Ceustituicão do Estado.

Sala das sessOes, 21 de agosto
de 1925. - Qornes Pereira.

Emenda a. 135

Onde convier:
O juiz de direito que presidir o

jury da Capital passará, immedia-
tr,mente, o preparo de todos os fei-
tos CIVIS a s-eu cargo, assim corno
todos as despachos e senteflcas de
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caracter urgente ao sell 	 do
Outra vara.

Sala das sessôes, 21 do agosto
do 1925. - Gomes Pereira.

Emenda n. 136

Ondo convier:
As coplas de accordãos para a

publicaça0 an:ual de jurispruden-
cia da Relacao nao poderSo ser
feitas senSo depois do findos os
respoctivos prOcessos.

Sala das se . söes, 21 de agosto
de 1925. -. (jOmes Pereira.

Ernenda a. 137

Onde convier:
Durante o tempo quo funcconar

o iribunal do jury não haverá na
respectiva conlarca audior:cja do
alistanient0 eleitoral e, na comar-
ca da Capital cabendo ao juiz da
1. vara a providencla d0 jury es-
to, digo, a audiencia d0 alistamen-
to serd presidi	 p olo da 2. 1 vara.

Sala das sessóes, 21 do agosto
do 1925. - Gomes Pereira.

O SR. FRANCISCO LESSA: -
Na0 veriho, sr. Presidente, discu-
tir o parecer da commissSo de Le-
glslacao C Justica, o clue Seria,
evidentemente, temoridade do nii-
nha parto (ndo apoiados gt'raes),
tanto mais quanto, habituado des-
d 0 muit0 tempo a re--der homena-
gem ao talento e a cultura d0 nos-
so distincto collega, Sr. 	 Odilon
Brags...

o r . Odilon Braga: -- E' gen-
tileza de v. exc.

o sr. Francisco Lessa. . .,
nheço, oesse parecer do que foi s.
exc. o relator, urn trabaiho quo
honra nSa so a Su5 pessoa, como
toda a Camara dos srs. Deputa-
dos.	 -

o Sr. Oditon Braga: -- E' mut-
ta bondade de v. exc.
o sr. Francisco Lessa: - As-

sirn, sr. Presidente, tenho em vis-
ta apenas apresentar algumas
emendas, quo justificarei ligeira-
niente, solicitando para as mesmas
a boa vontado da ho:irada coin-
missSo de Legislação.

A prirneira é concebid-t nos se-
guintes terniOs:

"Substitua-se o art. 85, pelo Se-

guinte:
Artigo. Os jurados quo, tenda

sido notificados, faltarern as ses-
sOes diarias, ou Se retirarem au-
tos do ultimadas, serã 0 muitados
polo Presidente em 10$ e 20$0
por dia de sessSo.

§ 1 . 0 0 Presidente do jury
competente para conhecer das ex
cusris dos jurados quo houveroin
sido multados, 1150 podendo, po-
rorn relevar de multas impostas,
rr:ãuaté 30 dias depois do enCer-

rada a Sessão.
§ 2.0 As certidöes Ou cupias

thenticas sobre essas multas, que
terao forca do sentetiça, serão re,
mettidas polo escrivao do jury, as
collectorias locacs, palo sua Co.

branca, ate o 4. o dia depois do en-
cerrada a sessão do jury.§ 30 0 escrivSo do jur y que nan
cumprir o determinado no § 2°,
floatS sujeito a multa de 100$ a
300$000, que setS imposta polo S&
cretan 0 das Financas."

0 art. 85, que a emenda manda
substituir, diz o seguinte:

"Os jurados que faltarem
.sessöes scm motivo justificado, sot-
frerSo a multa do 10$ a 20$00
quo Ihes serS imposta pl PrCSI
dente do Tribuinal, corn recUrso vO

luntario para o Presidenre da Rç
lacSo, interposto dentro do praZ'
de 5 dias, a COntar do lCtraflhl

to dii sessSo do jury."
Como ye, v. Cxc. sr. presiden-

to, a ernenda mantern a me51l
rnul ta estabelecida no 1):ojeCt0
que, porém, 5e deseja C quo a C:

branca da multa se tome effect:
Va, 015 pratica, e patti isso a e1°
da determina as meios pf.15 quae5

deve ser a mesma realizada, CO0

fenindo poderes ao juizpars
nhecer das excusas do jtirado f
toso e fixand0 0 prazo niax'ffl°
4 dias para que as certidñes
pias authenticas sejam remetti
poll) esCriv5 0 do jury a 0011et
a quern incumbe a arrec' daca°

0 sr. Olyntho Mar!
rnuit0 curto ese prazo.

do-se S distancias.	 Ha jurados
que residem a 30 legoas da séde s
Ia corn:lICa ou do termo. r

0 Sr. Francisco Lcssa: - NSo c
conte s to que haja jurados que re- a
sidarn a 20 ou 30 legoas da sCde ç
da conlarca 0U do termo. Mas, c
aO e:a esta allegacSo quo vita
invalidir a medida que a emonda
propugna, uma vez que taes Jura-
dos, Si não puderorn, effectiva-
mente, comparocer, torSo tempo
sufficiente para apresentar e jU5-
tficar as suas excusas, porquanto
a notificacão é feita 30 dias antes
da installacão dos trahalhOs do
jury.

Urn senlbr deputado: - Nem
sempre. Muitas vezes die C noti-
licado nas vesperas.

0 sp . Francisco Lessa: - Pre-
tend - do, Sr. Presidente, tornar of-
fectiva e real a cobranca, a emenda
Consigns, por outro lado, urn dis-
POSitivo que irnporta em econorma
Para o lurado faltoso, poiS, embo-
ra niantonha a mesma taxa actual,
a emeuda declara que a multa sera'
imposta "par dia de sessãO" e fl50
Por sessSo", como no regimen yr

gente em quo, si se julgareni 2 ou
3 processos num so dia, poderAo
Ser impostas dua 5 ou tres multas,
SUCCCSSlvamCflte.

A segunda emenda Clue apresen-
to parecerS, talvez, extravagen-

o Sr. Odikn Braga: - V.
Ithaca toni ideas extravagantes -

o Sr . Frardcisco Lessa... a Ca-
nara dos srs. Deputados porque
e mandando vigorar urna lei jS

Essa emenda diz:
Accresc p nte-se onde cQnvier:

Artigo. 0 Tribunal da pelriçSo,
Per seu Presidente, providenciarS
Para que as correicOeS do clue tra-
ta 0 Capitulo XIII. . -

o sr. Enrico Dutra: - 13! 0
l umen	 fatidico (risos)

O s .	Francisco Lessa... da
°11SO'li dacSo approvada polo do-

n 1.937, de 29 de agosto do
°', S torn0 effectiva annual-
0flt0 em cada um das comarCaS
o Estado.

Paragrapho unico. Urna vez que
o verifique que algum juiz de di-
eito não procedeU na sUa cornar-
a a correicão determiflada por lei,

Presidente do Tribunal da ReIa
äo o advertirá para quo o faca
ientro do 30 dias, sob pens dc per-
Is de antiguidade para todos Os
rffeitos, a contar dii data da ad-
certencia ate a apnesefltacão da
;orrelCã0."

Não preciso resaltar perante a
Camara as vaotagefls da medida,
par isso clue já as perceberafli, na-
turalmente, todos os meus colic-
gas, sobretudo, aquelles quo são
advogadoS.

Eu poderia relembrar o caso
occorrido, ha ano, em
urna comarca do Sul dc Minas. Fai-
ieceu alli um dos escrivSes, justa-
mente aquelle que era 0 pnivativO
do Registro Octal do Hypothecas.
NomeadO o substituto, venificou
este que durante ps S ou 10 annOS
anteniOreS, neni uma so transcr'-
pção se fizera nos livros competen-
tos. 0 faliecido escnivão limitava
se.

o Sr. Eurico Dutra: - A pro-

tocoflal-os.
0 sr. Francisco Lessa: - Nem

isso. Elle so lmmitava a notar, no
extractO, o numero ficticio do pro-
tocollO, o que trazia 55 partes gra-
ve prejuizo.

E porque aconteceu isso? Por
falta do correicSo do respoctivO
juiz. Si este cumprisse a l e i, coma
era do sell Clever, porque do juiz C
que deve partir a exemplo do corn-
1rimonto da lei, da obediencia a

0 sr. Odilon Braga: - Muito
bern!
o sr. Francisco Lessa..., nSo

so teria dado uma tat irrogulari-
dade.

impöe-Se, iportanto,' como uma
verdadeira necessaridade a medi-
da consuhstanciada na emenda. Si
nSo estabelecenmos uma pena para
osjutzes reiapsos, esteS continua-
rSo a flão fazer a corroicão, alie-
gando quo o servico do jury, as or-
dens de "habeas-cOrPuS", a movi
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nient0 forense, emfim, nâo Ihes dá I tin	 entre ô juiz e a lei e
tempo para cumprir a lei.	 urn 

gue
perigo; não so compreh

o sr. Duque de Mesquita: - A qui 0 juiz fóra da lei não ten
culpa é do prOmotor. 	 nienor forca.

o sr. Francisco Lessa: --- Por-	 0 Sr. Francisco Lcssa: - Maque a cu'lpa e do prornotor?	 v. exc. •concordará ccmmigo qa
o sr. Duque de Mesquita: -- ha alguns juizes fóra da lei.

Porque a obrigacao da!1 exercer	 0 Sr. Odilon Braga: - 0 qa
a fiscalizacao.	 estou dizodo é que nas cornarca3o sr. Francisco Lessa: - NOs sern opinia0 nao se d i stingue e.
sabemos, sr. Presidente, a força tre o juiz e a id. 0 POVO igno.irnmcusa qua 0 JUIZ de direito en- te suppOc que 0 jUiz é a lei e qa
feixa em suas mSos nas comarcas a lei é o juiz. Ora, isso é urn per.do nosso Estado. go, realmente.

o sr Odilon Braga: - Nas co-	 0 sr. Francisco Lessa: - V.
marcas sam cpiniã0 publica.	 agora, sr. Presidente, conferir a:'

o sr. Francisco Lessa: - E des. juizes de direito muis largas atir:-
sa forca immensa se prevalecem at- buices, apresentando uma ertlenda
guns raros juizes de excepcao no art. 275, do projecto. E quand
(porque a ma gistratura mineira é digo que you coodorir mais Iargas
extraordinariam.ente hoiesta) . . . 	 attrihuicOes aos juizes de direito,

o sr. Adolph0 Vianna: - Mes- entend0 sempre clue estes, que tern
W-0 corn os seus minguados venci- a sua competencia determinada Pe
mentos actuaes.	 to Codigo, synthetizarn, conctet-

o sr. Francisco Lessa... para zarn, em s1 as qualidades e Os
fraudar ou nSo ctprir a lei, call- quisitos do verdadeiro magistrado.
vencidos de quo flAo serSo 'punidos, do verdadeir0 juiz, o que, alias, e
por iss0 quo tern a seu favor, Sr. o que so verifica, ccrno disse e re-
Presidente, digamol_o desassom pito ainda uma voz, em Minas 0e
hradament 0 - a henevolencia dos rues, onde Os maus juizeS coflt
seus collagas do Staprerno Tribu- tueni rarissirnas cxcepc-.
al. Esta 6 a verdade. 0 Sr. Duque de Mesqula: - E'
Sou o pl'imeiro a reconhecor e 	 born frjsar ISSO mesmo.

proclarnar a honestidade e o pa-	 0 sr. Francisco Lessa: - -
triotismo dos iTlagistrados mmci- amends que apresente, Sr. PreS
ros, honestidade e patriot'.-'m0 P05- dente, é ao art. 275,	 . 7, e I'll,"'
tos bern a prova nesta quadra de do que depois das palavta para
vida cara, quando cUes dispOem cle graphics 3 e 4". accrescenteSe:
miseraveis vencimentos quo mat art. 32, paragrapho 2.°.
hastam para occorrer as necessida-	 0 art. 275, do projecto, estab:
des Primarias da vicla. Entretanto, lcccnd 0 as attribuicO.es dos jUiZ
forcoso é que reconhecarnos tam- do direito, diz, em seu n. 7. Wit:
hem o perigo que representarn essa compete aos mesmos 'decretar,
forca e eSSO poder sern lirnites, pois de terminado o surnrna°' a
que Se achani invtidos, mesrno absolvto do reu, nos casos do
quamdo transviados do carninho do art. 27, paragraphos 3 e 4 do CO

dever, porque, sr. Presidente, flO dgo Penal, aDpellando ex0ff°
encontramos, actualmente , na lei, de sua d€cisão definitiva." .
nieios do repressão para os abusos o juiz torá competencia para ahS0
dos magistrados que norteiam seus ver o reu, na0 so nos casos do art.
actos por interesses outros que flãO 27, pa raphos 3 e 4 du c0WgO
os da justiça e os do bern publico. Penal, n, tambern nos CaSe5 do

o sr. Adoipho Vianna: - A art. 32, paragrapho 2°, do mesm°
emenda vern provar não qua sejarn Codigo, cc:iforrne areceitOa a
irnprohos, mas clue sejam tardos. emenda.

o sr Odilo Braga: -• (-d	 ,. jq	 T)u!	 -

o tr. 
JoJo Beraldo: -- Essa poderia acarretar ' a organizac.O

emenda e boa.	
da justica em nosso Estado.

o sr. Francisco Lessa: - 0 São estas, sr. Presidente, as
proprlO codigO Penal declara que emendas que Cu tinha a apresentar
jo são culpados aquelleS clue corn- e que passo as mãos cia V. exe.,

setterem crimes em legitirna defe- aiim de serern submettidaS a con-
a, ou em completa perturbacão dc sideracão da Camara dos srs. Dc-
entidOs 0u de intelligancia. Ora, putadoS.
j permittimOs ao juiz conhecer	 (Muito bern! Muifa bern!)

aestas duas dirirnentes, porque re-
gar-the cornpetefla para conhe-
er da justificativa do crime, clue
C exactame1t, a legititila delesa?

Finalmente, apresento a conside-
racão da Camara a seguinte ernen-
da:

"Accresceflte- Se onde convier:
Artigo. 0 julgamento dos reus

que respondarn por crime de ho-
rnicido será feito pelo jury da co-
mama mais proxima daquella on-
de liver Sc realizado 0 crime.

Artigo. 0 prepa re, dos autos
para julgament) será feito polo jUiZ
do fOro do delicto."

Coat essa ernenda, Sr. Presideer
to, f1ca respondido cabalmente 0
aparte do nobre cc'llega residente
em Santa Rita.

o sr. Eurjco Duira: - Que San-
ta Rita? De Passos ou do Sapuca-
liv?

o Sr Francisco Lessa. - . de Sa-
Pucahy, quando Se referiu as din-
flientes dos amigos. A ernenda br-
auctorizem a procurar dirirnenteS
determinando que o julgamento se
ra felto pelo jury da cornarca mis
Proxima, onde o reu não tern ami-
gas e nem grandes rcIaçöes. que o
auctonizarn a procurar dirimenteS
C j Usti ficaiy do dolicto, do sorte
que 0 jury poderá fazer justica. do-
fendendo, d 0. facto, a sociedad'o,
a bsolvend o Os innocentes e fechart-
do flOs carceres os que são verda
deiramot crirninosos.

Todo5 nos, inclusive o proprio
r.0ator d 0 parocel', quando eStu-
namos a OiganiZacaO do jury, in-
50c5m05 sempre OS principios da lei
itai j afla -

POiS beta; é essa propria lei que
estabelece o julgarnento PM urn 00-
0 fOro quo não o do delicto. So-

P	 rn expeniencia a tentar-
ncia que nenhurn mal

VCrn a Mesa, São lidas, apoiada
e postaS em discussãO conjuncta-
mente corn o projecto as seguintes.

Erner.da a. 138

Au proiecto a. 40:
Au art. 275, n. 7, de'po'is dais pa-

1,avra3 "par;agraphos 3,0 e 4°" ac-
cresoente-so: "c art. 32, § 2. ." .

Sala dias sessôes, 21 de, aigosbo
de 1925. - Fr,anoisoa Lessa'. -
Lo.do jiJe Faria. - Joao, Beraldie.
- Ari.stid':S Ccmbra.

Enienda n. 139

Ao prcjecto ii. 40:
Accr'rLsrente-Se cnde ccnver:
tArt... 0 Tribu-nl da Relação

poe seu P,ro.si do.nte, prcs'idenoiara
fara quo as condicOeS de, quo traba
o capi to! a XIII d.a ConsoiidacãO
ajppiiorvada peio diecoeton. 1.937.
die 29 do agcsto dc 1906, so tome
off o.cbiva aininuarne ate em cdia u m.a
das ccmaircaS do. Estado.

Patmagrapho imica. Uma vez que
sic ver!fiicar clue algurn juiz dc di-
reito nSa p:credoiu na aua comar-
caa corrcicã0 deterrn:na'da par id,
o Pr.esidente do Tribuniail da Rela-
çãÜ o advirtirá para quo a faça
dEflt0O do 30 diiaa, sob :pefla do per-
da die anti gudado pa'ra tories os ef-
fetos, a ocintar da dada do.k advice-
to.ncia, tate a cprcso.ntacäo dat car-
reiçio.

Sala clas seiss6es. 21 die ogostO
do 1925. - francisoo Les&a. -
Ledo dc Fans. - Joao BeraIdlo
- Aristides Ccnabra -

Emenda n. 140

Ac prnojecto n. 40:
Suiostotaa-se c art. 85 polo se-

guinte:
Art ... Os jurades qu, tendc &I

do, niotiticados, faitaeern as s'essbe
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Ribefro do Liz. — JoSo 13o--al-
6). — Eurico Dutra. — José Chris-
no do Poadi. - Leao die Faria.

— Aristides Ccrnbra. — Francisco
Lessa.

Emenla a. 148

Projecto n . 40:
Sub-omenda a cmend.a n. 54, do

conlfnissao.
Ao art. 87:

.° supp r :11 -n-se as palav ras
"n gcs'o cffcotvo do's .di,reitos p0-

2.° subotltua se 'ease numero 00-
: segunito: "coo maor do 21 ann/os
nienjr do 63'.
SaFa 'dos cocYo's, eon 20 die
 do 1925. - Laura do Abrnoda.
Ldas Le apoiadas, são postas am

dsoussSo ccnuictame'nt'e cam 0
Drolecto..

o Sr. Clodomiro Ferreira man da
a .MeSa a

Emenda n. 149

Diga-se, 0010 canvr, no proje-
CLd0 1j in. 40:

A comarc do La.nuar,ia' fi 'ca ole-
Taa a 2. entraricia.

En Camaro, 2! do agosto do
1 925. — CIrL/jemiro Ferreira.

e apoiado, é posta em •ds-
bsao conjunctamenite corn o pro-

jeoto

o Sr. Josd Christiano offerece a
egunt0.

Emenda a. 150

Emend0 a) prodcbo do orgafli-
Zaao Jodjoiarja

Ofide c.onvier:
A C Orflarca do Tires CciraçOes, via
e i entraflla paasara a 2.

flOia.
Sala, ,da,s sessôes, 20 do aigcsf a die
3. Ch'risti,a,no. - Laurc

de
A .

Almojda. ... 'Rib&r'o da Luz. —
,°td'e Cc;mbra. — Duque de

- JoSo Beraldo. —Leãc1k Fa nia,
Lida e apoada, e pnst.a eon dEs-

O) corn o proje c.to -

0 SR ARISTIDES CO1MBRA:
a palawai, sr. Pnesidlenrbe

"Ondo eonver:
Ficam olevaidos die I . a 2. et1

trancia as cornarca's do M,uzamti-
.nho, Monte Santo, Cassi.a, Passos e
Piumhy."

Sobre a ornesida era apresenbada,
v.enh a ad duzir algumas conside'ra-
cOos te.ndenbes a esc1arcer aos
nious éIIustne's coliegas quantlo a
azao do ser ida medida.

Todas en-,'as coma rdas tern gnatF
do popu!rçãa, intons vida forense,
desenvo,Ivifficn.to die c&mrneiroO 0
a'ctiva e pocispera Laioura o
tra pasta oil. Canto rn-sc em atgunab
oie1o; va r:s nstiPutcos hanoarics
jocaLs e offcaes e em franao dos-
any olvrnento ogum;a in Juatnia.

Muzambinho - CompOe-se dos
Q nicos termos de: Gna-

xupb e Cabo Verde (comarcais, Sc-
epecti'vani 'cnto, crerdOL e mantidas
pela ultrna d,ivisão judciara o qu.e
é do justc:a sejam nstallad .aa quan-
to antes), do do Nova Resen'do e
do da séde.

Monte Santo - E' formada do
termo do cede, dos de Jacuhy e
Guaranesia (respectivamente anon-
tides e elevadas a cornarcas polo
recante d:visao judiciari:a e quo me-
recem prompta insta!acao) e dots
to on :ip os do Arcohairgo e Arary..

Cassia - E' campo'sto do tornio
do sédo e do do IN-racy.

Piumhy - E' coarstitteida do fez-
ma da slide e do die Gisapé, coon
ter'ritorios des.menbcad'os da ca-
ma rca die Boa Espenança.

Passos - Ernbora brmada sO
corn o municpio desse Sloane, é urna
duos que possuern ma'io.r territorio e
mafs densa popui'açbo.

D.eixei ide nn1tair na presente
emenda a comarca die S. Sebas-.
tiSo do Paraiso die notaveJ vida fo-
rensic, por hay do tal beneficin
copitado 0 illust do coLega res1-
d'nnte em Pcnso Alegre.

São estas, sr. Prasid'ente, as con-
sidena'cOes quo juiguei do meu d)e-
var trazer ao conheciment'o dia
Casa.

(Muifo bern; muito bern!)

Vem a Mesa, é !id'a, apoiada. e
.4oil,fl I
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ou se	
dontiodevã.o J j udjaj e nopasJFi madas, eiro, mu1tadios peo poe- V remente as p rI Jaovs noskPente cb jury m 10 a 20$C00, 	 SoFa ds

	

§ 1 .ssães 21, de aeft
or da .d'e ssão.	

die 1925.	 genar Ae0 ri	 do jory é ccm-
peitente paina ccinhoce,r das excusas

niao
do	 Einenaa a. 144
muitado

s jUradi 5 quo hc4uyorern sdb	
Accrestese ao art. 228 

§

,s	 podonidia, Pcare.m, re-	
fine nem evega o art. 3..

Ievar as miuFtas r mpostas S!flao ate
do enernada,	 'Lei 772, dc 14 o setemb do 19toes dias eps	

&alra das sesOes, 21 do

	

-	 die 1925.	 Agemor A,!.
re css.

§ 2.0 As oer.t .does ou cop.	 au-	
"d-'06Stera

Ph en cas so 	 m al ba's, que	
CUSSO	 ua.cthmeflte

o fcsrça ' die senbei .ca se'rao re- .projec'tornett dos pe!'o esar y00, do Jury astoral	 pa Bera/do cbtej a
Iie l3aa	 pair sna obr in

Q 3 ,	 pJara apc ota	 seu ntes
, ate 0 quarto .d.ia depo:s de

cernaa, a sessão 'do jury.	
Elnenda n. 145§ 3.° 0 'esor	 do jury quo nan	

Ondo cOflivier:cnmprj:r o d' e term: nada flO	 2.° 1l	 Art. . .	 harc. de São S&
arâ siuj El to a rnul ta do I 0B	 As con

000 a •b ast5o do Pait a iso e dePoços300O00, que sera ifiPposta peic S& C, 	 'di
 a ecr dIe

Sala	 segtuc re t'ir:o das Fi nan cas.	 aldas pass
en tronada.s sesses 21 die agospo 	 Saja da is s essOes 20 do agosto &de 1925.	 F.racsco Lessa.	
1925. - João BO rald3 — LaurLoSo die . Fairja. — JoSo Baralda 	 die AIrneda	 R be: j da Luz. —— Arltjde C'mbra	
Euroo Du pra	 Jo ChTIstono.

Etnenda a. 141 Arsfj{J.es Ccqiibna
'AG poojocto fl. 40:	 Enlenda a. 146Acet1escente.. e 'cinde Ccnvjer. 	

Ao projcco n. 40:,,Art... 	 julgamenpo,	
Acerescentese onde coner:q tee respond erem PUT crimes die 110-	
Art. . . 'Passa ra a s er dc 3..en-mioj,do se rS fcito. pc a'

 jury do co- tran a/a a cDm,13a dc arbacena.rn,apoa mails POOXinha daquella on,dc	
Art... Passará a coo dietiver e rca hizado o crime. 	

entrann;,a a cc'm rcn do Poaso .Art. . . 0 prepano das au fios pa- gre.
na Julgatmen po sara feto polo j.uiz
d fo p0 do d1jcfo	 Sala das c'essóes da Gamara. -.'	

dc agosto do 1925.	 Jao BeSala-das SOSSOOs 21 do aospa do.	 tawo do Adcno oda. -do 1925.	 Francñco Losa	 rice Dufm	 Réb:&iro daLuZ.
&e'g

0 Sr. Agenor 'Alves apreseta.	 Jose CJir'jsu.nfen:	
umbra,	

tjano	 Arjstide6

Li das re ;apoi.adas, são postasEmenda a. 142	
i'scu5s5o	 njuactamente COOn do Convier:	 projecp	 .

A comiarca do Cana'ti'nga, do 1.	 0 Sr. Lauro de AlTO/JO Cen trancla fic,	 a eFevada a caitego pja son ta as seguin Pes:do tercefra en trian cia.
Sala dos sessOes, 21 die ofgosto	 Emenda a. 147die 1925. — Agonor AFves. 	

40 projecto a 40
Emenda a. 143 AoL Scenfo-se onde C	 i:A conlarca de Paraisop& :'Ao

NOS

 art. 8.°, code cenvier: 	 die 1.0, paLssará a ser do -.oo'marcas dc 2.0 o 3.	 tranicsa	
.

t ranc as podtera o g, overno cileor 0	 Fala drs	 em 2')teromro offfr 4	 h'	 .	 .	 '	 I



Conitiab da 2. - i'uito
priojecto a. 40," sCbe ocrganizacão

diicia,iii,a e das 154 emeniçlsas ft, elle
offerecidas.

Lievanta,-se a sessãu.	 -

2-0. 1 SESSAO ORDINARIA, AOS
22 DE AGOSTO DE 1925

Presidencia do sr. Bias Fortes

SUMMARIO: Chaniada. - Acta.
- Expediente. - Apresentacao
de pareceres. - 2.' parte.
1.' discussão do projecto n. 66.
-- 2.' dos do ns. 56, 63 e 60.
—1.' do de n. 68. - Continua-
0o da 2.' do do n. 40. Discur-
so e emendas do Sr. Argeniiro
do Rezend. Discjrs 0 do Sr. Eu-
rico Dutra. - Ordem do dia.

Ao melo dia, feita a chamada,
acham-so presentes Os srs. Bias
Fortes, Euler Coelho, Claudemiro
Ferreira, Gomes Perra, Argemi-.
r0 de Rezendo, Duqoc de Mesqui-
ta, Enéas Camera, Odilon Braga,
Agenor Alves, Agenor Canêdo,
Aristides Loimbra, João Beraldo,
Viviano Caidas, Euzehio de Britto,
Miguel Baptista, Mario Mattos,
Cordovil Pinto Coelho, Ferreira
Pines, Adoipho Vianna, Enrico Dii-
tra, Pedro Dutra, Pedro Laborne,
Laur0 de Almeida, Martins Prates,
Antonio Junqueira, Ribeiro da Luz,
Ignacio Barroso, José Christiano,
LeSo de Faria, Rtihens Campos e
Francisco Lessa, faltand 0 corn corn
causa participada Os srs. Celso
Machado e Ignacio Murta e, sern
ella, Os mais senliores.

Abre-se a sessbo.
Lida a acca da aratecedente, C a

mesma Sem debate approvada.
Não ha materia de expediente

sabre a mesa.

Sessö s flocturnas
0 Sr. Jaão Beraldo, fazendo ver

existir grandn accumulo de mate-
na sobre que a Camara tenha die
e pronunciar, requer, scrnd0 ap-
provado, quo fique a Mesa auctori.-
aada a convocar sessOes noctur
nas quandu j rig: r convuciente.

of Pinto	 '	 'y ntho
- Pea ) Lahorne.
apoa'da, C pasta em dis-

ocom 0 pnojecto.
T6-se retii'ado d'iveiiscs si's.
usdos e nbo havenidb numeno
alcuito para con tinucar-se a dis-
o th matera, 0 sr. Peesiden-
cLara adiada a disousisSa, dan-
para endom dos toabalhos da

do de amanh a a se gui rite:

ORDEM DO DIA

Primeira parte

At, I hora da tande:
Leoura e appravaçSo idb acta.
Exp'ente.

Ate 2 hoca q din tarele:
Apasentacao di e cpaneoeires dais

l)esbes,
.p! sentaç5o	 die 1p,iiojectios, 	 e-

C d:cacoes, finterpefla-

tCo die reqtrerimeqatos, mdli-

	

nterpeFlacn	 e mocOes.
'Pavacão di2 redaoç5cs firriaes.

Segunda porte

1té4 hrats da tarde:
- (ISCUSsSo do projecto n. 66,
belecerdo gratoaçao acts pro-.

que r'egererns Posses e dLcstrctaes.
discus 	 do projeoto n. 56,

COflnb mieddas nelaitivas no
da Secretanfia do Junta

Iarc:iaI e o nIendo cutras pro-

'Ct1S5) co projecto a. 63,
a 3c,(,,, )00$OCO o lininite

dai Carteifra Hy-
do Banc'o dc Cr'edOa

M:rias Geraces an nhesimo

dSClsCo do projecto fl. 60,
que as verbas coosiglia-

lois ante rioros, a Casa die

de die ltaOnai, desCnam-se a
Car; dr 4 "Manoel Gonç'al-
mma cidade.

dSCUSS5 do prajeta ii. 68,
die utilidak ipublico o.4ü Ccm ncrciii do .M'inas Ge-

c	 i	 Ho-

kC34
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maii, o Criterjio a que alilude 'a

ira justif.icair a suja e!evacäo, desdie
Clue deva 'pneial.ecer, enfre es de-

qusito ella s'atisfaz p;eniam,ente pa-
forto na Sisa POPuiacã,a, ia,t6 est'e 'e-
uma cidade do inte p ,or piara con-

ma excellente 'e id doitaidia dos be-
neficos mater,iaes Pc'ssiveis em

norte 'do Estacica. Teinidio per sédie
qu'ssicma e adOanitada iregido, do

uma cidade grandie e cuta, do ciii-

rncjfda dc ato CcO,flc,C paaa a boa

qoe trata io pilojecto da netorma, ju-

çbo da cic'ma,rca die Thecphi!o Ot-

ado.ptar-e para 'a aaisisificaicao die

pOe como aeto die equidiadie e comio

dfcLarjja ora em discu5Ls5,oa eleva-

d.s tribuiçao do j tstça niaueJl,a n-

toini a Eercera entrancia so Se m-

do seu tnaba,liho é uma dais nas
econom ioo, peia in ten&a activ dade

Jacäo - a n1iaor do Estada - p'.1a
Sua e:n,arlme iextensão tarri,tooiFAI
Pella scu 9111ane desenvol'v,'irnento

i m porfaates do Estado.

T'Cn,e, ipei'a diensj ide da &ua popu-
Ottcnj que, peo s'eu movirnento f a.

dessa €e11efla p'c:qOe todus os srs.

tuacao da ioomarcai die Thecphilo

ma sithemetter a cc'nsderaçSo da

dio die me al'c'ngar na justfcaçao

Gara af seIgunte elm en da : (lé)

ra.	 Francisco Lessa.

Joao Bieraa - José CIinstjano
- Ribeiro da Luz. - Lão die Fa-

P,edi 'a palawa, sr. Pres.dent.e pa_

die 1925. - Anstjdes Cornbra. -

QuiaLquer quie seja o criiten:o a

e Pimthy.
nha, Mcate Santo, Cassia, Paissos

eputadics cc'ntheeem hasstan,j a s-

t'naincja as coirna'ncas die Muzaimbii-

JuJgo-me pienfej ta Imen te d spe ns a-

O SR. MARTINS PRATE . -

Sala 'dais s'es'söes, 20 die agosto

Ficam eleadas de I. a a 2. 1 en-

Proecto 11. 40:

Emenda n. 151

manda a Mesa a Cglnte:

Camera.
Vianna. - Pedro Dutra. —Er

de 1925. - José Martns Prates.

trarcia.

Otton'i passará a .r die 3.' enar,
efa e a die	

s

corn 0 projecto a seguinte
posta em dfscussba coniunctairmte

da ooa sa'bai e critaeasa çon.
estas cons:deraçOs, qtve são digra

cão. (Maifo bern).

gslaçao e Justica in5o &spremi

0 Sr. Cordovil Pioito	 ve.i.'

en trancia.
penamen,te •a sua elevaçao a 2'
the vida osnsa, lu d jrustjfr
rosa, griandie exen ião terrjtof,
clima exoelliente, pc pUjação mzr.

Sala das sessôes, 21 die agsi

nlio. E' nm;a ccimarca
by C dignia da rneirda qte

,Aocre'sceiite ...se ion J convfc"
Art. . . A oomI.ca de The'P

Vcm a Mesa, e If do, apoiaa

Ol yntho Martfns. - Ad4afl

Esperno que a. con1'mssão

T, c: i . c	 ii	 a k

Emenda

Emenda n. 152

Arassuahy the 2.' r

i..

	.&. iluliissao ac Legts!aç5	 Onde coinvier:e Jtzstica - o die negu!air o aiccesso	 As cemlarcas die MepeJa sediucçS.o do born estair dos n'ha e 'Rio 	 de 1.	 11t1 
2.'ulaagistraidos e grieJal "aittriaccSo do foam elezdi-s a categor:Ia

C0 nfoto", pois as ccndijcOes da sua enitnancia.
Vida concoenerSo sern	 vfda, Para	 Sala dais sessOes, 21 detornaI-a maqis preenfda
tras,	

.que OU die 1925. - Antnna	 guAuse

Onde Co,nvier:
As ccci arcas C!, \	 h OiSSI

Ponte Nova, de 1 .	 2.' entr
cia, respect jva . e,nte	 cam
dos a caiegoraa die 3.'

Sala des sesSOes 21 de tg05°

dIe 1925.	 Qicrdov1 Pinto Ccc-
- Eni'as Camcra. - Afltoe

Ategusfo JLLflqL'ieira - Ageller Al-
vies. - 01 yn liho Martfins.

Lidla e apoiada, é postia ie

cuSsao corn 0 p	 1

0 Sr. Anjo	 u.ira 32
S'enta a 8eguin

Emend,, c
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CJJa pu	 :ferjr a
0ivncida e Co ll

Sala das commjssöes
agosto do 1925. - Agenor Ai
relator. -- JoSo Beraido	 1j.
Ion Braga.	 Duque de Mesq
—A imprimir-se
0 sr. Ribetr0 da Luz, pela cw

rr.isso do Orcaniento e Coca
apresenta a seguinte

Parecer para 2. discuss sobre
projecto a. 65

I. diacussa0 do pro jecto $

E' lido e posto m I.' diSCU
o projecto n. 66, estabele"'
gra tificaçao aos prifessor	"
malistas que regerem escola
rats e thstrictaes.

Ninguem pedindo a palavr3. —
mesmo sern debate apprOva
A' cOmrniss5o de lnstruccao
ca.

2.' discussdo do projecto
- - -----'--.. - "uiiun laraga.	 Lido e posto em 2.' diSu1

• pop artigos, o projecto flParcer a. 137	 1,-abeIecd0 mOdidas rrelatIV°J
(9.' l egisla tura)	 Pessoal

Comme rcial e con te ndo outrO°
A ('omtnissSo d0 Logisla,)	 videncja, C o mesmo sem.J ustiça, a quo foj presente a re- app rovado - A' comi11iP x lscntacão do Camara M nicipai Orcamenfo.

do GuauhSes, solicitando a incor-
poraçSo do district () judiciarj 0 do	 2.' di8czzssdo do projecto
Porto de Guanh5es 6quella comar.
	 (Lido ° P°r arflos, posto ._Ca, e & parecer qiie a1	 -	 .•..	 •

(9." legislatura)

A com1ni.sSj de Orcament e
Contas a que foi pIesente o çrt
jecto n. 65, ja approvad0 em l
dscussdo é de parecer que seja
mesmo dad0 porn a 2.' e appP
vado.

Sala da commissóes, 22 *
agosto do 1925. -... Ribeiro da L
—LeSo d0 Farfa. - Antonio J
queira. - A imprirnir-se.

NSo ha projctos, reqUe
tos, indicacOes,	 interpellacoes
moçöes a serem apresentadoS.

2.' PARTE DA 0RDEMD04

Saladas commissôos, 22 do
agosto de 1925. Agerior Alves.
—João Beraldo. - OdiLon Braga.
- Dque de Mesquha.

Parecer n. 136

(9.. legislatura)
A' comrniss50 do Legislaçao e Jus_

tica, a quo foi prseiit 0 a peticão de
Maxiniiana de Britto Baracho, 2.°
sargento da Força Publica do Es-
tado, Solicitando que, para os ef-
feitos de sua reforma, se ihe corite
o tempo em que sorviu no Exercito
Nacional, e corn ella uma certidSo
ond 0 Se ye que elle verificou praça
alli em 1898 e foi exc l ui,do, por ca-
clusSo de tempo em 1903.

0 dispositivo do art. 1°, § 3.",
do lei n. 5, de 30 do seternbro de
1991, reproduzid 0 no art. 1.0 § 3•o
da lei a. 500, de 21 d0 setembr.o
do 1909, reguladora da concessAo
de reforrna a officiaes e pracas da
Força Publita, manda que, Para os
respectivos effeitos, sejam conta-
dos sórnente o tempo de servico
militar prestados a este Estado E
0 de antigos Servicos do guerra,
scndo - a este Polo dobro.

Ora, a certidão junta prova ape-.
na5 quo o peticionarjo Ioi praca e
graduado do Exercito Naciora,
rio havedo nella quaosquer refe..
Jencias a serviço do guerra, ou
c'e corn0 taos pO5am ser COn.deak's.

Assim, é de parecer que a refe-
rica CC 1, 	 seja i ndefel. da e or-Chi'ac1a.

Sala das commissóes 22 de agos-
to do 1925. - Agenor Alve re-
lator. - JoSo Beraldo. 

- Ducudo Mesniiiti
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proximar, o quanto possivel, da per-

feiçã0 e de facto, si em algumaS
ernendas que apresentoli, a coal-
rnissão procurou fazer modifica
cOos tendentes a sonar as falhas
notadas em diversos dispoSitivoS
10 projecto, pot outro lado, deixoU,
sm menor retoque, pontos quo re-
puto de grande alcance, attentato-
rios do principios comesihos do
direito e que ferem fundo a nossa

Con stituicão.
Parece-me quo a illUstrada coal-

missPo, tie duos urna: on teve a pre-

eccupacao justa e razoavel de fazer
obra perfeita se predendo a deter-
minadas questOes e deixando outras
de lado POlo sua complexidade, ou
tinha o pensamento de entregar

quasi todos os e 000rgos, decorren-
tes do organizacAo judiciaria ao
Tribunal da RelacOo, retirando do
Presndente do Estado a faculdade
quo tern de nornear juizes, influen-
ciada pot corrente que procuia,

trot0 quanto possiv, afastar do
Executivo a intervençPo em nego-

cios da magistratura, :o vã pre-

tencS.o do deixar a0 Tribunal da
Relação, em exarne academico ri-

goroso, descobrir nos candidatos
a0 cargo de juiz, qualidades de in-

telligencia, horn senso e caracter,
que não se apuram nor essa fOrma.

A' prirneira vista parece razoa
vel e criteniosa semeihante orien-
tação, entretanto, na rcealidade,
corn exarne mais detalhado d0 ca-
so isso não acontece, e ye-Se, desde
logo, quo a comrnissSo de Legisla-
cOo e lustica se baseia em prin-
cipios falsos e faihos; dest'arte C

quo procurando fazer lei comeca
iaor violar a pro pria lei, e nOo C
precis 0 ser notavel para de relance
apanhar essas nugas do projecto,

opontando carninho pouco seguro
para aquelles quo moream no fô-
to, labutam no interior do Estado
como jtlizes municipoes ou promo-
tores de justica, corn aSpiraceS
iistas an magistratura, tirarido-

Ihes o estirnulo pelo conhecirnento
nrCvio da nonhuma garantia quo 5e
Ihes offerece, em recompensa do
seu esforco, e do mal quo Se Ihes
faz em Si sujeitar a formaçã0 ci

:000$000	 m!	 J	 em-
isis da CartL:r a Hvpotheca-
Banco do Credito Real de
Ooraes ao mesmo devedor,

mesma sern debate encerrada

ovado 0 projecto.—A' corn-
do Orcamento.

diScusSo do projecto n. 60

Ldo e posto, por artigos em 2."
5SaO o projecto n. 60, decla-

M quo as verbas consignadas
i iS anteriores, a Casa de Ca-
Qe do Itauna, destinam-se 	 a

de Caridade	 Manoel Jon-
frs", da mesma Lidade, C 0

o sem debate approvado.

I. diseussa 0 do p,lajccto ri, 68

E' ido e posto em 1.' discuss5o
pojocto n. 68, declarando de
dade public o Instituto Corn-

dal do M : iws Geraes, annexo
i Collegio Bello Horizonte.

havend0 quern peça a pala-
a e a discussào encerrada e ap
vado o projecto. - A' commis-
do lnstrucçao Publica.

lo d0 2. discilssão do
project0 a. 40

aflnunciacLi acontinuac5o da
discusso do projecto ii. 40,

re organizaça 0 judiciaria e das
'4M endas a olle offerecidas.

O SR. ARGEMIRO DE REZEN-
Sr. Pitsidente, a Camara
corn vva emocão a leitura

bu	 pihante	 irecer que a illustra-
'ICOMM i ss5o Oe Legislacão e Jtis-

ttouxe a osta Casa, não so
magnitude do assunipto, como
BMero desse trabaiho, pren-
flossa attencão e nos pro-

'°flando verdadeiros rnorjientos,
Praz ., em ouvir essit expoSicoO
POla corrccçSo do linguagNil

dada como tambern pela
dO0 de conhecirnentos nelle re-
05, apojado em opiniOes aba-
as: entretroto, corno acontece
tQdo trabaiho humano, ha fa-
carecedoras 	 reparo e em

^^
a

0 modo d 0 entender, pre

 uma lei quo dove so Pp
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Illagistratura min&ra
de	 segun0 as tL:	

d	 CO

hberacoes xc1usjv

	

	 do Tribu.. muitos f os, que 
factkaram

nal da Relacao,	
e guian0 por obscurjdadeProvas relatjvas 0 foiha obtidaspor Pr	 0 sr. JOao Bera/do.	 y

o'cessos Vexatorjos 0 
humi- quer dizer .dvocacia PoUc0 r

Ihantes, dos
.z.
	 a nobre rieradorafuncça0 de juiz.	

0 sr. Argemir, d R

	

, ' e	 ese.
o cr. W. Pipes.	 E' 

Iastjma No encaro Por esse iado;novel o juizo que faz d0 Tribunal do cstá interpretando Thai
o Sr. Ar	 as mn

Advirt0 . 00 meu nobr

Re1açao.	
paiavrasgenj0 d9 Rezende.	

0 sr. ba0 Bera/do.e	 Dizene coileg0 quo a dvocacia peque0	 'parece qit
slamos legisjan	

n0 Se pode v. cxc. quer argumenta Contraencarar sob o pont0 de vista 'pes- niesmo.sbaJ,	 l'ongede mirn quaique of-	 0 sr. Argemiro de Resende: -
tens0 áquejle Trib unal que respei.. V. exc.	 basfante inte11igene e

e acato, mas corn0 i dsse e	 sabe qu0 a advocacia a ttelumano o homern e imperfeito e firo, não	 a mal remunerada ...
Os effeito5 da Sympathia Ott daes	 an-	 0 

aos casos que tern
t pathia por se ou aquelle moti- 

urn l
Refiro m

ado as sympath ias do iup.
vb, muit0 preponderam em todo5 dor e do outro lad j a prevencde
05 actos d 0 vida é urn facto; é urna d0 rnesmo resultante de odio yeih.questo do Sorte, que a tns leva preveflçao politic 0 ou de outra
su

avemit e a °ufros 'antepöe pecie quc faz ficar esquecith £	uccessivo5 muros Para saltar	 responsabilidad do juiz.Tenho iuctd0 bastant0 quer no

u	
0 sr. baa Beraldo: - V.

Me

for0
 quer fóra delle e tenhe a pre- nã: deu ou não m'npça0 de conhecer urn pouco cso me ent

en tender Eu m 0 referi a adptos de'
Principalment

, ustic a	 e em assum_ cia a favor dbs direit	 dosja	 'Q u o a advocacia mildes.fern m feito apreciar do pert0, 
0 sr, A'rgemi, 3 de Rezende: —

ca aureolada de SOS 
Principios V. exc. ha do me fazer 

jUS J.confusä0 das d
do direjto	

ona no chaos da por causa de remuneraçao flUoutrinas	 interpre	
deix'arej de defender a causafacOes, ora precarja fugnd0 dos humildes

factos e do verdade decjdjnd0 por
COnjecturas extra-autos deduzidas

	
0 sr, b

mente; faco justiça a .
a0 Beraldo: -	

AgJflai'dade corn poi	
e	

Perfeta
fliesmo da prevençao do Odio da ra nos entendemos
Por, en, , p10 

0	 s, querem im	 0 P. Argemjr0 do Resende:—no	 regi
o "

	

	
men republic0.. No e:tend	 da commissão, cowou morre" dos temposque J so foram	 foi declarado aqui por urn dos seusdos factos?	 verdadc, contr0 a	 -trials d istinctos rnembrosprof,pr

rivel urn juiz pervers 0 a urn 1
Vivend0 em urn 'melo em quo a

a	 uma realidade, ignorantlucta pela vide.
0 Sr. 0dilo Braga: -. Foi Uexercendo a profissäo do 

advoga_ citação incidentedo, que tern me trazido as rnaiore 
0 sr, Arernj, do Resende:

surpresas a rcspoito 
do lfldividjios Mas que v. 'exc. chamou em aPpassam de tartufos

aparentementp rectos e que
	

dar suOS aIjrmativas

	

como Pois,	 0	 0djjo Braga: - Foi

	

Clêr, em absoluto em imparciaiid	
corrrer do ama citacãu do COnS:'d, sO porque exerce urn cargo vie- iheiro Nabuco quo 

gahiu jSO,vado, q
uad0 ha quem Conteste ate fol dito corn esse ohjectivo q uea 1nfalihilidade do Papa mesmo exc. fala. E

sciareco ap-em matcria de religião?
E' ne	 d nassagem

	

gumas vezes mes
sta advocacia agitad e al-

	 o sr Arm/ro do R,zendc:quinh	 q ttc
0
  ford	 ctr	 '

rencapai	
c :tnUflr nas estud'ada e discnfda, tirando-

consid ac' . . della aou!Io quo for eontaario as

Sr. Eur ico Dutra: - Mesmo leis, a ConstitUiIcaO e We vetaha to-
e opinio é corno prego— rr dore.tcis aaquinidoa, parra for-
mais batido mais enterrado cal-a'rc'spetada' e a coberto de

commontanios, em diesahono' d:a Ca-

vr. Argemiro do Resende: -- mara dos 
DepufadGis, e nao ver

Presidente, sou daquelleS que seus art
igcscah1	 par terra, pot

rem o juiz ignorante ao	
con arm d:spCScoLS ernofl paS, e

an' sou daquelles aue	
na aaocFo e com o Cb	 oda	 do

que melhor e corn mais facili- Procerm 'Coral, dojos artgotsestaO

e desv 1 a do urn £ ego p 
OS cndo 4e crira'ds :ifl0Onrs1tt0C1Oflia05

bater o quo daquefle que polo Tn'bunnl da Roiacao, ecenO

vista: dos males o menor; 	
aaa1aa de se daT acm 'o dr n. 613.

ignorante age do boa fC, são Assr,m e-eã apnodiada sro todios

rva a Ic!, e pot 550 mesmo, os aspectcs. born ventiladas todas

rt lle nes defenderrnos, nada as quastOes (muito bent do sr. 0th-

6 precio do que a ella so Ion Braga), aoce.iItals as pondbefla-
acer, - o perverso, são, me- thes e suggestOeS quo forem jtt5'
calcula a nial, age de ma I-as, rejeitaidlas as quo são a forem,
perfeito conhecimento do cau- pare que 1r fOna o povo vea quo

ea far cerceando todos os melos 5100 des Ilaimos dos sells itre
defesa ouc a lei garante	 par- ses e é oom carlinho qtse cuidam03
aoparenta'do ;tnparcialLdade e dos gronde's qu tOrs quo Me dizbern

Fp...	
respeito e quo são trazidas a esfa

o sr. Ejij,-ü Dijira: - Em 10- Casa, no objectivo	 attender as

r de set crpo ten urn oiho para neccssdadies pubLici3.

	

*±sfarce, par, iv perfidia e o ou_	 Ora, n,ão será pot estes praces-
v1a a partes, - as vi-	 quo se ha de cibter esse typo

'	
id'l de 1i.Z, sonhado pela corn-

0 Sr. Argerniro 'fe Resende: - ,i,ssão de LegisiacA'O C lustHca,
De 1I1O,O ot:, sr. Presidente. esse nima Cp coa em poe a ivstiQ0 051•

ivo d a c'ornm ssbo, exi gi ncto nioralidaide dos actors estã'o su
as itn1 axemiiveis ro,ral a concur- to-, Os mans v:arliadbs iln1berpirtac6eS,

Jt1iz da diroito, pccurando	 iastcdr'de Ms leis deixa, ao
Par ea fórma magLstrad'ors espiitn desoaev'enCO a duvida so-
gentes, sansa	 dtas, dr elevada c!nadla pala varnedade dais Cs).-

za die crocI-er, qua nosam do- niOrs; - as-am, o ot'e ri.rdla, ha

	

corn perfeito conhe-	 ouco a desombalr gadiOr Tito Fu1
° do vndade, como si fosse rrancio Alves Per&raa, rnorn,bro do
003 exr,mj:nadores descobri- Trbutra1 da Rei"cba. se prestava 3

Par Os.s exames, prd'ardoS 	 curaidcr de dL Albina do Costa
levi "' pescaaes, que so •appbere- Beltrão, que havi:a iiecebdO time

exerc:cio da pnofissão, é in- grFindea hora,nca, affinmando tins
ave!. .	 ser inoonh oatvvel essa unieção corn

Apcnor Alves: - A corn- ocargo dr	 mlbarg,adar do Tn-
°qUer frazier juizes integros e hunal dv ietacão. ande natura-

en tr . .	 monte li,rija, for a fe to. comb .arcOn
Adoipho Viarina: - Tnnto tecote. ex-vi da tel nuin&ra n. 375,

tabe1ec,ei o coneurso. , . 	 art. 191, ilietra, b, ie ti. 18, tort. 178,

Pedro Dutra: - Mas no emuainto que outilos pensavom do
t0 'flao so apura 0 id0nbeidia rnodo contrario; - isSo em se tea-

de a 
rn 

tand do juiz corn habifo the juigatr
Sr. Argemiro do Resende: - e exeraioio lingo na nitagistratura.

quee certo é quo trataulioS, no como, pals, so opetendor, Poor•meio
OOt'o, div organizacho judiciar de pontos, confiecer as d'iireehnis
0 Estacto, quo iiecisa ser benta eetrm tomadas no futuno exerd-



de seguld t. T rC C quarta
4 icias, nao pude comprehender
Ip qual 0 criterro quo levou a

ssOo a laser excepqio das
jarcas de pr'Oe ira en tea ncia.
o sr. Odilon Braga: - 0 crite-.

e quo o prujecto é consolida_
das les em vigor.

o sr. Argemii 3 de Rezende: -
desde qua os direito's dos ju-

diccionados são eguaes. Nas cc-
arcas do pr:rneira entrancia exis-
u % IllesmOs clireitos e Os mos-
s interesses em iogo qua ha nas

lg	 -cndi, do t tCora	 quart r.
o sr. Lauro de Airneida: - Mas

ias comarcas die 1. ontrancia o
ovrsento forense é rnu'it 	 me-

o Sr. Argemiro de Resende: -
itas rnovi.mcnto forerise nOo pó'de
ervir de base a boa distrjbuicöo
a justiça. 0 apal'te do micu cal-
9a nao precede.
o S. Laura de Airneida: - A
PpressOj do cargo de juiz mu-

acipal não mperta na Supprelssão
da Iustiça.
Osr. Arc mir0 de Rezende—Eu

d eiava s r porqua é qu0 0 meu
:e?a affr'15 mOo ser rlmccessarnio

1 Jue inunci;)aI nas comancas do
' tflraa?

8r. deputado - Porque 0
Z rnLnicpa1 0 o ju iz pfleparador

. Co1uarca do pequerso mo-
, rnent I Oruns,a 05) ha nCceS&dade

IS1 Z par5 sflle1han4e tarefa.

Fit 
0 Sr Argern ire de Rezende -
0 co" -a rfj; o I uiz muncpol e

3 natural  e legal do j uiz
• dtTOto	 ando ride nOr) cis ha,

car'
	 raics juizes de- paz,

1 10s nor leigcS, scm
CO1e3t	 jurdiccs necessarlos

'osempL ho das arduas funcçOes
IL Z2	 (mete.

1V. Cxc (imer' quo nas comorcas
4	 'fltc5OCj5 •fenharn

juizes pOra cs-
do que.sao, cam tjiro_

e Poet ci dc jugar e eue nag
Ccl reguom essas oubstjtui..

P'as inteiram.nte extna
S a ni agktratu.ra, gem habit dc

Cm scar) as juizes de Paz.
facu1'dcids	 esrjos

ao juiz, send) fnli 2 sdio, Os 0105 das
yeses urn senhor que nao entonde
noda do •ris:acic...

0 sr. Cordovjj Pinto Coolho
Conris sempl'0.

0 sr. Argerniro de Rezende...
a urn hornem quo, utcobertado pela
irrc'sponsabilidode , não pode slar
Chanoad0 0 ordiarn ser rspo.nsabiLi_
zado pete5 SCUS 'actS, erro5 Ou
dsah,nos, em pircjuizo des partes 'e
di lei.

Sei dc urn juCz de Paz, hornens
probo 0 de boa 10 que, no exOr-
c:bc do cargo d 0 juiz do djreiLo,
oonceileu "haheas-cerpuc" a presco
d:tldo a requis(cao dc Justica Fe-
deral invadimndo sear 1 alheia e iia-
di the poole lazur p0 rque agin
dLS000heCunrlo mt lei,.

VOem, poo, as mous colleges que
O cargo do mis niuiiicjpal dove
sCr mcntdo, tanFo nec conlaroas d
outran cia suporbor, 'comic nas do
p rime ma enkr n cIa. rnesm0 poeque
a jus t ice leve isor dstribuida corn
egua1ddo e cs pIejuzos causados
a S j ars.di ocj a nodes são egtmaes
qoor 6 e,	 rate do I ., 2.. 3., era
4. enrancia.	 0 conlirarlo	 gr.
Presidcnte, ria ' uma exccipçOo
OdlJs,5 que nOo poole encontrar
amraroi nest,a Case.

0 sr. Ado loho Vianna - Pb'eci-
Sonic's C tI coder as 'pCSISibilidiideS
do Es ado...

o sr. Argernir0 do Rezendp...
P recisarncz atleti bier as posaibOlida_
cbo do Eet ad,-., diz n Tn"ut coCtega.

0 sr. Adoinho Vianna - Pei
r3105 101 sOb esiso creteno quo
Camora suonrimlu es Ioaas'os der
uizes mun ic eaes nil S clom3rca!s dc

I .	 tntri3acia.
0 Sr. Argerniro de Rezende —V.

exc . , pe'o cue veI 0 cop e enoarar 0
case ve ,' !ot 1e4a fjn g in cemro.

o sr. Adoi pho Vianna - JO
(11O'.; 'oet0 menus f am sob 0 50 Cfl-
Ic iiiom q u	 Ca nilart su'opr miu o
Circles 1112 juizeS rnrisicjpaes na
efl'r1ciO.

0 sr. Arc'e,niro d" Rezende -
Si 0 quostOo do djnlieiro ric1e quo
ceria preferivol uppri.miamn5 Os
boaares do dMega idog, d ' r)°la o
o ne vn'taomog no regimea antj
go. vlst0 quo a labia de delega-
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o a PPofii&s0 pec Candto

to

que d	

p.
o cargo de ju ?z	

'er'a1_o :ie	 tcdo p	 c
Nao i 'Cavam so njseio	 contra

as o.- & qu o cidacdOe que fOrdiço	 roj	 ora em debate,	 fóra daen tnc Pe'q utOs exigidbg rn'11	 mesin0 no Casio em quo a 
S0c1

para ser iurad ha ucli	
eter- de, para sua	 exja afl1nla quie so poderOo sl-o aqaejies 	 garantj

prisão preentjva
pare c
(1 1011 tiWirem a 'eidia& die 30 'an nos	

Ora alOm d, absurd0 de s j
uma, mdc de enr,ntro

qua cons d r	
O	

qte urn deuIinquen ej
Codigo Cw 1 ,	

at dos julgar Gutro, creiu Sr.
da.

os mamon de 21
CRSactos a v a2tos palra que nAo podernos conceder essa re *Porganto a di 

co!mni	 dia porquanto, de qu •ido 1'.
ssOo: carão as exigenciecmo e quo estando a Carnara f	 s da lei e thnd	 scieda(!e ro caso do u	 cr.Pria icr;

1i&i vae de en,	
eontr,o 0 pro- impressioflante praica 	 porcomo podepemos C0nlo1llar jurado?

cl
es&Se dipost10 corn 3, q o do Cod!go	

0 sr. 0dj/o Braga: - A cm
quo d tse o cIdad aç missO

0 partju do seguiot 0 prncp
ma;; or de 21 a	 est' dmn'os	

a apto pane dando_se todo o ou'idadQ e Cflter
tod	

os actos ia vi'da cii1, i	
na eco1ha do jurados uncOrganizaç0 Judciana so adimftte 	

em hypoth	 aiguma, ca.
Para Jueacjo pesoco die 30 ennos •rn

	 jlorrendos praticadc peo
Para- crime?

o Sr. OdiIo0 Braga	 ctoA	 diejurIgai
nr en to nao e acto do vida ci

	

	 0 sr. Argem ire de Resende: -
A respos fa de V. C XC. seria rawo Sr. Arge,,j10 de Resende..	 Vol...Si

Odilon Braga: - Eso
am l'nd vd00 maror de 21 an-uso não tern Gopacidadle pam srj	

Argemiro de Rezende:
tzrado, nato nalmcnhe n unca rnas	

si fosse poss ivl prve r 0 fl1
a adquim . nao serao nos 9 o1nosqu	

u a] uern se transfor-
a nsedle arn entre 05 21 o	

30 men to Coi1ell sorb 	 de bern
quo urn cida dão desequ:L.0	 01a ee t	

"o sendo quid S

rans o no hansom	 a'te u rn home'm pergo, c soSam lalhas	 sen

	

que pretenidre a CC fl. flij	 m hypothese do y . exc.São dc Legisj aç0 e Justice. Acho 
d	 e
fere a quem naO	

o dispitdo Cod

o Sr. Adolph0 Viwina..	 os _ 
desnecbsaro a prisão pre_

que a disposiçoj	 ijgo ao écapjf	 de nao estar sujerk dirnj, tjio 0 
cargo de ju- ventrva.	 -rad é urn manes pirb!;r	

Mas, 'como disse . saoo sr. Argem iTo de Rezende:	 quo	 acem e e
Mas V. ext. ha do COn cordar com_	 app

fejizes on
dura doero

desolador

migo	 quern aos 21 annos	 see ciarecjdan - VIS

nO pndrem Faer, obre aC
onseguu tee o criterio necessarjo d eli-to

pars see jurado nOo sorO conple_ d'a.
	

d
tando 30 a nnos que passarO por	 NOO vCj0 vo rqu'e p..a	 sCtessa radical fransformacao de h o- pel1"r da Jel L'r11C1'1Lfl e prame	 dc	 0-

 SCOSO, Para homer0 jurado' um individiro 	 fOr:
sensato.	

urn crnic , seja ' do qur C	 facNOo param ahi, r. 	 dentp	 no i0 conco rdo	 o
Os contrrrd.jçs do

s	 Presi
cofllmissOo, do eStar o jury funccionmido

quereno melhorar d 'nossa l'egis_ pa sa ser o mesmnola	
prEOde0t0

çOo, tanto quo sOndo piu	 Trafando_se r.scrviço do jury, palo attrahrg 3s nonlieacao de juizes,

to d
jurados chaa'j_es a cumpr;mr1	

de Constitu'cao, Legisc	 eesse dever seed, Para SUavl- 
	 dest0 Carr, 	 (	 jul-

-ztr-flie	 r'	 mc nmoo	 ac 1	 ,
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O sr. Argerniro de Resende: -
0 nieu n,obne cc 'ioga nâo me faça
qudar dc rurno; coma cis vendt-
fies 'do templo, nos temos horn:ns

nagstratuI1a ni rodrna que fat-
seam no curnpninidnfa dlo:s scu's do-

ms, poLsso ih'e assogurar.
o sr. Enrico Dufra: - E par-

We v. exc. inda applica ia reaeila
(b Evangelho?
o Sr. Argemiro de Resende: -

Deixo a v. exo. mais competente,
a rcgeneraä ) da hurnanidoae, e,
prosegu inclo, re terno a'o dispos ti-
ro referente acs juaes de naerFoneo
e pergunto a comrnmrnssão: si diopes
b mentor julgadcc, seja per urn tri-
bunal especial, seja pair urn juiz
olado, que torá estudos os mais

a rfeiçoad,js sobre a rnatp ria, que
*Ti conlh.ecimento do 'todia a legs-
!acão sabre ms nones, em todos io,3

PaIZcS civilczadds , cu par urn conse-
tho em quo figuoc srn;a senihora, at-
teacardo o rigor do Tribunal cm
beafjc .o	 s nijenores se corn Can-
rho e bond as orierite par me-
Nor carninho na vida seguida
PQr elks a té ah i, dcpcis de tudo
'), Para code iria 0 menor, neco-
!hido endte, Si nâo temos cstabcc-
Citnentos adequadcos a into rn acão

menores doiinquenFes?
Sera levado die rioldão corn cu-

Crrn osos pamra as prisbes
Communs; - ira tudo aguas abai-
X0, e Ficard pmorclido nosso trahaiho
rqar, bern comma 'o eosforco dosces
t1IIga.. ospeciates, corn que a liej
41 0atra menaces dolinquontes.

o Sr. Adolplio Vianna: - Os
tabelecirnentos serão creados.

Sr. A r emiro de Resende: -
Orque €Iltao a nobre cornniissão

(tao Pede, dosde jã, a creacão die
11 on tos aprop i ados?

o Sr. Pedro Dutra: - Isso é no

0 sr. /l r-re,,t jro do Resende:
qa	 for; o quo é certo é quo

reaçao do toes ecstah eleaitnentos,
vuo quo o organize tcibuna c&-

PCCIaI p c .i-a imenores, é imrnprescindi
flaO me ocinstando que no

riecto de orçarnento figure tat

0 Sr. Adoipho Vianna: -
XC. quo faca uma ernenda corn

as sues idéa, iams muito acceita.-
veis name ponto.

0 Sr. Argemiro do Resende: -
lscm nbo nee compete; si a commis-
sã ,,) quzer fccnaulal-a, quo o faca;
si aão quizes, quo não forrnule.

0 nobre dioputada quo me apar-
toia é mernibno anti go desta Coma-
ra e, portantca, ocnlhece as tradi'-
ctfeo do Casa e sabe pmerfeita;m'onte
quo rqtmi são as oclmimicsoels qua
crientarn as deliheracbes da Coma-
re, sendo ocioso trazmer medi-dais

quo mao tetniham '0 acolhirnmento das
rcs cctiv.os comniisisócs...

0 Sr. Adoipho Vianna: - Per-
eit'on'encte; apartoan do a nobire

cailega, mostro q ne iestou a'dmran-
do a brilhante oxposicaa quo cstá
fazendo em to rna do projecto.

0 sr. Argerniro do Resende: -
Agradecm a v. cxc.; mao posso,
en tre tan to, aprese ii tar a erne nda,
deixando-a a cargo die comIrnissão
die Orçarnen4o cu do de Iocgsacão,
quo devia fazer seu'r ama arttgo dta
creacã'D do juz dc nilonoreos o ds
oreiaçao do estahe1ocirn'ento dosti-
nadb amos mO'nlciaes de}inqnentes.

Cameo dose, sr. P res dente, nAo
sal si pela yida quo tenho levadlo,
Si tr'Vez polo facto dc tier me for-
media iam dreito, stmnosrno.nte par-
quo siesta Ciap'tail so ha'a iniessla.
oceasião a Faculdade dc Diireitio,
en dte me era meals fci1 frequenter,
ca si pela minho pouca aTamoacao
pete carreira junid':oa...

0 Sr. Lauro do Airneida: - Não
apolacto; v. exc. It urn advcgadio
moiita ccmpetente. (Apolados go-
roes)

o Sr. Argeniiro de Resende: —
Bcndodte be v. exc.

0 Sr. Lauro do Almeida: —Bori-
dadlo, mao; It juotica. Muifo bern).

0 Sr. Argcrniro de Resende...
desde quo excrco a profissäa do
actvogado, scm saber porquo nelia
eat Ic i sir ii urn sceptico.,

0 r. Joao Beraldo: - Descren-
te...

0 sr. Argemiro d 0 Rezone!,':
urn descrento dos homens. e po'rque
não con fessal-o, pouco confianfe ira
acção da juotiça. sujeita COmO It Its
provas merqos vcrdadeiras Its in-
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dois	 coina reas d 1. tpanda	 phv	 codatraz •amnos	 n

o1juiz	 do que	 fa	 queflve, p'aira	 o pe
a de j u 1ze m un icipae.s,	 qiuc	 ccrro corn o mJn1 0, e

o di iegai.

	

	 so d m fun ccao de atten cer a responJs,; cl ode crimn q ueoitos.o Sr. Lauro de Almeida,	
•do se menorcs d e1nq ii i tes, gras

Mas asido a Pena conf	 YUcs
as funoce do eiga do. ao S0faz	 söes, oon1h,an doo r oca a sor ia queri to. ..

	 m pta rege nleracao; tudo a

	

o Sr. A rgPrnir0 d&	 p0c

	

Rezende	
Pre5jde fe Eerjia 11111 to	 ;

Qu5 sa	 is OUdI?	
s rs.
tud •ss Serial mruoiKo Sr. Lauro de Aimejda	 M aa_ prat,oa, peróm,, as couas mua

	

ordo PUbljoa, po exe	 flo an to qte pato farto th
não teoa,s	 rem juis de

o sr. A rgemiro	 s oma a

	

de Resed:	 rnefiJroe	 n ão c refo quo essa faltaN	 ne De

a Parece, e o aporte do meu di€- ionha cc
•casjo.nar preju 'zrs.

Poes
facto college vee de enoonfro aos 	 Frço, sr	 defltO justiça a
factos, perque tcd	 as v ezes q'u	 maig;str'at L ra rnirr.icfna: clordem pubiica se aitera eu sic jugados por sirnple,s juz dSenile	 em

aneaçr5em urn municft.o, lonas comarcas rnas rornotas 6)
pres a ida dc turn dolcgado. aiii- Esfa do, 	

ben

meemo depcs die trassfoJifia.r espeaa;1; é •poe.e	 o oomfla	 maa em 1ej a medidla de excepcao,cimnto de urn cfij oiaI da For.aa oCntflu'
0 a .s 'el	 da anesia for-Pubica, porque cs	 legadoa for-	 , rn a mesma.	 gaida4e, mmados nada con	 ma cofar-

	

quo ndo	 rni	 ooer hca te denl achega a esse pcnfo..	 ins
 su:io Sr. Jodo	 regeneraçao,	 -

	

J?raIdo .	Esses	 0 Sr. Adolpho Vianna:	 Naos o eas exoepoionlaes	
t'eM aoofltecido assrn ae heje,o sr. Argemiro de Resende.. - 
ton o q ule 'a medLIa se irflpoe.

jã Va0
São exoepciona:s tao repetdo que	 0 Sr. Argemiro de Resende: —OcnStftU:nd3

edid,

	

	 a regra ge'ral. Já 't'e Cppertun,:ad de d.aer ppos , CMelaia a sup- ma:s dc uma vez que o hUm dapressão dos cergos de juizes muni- dc	 rnpcd f rfej ta; 'quo e d ebdde P

	

cipaes sómen lie na's cclrn:arc as d 1e 1.	 c 11'	 ni'o en ntra r ho miens im-entnancja é que Se tcrna dc exce coses, na aua to'toidado. Em 
cS

-
1cão e dniquaj e iniusia, por iscv sos 

nu mercsa,5 eonao a ida mag

	

aão podendio faze. r parse de tim pr	 fratura, hã de Sc encontrar a-,j ecto die recrganizc0 j'ud	 a exempcja.r lc 5 vi'cs dc virtude, poremhem lahorado, porque a l'ei deve näo se
eisa do en'oontnar tamb

	

ser egu a! pr, todots, e	 r homo na q tno tcn'i am se aIasta °ta.no a defesa e 'intcaess dos ju- renna que Ste impOe áqudll'es (F
L

	

'e I	 en trancia , c'o	 exeroem anobr e	 j uiz.
Da m	

rnssão dc

	

nio de 2., 3. c 4.	
0 Sr. Adaipho Vianna:esma fOrma são oufros to prObjd	 estou dc inte0 a-SPosijv	 do P rojecto; e ainda oondo corn 

V. cxc.	 —

	

hontern, quando illustr.e coHiega fa-	 0 Sr. Argerniro de Resende .zia tambern pandenacoes, alias maui-
to judrciosa

	

	 V. exc. mao avajno essa pr 1, sabre a oneaçao do cão
juiz de mten'ores, e lembraV	

perque p0550 damonstrar
a a contpario e m ao quero ser arfl

dc urn tni.bu.nmJ especialdma parta citacOes J sooes; V. eem q ue tornasse parte u miat se ntho	 es td on flei ranaeflte cr.ganta do; lia,Ira ConsclheIra, que vinia s uaviza9- 0	 nhcineira, comma emiulgamin	 do naenor Perainte 
'0 dos as e1ass	 nIamlerosas, 11Tribunal primnojpamj quondo se que destotam da regra geratvatae dc 'dleIinque:nte do sexo fe- born paocled	 e const torahminino 0 ilistne relator dia corn_ ccpç6s .,mis	

- tcmcs
sAo tanilbern affinrnou qice esise	 Urn sr. depufado: - 

Nao , Es-jujz dc nienores sera Urn iuoz e- 'fl i" 
'1l	 ';i,,
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trpretaces dou trnarias •e vane- a dcisãdeda	 de LiriprudenCj	 feita ?
o prof ila

o Sr. Odilon Braga: —Os mcdi-	 0 Sr. Eurico Dutra: —Sinto raecos tambern são dscpentes	 poder dizer a v. exc. —sigan 0o Sr. Argcmjro de Rezende: --- 	 0 Sr. Argemiro de Rezende:Sr. Prps denta mesmo na5 csphe- Diras	 goJhe que corn prazer invnaniais elevadas enco.n .fia_se a os 
ss

papeis, primcipa i rnente ,scada pacso essa dubjedade na5 d- sa 0 do algurn texto !atino, emcisOcs e aquelles que tern acompa apoio de nnhas consderacehaclo proice
hão de ter tida	 0 sr. Eurico Dutrq :—Absota .OPPOTt

undade Kie sntir essas meite, não C prata da mnha cas
m th sa me
r1utvids, cduvi'da, não das leis, 

Id é christofle.
a'plloacao, 0 cr. Argemiro de Rezende: —

tOrnandc descrents porquant() As5ini penso, que par rna que a
ha d ter vito quo ate eufre juizes iIlce commissäo do Legislacao
os mais competelafes sobresahindo ixija dos candidatcs a

	 cargos dapelo SOtI menlo existe a•divereri rnaisfrafura prcvcia, a duvida na appl j cacão da's

	

	 cia, moralidade 0 ida
a 5 d1 competen.

efdade paraprevalecondo muita v	 0ezes	 injus- ox orcol_os por mais nieticJossto Sohrp	 oj usto, a legal, o razoavel0 0quitativ. .

	

	 quo Se torneni e5 ses exmnies, me
ma qua ella traga osse candidato sr. Adolph0 Vianna:	 C

	

humana	
a harra' do Tribunal da Rclacao eda C0flf171eICC	
qua os exa m inadore. na razoavelo sr. Argemj,'o do R°zendp .	 nreoccupacao do bern ervlremtin's Voflando dessa ananeira e outros , Etdo. se lembrem daatielles casosjuan(10 as deci5	 deveriarn sar difflcfllimos quo por allt pasaramllfliformcs. vothndo do oufra. 6,,ndo p Ifies exija, 7IO 30 minut QUCa i nda quo a l ouns delles vão rnas Ih 5 concede a projocto. sobre elleslange, profenindo decisdes on sea- 60 p rOnuncarem, eston canto detonças Sam dar SCUS fundaments que mesmo assm, não C useguirã)torn dizer a narfe	 meno	 ) jnt intangj	 . o j	 perfeito.tivo porque fol cond remnada s fol 1) jufz SOnhado Pela Camara dosoil dacudfla maneira, qual 	 fleptifados porqua as outras oaa•preceifo legal virolado i nfrIngndo fidades (116m do •prenari e hahito

	

a d c pnsjcdo do Codio do do julg	 'orar a mal i dad.e, a pureza deProcesso Civil que exge o fundn ca racter, tao nacossarice '10S ma-meat0 das Senfencas o nlofivo das g
cond	 strados são prodica'f10 que '°ernnaçies. coma pretender, se cons(,gue apurar em eXa mN is , doanto dee factcs nue	 mesmo os ma,s exigentes, perante
passarn Ser crOnfo em absoluta na as mats iilusfradas cocnmiss6os exa-accão da itiStjca?	 mnadoras

Do niodo sr. Presiij'e'nfe 0 sr. Odjion Braga: - NCO C 0coma d confeai: urn advogado Proprio exa mnador qua formula adesces conrnmnns (fl7o OtJOiado,c e. questão, e o j ury que (' COOVOC8raes); dess 05 quo nCo tern nenhttrn I no momenta da decisão.itu,Io di' rocornrnendaco a n	 ser/ 0 sr. Argemiro do Rezende: —o esforco proprio, TntlitO esoeranno V. cxc. m ao prestou att 0 nçdo a min hda iusfiça mats noun pc'uco confl amndaaMa.	
0 sr, Odilon Braga: —Os d&Nesfn5 canrlic p es. Coma nan se- desernbargadore formulani aguir o carnnha da potica ronanca to e a m esa dirigente d	 traha-

	no homer1, e em Sua accSes 	 Ihos do concunSo C que julga (crcme em Si j i'ata ado de t ocrado.s, si VimSe Outroc apartes)
Pntr'o elles so eneontram divergen. j 

0 cr. Argemiro de Rezende:l(4,096e.,—eta 5 na (sde5 nic
u colleg

r It(" meerno q u em 0 quo 0 de,ia e pôr
months do

	

lance accordãa5 scm dar as funda- a e5colh dos ju 	 dize 5 do	 rCitO	mosnios, J°u aponfar a ti'S enlhangadores	 exclusi i meilt'Jel ferlda, C011vCncendo do accerto n a SmaCs do Tr i bunal cia RclSca°'
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o so Mon Braga; - V.	
0 sr. Argemiro do Rezende: —

c. quern 	
leu corn attencão N&o querO aboiUtamthflte dizer qUe

ernenda' ..
	 Cue 'Seja faca.

o sr. ArgemirO do Rezende: 	
0 quo pen'SG' é que 50 nã0 0-

rn 
scuhor; e pandora no rneu guinmfloS a tnilha do recompeflsa aos

iiestre ccllega que faço o melhor que se esfol'cafltm no curnprirneflto

rnaioI'ia dos membro s
 do do devon, a direct iz que nao faz

baquear a
o ma alto tribunal; entretan-	

estimulo pai'a corn aquel-
, ão honlens e pan isso entendO ic's que dosejam abraçar a canreira

e coflocar como exa- do magistratUra e os que já a 0m.
que não Se dov
niitador pesoas que pela profim&ão eguindo. nada co,

consegUirem05, por-

que ex2 lcern estão em relação di- 'to', 
sr. Preskiente, não C justo que

recta corn aquekies que vao ser ,jul- urn mocO quo eiiti'C para a carreira
gados, reu1tando dah syrnpathias da magistratura, mdc ser ju'iz mu-

antipataS tao prejudiciaes INIS  n icipal do urn termO, par exemplo,
maccs. d0 uma comarca, do 1. entrancia,

seaHa d: haver casos em quo não deiSaS que muitos collegarS enten-

poderão fug ir a45 
contingenciaS di them nao nierecerem urna 'auctorida-

o, antipathia on synapa_	 —Não C me-
de dessa ordem...

disp&siçã
thia pelos carididatos...	

0 sr. OdilOn Bruga:
recer "do, mel'ecem sim.

Urn sr. deputado: —Ncstsa casO	 0 Sr. Argemiro do Rezende: —
o born juiz deve juror suSPeicã0 ... . . . quo urn hornem que vae ser par
0 sr. Argemiro do Rezende: - uma ser tm e de annos a representaflte

V. exc. não me arraste para urn da lei naqu11a comarca. cidadão
terreno arido e do dffficil discus- que subst itue 0 jetz do direito, que

São; V. exc. quer tornar Os homens pnofere sentC h1ca mutas das quaes
mas perfeitos do quo elles o São. on todas, são coisfirmadaS pela Re-

Tenho presenoiado no Tribunal lação, para erna sirnple6 promoçãO
da Relaçao juize, inimigos des ao cargo dc juiz de direito, quo

rtes, não O 
declararem suspeitos cite ja exerceU do facto, quando

m as su85 sentences inspira- para a investidura do juz do me-
C dare
das na paixao irncont i

da, predorni- nores não Se exige conCrtsO, tern

nando pronunciadarn en te
 sane seal- quo so sujeitar no mats condernila-

tiflieiito5 de 
magna que não podem vol do todos os processOs.

.	 Sahe du sua comarca e vern ao
center Tr buaal da Relacão onde, depots

Mario de Maids: —E' irn-	
,

o .0' de viagem dispendi'CSa, dias na Ca-
POSsivel quo isso seia regra geral. pital. the dão para commentar urn
o sr. Duque de Mesquita: 0 cu dois artigcts do Codgo, a gosto

Tribunal da Reiacão de Minas e C dos ju1gad°reS - st approvado
nlais respeitado da Republica... fica na deperidencia da norneacão,
o Sr. Argerniro do Rezende: - si não C approvada, e e inteliz,

SO digo quo o Tribunal não faca tanto peor, tern do voltar a s'ua co-

lcstiça.. .	 marca para continuar as funccOes

Urn sr. deputadO: —Urn tribunal qua já vinha exercende, sob o peso
quo tern julzeo desses de qua v. de sun de€ãit:i, em situação ciffici1,
CXC. lala não pódo fazer justica e tsoh 0 ludibria 005 desaffectos.

'1Cm Sur respeit a do pelo povo.	
Ora. sr. Presidente, 'alérn do ser

o sr. Odilon Braga: 
—V. exc. ridiculo sernoihante processo, on

corno l 0
gislador poderia lazer urna expôr ao i'idicutl.'o aquelles quo a

dIe se submettefli, ( tambem humi-
lei a respeito.	 ihante...
o Sr. Ai'gemirO do Rezende: - () sr. Odilon Braga:—MaS a can-
iO taco parque v. exc. dana pa- didato pódo renovar o coacurso.

Ceer coiilranio.	 0 sr. Argemiro do Rezende:
O sr. Duque de Mesquila: —V. Dahi ha 5 annos volta elle, já cheio

exe. quel' dizer quo	 ns'S0 colic- do cahellos brancos, carregado do
ga e faca, nao C?	 ' filhes, mal podenclo fazer as des.



'PesAs de viagen, para se Sujei'tarcertjdäo
a nova prova; dão-, Olitra vez, ar- mas, ceriJ das	 razOtigos do Codigo para commental., no advogados, certidào de tod'que	 inf'eljz variadas corno são as seus trabalho5, certidAo das 

pt

os 
.interpretacoes, •e reprovado, volta cacOes dO

d.saniim ado, sem esperança	
de corn esGes docunentos elle 't

assumptos juridjcru.
mais mada, sern mais urn estimulo e auapetição ao poder compskjuer na carreira quo em ma hora —Tribunal da Relaçao, PresWenjeabrac'ou, desorienfado, scm saber do Est ado ou 

Secretarijo do latscomo permarlecer na comarca. 	
or —que 4overia mandar fazer

A Camara deste modo para a metlouioso examo nessas certidos,
classe da rnaioria dos seu mem- nsses trahaihos, polo
bras so procura vexames e hum	 Advcgai-l	 Gera], quo tern obnigacao de zelrhacOes • e—de facto, porqve e quo pelos iai teresses da justiça e do Es.
am mOço quo já assumiu POsicão tado, aflm do que emittiss@ o eu
definida na socfedade . depoig do parecer para arespoctja clsIf.
ter feito por vari&s anfloS, 0 Seu cação do candid,atotirociuio nas comarcas, pod0ndo	 0 Sr. Francisco Lessa: - Se:,.j certidcs dos seas trabalho3, urn conuo do •docurnentos :Lonstatando 0 500 esforco em prOj o 

Sr. Argemjro de Resende: -da causa public5 ha do ser Submef- Resnondrej ja a 
v. exc.tido a exame quo M u l tics dos julga-	 0 Sr. Odilon Braga: -dores não os prestarjarn, Sujejios proioc

	 todo esses docnmentainda a repetil-os si não for 110. podern ser jtLntcs.n'oado, paaando por vexames e ho-	 0 Sr. Arge,nfro de Resende: —nulhac(es sern resuitados prati-
COS?	 M:ais aldni deics V. exc. exige CF•	

tras provas que considero deso Sr. Odilon Braga: —Não so zc;adlas...
trata de exame e sim de Concur- 	

0 Sr. Odilon Braga: - Isso na
o sr. Argcmjro d	 0puñão de v. exc.e Rezende: -	 0 Sr. Argemiro de Resende: -Tudo d a mesma Coisa. ..	 Não é sO nhinha; v. exc. abra() Sr. Francisco Lessa: —E' o 6.° u

anno.. ma inviestigacao scbre 0 C&40 e
auc é	 opi.niOo de quasi to.o r. Jodo Beraldo: —Defesa dc dos 06 fl O5LSOS collegos.thse...	

0 meu d j stfnctoCCga, 0o Sr. Argemjro do Rezende,' - tado Francisco Lessa, disse que 0Não apolado; pars defesa de these
o proces	 proce	 quo pro'ponho aso 0 outro MU 	 maL5 ra- Seria urn Concurso dcc ôocurnenaoavel. V. exc. estA equivocado.	 parecie, mas são docu-mento6 6r3-

Do modo, Sr. Presidente, que dos por ecrtides penante
procurando evitar essa5 faihas do CtOejddes ccmpetens e paff2 06
proiecto, em desenconfro corn o qures a Casa não tern 0 (hretOde
justo o cquitativo, dspensando des- rec.usar va!idadce, oertdôcs CXtSas prova5 Cis dandidatos aos car- hidas die autos, o que nã3 se
gUs de juizes do meriore5 e des- phrntas,ar.mborgadores, 0 extgirido-as dos	 U Sr. Francisco Lessa: —simple ,,juizes, perlsej em urn pro- riegocu isso?
oesso que não Sej si a commissão	 0 Sr. Argemiro de Resefldc —
estará de accordo corn elle, si o V. exc.
achará mais Tazoavel o scm os in-	 0 Sr. Francisco Lessa:
cOnveniefltes do adoptado polo pro- aipenas, que seria urn Cor1CU
jectoo Penso quo, como estimulo a	 octnmenifos.
éarreira da magi6tratura, o candi- 0 Sr. Argemiro de Resendedato ao cargo do juiz d0 direito, Mas docurnentos dc priiiWit5
fosse cue judz municipal, promotor dem ...
do ii!f!ci oh c nip!c Odvn1	 I!- F 	-
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mar, V. exc. ostá me to- do ifl1CjO na rflagistratura,	 fll

em sentido c?ontranio. 	 comarcas não servidas por es-

0 sr. Argemiro de Resende: -. tradas de ferro, todos aquelles
o systetna quo adopto não sorá qu'e no jnte.riior são imipeci1hos as

s pratico do quo o da CoImrnLs- cirdenis .dioscabidao dos mandc&es de
aldci!a, •tc'd'os elijes sO tm urns as-

No fazemos mais nada do que .piracão - galgar adgusn dia o o-
tgradartn0s so tempo do con- gas do juiz do direito, corno rocorn

ao, já abolido d)a iegislacão pe- pensa das pr:ivaces, dos siaicriIi-
im maus roscitasdicis que 'dru, ooimo cios suppostadsos.
ic coistato. do's Annoes. 0 Sr. Joao Beraldo: - EssaJ as-
Teremors, sr. ?resdente, do var pracão tmOo entra nas cogitlacOes

de novo o candidlato ato cargo do de muitcs. 0 cargo é pouco romiu-
zd do dlreo ohegar a esta Cap',- ineradia.
tA cheio do cortas do recommenda- 0 sr. Argemiro de Resende: -
cae, ira espzn ç a do, par ersa for- Adirnlna-ma quo V. CXC. pease dos-
aa ser toioraOo'. E' outro concur- Sn marneira; e, para contrariar aspi-
o do doournentcs, pocrém, do cutra racFes tao justas, tao legitirmas, a
spede.	 commssão dc Legislacão procura

Urn sr. depulado: - E bern va- cstabeeccr o mais condemnavd
dos processos e em o quad o mioco

o sr. Argerniro de Resende: - niesmo preparado ma's de caraicter
Terenocs quo von OS cain±rdrators sac sempre dc peor partido...
proairrrem r os exam:ncado'nes e ap- 	 Urn Sr. deputado: - Dependie

ar pam	 ua cordlura, soa ban- da qualidado do pistodão. (Riso).
code; eat:. ar-ilho suas rpro'::n- 0 sr. Argemiro de Resende: —
coes cm eutra especo do concur- Esse v. exc. sb  brnuito barn conno

S5 de diccumootos, macs documentos se arranja...
flWis vol os e quo fogern, par 	 0 Sr. Odilon Braga: - 0 rierne-
Ctriflplto, dos prncipcs dii justiça do conipeto sera crear ium. cargo
e di razaD e do equictade. do jUz para todlos os quo ostOo silas
o Sr. Odilon Braga: - Relati- condicOes pirevirstas, ponque do corn

vUrinte so ocinourso die V. exc., tracrio todos terão decepcöes e a
Para quo o preslidonte oscoIha en- cortidOes ex,primirOo a vierdade?
re sc%S enurnerados 0 priocso bayer	 0 Sr. Argemiro de Resende: —

outro. ,.	 V. cxc., cuis intelilgencia 0 re'cto

9 Sr. Argemiro de Resende: - nuieaida pair todas, mao qiser me
isa quo V. cxc. qulor oãO aclia ccmprceehnder; cntOo v. exc. selL

e dosniecesrsaro,mrjcociecdenhte mitte quo urn protentdntO so cargo
e ate humtlnamnte? 	 '	 do juiz 'nenha ciosraigern dc trazes'

o Sr. Duque de Mesquita: - E aqui cerfdOes die trahaihOs quo não
11 sabe si aié incomstftu cional? Siejoim prcspiroOS, do pro curar falSi-

o sr. Joao Beraldo: - Em qual- fica'r taos documentos?
dos concursos pode baser con-	 'E coma cibter tanitas oentides

tUt0 dos cartacs.	 falsas, extrahidas per olficiad pu-
O Sr. Franc isco essa:._PelDqUC blico, die autos?

NO, ID dradior 0 onrn ace ptiico; sOc 	 V. exc. achia quo queim par
eredita flOS Jiomienis e noha que em aqui possa v.r appsrielchaidio corn o

0 CO;flou'rsc o clbjectivo 0 des- attestado piositivo do 500 csforqo,
0, , mundo do tOo iimiportantesr certi

V Sr. Argemiro de Resende: - des, precise atidls do in comrnen

ihe
)CC. a'credita? (Pausa). Don- tar antigos do Codigo em presença

f:. i1t00S pararbonts, e urn honem do examn'sd'orcS cu die quern queti
fla0 tern pnestsadlo a dcvi- quo seja?

taz 
attencao nos concurn5o quo Se	 0 Sr. Odilon Braga: - V. exc.,

	Por 'nods ta pairte.	 di licença?
ii fl	 1'	 1 ti	 0 sr, Artrrniro de Pecende: —



nosso Esladic, os proce'os adktã
do's no Supremo Tribunal Fc'de
ral...
pois teinhol med'o do's maus Exem-
pbs...

0 sr. Odilon Braga: - V. ext.
acaba 'mao deix,a,ndio pedra sobtie
podra.

0 sr. Argemiro do Resende: -
Mas, sr. Presidernte, é justo quo 0
dreito daq-udlies quo se e'ncain'ece-
ram em esthudos conti'niva'dos dais
qucstöes quo lh'es foriarn -alfe,ctas e
quo vl'rairn cc,nfi'r'ni,adlos todos Os
s'erus pairecc'nes, toda's as su-as sen-
tenças, sejan rpreteiii'dos por urn
cidadã-o extranb-o i magitratuSla,
aipenias pcirque teaha o sen nom
Ic ito' c'om'o jni'risco'nsui,to?

' justo quo esse ci,diaidäo que
e-ntra para o Tribunal, é ve-rdacle,
polo' sen ,edeva,dio saber, porém, corn
onienitação dIversa na intenpretacã'o
dos factos, 'no :aippiicaçã o dais leis,
vd prete'riir 'aquierlios quo levai'ani a
vida em coinstantes trbadhos, che'a
de serviçors ina boa dstrlbuicäo da
ju'stica, e quo jã se identiificaraffl1
corn 'a -nob re nni'ssão do j uiiz?

,Serneihante' me drida nao tira uni-
carnienste o cstirn,uo dos miagistra-
dos, - corta4h'es a 'carreli'ra; e, poir
isso, sr. Pres'id'ente, rqniie- não posso
estair die -accoirdlo, inesiso -po'nto, corn
0 parece'r 'cia c,ormrnissão'.

Sr. Pnesidienitie, como ira prou-
der a nobre comimissão corn aquell-
los qule ja so habiLitairam p.ora o
cargo do j uizcs die diirieito?

Pola Tcztacca'o 'cia e,tme'nda qnie
comsmissAo troox'e a Oaanaina, em
quo condcOes iicorão a,queiles qne
já -procuraParn saitistazier as exigen-.
ci'as paso 'o cargo die j-uiz do diireiito,
que ogiralrn die con I oir-m,i:diade coin
a lei,, quo f.izeoairn selu eistagio, jsan,
tairaim seus ,dlo,curnentos e que, poir
ss'o tuido, obtiveiniam urn thtuio quo
lhe,s garaintie a nbcrnoaição?

o Sr. Odilon Braga: - Gninastie
o déreito die 'sor esoolihklo; do ac-
me-ac ã,o, siãO.

0 Sr. Argemiro de Resende: -
Acho clue 'ellies tern di'nieto adiquiri-
d'o...

0 Sr. Agenor Alves: - Näo

a.po'iiado.	 ,	 ' -

as, sr. Presidenrte, pergu'nto: si
liD solo 'do Tribu no!, corn-

ore sua rnaioria -die magistra-
que vCrn durante longos aininios
exercic-io da rmiagi&trnat'ura, corn

iiga pratica dc julgar ie se im,pu-
gi peki puneza do suas co'nsci-

cas, pc! a rectid'äo de suas d'oci-
, trouX3o urna .in-novação, tivr
c.pinlã isdiada,, siihrnettdia a

ms psevalocerá?
Osr. Odilon Braga: - E' cleiro

o sr. Argemiro de Resende: -
sr. 'Pree!inCfe, nãro é estai ia van-
itn 'da ntrodu'cçao desise ek-

nto ao'o, extran'ho a niaigiistra-
ra, no Trilboniall dia Reiacão, não
]O ponqule 'vaimJois pre-te rir d'iori-

Osr, Odilon Braga: - 0 tnins-
r Pedro L'essai, n,omioado 'piara 0
premo Trihunril Federal, a1te'iu

79fundame ate a juniispru'dencia
iiella corporacão.

o Sr. Argemiro de Re.oende: -
"S 0p1ai5es divergem sobre essa

cracã-o; ha quern pen-se die mo-
dfIeremte do dc v. ox.; entre-

flão niogo quo a presença diu
j-Uez posse i'nluir para' qu;e

decisães sejarn bern orientadas,
as PreOi.arnos indio, nos 'osquecor 0

S1Overso do rniedjaiiha, iisto é, si
e granidie juiiz tivir o poider, quo

do iairrastair todo o Trhu-
0fliar 'theeccão 'opposta, con-
'a urn ver-dadeiro perigo, po-
ate occasloma-r 'aqua 0 que so

justaniante no Su'prre-mo
!ibrnaj Federal correntes corn on-

coes diffesentés - decisOes as

0 Sr. Odilon Braga: - Mas 'a

na do Tribunal é tarnbern corn-
die yuizes; 0 ac-gunento são

Sr. Argemiro de Resende: -
C-aso as •dec-isOes podseriia'm

Perfejtas
r. Od,'lon Braga: - DecfsOes

não pode haver.
sr Argemiro de Resende:N_ 	 -
heg'a Amos a' 'mm g,cc'o,rdio. V.

. 0Sta cam,iniandio pa ,nal 0 mo-u

esojo quo so estalelecSii
0 Tdbuei,a1, dia Rclacão d
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O sr. Odilo Qraga	 0 quc ha	 0 Sr. Presjde,e.é o segtn. 

OOs os juizes	
uni- nobrie or.ado qu está f in da a hora•esã em guaI

ser a,
	 o Ocn	 l0flr Onto	 QUFzr CO nau cargo d r

d'iç(	 n enecom	 promjdfo	 tribu'nja 'a de oJ'i'cifar p'roroga
o

'e juis de dTeito; entie- d'a 
mesma.

Ra
ta,nto, 'oom &,; w'aasg	 são pouc	 0 Sr. Argemiro de Resende:são em pequeno ThU1C rO e nec_	 oasu, Sr. Pre Cf eae, 'rqsorlo a esool ho cotre elies Para so ro 

a v. cxc. q u e consul te a C
saber qtrall 'dev'a 5cr ncm 'do e o si cons	 nia Prcoogacao

eio	
da hor

•m'	 mas 'If ber,aj paa sso é o 
(Consultada a Camara, ' resolve ellaativamente)0 .cr. Argem	 off irniiro de Resende. - Sr. Pres:	 ant	 d-11 ec-

M'a@ não ha cfassffjcacao de 'acccr-do 0c	 nuar, agraç0 1uo aDs meus -m as certjd e quo oa,da oni gnos 'coegas a g'e'n,ti,fz'a quotriaz?	
ram para ccmmigo, conced doNatuvailmienife 0 PresjCf	 du p;oonogacao de ho, 	 parc quoEstado ha die ter a cc,nipef'en cia ne- 
rnf,n 'as nlf'aha,s OoflSfidD ces.

CfesSzm,a 'pa,r'a 'asooh MCIiedles q u'e	 Vozes:	 V. exc. é o uvi do cngun
eStivo,	 r epem na aitura 'do cargo, Ce- prazor
Jho a

'dio a cthassfjc,acAo 'dios tra,ba-	 0 Sr. A rgem/ro de Rc'ende: -p re5cntad	 (A partes)	 Djsspe a LCty,e cc'mss	 no seu
a'ndar	 !0	'diepc;s tomcir i'ndaiga	

!'u'm:rcju paie,c,er, que o juiz p-
cOres si	

j	 'particular de sa do ser cerc'ajcfjo do dodias as ga-
CaiCfjd: oibr a Vida Si urlgar ccnvenj,ep	

e rantfas re regaffas tacs quo 0 pD.
qulandu eativer ocm pf 'ec cc,ni	

e

cho' 'em uma P'osfçã'o do desraque
lme'nto Cf a ua c 1Tp efrer.;a j Uri'd'ca	 e do	 dnoperdIncja ccmo urn ddo sa nora!did	 ester sonhor	

d re's m quo Se a'ss'n&m OH SO
de tudo aqu'f	 pc!o quo for fl,SoO'S5 Oc esfrj'ba,m as funcço	 despa	

cutresira peno ocinthecf0 do mu's- 
dc, p onqua' s ,'afo é o gioran'tidcr dMO, ncm'ea'rCf cu in au. Isso é rn UI to o adorn o'bsen-ripadc,r die id; Pas, sr.rnaiis iogieo e r acional do quo a'qrui!- Pnosidrente, cosio 

é quo nds exigo-lo q'ue o proj'e'cfo quer	 imlper O d para o m'agisradio tods esaspnante lao cargo dc juiz ' as ma,o	
, vainecs ccrtar4he t0d3

'ads humiih,aç	 pred, cadcs

	

perante 0 Tribu-	 S asperacores?no1 'd'a Relacac	

&er	 ssi,m, Sr. Presidento, não P°Depc é ma s um vico quo se sober qua! o '0bjct 3 daçã
mpe au Tri'bun	 corn , nc'Imera	 são , i'ntroduzjnd0 no 'projeco dc juizes,	 'C que page l's- Cf;sj,jgV,O, 

qive 'ccmjEoato.so? E' do graga?	
Pensa a COnn j ão quo ateo Sr. OdiIo11 Braga: - Nãro é 0 desembargador	 pu'dem serTribunal quo flome'fa.	

mead-os por indicacao do TiibuWll0 Sr. Aremjro de Resende:	 da Reacao, 'rneio scm oraNo n'omeia mas envj,a a lIsta a 
Ls do pC'atiia 'e do 'h'abio 

die 
jul -que 0 President0 terá quo so cinglir, gar, 

adq uj rlCfos no, 'ezerolcIo dasegundo 'a f&	 Cfoid	 do ponto que	
'strafur'a como, po' o, tantas Ctocar a coda Ccn'didao	 gi.	

ara	 primea-	 lira unves0 sr. 0di10 Braga:	 'de gencia's p
rn no cargo - de ju z?i	

- e
V. exc. sabe

cstã	 no 'Projectu,?	
E' Verdade quo a c'onhniaao0 Sr. Argemiro de Resende: - 

ge, para '0550 'nova desembarganiu'ito born estas 0C1- 
tirado de f&ra 'da magistra525 

corno so fazani 'e que a R-e1.acao pesso.as de rrsotrovel saber, tOazeé qo organize a l:sta dos caw'dda_ elernonfos 'moves
to's paro rernettol_a ao Presidente 	 , urn julz que

fraser fl3 yOs ideas. . .e sito e'stá aqui no 'pa'rec-er e VOU	 0 Sr. Odilo Braga: - Pei'proc ma r en'oontrar. 	
n'cs n'o'vos pCifl'tc,s do vista.o Sr. Odilon Braga:	 Dipen-	 0 Sr.. Argem,ro de Reseflde'v.	 do pnocurar porque não	

ol uitas ezes novos p nton'oIn'tra 0 que affirma.	 e 
vitc	 1113 (115 0 fllDu coJlDo.
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iendo	 té porietani'ente c
ião des mesrnos a respeito; eu-
jlo contr-o iião poderão

ineitar osses artigosi idie accor-
jin o pensasnento diesses nies-

esairn1!nado reps.
o sr. Od,lon Braga: - Onde
A
o sr. Argeiniro de Resende: -
ko v. exc vac ver é na bra do

iie, ieessa horna tetrica em que
• ezarnmnando está em frente do

ninador; é enitho que se vae
ilicar esse prooesso que parece,
poravista, die prirneira or-
a mas q re tern esse inconveni-

ie que talvez V. exc. • na sun
idade, não teriha desicober'to,

Es qne, corn o conhecbnento que
P/to dos concursos, esto'u aipon-

rdo a Camara, dos srs. Deputa-
*5 corn a franqueaa, corn a iea/-

le die representan;te do povo,
Ks é ass im que se fazerrn todos Os

conforime já tenho poe-
iaado.
0 s Odilon Braga: - A corn-

'0 Procurou attender a isso,
lth) assim q ute as provas nio são

gaadias; dlieods de feitlo o
lflento é que se vao conhecer os
cxdidatcs.
o Sr. Eurico Dutra: - Elies
tarn contais stern contas ass-

adas

Il. sr. Argemiro de Resende: -
("d 0 ifleoivenjente que V. exc.
' a ern quo o can did iatto trnga cer-

seus trabalhso...
Sr. Od.lon Braga: - Ache

O Sr. Argemiro de Resende.
10 C^zgo do j uiz municipal on dc
k%Mt'5r piih:lio& para provar, die-

COnimuisão, a sua capaci-

0clerá 110 ph antasiar cert:does
die autos?

Sr .Odilon Braga: - Terno
Senteaçais que não sAo dia-

que as assignarn.
Sr. Argemiro de Resende: -
11U itas se nten.çats quo nAo são

Por quern as assigina; mas,
ftSld:eite, será possivel que o

It Muni ci pal
'
 to poorniotor puNs-

'	 dvogad: 0 tisessem em todas
quo trouxessorn palo

instrur 0 sen processo raz&es, ta
baihos feitos par feroei:rlo?

0 sr. Odilon Braga: - Estarnas
psiocurando fazer ailgu'ma ocausia que
dC resiuitadio.

0 Sr. Argemiro de Resende: -
V. exc. mao iprocura clolusai nova
to que v. exc. pretende já existitu
e não dieu sesultado.

Die mocfo, sr. Presidiente, que
não vejco, iafaaido-se em jutiça e
equidade, rnal ui gum em que urn
candidato caintamente tire na sna
conarcia a;titestados die sua operosi.
dade, iattestadics vivcs de sum aetura-
ção e scm ser preciso vir a Captalç
scm despesa de Via gem, niande cis
se:us docurnentos para que sejam
aqui juigadots, não vejo mali ne-
nhutm nustro; to quo acho iuma ini-
quidaclie e se arrianlear esse cictadão
do seu meio e traae-o palra aqai,
suhrnettendo-io a uma posicão ridi-
cua tie pedinte die commiseraçãc
dots exarninadomes, parai que tie-.
niham compaixão corn cile C 

to del-
xem tier iihgresso na inagistraturai.

Não vejo porque motiVo se que.r
proceder dessa fOriiia...

0 Sr. Ribeiro da Luz: - Mas el-
lies inIor vérn rnencdgar,

0 sr. Argemiro de Resende: -
V. exc. então acha quo é niaturat,
que é agiradlavet ac candidiato ant-
dar tie capsa em ciasia, dos examina-
dores.

0 Sr. Ribeiro do Luz: - Mas os
conoorrentes não I azem isso.

0 Sr. Argemiro de Resende: -
V. exc. mao -tem per onde fugie;
isso é /nsrnanIo. V. exc. Ji teve ou
então 'ha de ter tidia ioccasidta die se-
commenctair candcliatos aios cargos
die juiz die dineitoo

0 Sr. Ribeiro da Luz: - Eu não
necornmentdarei fling uein.
o sr. Argemiro do Rezende: -

Sr. Presdente, nao coniprehendo
,como a urn hccrnern a quem sera en-
tregue a garaiitia dbis noissOs diret.
tos; qu e vae seir a estacadia onde sa
vão chocar intereses diversos, a
Camara qiseira snbniettcl-to a ac-
meihante hurn1bação?

Ease camin ho que a commissão
acha juto e nazoayel, o considero
vexatorio, humliha nte e incoinpati-
vi corn a digildide do caudirtu
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o sr. Argemiro de Resende: - tfl1,efl:tDS, djse qiie a Pe1aç0 fazi
NAo apodado, 1xrqne? 	 a, lista e o Presidento Sr. Agenor Alves: - Porque	 0 Sr. Argemiro de Resende: -añndia rno forajm nrneacos	 Sr. Preide: 'tie, 86 que esfos .eslperaen a nlom'oaçao.	 diendo tempo e concando a a
o Sr. Argemiro de Resende: - caPe da Camara. (Não apoiads

Nessie pointo. as ;inteirpretacoes 	 geraes).
Meieolem . lmuitos juriscorisurltos de	 (Estou oendc, qoe as Ukhas
iioneada pensann de frmia	 Tflendas serao tioniadas con ii-
Pin, in.%o , sic precvsanidjo jr lenge	 j ustas e descabidas 0 aqire1e qit,
ira /usoa'1-ars, na C'osnstituJçã'o Fe- POr /;on'gos a'nnros, oxerceranl 0
derail. Ga•rlos	 /iaxrnamo, err tire cargo de juizes moniclpaes, certce
c'otnos está em 'deaccordo corn 0 de que es kis ihes pr - opoin--i5narin
moic/o de pensar do ilkustre collie- tflehores cl'as, e que aadararn nl
92. ... e 	 'uljYm spor que poderiam urn z

  tiUr reconipensa dbs sew &orçcPara argumienrtiar aidmittornos, e nao rietornarem aos primeresentrictanij qure nao /iaa doreito ad- tempos da Acaclema 
a decorarqurido; 'mesm'o aissirn, e josto, 

e pontos para a'leainça'r a promioção aequai.tatwo que 0 Congiresso Legrs-
j uiz do drceito, como si estivessn/at'ivo do Estaclio de Minas Genaes dispuando 

0 1. '  ou 2 .o aanoapanthe do surrpresa esspes caInrdFda-
io	 aicadlemia em. exarne vago.s que exeineem cangiols duranite	 Sr. Presideqite, o co ncurso,!lonigio6 aimnos, ressa cspectaitiva; e.st'a 

Cu aqueFla fónrna, pae 0 JLUquo tern o tirocin10 die juiz ni:unuo1-
I	 por este C pu aqoeile casiinio, o qi

ia se hah
ou exercrjceo ida ad5iooaca e 9ue	 certo é que ac kido die map-:iitariarn corn as cxngencas

d	 trados nirodreta,res, do juizes( a Jei aro caigo dc jwz de direrto, 4iabiissirnios n4egros, juzes iflt/i Femdo urn titsulo, e, scm • m.ars gantes pubFlcistas, jura)fl1ttiiem menos mianidle-os atinar as ur- idle nmeada, teoemios tanib' 0
tigas? (Riso).	 o'

juiz transviajci, o ju iiiz que se des-Será juislio que to Estado	 61an- via do recto camdnho doturnPrl-
dD suas li5L5, faça esse grand"' dies- mento do idlever, juaes queaespeuto a dineitios adquhridros.	 huniar e torcer a vLTthd, JWZo Sr. Rtheiro da Luz:	 Dineii corrruptos e imcmoiiacs.to, nao.	

0 sr. Eurico Do/ru:	 0 gelo Sr. Argemiro de Resende. .. ral Ney naio tInhai moral e erae a docume.ntos per eFle passadois, dos giiande:s genieraes do NapOka°*
daeidb as /leis efetosi Tietrooictirvoig	 0 Sr. Argemiro do Reseflue
e que Pe/o, projecto não ficarn Va- Pr'oouiie a comrnsso este OU
Jendo nada?	 lie carninho e at dlexafiio a eiu1C0

0 sr. Duque de Mesquita: - Es- urn meic pio qisal posia pei tr
es dioeume.ntos so declar.airn que OS no intinio do um indiduO

canddjatos estão hahi/itadios.	 ber si elle o juiz ideal qiie Po Sr. Argemiro de Resende: -ra a Camara, dos sirs. Dep
no erntanto, .polo, projecto, quaJ-.	 0 Sr. Duque de MeSu1 —qt oer urn desses candLdiatos podera Quej-emos é cncj!iar 	 'd-D':15 

10.

seir inomeado ate desembargador, thos 	 —
bastando, para. •sso, cahir nas gra-	 0 Sr. Argemiro do ReseMe.
ças dai Relacão e ser apontadb CO-A con ciliaçã'o qiue ra OUflhliTh.
mo cidadão •de notavel saber! 	 qtseir, e qree a Caen;aina0 Sr. Laura de Almeida: - Mas zer, :nPãO se basicia acs PTë a Reiacão que nomeia. 	 dai justiça, dia iiaao e da	

,

eoo Sr. Argemiro de Resende: - /iavlerá juiaes quie passnrraio P0.
Não é quiem nomeira, arias e quern cloincurso porqne tiverairn	 aindica; é a mesirna cousa... 	 dade die comnientar urn ao Sr. Laura de Almeida: - V. espeit do qua!, na vespera
ex. fi	 !	 dn 	 ,
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0 sr. Odilom flraga —V. oxc.
consoguiu muilo; agitcu urn assiw-
pto do graade ifiiportancaa.

() sr. Argernro de Rezend'!: -
Sr. Presilciente, ostagndb o projecto
sen do dliscutido cm g1obo paiece.
me quo pose0 pronunciar sobre
as emendas.

Não set 6i o rneu collega, auctor
da ernensfa refeafida, procura equilli.
brar as vendlmentos dos magtstrt-
doe, eta at terá trazielo a Camara
emenda quo veroha ao encointro sia
mcl.hortha dos ve.nci'rnentos doe ma-
o'istrados, pcorquaalto, o aoceo ao
Tribunal da Rotacão, aopiTaão da
maioria dos juifeS de sliarelto, é urns
cooaea proiiieinabica, depen clente do
circunistancias taos quo 0 flleJglStra-
do sosasato não dove tei-o muu lto em
espectativa; id le modo gale a resno
ção do urn juiz da com:arca em qu0
ap, custas ncjarn prcca.rtitas, pairra eta-
tra que The dé rnaioes van tagene,
corresponde quasi quo a tima pro-
mocão.

0 sr. Adoipho Vianna: —A mt-
nba emenda via tao sórnente me-
Ihorar a Situaçho actual do treagis.
trado rnindro, dc accOedo corn a
classifiicação em entrancias estabe-
lecilas em Fe.

o sr. Argemiro tie RCzefl4'Ie:
M inis v. exc. tira or deixa ne oustas?

0 sr Adolpho Vianna :—Em tar-
no d1a minha ernenda fz grar con-
sideraçaes co ntraria s as custas.

0 Sr. Ribeirn do Luz: —Mas a
emenda não fala em cuetas.

0 Sr. Argerniro '1e Rezend':
V. exc. poe em pé de, egaial.dade
as venCim-intnz mas não fala em
custas, no e?

o sr Adolplzo Vanna: —Suppri-
mo as cusfa.

o sr. Ribeiro do Luz: - Mas a
ornenda sião o diz.

0 sr. Adoipho Vianna: —Mas é
o quo so deprefien,de da rnrinha ar-
gomontacão A suppressho das
custas se impde como urna necesssi-
dade.

0 sr. Arszemfro de Rezende: -
Si a emenda supprimo as custas,
corta co estimulo dos maglistrados.

rando-as ido judz ellas irevartam a
or do quem ?

a cãrnmissão de Lgi'sla-
do podia, faco-Ihe justYica, se
ccupar sOrnonto corn a organi-
a udiciarLa, tinha outras cou-
resolver, e. devido a tudo soo,
ra bri1hllitiSSi1i10, como di5se,

recer tern niuitas falhas, 0 quo

oesrer a viva força, quo as
lçOos trazidas a esta Casa so-
a todo panno, acceitas, é des-
go da misisão do Pder Legis-

E sahIr da triltia quo parece
ar Seguida, e ate .rom serido
ada p€lo eminento Presidente
tac!o. quo se idestacou como

• sn Presidenfe, sosdo assirn
o a Camara dor, Senhores De-
0 coniosta do noços for-

não padcrão negar a ver-
dos factos, votando !ois quo
tejam do accosdo corn 0€ sAcils
os da uetiça, da razãO e da

De inoio quo peiIsta quo si a
19sdo de Legisiação e juotica

tar, tomar em consfderacão as
quo trago, fistou certo quo
a b&a ilnioncão de dotar 0

0 de juizes dignos, porém
Itarado Os 'direitos aIheos, nao
ali & acceital-.as, patenteanelo
a Mrma oi bons princiipllos de

,ca porquo so gula.
nda, antes ale me sentar ta-

terencL, a cimonda quo 0 meu
0 Sr. AIolpiio Vianna, ain

Mitem , di tribuna, tracando
s seus pnirnorK1tks as Inafli

cUes do déreito, mostrando a sara
'zacao n a a nfiguidade, relem-

eases tempos academicos. do
me.mor, ti'onxe a eta Ca-

bre a qual me 5tflto no dover
Ze PFOflu1' snesmo fatinaridO

ala Casa.
its —Não apoaados V.

C,-,rn muito brilh,ii-
Lstarn caivindo corn mute

sr0
Argemiro do Rezende: -

prometto não abusar.
ueejo d deixar conatguado

'nsar, rnno (iT. do
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a,b 
eevado cargo de juiz. Não se urn dJa Para outro, duy

aq
quoira, sr. Prsjdente, humithar não set Si os incus colleguelles quo, arnanha, terao dc ses sponjderjam do Prompto.

o	 .elevado5 a	 to de dskLque ia	 Urn sr. deput ado: - Cada arnagLstratur.	 a sua ifltorpreljaç5osr. Presjdente sabido o Pro- 0 Sr. Argemjro do Rezeaje . -cesso adoptado em todjo or,tribu- Cada urn diá a siia 
interpreflaes, }evar o cLesembarg.adr, quan-	 Veja, Sr. PreLd•ente si it0 

o!
do tern do julgar, Para o sou gabi- Lerio para a nomaacao de 

Juz j
at

as autos, meditar b0m sobre dilr0ito.
e1i}e, d'o modo quo pro:fira a sua 	 Dc rno& quo o xOii 1ot dAaentença, o SOu accordao estribado
em auctores com	 sua interpreiacao, o exami

petentes, lunclado outro resuItado: é reprovado.em artigos do lei; pois born, &i	
0 sr. Corcjovjj Pinto Coetho -alto rep

retantes da justiça as- E muitas vezes o examinao t&n procodrq, Como e quo o pro- razão.
jecto quer quo peguemos 00 jU1Z	 Urn Sr. depulado: - Na Capdo 'amanha e s Me atire em !rente Federal adoptam-s 0 no processo iáquelles que exercem os supremos provas orae&
po,s'tos da magitrafura Para quo 	 o sr. Argemiro do Rezende: -digam do prompto como dove 

4sel NO ha major perigo do queenbeuidtdo :C&te 
AN aqoelle artigo do so gular pelos exernplc; na Ca .do Codigo CM1?	

pital Federal so procede assn';o Sr. Oditon Braga: 
—Basta que Baha pi- estse modo; em S.o 1 ndtyiduo iota o Codtgo para quo dessa fOrma; nois. Estados Undo€..poesa dizer riiatro palavrcs.	 0 sr. Eurico Data —Em Boneo Sr. Argeni iro de Rezende:	 em Java o Chia.Pergunto a V. exc.: flesse assumpto	 0 Sr. Argemjj-o de Rezen'1: -arido, doutrinarijo, do dlFfflcii di 5- foi dessa maneira quo nos, segcusão, como d em gernii toda mate- do a 1egisiaça daqui, ora derio diedttreto, quo os juisconsul. pane, l•ranspItamos dispotO levam dias inteiros para respon- Para o Codigo do Processo

derern, assumpto em quo os mes- quo nao foram barn accertas 
00

tres cnlem em contradicção, assum. so meio quo nAo encontrar
ptos em quo notabilidades como piicaçao pratica, que nao tiverO
CarvaTho Mourão e outr se col- cabtmento •ontro nós.
locam do lado opposto a Ruy Bar-	

Depots, sr. Presidente, meSM OCIO
como d quo o mou collega se procure seguir exernpo. Ia fquer qu urn can dtdato niostre C0 a Ojyinião publics iião acce13 eahec.imentos quo sirvam Para Se principio5 Porque ella taattestar a s

uacapacidade do .julgar accordo cOrn aquillo quoem pouco5 loutos?	
na razão, na justça e na eqUt

Em assunpto do tamanha monta fOra disso, não precisa ocr 	
,,

orno quer 0 meu collega svaliar, sulto, "d o precisa ten grarunurn momento, coin hecmento juri- petoncia Para dizer quo
dicos e a iiteJ.1igncia die 	 can- estarnos s	 reguindo a boa razadid	 inaato, chado, de sOpetão, a in- esfamo5 cumprindo noiSSOterprotr tal ou qual artigo 'd	 0

o Co- estamos trindo 0 n0) J113dIgfo 	
Sr. Presidente, confecOei 'o sr. Odilon Braga: - 

Nao 'do da minhias desvai0do sopetão. 0 cidadâo quo •quer ncr deracoes (nao apoiados), 06uiz de direito do
ve icr 0 Codago recer estava bnilhantementeo Sr. Argemiro de Rezende: - dado; mas, srs., o nosso tOtJiP°eØNo exepcivio da profisao d0 minuto, é esco —0 d0S

achTogaido tonIo tido duvidari e Or die funccbonamto 	 Cong°'mats poativas sobre interpretacao são sufflo jentes Para o elt1C1	
,

rnde artigos do Cidigo Civil, duvidas de tao important0 a-°quo ryexi1A ilncapaz de resolver do so organizar lei do taJ
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o Sr. Adoipho Vianna: —Desap
parecem.

o Sr. Argerniro de Rezcnde: -
A favor do quern? Das partes?

o sr. Adoip/vo Vianna:—Slrn, da
partes. enoa'rej aacçbo do magi&
trado corno urn acto social 0 nSc
das part-es litigantes.

O Sr. Argemiro de Rezende: --
Si V. exc. tira 'as cusas do jui2
Para thr :ao Estadp, não posso con.
condar corn v. exc. peloa motivos
exposto.s.

o sr. Jodo Beraldo: —Pela
da do nbre deputado elie nSo tira

s cuistas nern Para o Estado mom
Para as partes.

(0 sr. Presjdente envia ao oradop
a emenda em questao).

o sr. Argerniro de R0zende: -
Sr. Pi'esideoito, pela emenida que
v. exc. teve a gentHeza do rnadar-
me ye-Se, do facto quo ella nSo
faia em custas.

Tnho ja cançado pop derna'ls a
attençao d Camara dos Senhores
Deptotados...

Vozes:_ NAo apo"a,do. V. exc.
ó sempre ouvtcjO corn o niaxirno
praz0r (apoiados geraes)*

o r. Argemiro de Rezende: --
• . .'dc niodo quo von terrn3nar pas-
ann do a Mesa as mkihajs omemdas
afirn tdo quo tenhairn o dostino re-
gi

m
ental. (Muito bern I Muito bern

o orador é muito curnprimenfado
pelos Seas colle gas.)

VCrn a Mesa, são lidas, apoada.s
e pcsstas .em diiscusSo conuncta-
mente corn 0 projocto as Seguintes:

Emenda n. 155

On-do so diz "Julzes rnunicipaes,
substittva-se pelo 'sguinte":

Ficam creadn5 Os cargo d'e jui-
zos rnunicipaes, em todus as cornar_
cas do Estado.

Sala das Sssöes, 22 dc agoso
do 1925. —Argemiro do Rezende
Costa.

Emenda ii. 156
Ao art. 35 e	 us pa.r.a.graphos

suhstit.ua-se pelo eguiiite:
Art.... 0 concueso será aberto

pelo Presideate do Tribunal da Re-
iaçao corn o prazo de 60 dins e
será va1io por 3 annos.
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LJU1 JiS
suas ptiçu(s corn c ( T tidóes de of.
ficid public-0 dc 6Uls SOntç
cOrno juizes municipiacs, iise cn
go e as dadas em suhstrtuicao ai
juzes do direito, dois trabai
reneis Corno prornotor publlco e dai
decibes parcicer nella, proterAij
do sues regiôes como advogado,
das sentences proferidas nj
causes, pubiicaçOea sobre numpc
juridico, certidäes de to-do service
do ordern publica quo h4asn pr'.
stado e exerciclo continuado d
quasi e. annos.

Art.... 0 Presidente nia.ndari
nalual-as e dar vista ao Pruri.
doir Geral do Esfado e no Adet.
do do Est;ado quo Sollare esces tra.
baThos emttirSo parecer, faze
sua classificacaa. 'em 1ita entregue
a Secretaria do Tribunal da Re1
çbo, quo dará copia ao Priiot
do Est-ado, quo por eta fornoa
guialrá Para 0 pr0onch'rnento d

vagas nas conaarcaa do prhneara eO

trancia.

Sala dos sessdes, 22 do agot*
do 1925. - Argernriro do Rezecd
Costa.

Ernenda n. 157

Accrescente-se onde cOnVie

Art.... Podexab ser OTfl3

in depen dente de COfl Cu rsO. J u1Ze

direito, todoS aquelles que na J611

dla pubiicação do presente 1 I : .
verem habibitados no
cargo do juiz de dIreito, C

monte tituUads. na forma da
legi6laçao.

Sala clas SessSeo, 22
Ic 1925. - A'rgeniiro do
Costa

Emenda n. 158
al%U

Fecarn eievacla:s a 2. ontr.
as corn'arcas de ParacalU, Uc3
uha, Araguary, PatrOclolO, 113 do
mento, Campo BolFo 0

Si	 i	 S	 22
I-

O p. Pedro Dutra (mao .devolveu I.
u divursO)

EStandO exgottta'da a horn, 0 sr.
psiente convoca urna sliSãO no-
torna paira hol e, as 20 horn's, dan-

paPa ella a segutnto

ORDEM DO DIA

Pi'imeira parte

Ate as 21 hoses:

Leitura e approvacAO da acta.
Expedi0nte.

Apresetntacão dc pairoceros das
imniiOeS.
Apresentacbo do pro:lectoS, reque-

sirienton, indilcac6es, interpellitcöes
t lnoçOes.
Diusbo do requerimentoS, In-
cacöes, interpeliacPPs e mo'çöes.
Approvaçbo de redacçöes fiinaes.

Segunda parte

Ate as 22 horas:
2.' diccusslão do PF Je C tj U
l. sohre conclusdo do edific i o do

H pita1 do S. Vicntc do Paulo, na
Capital.

2.' dicuaisAo do projeto fl
Dl, di poniIo sobre a CoflpL'tenCa

s auctotidades paira conhecer pOr
ens-corpus" des prisiies (lecre-

OS pelos Secretaries do Esiado
e polo Chefo do Polica.

.' discusis5o do proje-: u -
64, d%P0,ndo sobre exerC iC° do
nbarato dos membros do Con-

' discusaSo do prOj eJt) U.
SOlre reorganizacão do Gymna.
Manejro e outpos cstaheiecim0l

105 do ensilno.

62	
icii5ãO do	 prOjeCi) Ii:

' dispondo obre eleiicbeS muniCi

C tnç da 2.' discuSSãO d
PrOjecto n. 40, sobre organizaca
lu 'ucia ria. e deS 158 emendaS a
1fl1O orferecida's.

1°VaI1'ta-se

SESSO EXTRAORD1I.ARIA
(NOCTURNA), AOS 22 DE
AGOSTO DE 1925.

Presidencia do Sr. Bias Fortes
UMMARIO - Charnada. - Acta.
- Expediente. - 1Apresefltacão
de parecereS. - 2.' parte. - 2.'
discussbo do projecto n. 61. -
2.' do de n. 58. EmendaS e dis-
cursos dos srs. Ribeiro da Luz,
loão Beraldo, Duque de MesqUi
ta e Leão de Faria. Ernenda do
sr. Adoipho Vianna. Requetimefl
to. - 2.' discussão do projecto
n. 64. - 2.' do de n. 67. Emen-
da do Sr. .Agenor Alves. - 2.'
discusSão do projecto n. 62. Emen-.
'da dos srs. Pedro Dutra, Mario
Mattos e Ribeiro da Luz.
Continuacão da 2.' disCUSSãO do
projecto n. 40. DiscurSoS e ernen-
das dos srs. Pdro Dutra, Rib-ei-
rO da Luz. Discurso do sr. Eurico
Dutra. - Ordem do dia.
A's 8 horas da noi, feita a cha-

mada, acham-Se presenteS Os srs.
Bias Fortes, Euler Coelho, Claude-
miro Ferreira, AdoiphO Vianna,
Duque do Mesquita, Odilon Braga,
Agenor Alves, Agnor Canedo, Aris-
tids Coimbra, joão BeraldO, Vi-
viano Caldas. Paulo MenicuCCi, Eu-
zebio do Britto. Antonio Junqueira,
Mario Mattos, Francisco Lessa, Cor-
dovil Pinto Coelho, Ferreira Pires,
Eurico Dutra, Lauro de Almeida,
Pedro Dutra, Martins Prates, Ribei-
ro da Luz, Ignacio Brroso, José
ChristianO, Leão de Faria, Rubens
Campos, Games Pereira e Argerniro
de Resende, faltando, corn causa
participada, 05 srs. Celso Machado
e Ignacio Murta e, sern ella, as mais
senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente e não

havendo reclamacöes, é a mesma
dada ipor approvada.

EXPEDIENTE

Não ha materia do expediente
sobre a mesa.

Comma fliCacao

0 sr. Cordo vii Pinto Coelho corn-
munica, e a Camara fica sciente,
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que M srs. Comes Freire e Joao	 C) sr. Lauro d Alineida,Henrique faltaram hontem e conti- commissao de Forca 

Publi ca, apc.nuarSo a fa1tar a mais algurnas senta e requer, sendo
essöes, por motivo justo. 	 vado,que figure na ordem do di. .

Contagem de L'mpo
o sr. Mario MaE los passa a Mesa

UM requerjrnen 0 do Sr. Arthur Cu-
iha, fiscal de rendas do Estado, pe..

dindo que, para effeitos dc aposen_
tadoria, seja contado o tempo liqui.
do de serviço publico em que serviu
como vigia auxiliar na estaçao. de
J
oao Ayres. A' 

comm jssão dc...egislaça0 e Justica.
Apresentaç2-0 de pare ceres this corn..

missöes
o Sr. Viviano Caldas, pela

missSo de lristruccao Publica, apre_
senta e rpede, sendo Concedida, dis-
Pensa das formalidades regirnena5
para inclusSo na ordem do dia de
amanhS, dos seguintes:

Parecer para2.' diScussdo sobre o
pro jeclo a. 66

A commissão de lnstruccAo Pu..
blica, a que foi presente o projecto
n. 68, já approvado cm 1.' discus
são é de parecer que seja submettj
do a 2.'".

Sala das cornmissöes, 22 de agos-
to de 1925. - Viviano Caldas, re
lator. - A. de 'Resende Costa.
Mario Mattos.	 Francisco Lessa.

Pedro Dutra.
A inlprjniir-se, para ordern do

trabalhos,

amanna, sem prejuizo da
o seguinte:

Pc.rec, er pare 2.'" djscss0 sobre
pro jecto iz. 57

(9.' legislatura)

A commissSo de Força Publica, a
qu foi presente o projecto n. 57
qee auctoriza o Poder Executio 1

reorganizar a Secretarja da Polki,
e repartjçbes a ella subordinadis
e dispöe sobre outras medidas, ji
approvado em 1." discussão, é d
parecer 'que seja submettido 4 2'
e approvado.

Sala das commissñes 22 de agos..
to de 1925. - Lauro de Alme3.
relator. - Pedro Laborne. - Jnap(a
ma-se, para ordem dos traballios.

0 Sr. Ribeiro da Luz, pela C01fl

missSo de Orcamento, apresenta C

pede, senj0 concedido, sejam dados
peru a ordem do dia da sessaO se-
guinte, scm prejuizo da impreS5ai
Os Seguintes:

Parecer Para 3.' discussão sotre
pro jeclo a. 56

(9.' legislatura)
A commissSo de Orcamcflt

Contas a que foi presente o p i'f'

cto n. 56, approvado em 2.' dICI'
sao, é de parecer que seja 0

dado para 3.'" e approvado.
Sala das commissñes, 22 de ag

to de 1925. - Ribeiro da LUZ

Antonio Augusto Junqueira. -
de Frra.

Parecer pare 3." discussão sobte
pro jecto a. 60

(9." legislatura)
A commissSo dc Orcaflit>

Contas, a que foi preserite 0 P
cto n. 60, jS approvado em
discussSo - b de parec.r que S

o niesmo submettido a terceira
provado.

Srila das comm s'ie, 22 de•	 a LZ -

nio Augusto Junqueira. - LeSo
g Faria.
projecto a que se refere o pare-
r supra:
0 Congresso Legislativo do Es-
u de Minas Oeraes decreta:

Art. 1.'" As verbas consignadas.
lets aiterores, S casa de carid--
e., ltauna, destinam-st S casa

e criiac 'Manoel Uony.lvcs", d
sma cidade.
Art. 2 1 Revogam-se a dispos:-

çies em contrario.
Sala das sessOes, 19 de agosto

de 1925. - Me' Mattos. - Joti
Beraldo. - Udiln 11 rs'a. - Do-
que de Mesquita. -- Washington
Pres.

Parecer peru 3.' discussSo sobre o
pro jecto n. 63

(9." legislatura)

A cornmjssSo de Orçamento e
Contas, tendo em vista o projecto
ii 63, id approvado em 2.' discus-
50, i de parecer que o mcsmo seja
Submettido a terceira e approvado.

Sala das commissöes, 22 de agos-
tOte 1925 - Ribeiro da Luz. -
Anto10 Augusto Junqueira. - LeSo
de Faria

A imprimir_se, para ordem dos
trabaihos

N50 'ha projectos, requerimentos,
mdlcacoes, interpellacöes e mocOes
a serern apresentados

2' 
PARTE DA ORDEM DO DIA

2' discossjo do pro jecto a. 61
fliSPensada a leitura, a requeri-

Oento do Sr. Ribeiro da Luz, é sub
°ttido 5 2.'" discussão, em globo,a	 do mesmo senhor,

Scm C)bat.e, a'pprovado .0
Olecto n. 61, sobre conclusão das

do Hospital dc S. Vicente
aulo, desta Capital. - A' corn-

°S50 de Orçamento.
2.' thscussdo do pro judo a. 58

,0 bispensada a leitura, a requeri-
do Sr. Lauro de Almeida, en-

9a	
C'LNS1fl Urn ']nh),

n. 58, dispodO sobre competenCia
das auctoridades para conhecer, por
"habeas-corpus", das prisöes decre..
tadas pelos Secretarios de Estado e
pelo Chefe de Policia.

0 sr. Adoipho Vienna manda S
Mesa a seguinte:

Emenda a. I

Accrescente-se, onde convier:
Art. E' vedado o exerciCio da ad-

vocacia aos delegados de policia nos
processes de fallencia e outros fei-
tos em quo tenham possibilidade de
intervir, em razSo de seu cargo.

'Sala das sessOes, 22 de agosto de
1925. - Adolpho Vianna.

Lida e apoiada, é pasta em discus-
são corn o artigo.

0 sr. Ribeiro da Luz rnanda a Me-
sa as seguintes:

Emenda n. 2

Onde convier:
Art. Fica revoga,lo o art, 1.027

do Codigo do Presso Civil.
Sala das sessöes, 21 de agosto

de 1925. - Ribeiro da Luz.

Emenda a. 3

Substitua-se o paragrapho unico
do art. 1.021, do Codigo do Pro-
cesso Civil pelo seguinte:

'Divergindo a maioria dos interes..
sados, ou o representarite fiscal do
valor dado aos bens pelo inventa-
dante, applicar-se-S o Capitulo IV,
Titulo 1, Livro Ill.

Sale das sessOs, 21 dc agosto
de 1925. - Ribeiro da Luz.

Emenda a. 4

O art. 1.021 do Codigo do Pro-
cesso Civil fica assim redigido:

"Verificando o juiz, por todos os
meics ao seu alcance, a exactidão
das relacOes apresentadas, manda rá
autuar Os pa'peis e tornará o corn-
promisso ao inventariante, ordenan-
do a citacão dos interessados e do
representante fiscal pare dizerern,
deritro de cinco dias, sobre a des-
cripcão e valor dado aos bens."

a1a d	 sessnes, 21 d acsto de

(9.' legislatura)
A comm j ssSo de lnstruccao Pu-

7ica, a que foi presente o projecto ii.
66, ja arppr.ovado em 1." discuss50
é de iparecer que seja elle submetti-
do a 2.'.

Sala das commissöes 21 de agos-
to de 1925. - Viviano Caldas, re-
lator. - A. de Resende Costa.
Mario Mattos. - Francisco Lessa.

Pedro Outra.

Parecer parc 2.' discsso Sobre o
pro jecto a. 68

(9.' legislatura)



0 si. 7 0 7. Beraldo - ProedeSu bsfitua_so o art. 967, do Codi_ ri desde logo, a sua leitura, Para
go do Processo Civil, pelo seguinte; 1fl1hO1 esciarecimento

"A nomeacao	 da illustre

será feita pelo juiz dentre dais	 Sr. Presidente, pelo Codigo to

965 e seus paragraphos
es escolhidos nos termos do art. Processo Civil, as declaraço do

rues	

desempatador assembléa. (Lê).

"	 inventariante são cridas, em
Sala das sessOos 21 do agosto ate quo o COntrario so rprov..

de 1925.	 Ribejro da Luz.	 Ora, acontece niip

Emenda a. 5
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Sala ri:	 P1 do 10' -:	 cia para continuar a funcCiOflar na

de 1925. - joao Boialdu.	 causa, dosignafldo a Presidente do

0 sr. Duque cL Mesquita 
apre- Tribunal, para substitui1-0 e escre-

senta as seguintes	
ver o accordSo, urn dos juizes yen-
cedores, a quem aquelle desembar-

Emenda fl. 9	 gador passará as autos.
71 de arosto do

0 SR. J0A0 BERALDO; Sr.
Presiclent.e you ter a subida honra
de apresontar ao projecto em dis-
cussSo Lima emenda.

0 sr. Ferreira Pires: A honi5é tdo	 1	 ... (.1

as Co.
marcas do Estado ha uma grande
populaçSo de extrangeiros e corno
sabemos, na Italia, par exemplo, a11

o regimen commum do casarnenfo é o
da soparacSo do bens.

- Acontece que, fallecendo urn des.
ses extrangeiros o conjuge sobre
viva, irtirnado a dar bens a inven-
tario, apresenta_se em juizo e decla-
ra que scu casamento em virtude

- da le i de sua patria, foi celebrado
sob a regimen da separacão de
bens. Corno suas declaracSes são
cridas em juizo, ate prova em con.
trario, a auctoridade acceita coino
taes, essas declaracoes E accres-
centa o inventariante : - as bens
que, actualmente, exisem em men
poder, pertencem a mim exclusiva
monte (Si , por exernplo, o invent3-
riante é a conjuge varSo). pOIS, 03
verdade, minha mulher nSo adqJH
mu bens alguns na corrstancia do
flassa casamento

Par con seguinte, - conclue elle
nSo ha bens a inventario.

A minha ernencja tern, coma se
ye, claramente, por fim estaheleCer
que, sempre que das declaracSes 13

I nventariante resultar o COflIWC

mento de que o casamento f61
celebrado no regimen da separac53
de biis, a juiz deverO exigir proV3
dessa ctrcurnstancia

Penso ter esclarecido a proPOsl.J
da emenda, que venho de apres-0
tar. (Muito bern!)

Vern S Mesa, 6 lida, apoiada
pasta em dfscIsi0, 00111 o proJ
cto, a seguiito:

E177('11d0 '1. :S

Quando das declaracids do

Vcntar;ante constar que 0 caSaen
to do de cii lox foi feito t10 reg1°
(1	 'po looP	 d	 h0' 0	 I IL

Accrescente-S0
Art. Nas comarcaS de mais do urn

ntrnicipio, em que existem bens net-
les situados suieito ta. avaliacãc,
compete ao collector estadual da
séde da comarCa intervir, na fórrna
da legislacSo em vigor, nos inven-
tarios e arrolamentOs, dizer sabre
o valor dada a esses hens, devendo
inforniar-se do collector estadual do
niunicipio desses bens, sabre o que
convier aos interesses fiscaes, scm
prejuizo do andamento do- pr000s-
so revogado a art. 6.° da Lei n.
873, de 1924.

Sala das sessOes, 21 do agosto de
1925. - Duque de Mesquita.

Emenda a. 10

Accrooente-se, onde convier:
Art. U art. 146 e son § 1.0 do

Codigo do Processo Civil, ficarn
assim rodigidos:

Art. 146. Os juizes, em qualquer
IflStancia, paderSo exceder as pra-
ZOS legaes ate outro tanta, decla-
rando a motivo justo do excessa.

§ 1.0 Findo a prazo da lei, assirn
coma a outro tanto tolerado, si
tuna das partes reclamar, cessarS
a competencia do juiz para proforir
a decisao on conhecer da causa e
OS autos serão remettidos ao seu
Substituto legal, que praferirá a
sentenca ou despacho, descantando-
Se fles yencimentos daquelle juiz
fantos dias quantas demarar a pas_
Sar OS autos on a devolvel-as aa
Carf or a

.3dla as-
1925. - Duque do Mesquita.

Ernenda n. 11
0 art. 995 do Codigo do Proces-.

so Civil fica assirn redigido:
A requerimentO do inventariante,

do representante da fazenda esta-
dual on par determinacãa judicial,
ex-officio, serSo vendidos em hasta
publica bens para pagarnento de
impostos e custas do processo, si
nãa houver no monte impartancia
sufficiente em dinheiro.

Sala das sessOes, 21 de agosta
de 1925. - Duque de Mesquita.

Emenda n. 12

Substitua-se a §32.1 do art. 992 do
Codigo do Processa Civil polo so-
guinte:

Convinda 'par potição e termos
nos autos, todos as interessados,
bern coma o curadar a lide norneado
do menor 'no caso do n. 1 do art.
67 do Codigo do Processo Civil,
deverá a juiz adjudicar logo aos
credores as bens soparados para
pagamento delles, salvo si se tra-
tar de espolio em que haja interes-
sado menor sob tutella.

Sala das sessOes, 21 de agosta do
1925. - Duque do Mesquita.

Emenda a. 13

E,nendr a. 6

Substitua_se o artigo 965 e se
paragrapho unico do Codigo d
Processo Civil, polo seguinte:

"Art. 965. Na falta on impedj
niento d avaladores judiciaes. qu
rec i p rocam.entc se substituam, a es
COIha dos dois Ion ados serS feit:
propond0 a inventariante , herdei ro
legatarjos universaes de quota in
certa, tres norns, dos quaes 

0 ro-p resentau0 fiscal escolherá urn
propond0 este toes nomes, dos quaes
aquelles escolherSo urn.

§ I. Quarido, os interessados di.
Vergirern 11a 'proposta OU fla esco-
tha, decidirS a maiorja e, no caso
de ompate, p revalecerSo as votos
quo represeritarem a major parte da
herariça; C si ainda houver empafe,
decidirb o juiz.

§ 2. 1 Si o inventarjant, nSa for
nleeii-o ou 'herdeiro nSa fomarO
parte na louvacSo.

Sala das sessOes, 21 de agosto
de 1925.	 Ribeiro da Luz.

Ernenda ii. 7
Onde convier:
Art. Fica approvad.o a regnla

niento do imposto do transmjssao de
propriedade "inter-vivos" e "cansa
mortis", que acompanha a decreto
n. 6.944, de 17 de agosto de 1925.

Sala das sessöes, 21 de agosto do
1925.	 Ribeiro da Luz.

Lidas e apoiadas, são pastas cm
discussSo conj unctamene corn a
projecto.

Substitua-se a dispasicSo do pa-
ragrapho unica do art. 995 do Co-

te; SerS dispensada a venda judicial
Su bst j tuase a art. 101 do Congo quando as interessados, bern coma

do Processo Civil pelo seguinte; 	 o curador a lide nomeado do me-
Quando so não determinar -em lei nor, no caso do n. 1, do art. 67

digo do
Ernenda a. JO A	

Processa Civil polo seguin-

o termo dentro do qual a decisSo do Codigo do Processo Civil, con-
dev0 5cr pro'ferida, o prazo será do cordarem, par petição e termo nos
01t0 das.	 autos, na adjudicacãO dos bens ao

Art Nos julgarnentos perante a inventariante on a qualquer dos
Tribunal da RelacSo, si o desembar_ herdeiros pelo valor da avaliaçSo,
gad0- a quern competir -nSa Iavrar mediante prova do alludido paga-
o acco rdao ate a torceira sessão sub- mento, salvo havendo interessada

5quente, perderá elle a competen-menor sob tutella.
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O sr. L:	 de A1,neida: - A

	

,s.'nda va	 :, ,,tear a justiça.
r. Francisco Lessa: - E' isso

sesmo; todas ellas são barateado-

sr. Leão de Far/a: - Sr. Pro-
jdente, de accordo corn a sugges-
io trazida ;eio illustre deputado,
osr. Adolpho Vianna, fica a emen-
fa assim redigida (lê).

Art. Quando no 'nventanio pro-
essado pelo rito prescripto no art.
1.027 do Codigo id , o iProcesso Civil,
o cdllectcrnspugnar o valor dado
as bens e não coneordasem as, n-
EeSsa&!S, pnooedcr-se-O a avalia-
çie, de accordo corn o poeceituiada
no caipitulo -L°, titulo 1 . 0, do aivro
3 1, do refuri do Codigo.
o Sr. Francisco Lessa: - A ernel-
a visa dar ao collector poderes

thscrecronarios.
o Sr. Ledo de Faria: - Assirn, sr.

Presidente, parece-me que fica re-
olvida a questão, que tern dado
logar a reclamacoeS tao fundadas
do lisco e cuja justica todos nós re-
conhecerncs. (Muito bern! Mui'to
bern!)

Vem a Mesa, d lida, apoiada e
Posta ern discussão, corn 0 projecto
a seguinte:

Ernenda n. 16

Accrescentese, onde convier:
Art. Qu ando, no inventario pro-

cessado pelo rito prescripto no art.
1 .027 do Ccdigo do Processo Civil,

collector irnpugnar o valor dado
acs bras e li do. concordarern Os

teressad 's praceder-se . A a availia-
O, de accordo corn 0 poecreituado
caprtuio 40, titiulo 1 . 0, do aivro
do referido Co-di go.

Sala das sessOes, 21 de agosto de
2o. - LeOo de Faria. - Paulo

José Christiana. - Eu-
CO flutra - Lauro de Almeida.
N inguern mais pedindo a palavra,
a d iscussao encerrada.

Sr. Duque de Mesquita (peter
Ordera) aprosenta 0 seguinte

Requerirnento
Iequeiro que o projecto n. 58

ac (ImPanhado das emendas, volte
O1tr1lSs5o dc LegislacOo.

19 
Sala das sessOes, 22 de agosto tie

Duque do Mesquita.

Scm debate, é approvado o reque-
imento. Voltam projecto e emen-
ics 0 cornrnissão de LegislacãO, pelo
ue fica adiada a votacãO.
2. discussão do projecto a. 64
Lido e posto, por artigos, em 2.

Iiscussão, o projecto n. 64, dispon-
lo sobre exerciCiO do mandato dos
iiembros do Congresso, 0 o mesmo,
rem debate, approvado. - A' corn-
rnissão de Legislacão.

2.1 disdussão do pro jeclo a. 67

Dispensada a leitura, a requeri-
mento do Sr. J000 Beraldo, a reque-
rimento do mesmo senhor, entra em
2.discuss5a, em globo, o prose-
cto n. 67, sabre reorganizacãO do
Oymnasio Mineiro e outros estabe-
lecimentos de ensino, conjunctarnen
te corn a emenda n. 1, da commis-
são.

0 sr. Agenor Alves offerece a Se-
guinte:

Ern:nda n. 2 co projecto a. 67
Art. Fica o gorno auctorizadO

a mandar adniittir a registro nas
r:particOes competentes os diplo-
mas que forem conferidos, de oc-
cordo corn o disposto da Iegislacão
federal, pela Fscola de Pharmacia
e OdontolOgia, annexa ao (ilymna-
sio Ubaense, ha cidade de UbO, a
seus respectiVOS alumnos, podendo
para esse tim exercer a fiscalizaçOo
que iulgar conveniente sobre o fun-
ccionarnento desse instituto de en-
sino.

Sala das sessOes, 22 de agosto de
1925. - Enéas Camera. - Ribeiro
da Luz. - Agenor Alves. - Pedro
Dutra. - Duque de Mesquita. -.
Odilon Braga. - Mario Mattos. -
Cordovil Pinto Coelho.

Em discussão, conjunctarnerite
corn 0 projecto, encerra-se esta, sam
mars debate, sendo o mesmo appro-
vado e bern assirn as duas ernendas,
que voltam 0 commissAo dc Legis-.
lacOo.

2. 1 discussdo do proj'cto R. 62
E' subrnettido a 2. discussão, em

globo, a requerirnento do sr. Pedro
Dutra, o projecto n. 62, sobre elei-
cUes municipaeS.

0 Sr. Pedro Dutra apresenta
seguinte;

5s

Sa g a das Sessôes, 21 d agosto de bens pelo iflventa-'1925.	 Duque de Mesquita.	 ser attendjda pelo j:	
n	 p

Etnenda n. 14	
não corn o sacrificj.

E' preciso prover a falta, ma
o do proceArt. Nos inventarios e arrola- estabelecjd0 corn o intuito de ba.mcntos, si apenas houver urn her- ratear o inventario

d eiro ou si forem todos elles maio- A emenda poe a salvo todos o
res e capazes, o juiz, antes de jul- interesses - os dos successores 

dogar a l i quidacao do imposto causa inventariado e os do fisco.mortis, mandará pagar os impostos	 0 Sr. Francisco Lessa:	 Serncontar e s	 predevjdos	 al'dar os autos 0 fisco!
d

Para aquejl julgamento, que serr't	 0 Sr. Ribeiro a Luz: 	 A emei.te rrninatorjo do processo. 	 da de v. exc. vem redundar na quePa
ragrapho Unico. Divergindo os apresenter, porquc o rneu collegaherdeiros, quanto a 'partilha , essa rnanda adoptar o processo de Ia-Se farb iudicialrnente , na fOrma da ventarjo no processo de arrola-

Iegislaçao em vigor, depois de Jul _ mento.gada a liqufdaçao a requerjme0	
0 Sr. Lcdo de Far/a: - A ementhd qualqucr herdejro	

do nobre deputado supprirne 0 pr.Sala das SesSOcs, 21 de agosto de cesso 
summarissimo,1925.	 Duqu.e de Mesquita. 	 Para dar ao

urn curso demorado.
Emena'a a. 15 0 Sr. Ribeiro da Luz: - A de V.

o n. 4, do art	 exc. tambern.. 340. do Codigo de
v	 0 Sr. Ledo de Farja: - SOmen

Processo Ciil, fica assirn redigido: quando ha diver
gencia no valor da-Sendo revel auma das partes, do aos benconsiderar_sebo aPprovados os 	 s.

ritos propostos, servindo o 3.° 
de	 A ernenda convertida em lei, condesempatador

	

	 tern uma advertencia dquelles que
nhatem intujto dc lesar o fisco.Sala das sessOes, 21 de agosto d:

1925.

	

	 o Sr. Adolpho Vianna: - V. exc.Duque de Mesqujta
o SR. LEAO DE FARIA:	

podi me 
responder: e no CaSe

Presidente	 Sr. da parte Se Conformar corn a imps-
sar as ma- 	 catenho a honra de pas- gnao do Collector? Mesmo ass,,,,os de V. exc., Para sersubmettida 0 consid	 haverO nova avaliacOo?eraçao da Casa	 0 Sr. Ledo de Far/a:	 Nesse a-a seguinte enlenda: (Iê): 	

so nao se farO nova aval i acão.Accrescentese onde Convier:	
0 Sr. AdOlpho V/anna - Alas, 0"Art. Quando no invenfario pro- 

d S:pOtj0 da ernenda é mperatiVo.Cessado pelo fit0 prescripto no art. V.	 Coda \CZ que 01.027, do Codigo d& Processo Civil, 	
cxc. diz que

Collector impugnar "far-se-a novao co
llector impugnar o valor dado avaliaçaa" E 

Si ao invs da par.os hens e 'nOo COflcord ,arem as in- te 
depositar o dinhejro ella se C0fltieressados, 

pvcceder.se..d a avafj. formar c
gnacao00, de accordo corn o precejtuado	 0 Sr. Ledo de

orn a impu
Far/a: - •no capitulo 40	 O apart, titulo 1.0, do livro de v. cxc. traz urn contingente P

3•0 
do referjdo Codigo."	 ra q ue se illumine mais a questao.cVisa manter o rito presript0

 no A Casa ha dc permittir que eu re-art. 1.027 do Codigo do Processo corra a uma entrejinha na 
emenda,nVCivil, :Para os i nfarios entire 7ara proscrever qualquer duvida.nlaiores, que excedam de 3:000$000,	 Assirn, corncorrigindo a lacuna tantas vezes remos todos a urn acumurn retoque, cheg

apontada e que tern dado logar a 
0 Sr. Francisco Lessa: Have-repetidas reclamacoes da parte do rnos dc chegar 

masrepresentante da Fazenda.

	

	 é ao accordo s-
guinte: daqui ha pouco nbo0 que se tern em vista e ningueni derá morrer no Estado de Min3s,

o contesta, é que a impugnaçao fef. 
POiqiitap 1. cU	 r	 '1.



Emenda fl. I

Emenda ii. 2
Art. Fica o governo do Estadc

auctorizado a installar, desde jã
dez conlarcas das que foram cread:j
ou rnanfjdas p21 divisäo judiciariada lei n. 879, abrindo Para esse fill,
o credjto necessario

Art. A' medida que o gove rno doEstado for instanando as dez ca_
rnarcas a qu. se refere o artigo an-
terior, poderb, Utilizandjo_se das
verbas que forem deix ando, instal-Jar, egu alme1f . ate dez terrnos den_tre Os que forarn creados ou rnanidos pela Citada lei n 879.

Art. Ficarao elevadas a catego
cia do cidade as villas em que so
instailarern terrnos judiciarios

Sala das sssOes 22 de agosto
de 1925.	 Mario Mattos.

Emend0 n. 3
Art. Pica a governo do Estado,

auctorizado a des .pender, pela verba
"Prophylaxia Rural", a quantia ce
Oitenta cantos 'de réis, corno su1jv-
ç50 a fundacOo Gafr6e-Gui1 quo
mantera nesta Capital urn dispensa_
rio, e conforme accordo quo vnha a
celebrar.

Sala das sessOes, 22 de agosto de1925. —'Mario Mattos.
Lidas e apo j adas, são Postas cm

discussao, conjunctamnte cool oproj ecto.
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srs. Daputados qu2não déa sua
asprovaç5 0 a ernenda, cuja discus-
S50 V. exc. nos annuncia, neste

) mornento porquanto, ella vem deter.
minar, de rnodo aberrante que OS

tabelliSes os escrjvSes de notas, das
cornarcas , possarn se t eleitos verea-
dores as Carnaras Municipaes.

o Sr Ribeiro da Luz: - Não pa-
Jem set eleitos deputados?

o Sr. M. Games Pereira: - Essa
emenda é a tal de que nSo se OUVIU
U Leitura.

o sr. jodo Beraldo. - Todos :3
srs. d e p utados iião i gnoram -
nao e necessar j o explicar_se - qu
ia perfejta incolnpatj bil j dade legal e
moral no exercicj0 desses dois car-
gos, e, send0 approvada a emenda
em q uest5o, varnos sanccionar, Corn
O flOSSO voto, uma rnedida, que Ira
ferir de frente as nossas tradicoes.
o os nossos Costumes politicos (Mw-
lo bern!)

Procedendo_se a votacão do pro•
ecto, e o mesrno approvado e

assirn as emendas ns. I, 2 e 3, e re
leitada a de n. 4.

organizacão judiciaria e das
ernendas ao mesmo offerecidas.

0SR. PEDRO DUTRA (Não do-
iveu o seu discurso)
Vim a Mesa, são lidas, apoiadas e
stas em discussão, conjunctarnen_

acorn o projecto, as seguintes:

Emenda a. 159

Substitua-se o art. 7 pelo 	 e-
gainte:
0 Poder Judiciario será exercdo:
a) nos casos deberminados na

Constituicão do Estado, artigo 71,
aragrapho unico, pe10 Tribunal
cspecial;
b)em todo o Estado, pelo Tribu-

:al de RevisSo (ConstituicSs o
Estado, ar tigo 72);

C) em cada urna das zonas em
que se divide o Estado, por urn
Tribunal da Relacão (Constituicao
doEstado, artigo 63, in. 1);
d) em cada comarca, por urn juiz
direito corn residencia na séde

do Inesma;
e) em cada termo, pelo tribunal

do 
j
ury, e, nas 66des das cornarcas

terceia e quarta entrancia e nos
rinos annexos, tambem por urn
az municipal, corn residencia na
de respecti'a.

em cada districto, por quatro
JUi25 de Paz.

Paragrapho unico. Nas cornarcas
*,e Juiz de FOra e da Capital no-
meata mais urn juiz de menores.
1 ala das sessOes, 22 de agosto de

Pedro Dutra.

Emenda a. 160

Art. 8.°, letra d. Deve redigir-
'	 cada terrno, dois escr-

11.aes do judicial e notas e registos
.e1vã 0 dos processos e exe

c coes crirninacs, urn distribudor-c ntadorpartidor urn avali ador, un
POSi tario publico e os officiaes de

justii;a que forern necessarios.

Emenda a. 161
tt. 8°, § 1.0 Deve redigir-se
No Tribunal da Relacão, alen

5 funccionaos mencionadosletTa b', haverá 0 1pessoal contra.
fl ecesario par o expedient(Se:ç0

auxiliares do Procurador Geral, de
[ivre nomeacão deste.

Vide Tabellas do Orçamento. E'
exdruxula a lei de Organizacão Ju_
diciaria descer a estas minucias de
electricista, chauffeur, aj udante, etc.
Não sei si o Procurador (Ileral tern
necessidade de dois auxiliares.

Emenda a. 162

Art. 8.°, § 30 Supprima-se.
Será letra rnorta o Conselho Di-

sciplinar, como está, sendo dispo-
sitivo do Cod. Pro. Civil sobre a
perda de competencia dos desern-
bargadores quanto ao cfesconto de
vencimento, etc. Este Conselho foi
previsto no Projecto Joao Mendes;
nem o Estado de S. Paulo o jncor-
porouu a sua legislacAo. E' uma no-
vidade, quo, parece, não convém sei
adoptada.

Emenda a. 163

Art. 16. Diga-se: "0 Tribunal da
Relacão dividir-se-áern tres secçOes:
Camara Civil, Camara Criminal e
Camara Eleitoral.

§ 1.0 Se comporá de 10 desernbar-
gadores a Civil e a Criminal, de
sete, inclusive o Presidente, e a Ca-
mara Eleitoral, alem deste, de qua-
tro desembargadores, tirados da
outras duas Camaras, ou •de uma
dellas, sern prejuizo dos serviços
que nestas ihescouberem.

Emenda a. 164

Accrescentar: § 4.° Na sua primei_
ma constituicão, a escoiha dos qua-
tro desembargadores da Camara
Eleitoral Geri feita pelo Presidente
do Estado, e as subsequentes one-
diante eleicão na prirneira sessão
de janeiro do anno seguinte a reno-
vacão das Carnaras Municippaes e
Oizes de Paz, funccionan'do no re-
spectivo quatri.ennio.

Lei n. 837, de 26 de setembro
de 1922, art. 1.0, § 1 .0 Nesta parte
do projecto Se supprirne tacitarnen-
te a Carnara Eleitoral, e, expressa-
mente, no art. 275, n. 8. Não pa-
rece razoavel esta suppressão; crea-
da a Camara Eleitoral, sob inicia-
tiva do Presidente Raul Soares, a

Onde convier:
Dando.se a vaga do presiden

da Camara esta reunjr_seá mdc-
pendente de Convocaçao no trige-
simo dia após a vaga, Para proce-
der a eleição do novo presjdept
si Para isso não houver sido con-
Vocada.

Sala das sessSes, 22 de agosto do
1925.	 Pedro Dutra - Cordovil
Pinto Coelho,	 Washington P-res.	 Agenor Alves. 	 Odjli
Braga. -Duque de Mesquita

	

Estando apojada nn	 -'

o r. Ribeiro do Luz niatida a .Me.sa, a Soguinte:

Emenda n. 4
Onde convier:
Art. NSo sã incom pativeis ocargos do escrivS0 corn o de Ye.read or.

Sala das sessO•es, 22 de agosto de
1925.	 Ribeiro da Ltjz

Lida e apoada, é pasta em dis-
cussSo, corn o piojecto.

Ninguern rnais pedindo a palavra,
é a discussb0 encerrada

- no	 0 SR. JOAO BERALDO (pelaassignatu5 entra em discuss So	 m): - Sr. Pres j denfe em n°mCCflJuflCtamente corn o Projecto	
orde

de Legislacao e Ju0 sr. Mario de Mall	 da commjssSo05 aprosonta tica, venho neiras sguintes;

Ao Sec annunciada a rejeicãO da
emenda n. 4, 0 Sr. Riboiro da L!"
p ede rectificacao de votacãO, CO

firrnando a Camara o sea v0.

Con finuaçdo da 2. disdusSdO do

projecto n. 40

E' annunciada a conthivacao do
20 d C'I'	 di'	 1
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fóra d'etle; a sun omposico, attri_
buicSes, etc., obedeoeram a princi._
pio8 elevados, d'itados pelo espirito
liberal e em j.nente do sauth)so Pre-.
sidnte: é muito apressada. a revo-
gação da Lei 837, 5 'corn urn arino
de vigencia

Emenda n. 165

Seccao 2.. Distribu.içao do Ser-
vico Art. 19. Redija_se: - Os
feitos da Camara Civil e Criminal,
etc. Para conthjnar corn a emen-
da sobre a Camara Eleitoral.

Emenda rz. 166
Seccão 3. 1 SessOeg do Tribunal.
Art. 24. Accrescentar : excepto a

Camara Eleitoral, que funccionará
as quintasfej5 &empre que hou_
ver causa corn dia, medjante convo-
cacao •determjnada pelo Presjdente
do Tribunal

Art. 40 da Lei 837.

Emena n. 167

Capitulo 3•0 - Juiz dc dirjto.
Secçao L - Nomeacao Art. 34,
§ 3°, letra b. Depois de - sus-
pensSo - 'diga.se: em virtude cite

fOflUflCja

Naturalmente foi urn 'lapso, poi
a pronun•cja é que oCcasiona a sus-pens5o

Enenda Ii. 170

Art. 48. Accrescenfe_se: § 3•'
Os juizes de direito em dispollibili.
dade poderSo ser providos nas co.
marcas vagas, si o Presidente do
Estado o julgar convenient, e o que
nSo acceitar a co'marca desigaada
ficará avulso, scm direito a vend-
men to.

Trata..se de dispositivo de lei vi-
gente, de toda convenieneja para a
adminisfraçao

Einenda a. 171

Art. 39, paragrapho unico. De-
poi's de - accesso - diga-se: -
ci que deverá declarar no prazo de
trinta dias.

Ha toda a vantagem na clesigna.
çã odo prazo, e breve, para evitar
que a comarca fique scm juiz P01

niuito tempo.

Emenda a. 172

SeccSo 2.4 Vitaliciedade e jarnO-
vihilidade. Art. 57. Depois de -
secreta - diga_se: - no eduficro
da Relacao; - e supprima-se -
Re l acao -, e depois de - PI
dente do Tribunal.

Convem declarar-se a logar dm5
reunioes do Tribunal do Rcmocoes:
a 2. parte é Para c1cordaflCI3.

Emenda p. 173

Finenda n. 175

Capitalo 5° - Juizes de Paz.
Art 70. 1.0, e art. 71 - Em vez
fe "Camara Criminal" diga-e: -
Camara Eleitoral. Lei 	 art.
2.', ns .3 e 5.

Enzenda n. 176

Capitulo 6.° -.-- jury. Seccao l.
- Cons,-!ho e sessOes. Arts. 79 e
4. Suppemamse.
A mater: a destes dispositivos per-

:ence ao Processo Criminal, como
.e póde ver polo Cod, do Proc.,
ConsolidaçSo 1e Resende 'Costa,
etc.; nunca foram encaixados na
ei de OrganizaçSo Judiciaria.

Emenda n. 177

Seccão 2. - Jurados. Art. 87,
Paragrapho unico, letra b. Accre.
scentese - peculato.

lncluidos o lurto, roubo, estellic-
nato, etc., 6 dc ver-se que 0 pe-
Culato nSa poderS ser excluido.

Emenda p . 178

Art, 117, paragrapho unico. Dc-
Pois do - administraçSo
Sti tUa ..se pelo seguinte: - e servi-
ra o cargo ad nuto da mesma an-
Ctorjdad,e

0 cargo e dc conifianca do Pre-
Sidente do Estado. 0 dispositiva
ama quasi inadmissivel o advo-

gado geral.

Emenda n, 179
Art , i-to. Dia-se no singular -

aenda ao art. 8.°, letra d.

Ernenda n. 180

Accr.escente-se:
c) Os niembros da Camara Eel-

total, O caso de vaga, pelos dcsern-
arga	 ..do	 novamente designados,

C	 Caso de falta oilinipedimento,
na forma do disposto fla letra h.
'-ei 837 art .3.. Vide emenda

10 art 16.

Ernenda n. 781

Art. 195, paragrapho uiijco. Ac-
reScente_c : (in fine) - cu na1
Orma Supra.

A. C,--36

E' patente a conveniencia cia me-
dida, pois ha certos negocios do
Estado, cujo desempenho exija 0
preenchim'entc de roqui:;itoa jqae
nSo SC encontrem num advogado
novel, então investido do cargo dc
a  u dante.

Ernenda ii. 182

Art. 204, § 50 Diga-se, in fine:
- no prazo 'de dez dias.

Convem marcar o prazo Para a
decisão.

Emenda n. 183
Art . 204, § 70 Depois de - par-

te - diga_se: - e arrazoado den-
tro dc cinco dias.

O paragrapho nSo prevê as ra-
zSes do recurso, ci que é essencial.

Emenda n. 184

Art. 219. Accrescentar, após cue:
Art. A antiguidade, no Tribunal

da RelaçSo, é regulada: I - pela
posse, 2 - pela nomeaçSo; 3 -
pela edade.

O projecto silenciou a respeito.

Ernenda n. 185

Capitulo 14.0 - Vencimantos, etc.
Art. 222. Deve supprirnir-se.
Acha muito vago o dispositivo, e

de difficil apuraçSo; a sua redacçSo
nSo corresponcie ao disposto nos nS.
3 e 4 do art. 7. 1 cia lei n. 547, de
1910, a que se reporta a nota do
A. do projeto: Si for niantido, d'eve
obedecer aos principios da lei 547.

Ernenda n. 186

Art. 226. Supprima-se - e poi.-
centagens.

EstS previsto no paragrapho unL
Co..

Ernenda n. 187

Art. 226, paragrapho unico. Re-
dija-se: - Outrosim Ihes serSo abo-
nada, sobre as cohranças, liquicia
cOes e arrecadacOes que realizarem,
amigavel ou juclicialmente, as por..
centagens que Ihes forem marcadas
pelas leis e regulamentos.

A porcentagem do advogado é de
2 %:o ajudante tem uma attribui-
cOo privativa, a de cohrança de
divida activa no Capital, Para a
qual a porcentagem é dc 10 %

Emenda a. 168
Art. 36. Convein estabeJeerseno fim do projecto urn a disposiçao

transitoria 'pa'ra vigorar em 1925,
caso se converta em lei em dezern-bro ou janeiro proximo.

Emenda R. 169
Art. 42, § 1.° Em vez de - de_

vendb, - diga-se - podendo.

Si o art. 42 nlarca o prazo de
dias Para a r'eunião da Commis_

Sao, é de ver-se que, S i foi obriga.
toria a requisição de informacoes
as auctorjdades •da residencja do
Concorrentes nos ternios e Comar..
cas sem telegrapho será innocua a
providencia, por ser materialniente
rn P oSsiVeI Ii chcgar a reqric'io, e

Art. 59. Depois dc - Pdacao
accrescente-se: - e, na falta OU flh'

pedimento, o amanuenGe que for
designado.

Precisa prever_se a substihJia°
do escrivão •d0 Tribunal de Reflho
coes.

Emenda n. 174

Secçao 3.' - Juiz dc .Mcnores.
Art. 61. Precisa refundir-Se este
artigo, no caso de substitUi1i 0

Juiz pelo tribunal; eGte poderia sec
creado corn tres membros e maiS
promotor de menores o escriva° C

o conselh0 de assistencia estaO crea
dos pelo art. 8.°, § 2.° A prevale-
cer 0 jui'z dc mencres, a sua
çao poderá recahir em luiz de q
q ior 'tcm'n	 r	 h



Emetic/a n. 189

Art. 230, § 1." Depois de des..
en1bargar5 - diga_se - da Ca-
Mara Eleitoral.

Art. 12, da lei 837. Os ernoiu
mentos dois desernbargadores das
Camaras Civil e Criminal, pelas lei

do Jdos corn o Es-
tado. Conveth examinar_se , si éconven.iente alteral-as- em tal caso,
é do justiça extender a medida aos
juizes, Promotore , etc.

Emend11 'a. 190
Art 230, § 1.0 Deve accrescentar_

so: e aos juizes de direjto e
municiipaes pelos emolumentos que
1hs forem fixados em leis espe-
Ciacs.

Trata-se dos emolumenfos dcv:..
dos pelo registro de firmas, rubrica
de livros, etc., fóra do termo da
Capital , ' fi t lei n. 266, de 25 dc
agosto (Pc 1899, e n. 854, de 1$
de setembro de 1923, art. 1.°: ideni,
quanto no Registro Torrens.

Emetic/a a. 193

Arts. 239 e 240. Entre etes
tigos, accrescente_se:

Art. Os advogados .sSo sujeitoS
as Pena disciplinares seguintes: I
- muita dc 100$ a 300$000; 2
S1l Spens5o de urn a tres meZes.

E' a lei vigente. 0 projeCtO Si
CIOJ a respeito, rnas d preciSO d]S

pôr, a Vista da SeccSo 2. do Ca
8.° do Tit. 2.1 , combinado COrfl
6, do art 273, n. 6, do art. 2
n. 13, do art. 275, e fl. 40.
art. 277.

Emenda n. 194

2. secçSo - Disciplina
In niagistratura. Arts. 244 0
uppriflla-se.
Vidie emenda ao	 "3.

ma justificacao.

Emenda 1 1, /

Art. 272. Accresceii::	 tI-
n. 7) Julgar as cmli:];

lidade e infringentes (i
dos, oppostoc, ha exec:
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Emenda n. 188

Arts. 225 e 228. Substjtujrja estes
artigos por urn e unico, em termos
gentricoo, mais ou rnenos, assini
concebjdo:

Art. Os juizes dc direito, promo-
tores de justiça, advogado gera'1 e
seu aijudante além dos vencimentos,
perceberSo as gratificaçoes e dia-rias, que lhes forern marcadas nas
leis e regularnen0.5 Para despesas
de viagen, no alesempenho de fun-
ccöes de seus cargos.

§ 1.0 Ao advogado geral e seu
ajudanfe serSo, outrosim , ahonadas
Shre as cobrancas, liquidaçe8 earrecadaco.es que realizarern amiga-vel cu judicialmente, as porcenta-
gens qu IhQs forem attribuidas ,as
leis e regtilarnen tos fiscaes.

§ 2." Os escrj.v5e5 do Tribunal daRelacao e Os do crime, além die seus
vencimentos, receberSo uma quotamensal d!estj nad.a a expedj.ente

A lei de Or anizaç50 Judiciaria
nan Cleve descer a etes porrnenore
de niarcar diarjas gratificaçoes etc.
o que compete a leis espciaes mes-
MO porque. de urn mem ento paraotitro se fazern alteracoes, etc.

Art. 231, letras b e c. Deve .
zer.se: em foiha organiza na S.
cretaria das Financas

Na0 ha razSo Para o Presidlente
da Relacao attetar a exercjcjo do
advogado geral, pois as funcçoes
deste estSo fóra do alcarice do Pre.
sidente; que o advogado attte o
exercicio do ajudante conlpren_
dc-se, mas Para entra! :n foihi,
na fórma prevista.

Emenda a. 192
Capitulo 15. 0	 I11compatih3ua.
des. Art. 237. Gupprima-se: e

concunhads
0 art. 2.° da Lei. n. 483, de 10 j

setembro do 1908, revivendo a Ord.
L 1.0, t. 79, § 45, foi obra de poi..
ticagem, Para ev.itar a reconduccao
do dr. Elyseu Jardirn, promotor
Santa Luzia, conctanhado do jwz mu-
nicipal(Jr. Herroira, Alve, p
aquefle prornotor, per suas
dades de caracter, etc., merecia 3
reconduccao e o unico meio de im-
pedil-a foi o arranjo do art. 2 . 0 da
Lei n. 483.

n. 8) Julgar Os aggravos das dc-
ñes da Junta Commercial, ne-

ando Ou admittindo o d]eposito ou
gistrO de marcas de industria e

:znmerCio, ou cassando matricula
cOmmCIflt.

0 a. 7 é pacifico em nosso direi-
, e deve Pear expre&so; n.ão está
rangido no n. 3, mesmo porque

ii processadas em 1. instancia, Os
bargos inlringentes e do nulli-
de. 0 n. 8 se firma fla lei lode-
n. 1.236, de 24 de setembro dc

I4. art. 9.', n. 4, reproduzido
as Iris posteriores, e, no Etado,
anfirmado pelo Reguilamenbo da
Junta Commercial; não está corn-
aehendido no n. 1, pois este flu-
iiero so refere as deis5cs dos jui-
fts do direito.

Emendcj n. 196

Art. 274. Antes deste artigo, ac-
crcentar o additivo:
Art. Competed Camara Eleito-

raj:
1) Julgar os recursos interpostos

das decisöes das Camaras Munici-
Paes sabre reconhecimento do pode-

: annullação de diplomas on do
tleicoes, e sobre a perda do cargo
Per'

2) julgar as recursos interpos-
Ds qualquer acto das mesmas
(.arnaras do que Ihes resultar a
dualidade

3) Julgar os recurSOs interpostos
OS actos das juntas apuradoras so-
re eleicPes dos juizes do Paz.
4) Julgar as recursos interpos-

tO da inclusSo e não inclusão de
lualq uer dci tar nas listas especiaes

districtos, e da sua exclusSo das
Smas listas;

Julgar o recuirsos interpostos
dris despacho5 dos juizes de direito

juizes
v dxclusão ou não exclusSo de

c/c Paz na lista dos eleitos,
r mudanca	 residencia Para1 ,	 do districto ou per outro moti-

°egal
fl 237, art. 2.°. Vide omen-

aD	 16.

Lmenda n. 197

Art 274 Accrescentar:
determinar as condicôes,

'it]] a Jo art.

O projecto não dispöe sobre a
correiçOes, como é de praxe nesta
lei; a art. 277, n. 43, em todo caso,
a ellas se reporta, e é ao Presidente
da Relaçao Clue sempre coube de-
terniinar a época de sua realizacão.

Emetic/a a. 198

SecçSo 3. - Juizes d.c direito.
Art. 275, n. 2. Accrescente-se:
Procuractor Fiscal.

NSo está previsto no projecto, a
quern cahe processar e julgal'-o; o
advcgado lcd incluido no n. 2, do
art. 273:

Emenda n. 199

'Art .275, n. 17. Accrescentar: -
coradores, - e interdictos.

Cod. Civil, art. 183, n. 11.

Emetic/a n. 200

At-f. 275, n. 18. Redija-se: -
ru rip fir o consentimerttO do ararido,
b'èiü como d da tnulber, Para a yen-
da de bens, nos cases previstos pelo
Cottigo Civil.

Ha urn lapse do profecto, manten-
do a licencti Para as mulheres ca-
sodas menores alienarem hens, o
one n5o tern razSo de ser após o
Cod. Civil. E,staexigencia era fei-
ta pela Ord. L. 1, Tit. 8, § 28, e
L. 30, Tit. 42, § 2°, a competencia
Para a licenca, foi originariamnete
de deremhargo do Paco, art. 93 do
Regimento, e d;ejiois passou Para os
juizes de orphSos, ut art. 2.°, n.
4 da Lei de 22 dc setembro de 1828,
e art. 5°, § 30, do Reg. n .143,
de 15 da marco dc 1842; dahi o fa-
cto de ter a iei estadual n. 18 attri-
buido a competencia aos juizes de
direito, no art. 195, § 32, confir-
mada pela Lei n. 375, art. 212, n.
40. Em face do Cod. Civil, n. 2,
do paragrapho unico do art. 9.°,
nSa existe mais a incapacidade, e
assim ficon revogada a Ord. A
ernenda, na forma apresentada, é
necessaria, a vista do Clue dispSe o
Cod. Civil, arts. 245 e 251, n. 4.

.jnenda n. 201

Art. 275, n. 31 . Depois do conta,
accresccnte-se: aos tutore, curado_
res, syndicoS, liquidatarios e liquL
dantes: - o mais como está
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0 prcjecto é omisso &sobre a ernen
da, e neste n., e no 50, soment
se refer,-as associacOes e aos tes-
tamentejros

Emenda a. 205
Mt. (additivo)
Nas cornarcas de quarta entran-

cia compete exclusivamente ao ju iz

de 1.' vara, e independente de do
trihoiçSo exercer a attribuic'
conferidas pelo artigo anteCedr
nos numeros 28 (salvo promotof
adjunctos), 29, 30 39. 46 (ex cell"'

 feitos da 2. vara), 51, e letn
'a" da ernenda anterior (cie de
Pois tend 0 &eu n.);
te aos juizes däs duas varaS
as attribuic6e8 dos ns. 22, 21.
39, e 49; e cumulativarnente lIre
pertinentes as seguinteS
coets:

a) dar Posse e conceder l:ceflca
prornotor de justica e adjUflc.toorl
suas varas, e prover o cargo fl t.
namenfe;	 -

h) proceder S arrecadacao C

quidaçao de bens vagos e de aU

tes;
C) abrir Os testamentoS cera.

cabendo a execucSo delles aOP1IZ
qiLrn tiver sido distribtiido 0
tario;	 no

d) nomear tutor aOs orphao
cuso em que nao hoover beeS
Vritrio-

T)

Capitulo 3,0 — iMinisterio publi_
o. Seccao 1. - Procurador Geral.

Art, 284, n . 19, Substitua-se —
divorcio litigioso - por - desquite
judicial. Cod. Civil, art. 315, n.
3.eart. 320.

PCIO dec. 181, era que Se empre-
Zavam as palavras usadas pelo pro-
ecto.

Emenda n 207
Seccao 2'	 Promotores de

rIca. Art. 285 . Accrescente-Se:
Art. Nas comarcas da Capital,

de 4.' entrancia, C da exciusiva corn-
tencia do promotor da 1.' vara 0
Pesto no art. antecedente, ns.
36 c 37; e alternadarnente, as

IOu flS 29 e 30.
Paragrappo unico. As deniais

attribu1c r us 5erSo exercidas por dis-
ribu i cac , on nos feitos perante os
IUiZ€s das varas respectivas, ou nos
auto" em que tenhani funccionado
Qu officjado

Dee .n. 871, de 24 de outubro
de 1 895, art. 10° Precisa ficar Cx-
Pressa a discrirninaçSo das attrihui-

dos proniotores, tal como para
I ti 'Zes de djrejto das duas varas.

Enienda a. 208

a t285, n. 33. Supprimir-€'e -
flistia

Lsphera estadual, sOmente ca-
0 perdSii e cornniutacSo do

-	 as	 C -i.	 \t.

30, n. 31,e art. 57, n. 4 A. A amnis-.
Pa é attndbuicão do Congresso Na-
cional, ut Const. Federal, art. 34,
n. 27.

Emenda a. 209
SecçSo 3.' -- Adjunctos.
Art. 286. Ern vez de — distri-.

ctos - diga-se - term-o6.
Vide ernenda ao art. 8. 1, tetra -e,

e sua justificacao.

Emenda n. 210

Capitulo 4,0 - Representantes do
Estado SeccSo 1.' - Advogado
Geral.

Art. 288, n. 10. Supprirnir.
NSo C rnateria de cornpetencia: 0

despacho collectivo não e deterrni-
nado par lei; depende do Presiden-
te, que pode supprimil-o, etc.

Ernenda a. 211
Art. 288, n. 13. Supprimir.
NSo ha razão para 0 advogado

geral sen ouvido em taes processos,
rnas sm o Procud1or Geral, en-
cuadrando-se a attribuição deste no

n. 20, do art. 286. Isto Sc compre-
hendia ao tempo do Sub_Procura-
dor Geral, rnas, corn a organizacSo
dada ao cargo do Advogado Geral,
me parece irregular esta attribuicSo.

Emenda n. 212
SeccSo 2.' — Ajudante do Advo-

gado Geral.
Art. 289, n. 10. Accrescentar:

nos termos d-esta lei.
Para combinar co mo art. 197, 5

vi-ita cbs termos gonenicos deste n.
10.

Emenda a. 213
Capitulo 6." - Empregados da

justica. SeccSo 1.' - EscrivãeS.
Art. 290, n. 2. Redija_st:

Lrvrar em livro de notas o te.:a-
roento publico, e approvar, por .1i

strumento o testamento cerrado,
luitcando em livro propnio a noa
do logar, dia, mez e anno, que o
approvou e entregou ao testador.

Cod. Civil, art. 1.632, ci. k, 1.638,
^n. 4, all e 1.643.

Desappareceram OS codicillos do
direito anterior	 pelo Cod. Civil,

1 OTI	 C((liC1llfl L flItri not'

Emenda a. 202
Artigo 275:

N. 4 Accrescentar_se_a "Os cri-
mes previstos na lei, 877, de 23 de
janeiro de 1925".

N. Decretar a su.spensao dia exe-
cucSo da pena nos prooessos crimi-
naes cujo julgamento the compete,
observando o decreto n. 16.588, de
6 de setenibro de 1924.

N. Julgar a desistencia de recur-
SOS interpostoc, para o Tribunal da
Relacão, quando requerida antes da
apresentaç5 0 dos autos on trasladlo
na instancia Superior.

N. 19. Aecrescente_se "nomear
tutores e curadores dos orplião on
nterdicfos, toniar-Ihes contas nos

prazos legaes e sempre que conve-
nha, a bern dos pupillos e curate_
iados e.....

N. 24 A ccrc s cente_se "podendo
delLgal_a, no ternio annexo, ao juiz
municipal ri pm affluencia de ser-
iço não the for possivel exercer
ssa funcçSo, e, neste caso, envia-

rO a essc juiz as iista5 parciaes e as
reclamaçC)es qu L tiver recebido (an-
te-project0 art. 95, § 2.°)

N. 25. Accrescent-e_e : — 11 p0-
dendo delegar o sorteio nos ternios
annexos ao juiz municipal" (ante_
projecto artigo 79, paragrapho uni-
co).

N. Ordenar, nos terrnos que fo-
rem séde de ccrnarcas de 1.' e 2.
entrancias, o registro dc firrnas corn..
merciaes, bern como abrir, numerar,
encerrar C rubricar Os livros dos
commerciantes.

N. Homologar e executar a sen-
tciica arbitral, salvo as casos previs...
tos no titulo p reliminar do Codigo
do Processo Civil, do Estado.

N. 45. Substitua..se pelo seguinte:
"Abri.r os testamentos € codicil-

los, ordenando on não o seu regis_
tro, in.scrjpçao e curnprimento."

N. Tomar conta dos testarnente
ros no prazo marcad0 pelo testa_
dor, on quando este o nSo tenha fi-
xade, (kiltri) de urn anuo cniituH

	N. L'	 U
rem	 u	 Lii2 euna	 (L I.' e 2.
entrancias, o livrarnento con&w.
flat, observando o dec. n. 16.63
de 6 de novembro de 1924.

Emenda n. 203
Artigo 278.
Processar e julgar causas cive:s

dc qualquer natureza ate o valor
3:000$000, excepto as I iscaes, das
quaes so o preparo Ihes comte,
naquelles cujo valor não excer
dessa importancia, competindo-llie
tambem o preparo de qualquer ou-
tro, quanclo disto encarregar-Ihes o
juiz de direito.

Emenda n. 204
Artigo 278.
N. 3. Aocrescen te-se: "tomar-

Ihes as contas e sempre que, a
dos pupillos e curatelados for d
conveniencja e. .

niblaicfio, send:o que as decisOes
uminaCs serSo proferidas pelo juiz,
eraflte cuja vara serve o promotor

justica que tiver officiado no
roCesSO
Decreto n. 871, de 1895, arts.

4  7.
Ernenda n. 205 bis

SecçSo 50 - Juizes rnunicipaeS.
Art. 277, us .17 e 18. Reunil-os
en urn sO numero, dizendo:
- nas ccmarcas de 3.' e 4.' en-

trancia, excepto na da Capital, bern
ama nos termos annexos, ordenar
o registro uriS firmas en razOes corn-
iercaEs, c abrir, nurnerar, rubricar
encerrar us livros dos cornrnercian-

tes. Lel 854. art. 1°, combinada corn
aLei n. 266.

Enunda n. 206
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simples escripto particular, &em a
interverigao do official publico, sem
testemunh , etc., não exi gindo as
fornialjdades do testamento, como
approvação, etc. Vide comm.enta
rio J. Luiz. Actualmente, so o tes-
tarnent0 publico é lavrado em n'otas.

1 1 1 i ' '!1da ii. 218

Secç5o 2." Officiaes do Regis-
tao jspecia1 de 1mmovei. Suppri-
ma-se - Especial - no cabeçalho e
10 art. 298.

Vide emenda ao art. 8.°, letra d,
e sua justificaçao. 0 projecto tro-
coo as denominaçoes do RegistrO.
de encontro aos dispovos do Cod.
Civil, qo dec. 12.343, L 1917. e
lei n. 4.827, de 1924.

Emenda n. 219

Art. 295, n. 2, letra c. AccreSCe
fe-se "in fine": - e extinccaO.

0 ' art. 298 e copia integral do
art. 5.° da lei federal ii 4.827,
ne.ste nunlero isupprim i	 s palas' 3 -

:ndicadas.

Emenda n. 220

Art. 295, n. 2, letra Ii. ,ccte5Cc
te-se: -- depois de sentenca -
claratoria".

Polo fundamento da :neflda
tenor.

Emenda a. 221

Art. 295, 11. 2, letra i. D i g- ,1 4e:
 titulos transmi.ssiveis'oil

actos renuncjatjvos para a perda

	

dominie da propriedad. 	 :flfllO\el%
E' o que está escrip

do art. 50 da lei 4.827.

Emenda n. 222
Art. 2°	 a	 Suppr

este

Emenda n. 214
Art. 291, a. 9. Accrescentar.

titulos e quaesquer outro docunien_
tos.

0 projecto restringe o protesro as
cambiaes e promissorjas quando já
existe o protesto cfa d•uplicatas, das
co n tas	 verjficadas judiciamen
para o requerimento de fallencia; a
redaccao da emenda ira attender
qua,esquer outros titulos, para Os
quaes so determine o protesto.

Emenda 'a. 215
Addjtjvø5 ao art. 290:
N .13: - Rutricar,fora do ter-

mo cM Capital, O Jivros dos corn-
merciantes si for designado pelo
rpectivQ iu 1Z.

Lei n. 26, ffe 25 do agosto de
1899, art. 1°, § 2°, combinadp corn
o art. 1.0 Oa Lei n. 854.

N. 14. Communicar ex-officio ao
official do registro de immovejs a
escrjptura de d°te, ou 0 lancanlentoem nota d 0 relacao th)s bens parti_
culares da muiher, nos termos do
art. 839, § 1.0, do Cod. Civil.

Convem ficar expressa eta attri_
buicSo, que nSo tern sido praticada,
naturalmente polo sen desconhecj_
niento, devido a não ter Sido orde-
nada em let, como a presente.

Etnenda n. 216

Art. 291. Addjtjvos:
N. 20. Remetter ex-offici-o ao

official do registro d immoveis co.-
pia do ternio de tutela on curatela,
lavrad0 em autos a sen cargo, para
o effcw do art. 841, do Cod. Ci-
vil.

Pelos fundarrentos da ernenda an-
trior

N. 21. Reg istrar e archivar os
testariei's cerracos, quo ]he fo.-
rem dist:•hi dos.

E' materia controvertida, a quern
compete registrar e archivar os tes-
tamentos cerraclos, depois de aber_

, -rat' 2a é de provimento ou no-
aeação, e assim pertence ao Titulo
,', achando-se previsto o seu dis-
ositivO na emenda ao art. 8.°, le-

ca d.
Emenda a. 223

Seccâo 2." Officiaes do Regis..
as Geral. Substitua-se - (leral, -
pot - de Titulos e Docurnentos -,
io cabecalho, € no art. 296.
Lei n. 4.827,7 art. 1.0, n. 3;

art, 4°, art. 6.°, § 2.°.
Vide emenda ao art. 8.°, letra d;

Seccao 2.'. 0 § 2.° do art. 6.°
ama dare que este registro é o es-
pecial, como o de immoveis é o ge-
ral ( 3°), ao invés do que faz 0
projecto.

Ernenda a. 224

Art. 296, n. 2, letra h - Sup-
nmir - dleficiientres.
E' urn atcone9cismo d .iiei a. 4.827,

art. 2.,° n. 3, o quail nSa tern ra-
lao do sex, e do oncointnio aio Cod.
Cavii, zrt. 446.

Emenda n. 225
Art. 296, § 1.0 e 2.° - Suppali-

m€srno fundamonto cM

flenda ro art. 298, § 1.0 e 2."

Emenda a. 226

Seccão 3." - Escrevetntes.
Art. 297, n. 2. - Suppninua-sa:
as die diotação causa-mortis.

Peo diireto a'nteui!oir alo Cod. Ci-
0. 'doaçöes erarn 'entre vivos, e
tausa..morfis; actcai1rnente, é stern-
P 'am acto entre vnos. Cod. Ci-

art. 1.165, e comm. J . Luiz.
". doacoes causa-mortis, a exce-
P0 die prevista em oontraict ain-
te (art. 314 C. C.) de-
er reesti,r a fOrma die legados, e

?laI1:11 oxlgirndtj palia 'a stua via1diaido
°rama die testamcnto, o quo Jai

estd Previsito nia excepcão do a. 2.

Emenda a. 227
Att. 297, n. 3 - Dizeir —Regs-

, e Imnwels - e— Registro die

d	 'montcfa alas arts. 8, ie'tra
p298	 )09.

Emenda a. 228

Seccão 5." iPaa'tidicr. ocntador e
dlistribaidtor.

Art. 299, a. 7 - Subsiritua-se:
-- distribiuir as feitos 'e'ntre os

csa'ivães e, nos comarc'rt; die quar-
Ia entn'anciia, taimlern entre os jui-
zes dais duais vt2laao, e as pirmioto-
'nes nios fe'tast crn1inas, guardnndio
a niiaicr egualdade em cuja tiara
dins cilaisses. (0ff'ios die regeitro).

Adoptada a oreagão do pramo-
tor nias Coimairosis do 4.° entr'ancia,
em aorre's'pondiencia aos juizes die
dialeito, ooimo é a crganizacão
atuaf em 'relacão a Craptail, e a for

S'iO tempo dci 2,0 •vaira em juiz de
Fóra, e precisio haver a distr"hui-
cão dos processes crimin;ate's entro
as pirtomloorlos, diem tIe die carrie par
sua vez 'a conipetenci'a do tiespecti-.
Va juiz paula a pronuncia, etc.

Emenda n. 229

Art. 229. in. 9 - Suppritma-se.
Si for accOita a ,e'niendla ao ain't.

8 . 0 , letra d, quo duz a tam os
r,eailima'dsomres juitIiciarcs, corn a qua
o'stá die aoocrd 0 sr. Secretario
das Fl nec

Emenda n. 230

Art. 299, paragraqaho u'nioo -
Em vez die - ju!z da causa - 11-
gar-se: o escrivão, 'dovendo a ronta
ser iievitsta 0 rubnicacta polo respie-
ctiva ju.iiz.

E' exquiista urn juiz sor'viir do
conmtaekir.

SecçSo 8.° - Porrteira do Tribu-
nal dia 'Reliaçao c db Pal tacio dci
Justica.

Emenda a. 231

Suppr.imir os ns. 3 e 4. ort. 3ti3.

Emenda a. 232

Atom § 2 . 0 dlo art. 40, riesciente-
Se, diepoims dais palavilas "prisSto pu-
blicac' , to segumiinte: "e patra' am Fe-
runt".

Emenda n. 233

Aoi amrtigo 36, § 1 . 0, n. 2:
Substittatm-ms'e iais patavnais "to-

Iha connida" pelas "a°aná die fo-
'Iha corrida".

JO art. 1
do Cod. Civil; J . Luiz, em Con1.nientario aG art. 1.756, diz que
testarnento dove ser registra 0 njuizo d0 execução e assim deve Ca.
her ao escrivão do judicial. Vide ad.
ditivo ao art. 277, em quo ficou
rt;alvida a questão concernente a
competencja do juiz.

Emenda n. 217

Art .299, n. 4. Acer cnrar-to
e de espolios não inventarjados.

E' unia medida util, para se pro..
videnciar sobre a factura dos j.
ventarios, irnores, do
fisco, etc
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Emenda n. 234

Ao a'rtigo 115 accreo:cnte..e:
e dOpo.mra, negsradj Jra Se
do Intorior"

Emcnda a. 235
A arrigo 136 supprmjrn0

p .afavras "os die posjtan0	 pu'bij-co,,.
Ernrnda a. 236

Oride ocinvicr;
Art. . . Os diepcsitarjas pd	 ubJjca5o c lvr flO1fl'5O'	 do Presi-

diente do E tao'c.

Emenda a. 237
Redja-so ac segLLnte rnodo oair-

tgo 137, § 6°:
"Si, do ranfe o pram do ooincW-

SO, nido. t6vertlll appaloccido ooncor-
rentos, ou os inscrips não se
ho'Lwer,iii halh! tedo regu larm eno Pr idoinie do Trbunal do Rela-
CAEJ Cu c juz do d :'eirc (ojrnmu'lljca
rá 'o facto ato Seoretar
nor, Corn a in3rn1ac50 Caroumstao
c.c'do do que h c u ye r &cciorCj do,
quumdo i:.rn.rn'af a e Ii:Jvarnante emoCflCUiso scm d cp e:ndenca do ped-do do gloverno".

Ernenda a. 238

Ac n, 	 dc a!rtign 139, d'gase:
"aFvai A' e mAo "folhai corrjd'.

E,nerjda a. 239
Ac, p ar.agnapho 8.° do airitigo 140:
Suibstituae a paiFarvra "obti.da"

pe!la&s se:guAnt .es: "die approvLo ou
re provadio"

Emenda n. 240
Ao artigo 141, betra A, d.iga-€e:

"ou outrio quaI!quier estaeFeoinn,_
o a elas equpia pajo" alo envez die".11 ei1as req.uparad"

Emenda n. 241

tAo alrtigo 144 - Onidie sele...
"e serão prefenidais ndioitiincta,en_
e", leia-se......que nAo terão pre,
ferencia !ega1".

Emenda Ti. 242
Ao a'rtigo 152:

Emenda 17. 141
Ao aintigo 167:

1edija-ese aLssm	 ctigo:
FicarA stem effeito a li:ença, Si 0

fuinccionarjo nwJ a legalizaw dsitm
do prao die nowenta diai c^mtu(joh
do data do destpacho ua ccc-
cessAo.

Emencla n. 245
Ao •arbigo 178 , d.o	 do °ao

Pirncurado- (i'era: do [<ti".
crescente-.se "Ic A Sec: OiE a do In-
tinlUor".

Emenda n. 249

Ao airbigo 171 -. painagmpho
u'nic'o, depois de "Trhuned da Re-
laçAo." acerescene-5 o a Secreta
via, do mite r.ier".

Emenda a. 247
Ao iartigo. 223: diga-: perdt

da., euirtretan'to, toda essa grafll
çAo"no ogar do "perdendo mew-

de dessa gtratificaçao, durate
mez em que o jury fu too.

Emenda a. 24^
iAo artigo 260: Dico-r VO'"

meintos" sncfe
es t'

"ordenadO".

Emenda a. 249
tAo artigo 275, n. 28: Diga'

"corn a perdia fo itali die gnatif
eventual" ondo estA	 a Perda
da imetade do grat2fL .19
tiia".

Emen c/a a, 249-his
Onde c'oovc::

Art... Fic
enfraticia a cro

Emenda n. 250
Art... Fcarn elevadas a segu-n-

b entran _' ia as comarcas do Con-
'O do Serro, Sant'A'nca dc For-

es Le'opoldifla e R:o Branco.
Sala dos scs'sAes, 23 de agosto

ft 1925. - Pedro Dutra.

Emencla n. 251

Ao art. 8.°, code convier:
a3 cc marcas die 2.' e 3. en-

traiica fi:c creado urn cificic pri-
rativo do Regstro Coral do lrnni,o-

e Ec-'.2a1 de Titulos le Docu-
atontos.

Sala dos sossAss, 22 do agosto
de 1925. Wtashington Pires. -
6nes Pereirai. - Agenoir AFveis.
-- Agenc y Canedo. - lgnaicio Bar-

0 SR. RIBEIRO DA LUZ (uSo
ezvolveu ) seu discurso)

Vêni A Vosa, são lidas, apoiados
C postas am dscussão conjuncta-
tierte corn o projecto as stguintes:

Emenda n. 252
Ao art. 8, letra d - Substitca-

' pelo soguinte:
d) em :z'da termo, urn promotur

j1istica dais es.orivães rd ,a jud.i-
0 Tct , urn :scrivAo dos pro-

e:xrcuçOes cronnac, dais
Wa :adores, urn depositario pub1i

Urn c ctad'or pairt.dion ie dstni
bwdr e cs offci.aes do justica qut
forern neoessairios.

6a!a dos sessOes, 21 dc agost
de 1925 Rbeino da Luz.

Emenda a. 253

Od convier:
Fica elevado a 2. entrafliCia

'flrca do Pouso Alto.
Safa da is sessAcs, 21 die agos't
1925	 Ribeiro dai Luz. —Jots

- Laniro die Almoida
João Beraldo. - Eurtico Dutra
Arst los Coibimra. - Argemir

tO Resende Costa. - Ledo , de Fa
a. Washington Fires. - Antc

TIO Au gusto Junqueina. - Agene

• 	 . 	
. 	 .\:	 :

Emenda a. 254

Onde corwier:
Art. . . Ficam elevadias a segufl

do ontrancia as cornarcas do Ayu-
cocoa o Baeqendy.

Saa dos sessAes, 22 die agosto
do 1925. - Ribeiro da Luz. - José
Christiano. - beam do Faria. . -
Laurn die Almeida. - Jmão Beral-
do. - C1auderni,rnFerreira.

Emenda a. 255

Ac art. 287. Soppriiifla-Se.
aia dac sessöos, 22 die agosto

do 1925. - Rihei.ro da Luz.

Emenda a. 256

.Ao art. 33, aiccresceflte'Se:
tParagrapho i.arciico. SAD dispen-

eadios do ocincurso cc, profe.ssoees
do ailguimas dais Faculdiades die Di-
•reito da Republica, offiicia€s cu re-
corihecidac, bern como os que to-
ail orn exeircid'o o cargo' do ju'iz do
dreiitD nestre oiu em cutro Estado,
corn pratica do do' annos dc ad-
vococia nest.e Estai

.s
 o.

Sal.a. dos sessoes, 22 do agosto
do 1925. - Ribe i,rlo de Luz.

Emenda n. 257

Substi,tuia-5O o art. 144 pelo se-
gain te

Art. . . Na provirnento dos offi-
cio's die justic.a tierAo preferencia,
indistinctiarneflte, os •di'pilcmados em
direito, as advogad'os provisiofla-
dos, os esonivAos, os escreventes ju-
raeiientadios de ca rtoriO e as que
exerc'eresn ofiticios identicas, os
qu aes serAio dlispensadOS die qiuiai-
quoir exanne.

Saga dos sessAes, 22 die iaggosto

do 1925. - Ribeiroi ,de Luz.

Emenda a. 253

Sub-emleinda a emenda a. 54.
Supp.nimase.

aflia dos sessAots, 22 die agosto
die 1925. - Ribeiro da Luz.

Emenda n. 259

Sub-emonda a emenda in.. 54.
5tapprtma rn-ee oc, ns. 2 e 5.

f;ailai dos sessAcs, 22 die aigosto
(iii	 TO,	 1

C flturA tttdo de
0 T 'PSP CCtI' vD decoefo pOirta
cto, quo, depois die satjsfej4

form aP'daides Fegaes', 	 rá
A estaicAo fiscal id ,oj Io 6ga ir, pentregue ac nomeado, quatado 0 50.
licitar, s.endo emtAio ai!li patg	 cspeotivones diredto".

Emenda n. 243
Ao artigo 163, letria A:
Diga-se " tnes m'ezes' ao ea

do "seis mezes".



Emenda a. 260

Ao art. 63. Em vez de "terSo
pre feenncia", di ga-se: "pode r5o sr
prefei-jdos"

Sala das sessOes, 22 die aigosto

	

de 1925.	 Ribeiro da Luz.

Emenda a. 261

•Ao art. 52, para.gral)hc u1ico:
Em vez de "dev.erá ser preferddo",
diga-se: "poderal ser poeferido"

Sala, dias sessöes, 22 die aigosto

	

de 1925.	 Rih&ro do Luz.

Emenda n. 262

Ao art. 47, paragrapho vnico.
ipp rim am-se as pal avras: "osi

o seu nRJmero fcar lim.jif ado a tres".
Sabi das sessö.cs, 22 die a!gosto

dc 1925. - Rbeiro da Luz.

Emenda a. 263
Ao airt. 13, § 4.° Su3yprjmiae

dos sessôes, 22 die aigosfo
die 1925. - Rbeiro do Luz.

Elnenda n. 264

tAo art. 13, § 2. 1 Supprimaas )agavnas: "e aos qtpe n6o tive-
rem diez afliflos dc iaatiguidad

SaLa ds sessOes, 22 de aigosto,
die 1925. - Rilciro dia Luz.

Enaenda n. 265
Sub-omeinda. a ern nJin. 21.
Ao § 3. Supprima
Sala dos sessöes, 22 die agoo

dc 1925. - Riiibeiro da Luz.

Etnenda a. 266

AG art. 8.°, onidie convier:
Art. . . Nas ciomasrcaS die quarta

e'nt'ranciia iiarv'erá itrn escriivSo pri-
vatjvo ide mentores.

Sialla dias sessôes, 22 die agoto
de 1925.	 Rtilbeiro da Luz.

Emenda a. 267

Sub-emeincfa a emenda n. 8.
Suibstjtuia-se pelia seguirrte: "Sal-

vo has 001m3rc	 de, quclrto entrou-.
C . 	'	 i1	 1	 1-

Luz

Emenda n. 268

SU b.oenendia a emend a Il,
ACoresrerite_se o seguinte Para

grapho:

As coimiaircas die qoarta enitra
s-OrS-o di rvddas em ddas varas

Saia dias sessöes, 22 dc
de 1925.	 Rbeiro do Luz.

Enienda n. 269

tFb-emienda a ementda a. 17.
Na § I .o suipprima_ a palaya

"seguiii.cLa".

&uia ds re9s6e, 22 die a
ide 1925. - Rbeiro c'

Emenda n. 27()

Sub-emien.ca a ejmc-n	 :.
In -fine, S-Upprimani- .. :s

rras: 'c as ccndiç6es lOCaCt3
dia que se tcrnem .prc'feriveis mnø
as cutra&'

Si!	 dos sicss6e	 22 dc agr'
d.c 1925. - Ri beiri do Luz.

Emenda a. 271

\o art. 40, § 3,0
se.

Salia dos sessi5e, 22 die agO

dc 1925.	 Reiro do Lur

Ernenda a. 272

Ac art. 3,0 Em vcz J.,-
SpeCtiva-s comiaroas mun

a-se: "-pelio juiz do term 0

Sala dias sesñcs, 22 de ag
de 1925, - Ribeiro do Luz.

o SR. EURICO DUTRA (N
devolveu 0 sen di.scurso).

Estajrido dada a hora !die,t
alors tr-abalhos, é acUa-da

do pirojecto, ficarido COtn a P•
Ja'v'ra o or;aidior acirna rcfc --i

O Sr. Presjdc'r	 -,

572	 573

12DEM DO DIA

Primeira porte

I	 ro do tarde:
t&tura e appioovaç5o dia acta
£xpcd:enite.

Ate duas horas dia birdie;

Aprasenfac5D die p.airece'r€s das

Apresentacão dc proectos, re-
rmentcls . indi cacöes, interpe/il.o

as e m04C5es.
DiscrissSo die requeritmentos, hi-
cks, nt-erpe11ac5e's .' mioçOes.
Approvaç5o die retu:cies fiin:es.

Segundo porte

Ate 4 horas cIa tai.-de:
3' disoussSo do projerto it. 56

ctabcecendc medidris r-e!ativas cc
ftoa4 dia Secretarirt do Junta

flinlercial1 e contendo ontras pr&
eircjas.
3.' discu5o do projectn- a. 60

kcIaraido que as verb as cons,i.gna-
bs en lens an teri ores, a Casa dc
Zrrdade de ltaüna, cLesti.nam-se a
JSa die Caridade "Manro'el Gican-

da mesmia cidadie.
3.' d'iscussSo do pircjecto a. 63,
Wildo a 3C0:000$000 o iim-ite

6emprestinicis da Carte-tra Hypo-
carca do Bainco de Credilto Real

Gerces ala mesmo deve-

2.' discussAo do projecto a. 66
elecendo gratiffcacOes -alas pro.-

0res nornialis-tas quc cegerern
"'.'tas nur-aes e districtaes.
2.- discussao do p r;oiecto a. 68,
4 rajndo die afilidadc publica in
Stlfltd Commercial dc Minas Ge-

anflexa an Cciiegio Belo Ho-
tOflte

d scussa do priojecto 0. 57,
a Serretarria d1ai Pa-

ie repa,rtii;6es subordilniadas.
Cflti floaçao da 2." discussão do

fl. 40 sabre cirganizacAlo
C aria -e dais 272 emendas a eHe

eridias

0 5CflO -

21 SESSAO ORDINARIA, AOS
24 DE AGOSTO DE 1925

Prcside,zcia do sr. Bias Fortes

SUMMARIO: Cliamaida. - Acta.
Expedi'ente. - Apaeseotlacão

die par:elceres. - Apries.cntacão
dc pro-jcC&. - 2.' parte. -
discal .ssão dies projec.tos os. 56,
60 e 63. Urgencia. - Reda-
cçôes f:inr'es. - 2." discussão do
arcjecto a 66. Discurso e emen-
do d ,) -sr.  lgrrario Barroso. Ob-
servaço do sr. Viviatno Ciadias.
- 2.' dscuesão do projecto n.
.68. - 2." do de n. 74. - Con-
t'nuacAo dla 2." discussSo do pro-
jecto n. 40. Disouir&os e emen-
dies dos sirs. Enrico Dutra, Eu-
rzcfoio de Briitto, Duque de Mes-
qutita e Ignacio Barroso. Emen-
dais dinis sirs. Eder CoieLh.c, 0-lyn-
tho Mairtins e Pac1io Menicucci.
M3amcnto. - Ordem -do dia.

Ao rn,eio dia, fei-ta a cihamaida,
ocham-se presentes es srs. Bias
Fortes, Euler Coie1h Camillo Cha-
ves , Adolph-o, Vianna, Gomes Pe-
reira, Argemiro die Resende, Claiu-
dernro Ferreira, Oilynitho Maetins,
Duque die Mesquita, Odilon Braga,
Agein-cr Mires, Agenoir Caine-do,
Aristides Coimbra, JoSo Beraidlo,
Viviano Calks, iPa uiFo Me ni cucci,
Euzeb(c ce B rtta, Francisco Lessa,
CordovP Pinto Ccellio, Pedro Din-
tra , -Padre Labornie, Laura de Al-
meida, Martins Prates, Ignaicic BaT-
roso, Jose Christiano, L-eAo die Fa-
na, Rube-ni CarnIpos ie Ribeitro da
Luz, f-ritando corn causa participa-
da as sos. Igniaca Murta, Ceiso
.Miachado-, Gornes Freiire e JoSo
Hennique e, scm cilia, osi -mails se-
nuio res.

Abre-se a sessão.
Lida -a aictai da ainitecedente, é a

mesrnia apiproivada.
0 Sr. 1.0 secretario diá con-ta do

segu-inite:
EX)PEDIENTE

Off icios
Dos sirs. presidentes e gave rna-

dories dos Es-taidos do Ceará, São
Puln Scr l-ipe, Espirito Santo, Pin
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Grande do Swl Santa C thParand, A1:agoa e Rio	 a,rina,
	 Faa o "Vero d	 (J ii	 ) j j Etado ccnta do saldo de 1924, a qu•antla

Norte, agnade,n . 0 as comiU° do cia autarizcic a rcorg&ii,	 collar en accordo, para Os ij dos rn1 e qurPhenitos cantos de
cues que se Ihes foraim	

n c,a-	 (jvi oa,	 M ii ira	 B'	
'	

d	 I 'I a ito art 25 do cita- r.	 d±t Pad2 a contru'cao	 mo-
ans ta 1 JaçSo do Cc/nc3 Mi	

a	 . d B. ba ci	 e a E	 rcto federal oom alo Cirma- bil ariD iio prdic do Gymnavos
I

e elellcao da Mesa c!i C2mar1° dc Phajm a d Or a Prot 	 iun paes e c part	 M neiro do Es ala Maternal M 110

In teirada	 ptan do-cs a reforma do er.cr 	 obrigarSo a: Foirnecer ciasas Vianna" e do Conscrvato110 de Mu-
hla.ada cam o dcartj federaj	 a resioricia do professor e pa- sica, d llaAai Capital.

	

Pedjdos de licenca	 16 .782A, d.c 13 de janeiso de I92	 escria	 a terrenc nCc&5SarjO.	 Art. 11. Fica egualTrnte aut
§ I	 iPara ess	 pmeri	 Art 5	 0 olovernlo do Estado rizado a maindar adm ittir a regis-

	

sr. Aristides Coimbra	 a	 gcorno fur d r d	 brar u cra0	ra ubv iconar c prof '.so- iro na, rearticoeS competentes
..a aim requerif0 do Sr Frai-

	 Cdeii	 e cxc d	 'ocs reuta	 fed.	 dd qu no "Co'rdo d p t cmas ue forem coinferidos 0

sco otckler de Mello, servenfua	 rn ntc par	 Os tLit	 de	 a L I)	 nsaiar, acordo corn o d posto na leg Ia-
ni cia do I	 off 010 da	 et dLa 1 ad referendum da Ccli-	 e	 ic	 idu tria, ..a- coo fedral pe 1 a Ecoa de Phar-

arca de Ca a s 1 citando	 s crc	 ra serv'ido aguma de 'a de rnaia e de Odontclogia, annexa
)S di	 cfl,a parl tratar	 § 2 As code ras dsdoora	 a	 jas md 1 c,	 Oyninasoo Ubaense tia Cdade

- A cornmjssão dc Pep- croacas se:So prcvidaap.	 Paragrapho unoc. Para 05 F;'ns Ubá, podendo exercer	 fsscaliza

	

no fórma erstabe'ec j d peru .	 te artga , deverão ser fundadios çdo que julgar ieCeSSiaria.

	

mesmo senhor envja 5	 fiado diecreto federal a governo	 ea or CS Li estohC lEcidbos au-	 Art. 12. Revogamrse as uiSO

	tim reqeerunienf0 do sr. Lids ipao: s:gnalS, porém alguma dais 	 tos meL do cducocSa des popu- siçSes em contrario.
e o, esorLvao do 1.0 Officio, da	 cad ci ras pa ra 0 exerccio dos pr	 kces ru rr is, a uzc do govcrno.	 Sala daiscormiThSSOeS, 22 do agos-

rnaica do Mazamb ciho	 peoindij	 fi . .res qie ja estire am oti foi 	 Art 6 P_ia a unir	 ldagrotuito. to de 1925 - Vlviano Cas o-
A/ i5 ninnies dc Foenço pam tratar pastes em dispQflib:j,Idd 0 , em ci-	 estahjco1mrntos da en:sinc do liator. - Argernrr0 do Resende
e Sande.A' Ir .esma' coqnmj:',ssso	 5eoena da referida •reforsna.	 do a rqupar:a'oc, teal piofo- Costa. - Francisco Lessa. - A

A	 Art. 2.° Fica conaerddo em	 iCia	 i15	 in

	

podendo ser	 niprir-se para ordm dos riaha-
gradecjrne0	 ternato 0 ocuaj extc:ato do Gy- attend.: 	 outi.a :oidat:s	 Ihos.	 I	 I

0 Sr. Laur de Almejda p-a	
rflPais.0 Mineir: d Rrrhaceaa,	 !iita dcquelies.	 0 .it. Rib&o do Loz. 1 b COfl1

"a u'lla cc to ca xma	 uv	 a	 '	 Jas a a fur	 1	 Art 7	 F -	 1)rca'iC) 0 regit	 mlisao de Orc V' I i0 ip scflta e
sum de Arauj	 a ad ceno	

-	 do xl to c	 g	 ic. tar da-	 rnent. cx a do pelo du.reto	 ode end o conceu do ic at) na
seu ticrr e no d '	u	

'11	 q ''1 C drid	 id	 i para ee 6828 d 17 i mcco, die 1925 sO- 
ordeal do da.a de imaflina sern pro-

ho aenagen prc I LI	 p-la Cairni	
I rr	 r-m ex —,

	

egiIamei1t	 areo Ccnsrato a de Muica des- juizo ria impreão do seguinte
to a nlerno .ri,a de scu prarlt0aiso	 ad referendum do Congre_o, C .a Capitaf, e auctcrzado o govemno
p0cc.	 late roc.t	 Co- aherf	 'as credifos ilacessarios. )	a exp;edr 0 regufameii:to Par cer pam 3. discussão sobre 0

	§ 1.0 0 governio do Estado	 lefinit	 do inist i tuto, crear cairgos,	 projecto n. 61
Apresentapa0 de pareceres dan	 rrironfr:ctor em commssSo, 	 que sera) provid1os par conicurso,	 in 1	 Iatura

commissdes	 director, cam esaecjaPcia Cm aL1li- 	 1Sar-IIiu vencimenitos, tudo ad re-	 '
ptos dc eo0n' - cre r no	 erenduni do Congiresso, abri:ndo	 A c om.rniissão de Oi'ciimctifO P

	

Calda,s, p ca cccii- lea'rncnfa cuasc praticos pa'ra	 Pan esse 1cm as cieditos necesa	 Cocitas a que foi pre:siente 0 pro-

	

ntiuccao Publica, apre- gras vivas e autros qua jUg2T	
'	 lecto '. 61, ,já approvaidca em 2.selflta ° joe	 . I.e sendo conedda	 cnf	 aodo p of .atOS	 Art. 8 E o governo do E.taido	 e d0 parecer que ejado ao na ordeni do rita do amanhS, ro esse Fm.	 turizado a cream niesta Capital dado para 3. o approvadk.

glntreJi zo di 'mpreae do se- 	 § 2	 Os ca-go	 reaidoS e	 I °	 Sala das CornmlEoes 24 do agos-

	

venoimarifos fixados em vi	 -	 '	
.-	 l9	 —Rib fv dia Luz.-

P	 dost	 '.	 1t	 O providos per concursOs, e fi 	 0 e	 —
arecer e redacçrio Para 3 di	

rizacao, i_iacil	
.1X8O venicimontos ad referendum Olyntho fvSrtini.

cuss 	 Sabre a projecto Ii. 67 	 primoira	 ã	 '	 Coingresso Esta'dual. 	 Projecto a que se refere o pare-

'Art 3.' F-	 no	 aragraP	 uiiioo. Para a crea- cer supra:
9. legis1at)	 zaicio a entilar em accordo coin	 O do instittto	 gos'emnio poderá	 0 Congresso LghiS1aUvo do Es-

A comnl jssao do Insfrucrã 0 f)	 governio do Undo parts 0	 Os niecssarias crediitos. 	 .	 (ado do Minas (3etr'aes decreta;

	

iul,ica abaixo assignaicia a u-	 omento e m,anuten-do A esc0	 ml rt. 9' Fica a' goveriFo auctomi-	 A. 1.0 E' o governo auctorizado
presene 0 prcject ctioci 67 

q	
dc ens)rlo prjmo p io no temnt0tl0	 0 a cicar ijma Unverstdade,	 a coioclufm o eriiicio do Hospital

Prcvado em 2.0 d',s50 , ja ap- Estari 	 nos teriirs dos ar	 P.tai do Estado, e.ntraeido em a:- de S. Vicente do Paulo, desta Capi-

	

recer que cia a mesmo submt	 25 26 e 27 cia d c coo fedcraI0	 rd0 corn os e,tabelecimeiitos do tal mediante coritracto do qual fi
a 3	 appmovaciio Dam a seuii° 16 782-A de 13 de jan°iro de I 	 O.e0 sup nor exstcnte abr ndo que estipidado
r.da cao	 e podonidi par a e e f m CXP	 itce	 e sa ios e expd odo	 a) A pre 5taçao die ser1co meth-

Cungress Le' '	 dc:rctc do	 so e ab	 aamt0, que serd sobmettidO a cos e cirurgicos gratuctamente, as
tadj de AL

,Li.ailVo do E	 rovaa0 do Congreisso.	 creanças inadigentes.

	

emnes decreta:	 r	 irf it) Fi:a	 poa'ernn do Es-	 b)- A pi'niss5°. em	 5 onfcr-
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m icas pe ia'trica, medica e cirurgi- riquezas wI -	 -.Ca da Faculd,ade do Met1icia, me- lO1IIgnquos L	 Uu paiz.dsan.te accordo corn sta.	 0 objectivo da ateiida ndiciiçü.c) RoveIrsão so Estado do 0ditj- é tao sOment levar o tr1h
cio •do Hospital., scm rnobiljarIo E. do F. Central at as marg ,
apparelhamento e dpondencias, em Pai.acat, territoriro esse 

WO ADcaso da •dlissiolluçao da fundaçao noso Estado, atraveando. nquo 0 mcmtérn.	 trajecto, urna regiao riquisima,Art. 2.° Revogamse as dipost	 teira1rneiite tnexplorada a que ra
cOes em cotnfrario. 	 fVi.r tisd--	

''-•-'-''	 iiws Ue	 qut
ilecessita para o seu engajided-
melito per ser dotada do abumlaa-
tes e excellentes pastagens, eXI1-
sas mattas virge.ns e grande5 qi-
dos d'agua nteiraninle de-npromvei-
ladats e em c ompledo obandono. E1.
so proiongarn0no vem completar c
piano do viação geral da Reptibc
o fac Fiment,e pde ser executado v--
to que o grande tropeço que aelle
anteptinha , a travesi do majesto-
o S. Francisco, já CStá pto a

rnar-om, corn a ccenstrucçao da gini-
do Pointe em Pirapora que tia
accosso a estac5o do IndependenCa-

Attingindo, ccmo suggere a Iflde

caçdo. (),S triluios da Ce'11tTa l
margens do Paracatti, sendo cofl:
é este rio perfeitamento navegave
dahi em deante e se ligando ao R:s
Preto nurna extensao t i t, 40 Iegu
do fadl navegação, fica diSt."
apenas 20 ieguas do Planallo Cn
tral do Brash.

Desse ponto aog rios clas MO11e
Tocantins e Araguaya &ao "e.
nas pta n cies factimente acce
Vets.

Estabelcese	 massim ua re d- 
c°mnin flJ cacOes eli Ire differefl
pontos do Brash, nteres.sando V

vametite 0 110550 Esad0. J"do
desfarte extracrdinario jrnpU1	 '
c ommercio, a lavoura e a indu5t'
fctoo5 estes corn p1iafl10fltt
cenhecfdcs naquolla quasi Iesc0
Oda	

.
b rnos importantissirna

corn a facilidades pa pa as coniml1
nicaçOes que assini lht' 

prO

percion.adas.
Em vista do expOsto é a COTV

são do parecer quo a i:iidccao -1
apprrovada Segundo 05 trarn1te

ern C-
rtulamentares e que Se iflVN.
bo"S officios dos exmoS	 '
sidente da Republica e Minisl

H;

10

Sila das SesOc, 24 dc agosto
925. —A Cornmissao: Ar114ides

:onbra' presidente. —Euzebio de
Iritto, relator. —José Christiano.

.icção a quc se ref ere o parecer
supra

lndioamcs quo a Camara dos
putados represealte ao governo
ederaI sobre a convenjencia e ne-

idade do prolongamento da Es-
ada do Ferro Central do Brash!,
estação do Inclependencia, no fr-a-

ç-Io ja estuhado, ate "Cachoeira
uirarde" no rio Paracatu."
Sala das Sesstie, 12 do agosto
1925. —Argerniro do Rezende

1 .—Joa1 lien riqoe.—Claudemi-
i Ferej —Lauio do Alni0id.--
to Ferrij. Lauro do Airnoxia. --
irisrides Coimbra,—A llmprimir-Se.
o 'r. Diuiuo de Mesquita, Pela

i lnwSSo ,: e Leghslaçao inrOsc i -
' dEgid	 Lonfolmo 0 \T C1C'114) C
X10, Seliih 	 concodido. a. incluo
- or]rn U-	 In	 i	 It] iiihi 0 ., e-

10

pelt 3.' tliccassrib Sabre
o projecto n. 62

(9. logislotura)
Qornn )	ic LeglalaçSo e

oftca a tile foi prisente o proje-
. 62, já appro-ado cm 2.' dis-

-ao,	 emendas a ehietro
approvadas, C do Pii_

quoo mesmo sea offeracido
tacussão i approvado.

q uer n!s a CornrnssSo clue 110

Ccao	 1 e destaquem do pro-
Os 	 10, 11. 12 e 13, para

91 opesiçSo a pat-to para
Q de Cflcção.

1'a has LmflhhSSO :5, 23 Cc ages-
.	 1 92, —Duque do Mosqu 1 ta -

Braga. —João Bera.ldo.
g°nop Alves.

Ptci00 a que so ref crc o parecer
supra

Co1 -o Legi 5iativo do Es-
NO dc M	 Geraes decrpta:

' - As docisties a quo so re-
e0 art. 2°, da Ioi n. 837. do 26 de

setembro de 1922, poderAo ser mo-
dificadas. sempre qao se verificar
ter havido con fradicção ou engano.

1.0 Appiicar-se a reciarnaçao o
procestso do art. 1,441, 1.° o 2.°, do
Codigo do Processo Civil, sendo
juigada por toda a Camara Elelito-
i-al, o concedido a prazo improroga-
vei die oito di-as ao relator.

2.1 A reclamação poderá ser fei-.
to poe uma sO vez e ate sois mezes
depols do profericta a decisdo.

Art. 2° Senipro quo o presidente
da Camara ou do Coniseiho não
marcar as oleiçOes do vereadores e
do j uizes de Paz, dentro dos pra-
zos prievtstais no art. 1.0, •da lei 846,
do 13 d0 setembro do 1923, 011 o Li-
zer de modo irregular ou i-nconve-
niente, o PreisdA len,te, do Estado, de-
pods do olivir aqueihe, designarã o
dia am que so ctevain r0aJizar essas
(lCiço&S.

Art. 3. 1 Para reconhecimento de
vereadores, no caso de vagas que
occorre rem do reinte o quatriennio,
poderti a Camara Municipal reunir-
s q corn quahquetr numero do mom-.
brcs.

Art, 4,° Haverá recurso pars a
Carnara Eheitor.a1, na fórma da le-
gs1niçao em vigor, sempre quo a
Carnari Municipal 011 0 Conseiho
D 01boratvo Cc quaiquer rnodo de-
clarar a yoga Ca eua prechchencia

di vlce_prPsdjencta.
Art. 5. Na solircão dos Ittigios, a

que se refero o a-rI. 41, da let n.
843. de 7 d stemhro do 1923, o
Presidenta do Esfado, depots do ou-
vir a CcnimissSo Qeographica olu
enenheiros Costa, pan a determi-
naçao e fixacão das linhas do ox-
troniação en ire o muflictpos diver-
geotes. _escolhorá. dientre Os Jut-
zen de dihireito do Estado, um dc-lIes
ht]lra arbiti-o, a Oldie so deferindo a
I;iuçao ho dissidio.

P01-a urapho UfliC0 —Da escoTha
ceiSa semp1 e exdlliidos Os juizes
ccc coma rcaS a que p 0rtenceram OU
puderem vir p e.rtencer Os territo-
rios em IStiglo.

Art. 6. 1 Os honorarios do arbitro,
fhxados de 500$000 a 1:000$000 e
ptgO Cm parteil eguoe.S. pelas Ca-
maras Interossadas, serão recoihi-
dos ao Thesouro do Estado, ant

A mprimir para ordetn dos tra-
bathos.

0 sr. Euzebio de Britto pela d0
obr.a PubIdCa8 e Viacao apresenta
o segurtnte:

Prrecer n. 138

(9•a legislatura)

A commilssljo di Obras Publicas
e Viaçao e solictada a emittir Seu
parecor obre orna indicacao do Sr.
do	 eputado Rez nde Costa em que
pode acts Poderes Pub}jco 5 Fed-e-
racs o p:roIongameto da E. do F.
Central do Bwaslil, dia estacão de
In diependencia a Cachoeira Grande.
ma margern dJlreita do Ro Paraca-
ü, segu o piano geral do Vfa-

ção do Estado.
.Assnmpto vastissirno C die tao

grande rcJevanca como este para
o flOSS .() Estad.o e para a Unão, sob
os d:versos aspectcs por quo pdde
ser encarado, difficij.mente s eii-
quadra nos eStprtto l irnites de urn
smplcs, hreve o desatav.iado pore-
cer.

A construcção ou o prolongamen-
't dc uma e€lrada de forro qual-
qUer. per memi'r qoe seja por si
so, constitu urn factor ec'an@mico
do pridneira ordern, sob qutaiquer
pGno dc vista. -

Näo está .nes.tas coadiçOes4 feliz-
monte, o Vimv4adk pela il'dicacão
do sr. deputado	 uoRezeiid.0 Co 5 1a. q
não e refere ao prololigarnonto do
em ramaii.	 importaii.cia do
uma estrada de ferro qual-

quer, mas au prolongarnonto ila
linha fronca da ma 5 importaute via
feraa'a do Brasil, destinada a hg
a Capital da Republica. per pew-
tração per serfOes, complelamento
I n-u1 t	 i 	 i i	 . 	 I
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du aSsign-atura do cmpromi 0 e:tra_j u'ddciaj assgnado pela is part
na Secretara do Interior, nos tei
rno do § 2.°, art. 2. 1 e dos arts, 3o 4. 1 da loi ii. 830, do 7 do setelirbro do 1922.

Art. 7•0 
proferido o lau divfso

.rto, sorã cite ellviad; an Presiden
te do Estado, quo o sujeitard
approvacao do Congresso Esfadual
co, do art. 41. da 'lei 843, do 7 d
Seternbro do 1923.

Art. 8.° Compete áe Camaras Mu
nicipoes e aos Cone1hos Delj:bera.
do accordo corn o paragrapho uni-
tvcs organ izarem as su.as Secreta-
rias corn funcdonaries cujo iiume
ro e vencj'montc,s srão fixado em
let ordinaria , sub,mejtjda aos drspo-
5Ii t jvoS do § 22, do art. 39, da let
ii. 2, de 14 de setembro de 1891, elet D. 733, dc 5 de °utuhro do
1918.

578

Pro jccto n. 70

A commis5o do Camara, Must-
capae , tomando em COnsideracao I
resolucOo n. 86, do 17 do dpz0rnhai
de 1923, dc Cn-iara Mw : '-pal di
Villa Antonio Dias e a de n. 619.
de 23 do Outubro tambem de 192
do Itat,ira do Motto Dontro,-é de
parecer que so adopte a seguthle
projecto do let:

0 Congresso Legisilativo do Es-
tado do MOan5 Geraos decreta:

Art. 1.0 Os limites traçado6 no 71.

39, do art. 5.', da let a. 843. Cie 7
de setornbro de 1923 entendam-se
"scm prejuizo do districto de

José da Lagoa iuo c(IIstrvara as di-
visas antigas corn o municiplO
Antonio Dias."

Art. 2° Revogam-so as dip°
cOos em Contrario

Solo das Cornrnjss5o. 24 do ag
to do 1925. -Agoiwr Caned. -
[aura do Aimeid:t.__rr t des C ' -
bra.-.--A imprimirse.

2.' PARTE DA ORDEM DO DL
30 discugsdo do pro icc/a U.

Ltdo e posto ern 3.' IIiSCU°

prnjecto a. 56. ostabolecendo fl1

(In ielaftva an pesoa1 da St'C
tr1t do Junta Commrrctal C con-,tiiiI.o ciitra 5 providencias 0 0

air scm debate approvad°•
COniflhi55o do ReclaccOo.

3.' (Ii.SCUSSdO do projectU a.

C a niesmo scm debate ap-
--A' ccmmissão de Reda-

3.' disctiSSdO do pi'Ojecto ii. 63

Lido e pcsto cm 30 discussão o
':ojecto a. 63 clevando a .......

:000$000 c 1mite dos onipresti-
ns la Carteira Hypothecaria do
Srnco de Creditc Real do Minas
QIries an rnesmO devedor, ci i mes-
710 

sm cehat-' approvado. -A'
CflifliSSCO	 RoduccaO.

Urgencia

Oar. Gor'a s P i'eira (polo ordeal)
e:tendo u: ncia, apresenta pela

ccrnmissOu de Redaccão a pede.
udo attn lido, dispensa dos for-

11alldadc i .girnentaes parc quo Se-
tarn discu9Jos na presente sessão
05 seguilltecs:

Pirecer e rad(,ccão final do prOj-

do P. 56

(9' legislatura)
A cornmissão de RctlaeçOo dos

a quo 101 presente o pro.jecto
1. 56	 t iarecer qua se adopte

tflO final mosma redacçSo corn
Pe Qu o f i approve_do ucs tres
urno5 icqlrnentacs.
Sala da CommseOes, 24 1' ages-

t d 1925. -Gorne Pereira. -
Olyntho Martins.

Parc	 / dacçdo final do project)
a. 69

legislatura)
A	 n: -ão do redaeçãc da

L 6q L! m i pres-ente 0 pro-JectO
. 60 1 larecer que e adopte

carno final a mesma reclaccaO corn
qi elle fol appro-vado fl05 tres tur-
406 regirnentacs.

Sala c1a CommissOes, 24 de agoS-
de 1925 - Games Peinir:I.

'Yntho Martins.

'daccdo final do profe-
do a. 63

legshifura)
u1 sso do reciaccão dos

' a q lot presen-te 0 projeCto
A. C.-37

n. 63, é do parecer que so adopte
como final a mosma redaccão corn
qti elle lot approvado ncs tres
turilOs regirnentacs.

Sala das CommissOes, 24 do agos-
to dc 1925. - Games Pereira. -
Olynlho Martins.

Na f/irma requerida São lidats o
pasta5 em discussão successivamen-
te, sdndo approvadas, aquellas re-
daccOes mandando o sr. President--
que sejam rernettidas ao Senado.

2.' discassdo do pro jecto n. 66

Dispeasada a leitura a requerl-
menlo do sr. Ri.beiro di '.uz. qu
tatrhem podo sej a dbseutido Cm

globe. C poslo em 2.' discuSao a
trecto n. 66, estaheiccndo iou-
f:caçao ao professures normalistas
que regerem escolas ruraes e die--0 

SR. IGNACIO BARROSO: -
T0nho a honia do passar As mS s
de v. exc. a so.guinte emenda (IC).

Sr. Prosideuto. arigo que sou cia
justice e da equidado, como natu-
ralmente a Casa o C.

0 sr. Eurico Dutra: --Apoiado.
0 sr. Ignacio Barriso... venho

apresentar urna ornenda augmentail-
do Os vencimelitC5 dos professores
o professoras adjunctas dos grupos
esco1ar€, quo percehcm rnuito me-
110 s do quo os prcfessores effocti-
vo S.	 -

0 Sr. Eurico Do/ru .-Apoio do.
0 sr. Ribeiro (Ia Luz: - Muito

hem.
0 Sr. Ignacio Burroso: - Sr.

Prosiolento, em justificativa des-
ta emenda eu devo declarar quo
ha no grupo escolar da Villa do
minha residencia. coma haverá em
muitos outi'os. prolessoras iiormalis-
tas, effectiva, quo n-an podem ro-
ger sellao o 1.0 e o 2.° anlio e,
no omtanto, ganham rn-alto mats do
quo as adunctas, que são obri-
gadas a roger qualquer classe do
anno.

0 Sr. Viv iano Caldas: -Polo re-
gulamento as profossaras effectivas
devem roger, -tambeni, Os 3." e 4.°
anna.

0 Sr. IiiO(cio Barro.SO: -Mas no
pratica. 0 qua vemos ci 0 contrario

Art. 9.° Ver11ircandos0 vaga do
Pre,s;.deto da Camara, esta reunir
se-a, indeperiet de Convocacao
no trigesirno dia, apOs este facto.
para proceder a eleço do nOvo
PPVsiIeflte, st para isso nSo huvers1d 0 Convoca,d

Art. 10. Fttca io governo do Eslta-
do aiuctonizado a installar, dcsde j,
&Z comarcas das que foram crea-
das pela Lei n. 879, da diyis5o .ju-
dicbrria, abrLn,do para ease fim o
fl°cessarjo cre.dilc.

Art. 11. A' medds quo o gover-
no do EstadD for nsa[iano a5 do7
com'arcas a que o Tefore o artigo
anLiic.r, poderá, u pr1za .ndoe das
verbas que foieni deixando sads,lnotallar, egua3mc,nt ate dez ter-laos. dent-re Cs qur forem croados
ou mandos pela cita'da let.

Art. 12. Ficarn elevadjas 0 cate-
goriadeCi0. as v: uas em q.ue
se en,talJarem tonmoi judirartos

Art. 13. Fica o governo do Es-
tado aucfo.rizad a dispefl(ior polo
verha Prophylaxu Rural a quantia
do c i ea1ta Coutos do rCis, como sub-
ve'nçOo 0 fuindocao Gaffre_Quqn.ie.
qLe rnanterá nesta Capital urn dis-
pensarlo e conforme accordo quo
venha a ce1ebra.

Art. 14. Rrvoonisp ns CliFl)("i

Siti da Sesos 19	 agog,do 1925. -Pedro Dutra.
M a chado. -Ma ro Matt
Ion Braga. -Edelhert0 de Le1fl

A imprimir_se, ficando So5
mesa Para crcIem ds trabalh

•4nr('seflfaedo de projectos, reqae.
rimenfos, indfcacdes, e rnsiçdes
0 sr. Agenor CanCdo, Pela corn-

mtssOo de Camaras Municipae
apresenf.a o seguinte:

Lido •e posto em 3.'
protecfo n. 60 decL-Irando qUC

verhas Consignadis emIel15
J--' ;. a Laa (IC Car':/IacW UI

9L 

C - _dllIllIII,
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disso. corno acont .ece no grupo do
logar cia •minha residencia e, natu-
ralrntoiit0 , em todos os outros gru-
pus.

o sr. Ribeiro c/a Luz:	 Em to-
dos, não.

o sr. Viviano Cdddas: —Então
ses professores devem ser renio
vidos dos grups esoolai'e5 para as
escolas isoladas.

o sr. Ignacio Barroso: —Conti-
nisariarn corn os mesmo5 defeitos e
deveriam sec dernittidos.
o Sr. Enrico Du/.ra: —São dos

taos quo quando o merlino escreve
"agula" cites perguntam: "quern
escreve.0 "ag(lia" (riso).

o sr. Ignacio Barroso: - Acho,
portanto, lima iijustiça o que s
vem praticando corn oLs professores
adjunctos quo ia tern a sou favor
ihspcsicao do Rcgula.meiito do En-
Sink) quo dotermina quo aquolles que
tiverern idoneidade. b6a 5 notas na
Secretaria, h onaItestados do5 di-
recfcres dos grupos escolares, p0-
der5o ser no:iieados professorc
cffe-ctivos.

o sr. Rih('iro da Luz. - Corno
1Cm sub.

o sr. Ignacio Bai','oSo: —Basea-
G o neSse pl:ncipio e quo apresent.o
a enionda. como uma medida do
equidadc' a favor dos professores
adjunctcs que nbo gcsarn dos re.ga-
ibis dos effoctvos.

Era o quo tiuihi a dizer. (Muito
hem! Muito hem!)

Vem a Mesa e lida e estando
ap'd-ada polo nurnero d 0 assignatu-
ras, entra em discusão conjulucta-
mente corn o projocto a seguinte:

Fmenda n. /

Accresccuie_se onde convier:
Ficum equparados os venctrnen-

los dos profesorcs normalistas ad-
uiTcto5 dos grupos es-colare 5 de ci-

dades, e villas ac's do's piofessores
effecfivcs des-do que, corn certifica-
to do dire'c 1 cr do grupo. do in'spe-
ctoi' rcgona1 escoler, provorn a s-ui
cnac!da10 para roger quaiquer

1Pi't101fl lOt 1!Utl11
crc'taria do Intericr.

SaiI,a dos SossOes, 24 de agoLito l die
1925. --1gnc-o Barroso. —Pedro

Pib0iro 1)0 Luz. —ju'io I ieiii,

0 SR. VIVIANO CALDAS
Presidente, em consderaç5o
niuito que me merece e a COflimis.
são 'de Insltruccão Publica o illustre
ecilega que aprcsentou a emenda.
:cOnsclho a Casa adoptal-a, p:!ra

quo a Ccrnmssao, datidamente, fa.
ca urn estudo a rcSaitc (10 ass'jim
plo, pronuncian do-sc definjtjvanien.
to, cm 3. e ultima discussao.

Desde ia co-rem, faco se-fur q.
nilividualmente, eu discordo d

guns pcnto-s da argomcnticao adeu.
t5a prlo nobre co]lega aprsea-
tanto da mosma ernonda. (Mutt
/; r

Ninguern mais pedindo a palavra.
I' U. (I1SiCUf5O eiicerrad-a e apprOV

r: :'iato e emenda. —A' corn-
c-s ho de Instroccão Puhgca.

2. diciisSdo do pro jedo ii. 68

Lido e p°sto em 2. 1 discussO M
a requerimento do Sr. JOY

Bei'a-ldo, o projecto Ti. 68, dec1ar'
do de utilidade pdbl I ca 0

Commercial do Mina. Geracs.
nexo ao ColIegio Bello HorjZ01
I' I) mesrno sc-rn debate apprOv l '"-
-A' cornrn i-ssão sic Jnstru'CcS° P-'
hi ica.

Lido a paste em 2. d5SCU5°
glebo. a requeri-nion lo 10 s.r. Lau.
tie A1rnoida, o pro ,jecto D . 57.
creizando a Secretari-a do ROLL -
e reparticOes	 suberdillildaS
n'rsrn se-rn debate apprOVi l -
C°mmi5 5 ão do Força Ptib1i

Confin:xaccio do 2. a c!	 -
pro jecto n. 40

E' anuncbada a cont i 1 U0' -
2.	 ilSou-csSo dc projocto 11. 40.

c;cjanjzaoo judiciarlO
min	

. C'
272 c-	 sias 'a ella off:r-H' --

0 SR. EURICO DUTO-0
devoiven o se 4-sun -

\TCrn a Mesa. s,o iI(i

p	- 	 --

Emenda ii. 273

(Proj edo n. 40)

A' ernenda fl. 9:
Na ordern estabeiecida pe-

Ii tabello annexa, ic-tm A"... seja
:omprohsndida como do segunda
eltranc' a comaa'ca do Santa Rita
do Sapuchy.

Sala	 SessOes. 20 de agosto
1925. —Enrico utra. —,Lauro

-is Alrni-:ii.—Leão le Faria.----Joho
lea-id. - José Christano. —Du-

d	 '-equita.	 -

Elnenda a. 274
En:-'	 n. 26—Supprirna-''.

Emeiidi- . 275

Emend 1 n. 3€—supprima-se:

Emencla a. 276

Art. 33 supprima-se a palavra-

Emenda n. 277

it ii. 47—suppr'inia-se.

Emenda H. 278

Art, 190 it. —Onile Se diz "1lO
civeis" accroscente-se

' crimifl515"
Sa10 djs, Sessd es, 20 do agosto

1 025. --Enrico Dutia. —Ageiioa'
--Judo Be-raido.

Emonda a. 279

01'(j edo it. 40)
Art.	 i paragrapho cm ico.
°hd0 Se ci:z: —"Serão distrihu-

entr us tscrvãCs do Judic:ai"
rescente_ss.qt,,, a porte mdi-

	

'C0i(ser'ando_ 4t' o final	 do
ragrdp0 como está no pro0cto.
Sub da-5 Secho5, 20 do ago-stee 1 925 -' 	 Dutra.

Em coda a. 280
Art. 299,
tPriman15 1, OS palavras—entre

- tm'b' - e tambern" con-sorvados
ams a rodaccho do projecto. -

- Sess6e5 . 20 de arosto

Emenda ii. 281

Emenda ao projecto ri. 40.

Onde convier:

Art... . 0 sorviço c/a Camaro
Eleitoiral do Tribunal 'cia Relacão
passara a ser fito por tu-rrnas ti-
radas die ambas as Carnaras do
rnesmo Tribunal.

Paragrapho unico. 0 Presidente
-do Tribunal desiguiará, do 6 cm 6
mesds, a turnia que tiver do s-ervi'r
duranto o 5om5tre Seguante.

Sala dos SessOes, 21 de agosto
do 1925. —Joao Beraido. —Aristi-
des Coimbra. —Lauro do Airneida.
-.J4lsa Ciaristiauo. --Ledo de Fa-

na. —Eurico Duira.

Emenda n. 282

(Projecto -ii. 40)

Art. 269. Corn a seguinte re..
dacçho: —0 Podar Jud.ici-ario não
cu'rnprirá autos, desde-s e rogcrla-
inciteS (10 govi'ruo on delihera,;6e8
dams Camaras Municipaes. manfes-
tamerite contrarios a Constituiçao -e
As leis.

Solo da5 Sosshes. 21 do agosto
de 1925. —Eurico Dutia.

Emenda n. 283

(Procjclo ti. 40)

Art. 28. -U. 3__.accrescente-se-.S1
apó5 duas sessOes ao julgamenlo de
urn' féito - não tiver sido lavrado e
assignado 0 respectivo accordã pe-
bo relator passa-rá este Os autos au
•primeiro revisor para esse memsrno
firn, fidando 0 r-espectro auctor
desde essa segunda sr-ssa post0

-7or 00 julgarnento imped-ido do Ia-
vra:r o mesmo accordão.

No caso de rolutancia ou desobe-
diencia ao niaid-:imento dale-i. o Pre-
rSid(nt0 do Trhunil 1eva-rá esse
facto ao co-nhecimdnto (10 Coneiho
Disuiplinar do magistratura e ao
Pro-curador Gem al do Estado.

Solo d:s S'sSos, 21 de agOSto
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Enienda n. 284

(ProjEcto n. 40)
Ondo coilvier:
Art.. . Fica a govollIc auctoriza.

do a nornear para a sdde dc cada
cornarca urn medico e urn advoga-
do quo corn 0 agente oxecUtiv, mu-
nicipal , preidente da Camara do
flW1icipio, o juz do direito e o pro-
motor do iustiça, forrnarao urn con -
Selho pen i tenciario corn as at.tribui-
cO0s quo The são dadas, por lei.

'Sala das Sessöe. 22 do agosto
do 1925. —Eurico Dutra.

Emenda a. 285

(Projecto ii. 40)
Ao art. 33. Redija-se Os juize

de direito serão nomeados polo Pro-
i(1elltc (10 Esiado dentre as douto-

res e bachare ,is formados em Diret-
to por alguma las Faculdades da
Rpub1ica ou officiaes ou reconhe-
cidas e fli sca,liëadas procedendo 5
romeaç5o	 flcric1tdj (xgidu por

PaI'a e .rapl](> unioo. Para ado of-
fe itu o 1'iibi rat its. Relaçau em Ca-
mar:t R(IIndas, sernpre quo houver
vaga, organza rd urna lis ,tj (10 10
(doz) nornes tendo am a ftença a
alitiguidado e o merecirnenfo do4
candidates S jjompjjcao e por cssa
lista serdo feita polo Podor Exp-
cufivo a 5 nomeacôes dos juizas de
direito para c°rnarca5 do 1. ontran_
cia.

Sala dris Sesdes, 24 do agosto
de 1925. —Euric,j Dutra.

LInL'nd(i n. 286
(Projecto ii. 40)

Au art. 9 .', do Cap, II—accres-
Cen to-se

d) Em cada cornarca, por urn Tri-
bunal de Menorco, consfitui(-lo pelo
juiz do direito, urn medico e por
rirna scnhcra. nomeadcs Os dots ul-
time0 polo President 0 do Esfado.

e) cornarcas da Capital e do
Juiz do Fdra, se Tribunal serS
constituido par urn juiz eepeciali
zado em tal officio , or urn moitier,

c 1i:,f	 ' ',.	 Ii

C 

'

111	 F'(' LX UL 	 i	 octiri.
do, iletsde A 	 dar aus
(10 Menores as oufra 5 comarcac do
Estado e quando julgar conveni.
to a mesrna organizacao tj o . Tribe.

inaes da Capital c de jaiz de 
Fâra.

Paragrapho unico. F -a o Poder
Executivo auctorizadu a regula,
menlar as disposiçOos la lei refe.
ronfes aos Tribunacs de Menor.

Sala dais SessSes, 21 do ageto
de 1925. —José Christiano. —LaD.
ro do Aimeda. —Joao Beraldo. -
Aristides Coimbra. —Argemiro de
Rezende Costa. —Ribeiro da Luz.
—Agenor Canêdo. - Duque de
Mesquita. - Miguel Baptista. -
Olyntho Martins. —Martins Pta-
tes. - Adoipho Vianna. —Ruben
Campos. - Pedro Dutra. —Fran -

cisco Lessa. —Euzebio de Britto.-
Gorns Pereira. - Viviano CaId.
--Euler Coelho. —'Mario Mattc.
—'-Claudernipo Ferreira. —Washin-
gton Pires. —Eurico Dufra. _IgnD.
rio Barroso. —Cordovil Pnto C,'r-
Ih'.

:nda n. 292
4Ccl -c	 -se anile convict:
Art. - . - ii ci (dcvi la S ciit1 gori a

de I. entrancia a comarca de S.
Jcao d'El-Rei.

Sala dac Sea es 22 de agosto
de 1925 —5 i i lie Mattos. —WaiThill_
gte1 Piros —Ai'gerniro de Rezon-
'le Costa. - Claudcnhi. Fi'ic'i'a.
—Eurico DL(tra.

Em 5nda n. 293

Accres c ent s e made convier:
Art. - - - Ficam elevadas. S cafe-

lria de 2.' entrancla as COrnatCas
fe Phtang jjy e itapecorica.

SaltPa 5 Sc.sdos., 22 (10' agosto
1 925. —5,tario Mattos.__WaSluin-

eto Pi ro, . —Rihoiro da Luz. -
Nlartirs P 'es. ___Claud(mirO For-

co Dutra.

Inda ii. 294

to-se code colivier:
Pica elevada S catego-

nirancia a comarCa do
-a

Accrescente-S0 onde convier:
Adt.. . . Fica elevada	 a categ"-

na de 3. 1 entrancia a cornarca do
Forrniga.

Sala ds Sess5es, 22 do agosto
Pc 1925. —Washington Pires.
Mario Mattes. —Riheiro da Luz.—
Ledo de Fat-ia. —Agenor Alves.-
Enéas Camer a . —Ignacio Barroso.
—Argemiro de Rezende Costa. -
Clauderniro Ferreira. - Enrico Du-
tra.

O SR. EUZEBIO DE BRITTO
(iiao devolveu o sou discurso).

Vérn S Meea. são tidies, apoiadas
o po.stas em dis.cussSo .conuncta-
menlo corn o projecto as. seguintes:

Emcnda ij. 296

Ernenda ao projecto n.
Accrescente-Se onde convier:
Ftcarn elovadas a 2. entrancia

as cornarcas do Santa Barbara,
Itabira, Ferros, ConceiçSo do Ser-
no e SabarS.

Sala das Ses5e5. sos 22 de ages.
to do 1925. —Euzeblu do Britto. -
Games Pci-elm. IgnaCio Barroso.-
Mario Matto ,,. _Washington Pires.
---Ac9'l ih° Via ma

Emcnda n. 297

Emen(k, ii. 2:

(Au i),,

Onde convi
Ficarn elev

us cornarcas do Cljrisjia: j.
Ii". Jaguary e Patos.

Sala das Sesisdes, 22
!e 1925. - Laura d 0 A':nTh

José Chaisfiano —joao Biialdo.
Arstjdes Co i mbra. - Rfbei!' --
Luz. --Adolpho Vi'iaa. —Iga-
Faie 050. —Eurico Dutr. —G
Ferero. —Duque do MeL

Emenda o. 29

Stabstitna-se o pa1gr ph
do art. 30 pOlo segt''ite:

§ 1.' Para a creacdii do	 -
d fl('Cessari	 a5atisfic,So U • ' -
g ntes oondiçScs

1) Exisienci I p01') icii'
Ontadas casas habitad:.. das U0

Sejenfa e cinco , no 1pinlmO
l'SO situadas ern a iaucleo de poP-
laçdo (OCoihido pars

^.E

2. '	 ital1aca	 do i1 5 1 i'iclo so
1jficard C orr' a pSO	 d
paz ern dia designado per do-

:rato do Presideilto do Eiado-
Sala da Sessöes. 24 de agosto

t 1925. —! sd Martins Prates. -
Eurico Dtitra.

Ernenda n. 290

Onde convier:
Pea elevii a categcria do 2.
itrancla a cornarca de Entre Rio.
Sala das SossOes. 24 de agosto

e 1925 —José Martins Prates. -
Dcra.

Emi'nda ,i. 291

Suistitua-a	 a redaccSo do art.
3.' pelo seguiiite:

Os disirictco serSo classifi-
rade, em or,lcrn numorica pelo
iulz de diroito da comarcaS a que
pertencoreni tendo_se em vista a
lnaior ou nienor rapidez do suas
colnmurdcaçöes corn as sédes e ter-
nlcti.

Sala das SeasSes. 24 de agosto
It 1925. ---1 d Martins Prates. -
Earic, Di

Saja das SesSeS, 22 do agostO
do 1925. —Mario Mattos.__WaSht11_
gtOul Pii'es. —Argerniro de Rezende
Costa. _ClaudernirO Ferreira. -
Eu'rico Dutra.

Emenda n. 295

GaPe conv:er:
Os escrivSes do crime terão Os

vencirnenfos arinuaes de 3:6005000,
4:800$000, 6:000$000. e 7200$000.
respccliivarnonte, il1 1.', 2., 30 (

4. 1 c'ntrancias.
Sala ilas. SessSes, em 24 de agos-

to do 1925. —Pedro Dulra.—Duque
dc Mesqaita. —Euzeblo do Bnittcx.
—Igna-cio Barroso. --Francisco Los-
s&. —Adoipho Vianna.

Enu'nda n. 298

Ao art. 8,0, l 0tra d.
Onde se ìé "urn distnibuidor-con-

tador e partidor" lela-Se: urn dis-
trihuidor, urn co'ntado'r e u-rn parti-
dor."
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Paragrapiro. Ntis comarcs -ck
.e 2.° entrancias haverd urn dis-

'tribuidor-confador e partidor.
Sala (Iar SssOes, em 24 d

agosto dc 1925. - Pedro Dutra. --
Gome6 Pereira. -Euzebjo do Bi if-
to.-OdoLpho V ian na.-Ignacio Bar.
rosa.

Ementh-i a. 299

Ficam eta.be1ecido 5 os venc1men
tos annuais do 14:400S000 ........
16:800$000, 19:200$000 a .......
21:600$000. respectivamente , aOs
juizes do direito das comarcas do
1., 2°, 3. e 4.° entranejas suppri-
mithas a custas e demals 0molu-
mlyntus, at

' 
o agora contado 5 aoa mes-

mos magstrados qua passarao a
perteitcer 110 Estado.

Art....Ficarn. Has mesmas con-
dicOes. e1.vados a 7:200$000......
8:400$000 e 9:000$000, respectiva-
mente, os vencinlentos dr 's juze5
municipres do 2., 3."e 4. entran-
cia, sdndo equl arados aos dessa
ultirna catego ia os estipendios
dos juizes municipaes dos termo
ann exo.

Art.. . . Os promotores de 1. en-
trancia torSo us vencimentos do
6:000$000 annuacs. cabendo aos de
2., .3.° 4.° estipendios eguaes aos
dos iu lzes rnunicipaes das respect;-
vas ccmarca.

Sam dals SessOes, 24 d0 agosfo
de 1925. -Euzebio de Britfo. -
Adoipho Vianna. - Games Perei-
ra. Ignacia Barroso. -- Francis-
co Lessa.

Emenda a. 300

Ernenda ao projecto n.
Accrescentp_se onde convier:
Ficam revogados os § 1.°. 2.°,30,	 ° e 5,0, do art. 420, do Rag.

4.561, do 24 de abril de 1916.

Sala das SosSes, 22 de agosto
de 1925.	 Euzebjo de Britto. -
Gomes Pereira. 	 Mario Mattos.-..
Ignacio Barroo.	 Washington
Pires.

o Sr. Euler Coelho apresenta a
se gum te:

Emenda sr 301

Onde c°nvier:
Fica elevada a 2.	 ntran•cia a

corn area do Serro.

ala ds SeOes,. . . de ag4..
do 1925. -Euler Coelho. -Ignac
Barroso. -Martins Prates.

L:c2i	 :IpI ' 2a.	 flKta em
urn o

ject.

	

o	 .. Ili, ^ I ESQUITA

	

(riSo	 olvell o ou l:cuNo).
eein a Mesa, São lidas, apoa,

o pastas em discusSo co:4rn':.-
monte corn 0 projecto

Emenda n. 302

A conlarca dc Catangola pi.
rd a eer do torceira entrancja.

Sala das SessOes, 24 de ago:
do 1925. -Duque do Mesqwta.

Ernenda a 303

Onde convier:
A comarca de UbS passará a

tie terceira entrancia.
Sala da 5 Sessöes. 24 de agosto

de 1925. - Duque do
Cordovil Pinto Coelho.

Emenda n. 304
Subslatua-se o n. 3, do art. 3:

pelo segu:nte:
A installacao, quo so verif1°

co n, a posse 'dos .juizes e eScrIV

tie paz.
Sala das Sessdes. 24 de ag

do. 1925. - Duque di' Mesquita.

Emenda a. 305
No § 2°, do art. 13. onde s

"dos que nao tiverem dez anfl05
ailt iguidado", diga-€e 'dos qtTe fl

tiverern sets aniaos dc antigt1l'
	Sal::	 Sesdes. 24

do 1925. -- Duque de e5qU"

Emenda n. 306

A lefra a. do art. 51, red'i
155 ni:

A podido, Se flyer effctiv0
1cio ira Camara polo iflcfl°5
Inn os.

Sala das SessSes, 24 d
ic 1925. - Duque do \1 qii1ta.

Ernenda ii. . (17

Ao
' C in I

Os podera suspender do
rcicio ate por sessanta dias, no

O caso.

Sala dr SossO e s. 24 d0 agosto
1925. - Duque de Mesquita.

Emenda a. 308

As art. 120, iHra a, accrescente-se:
ie fenlaarn as Suais cartas regis-

-das na S e retaria do Trthuai
a RslacSo.
Sala drn SessSes, 24 de agoto

J, 1925. - Duque de Mosquita.

Emuuthi n. 309

As art. 237,	 o il (JUdO	 c'e1 :1

.arescent:-': ii. 4 -NSo p.'Ietao
1nccioi:ar 110 mesmo proce-SO
vogso	 promotor de ut 1

rnndo pain les em grau protiib' Jo
Ocios do advoceicia.

Sala drn'. SessSes. 24 d 0 agosto
15 1925.	 Duque de Mosquito.

Eul(nda n. 310

10 art. 237 on wide can viOr
lCcrescentese: Perdcrá o cargo o

5!nOtor de justiça quo tiver algum
rente do art. 237, exercendo ad-

acacia 1111 comarca 00 0 prOrnotor
'.e Se alc:ar a a1gurn advogado.

Sala d i- SessOes, 24 de agosto
1921.	 Duque do Mesquita.

1. inenda a. 311

Sup .-. _e o inciso "salvo o ca
-ilp 	 legal" no art.

Ernonda a. 311 his

Supprj..0 o paragrapho urlicO
art S 193.

Sal d dii Sosöes. 24 de agoslo
1J25 Duque do Mesquita.

Emenda a. 312

a letra b, do art. 194,
°guiiite: Os promotoreS de

;'ca peloadjuncto da séde do
S11lVO onde houver rna tm S de

•' Promot', quo Se substituirão
te o na falta de ad-

POr peesoa designada pelo
Z de direito.
Sal0	 -	 -es, 24 de a
19 dN 

Se.ro goalo
25. - Duque de Mesquita.

Emeada n. 313

Accrescente-se ac, art. 284:
Suspender os promotores de jus-

tica dos exercicioS do cargo no
caso do art. 115. § 1. 11 , ate por doi
flieZes.

Sala dais SessS s. 24 de agoisto
do 1925. - Duque do Mosquita.

Etnenda a. 314

O,s juraclos 56 50 excusam do ser-
vigo do jury rnediante attestado me-
dico ou de phai'maceutico Onde não
houver, provando molestia em suns
possoas on molestia grave em pes-
oer do sua fanailja.

Paragrapho. Sempro quo o attc5-
tado de doenca par dispenSa do
jurado on relevacão dc mulfa for
insufficiente on hoover presumpcãO
do fratides a juizo da auctoriilade
quo tiver do aprecial-o. podorS cxi-
gir nOVO exame por, medico que
designar, ou justificaçSo conforlile
fOr o caso.

Sala das 5oOe 24 doaoto
'1 0 1925 - Duque do Mesquita.

Ernendo a. 315

Ao art. 277, n. 1°, substitua-so a
jalavra "exclus.ivC' par inclusive"
e siccrescenfc-Se: cahendo recrerSO
voluntario para a. Camara Criminal
do Tribunal da RelaçSo.

Sala dais SossO c s. 24 de agosto
li' 1925. - Duque Ii' Mesquita.

Emenda a. 316

No § 1.°, do art. 228. onde, se
diz "e eScrjvães do Tribunal da
RelacSo" cliga-se "escrivSes do
Tribunal do Rolacão o escrivãee, do
crime C execucnes fiscaes".

Sala dais SessOes. 24 d0 agosto
do 1925. - Duque do Mesquita.

Emenda a, 317

Substitua-se o art. 230 polo se-
guinte: "Os neagistrados que tive-
rem 10 annos do effectivo exorcicio
do cargo receberSo uma gratifica-
ção de 5 010 sobre Os seus vencimofl-
to. os quo tiverem 20 annos. uma
graUficacão do 10 °° o Os que ti

-verem mais do 30 linnOs 20 0 1 0 1i
quidado o tempo do exercicio, para
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Ern€ndo ii . 325

,o cap. 8.°. secçSo I.' . do tit. 2.°,
iccreCente_5e:
,rt.. . . Quando pa i a o il' ovmefl-

to per antiguidade das cornarcas
Ic 2.', 3.' e 4.' entrancia o go-
verne hoover foito suas desigiia-
çiS SUCCOSSiVaS quo os juIZOS pro-
nvcvidcs acceitem o accesso, 0 pre-
oichimento da vega se, realizerS
per rnerecimnt0. scm prejuizo da
ita segunte de merecimento.
Sale d,-.e ScssOr. 24 d 0 at do

5' 1925. - Duque tie Mrsquita.

EmendO a. 326

A emenda ii. 54-0 n. 3--ub5 tl-
tua-se polo seguinte: Ter a edede
minima tie vinte e chico annos e a
maxima do sessenta.

Sala da5 SessOes, 24 do ago--to
ie 1925. -Duque do Mesquite -

0 SR. IGNACIO BARROSO: -
Tenho a honra tie passer as mSos
de v. exc., sr. Pres'ideiite. a seguln-
le 	(W).

Sr. Pr . dente, a emenda que tra-
go Ca 5 e independe de justifica-
cao Visto come a sua importailcia
PCderS 5cr verificada na clas'sifica-
can do urn semestre. confci'me (10-
14mentos existontes no Tribunal tie
Reiaçao.
Iods as comarcas neI1ar 0feni-

das pertelicem a municipios ricos.
PO70 05cO. portaiitc. di.-nos da ole-
'acao quo solicito da Casa. (Mull 0

Vm a Mesa, são lidas, apoladas
e P°stas em discussão conjuncta-
fliente corn o proecto as seguintes:

Emenda a. 327

Olide ccnvier:
Art..	 Fica etevada a 2. entran-

Cli a comarca tie Guanhães.
Sale da SessSes, 24 tie agoslo
e 1925 - Ignaclo Barroso. -
tiep Ciho.- Pedro Laborne.-

t-UZeh (( dc iBritto.

Emeivda n. 328
O lid	 nvier:
Art.	 Pica elevada a 2.' entran-

C cornarca do Campo Bello.
Sale dr SessScs. 24 de agoato
1925 - Ignacio BarrosO. -

Euler Coelho.- Pedro Lahorne.-
Aristide5 Coimbra. - Paulo Meni-
cocci.

Emenda a. 329

Onde convier:
Art....Fica elevada 5 2.' ent ran-

cia a cornarca do Orão Mogol.
Sale dna; SessOcs. 24 de agosto

tie 1925. - Ignacio Barroso. -
Euler Coelho.- Pedro Laborne.-
Euzebio tie Britto.

Emendu n. 330

Onde convier:
Flea elevada S categcria tie 3.'

utrancia a comarca do MonIes Cia-
ros.

Sala das Sess6es, 12 tie agost
tie 1925. - Ignacio Barroso. -Mar-
tins Prates. - Mario Mattos. -
Washington Pires. -Pedro Dutra.
-Domes Pere i ra. -Euler Coelho.
--Euzebie do Britto.

O SR. QLYNTHO MARTINS
offereco a 5eguint

Emenda Ii. 331

Accrcsc p nte-se onde convier:
Ficam elevadas a 3.' entrancia a

ccmarca tie Monies Ciaros e a 2.'
a. 	 d 0 Rio Branco.

Sala des SessSes, 24 tie agosto
Cc 1925. -Olyntho Martins. --Pe-
dro Lahorne.

Lida e apoiada, é posta em dis-
cussaO conjunctamente corn o pro-
jecto.

o Sr. paulo Menicucci apresenta
a seguinte

Emenda a. 332

Onde convier:
Ficam eievadas a 3.' entrancia as

comarcas do Muriahé, pertencente
a 2.' e a tie Liivras tambem perten-.
cente a 2.'.

Sala das SessOes, 22 tie agosto
de 1925. _Agenor Canedo. -Ledo
tie Faria. - Duque do Mesquita. -
Pedro Dutra. - Agenor Alves.
Riheiro da Luz. - Mario Mattos.
-'Domes Pereira. -Ignacio Barro-
so. -josé ChriStiaflo. -Enéas Ca-
mera. -Antonio Augusto Junquei-
ra. - Viviano Caldas. -Paulo Me-
n iciacci.
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OS effeitos dete arlig, ia Sucre-	 Emenda a. 323lana dos F1nancas.
Sala	 Accrescente_se ao ai, 8.°, 

letrido 1925.	 Ddes Sessdes, 24 d0 agosto d, - e 0 encarregaijo da Esta.Duque de Mesquite.	
ca Judicjaria.

	

Em efla'f n 318

	

	 Sale das SessOes, 24 d0 at0do 1925. - Duque do MeultaA ccI e cente_Qre ao art 190

	

.	 . loIreC. 0 seguint	
Enienda n. 324N. Para os despachos e julga	 Art... . Ao capitulo 5° secção 5.nicntcs a que so refere a letra 

C, do accreceIitp_se .present0
rcmett du artigo 

Cs processes serSo	
Annexo ao cargo d 0 partidor, c.ao respectivo Jtnz sub- tailor e distribuidor flea creadolituto que contfnuará Corn C JU1 S- do encarregado da E tatstjca Judi.

diccac, pleas em sue Comarca.	
ciaria das transmjsss do prope.Sale da Sessdo5, 24 d0 agfo dade da comarca Cu tormo.tie 1925. - Duqt:e tie Mesquita,	

Paragrapho Em llvros propre
Enlenda a. 319 e tie accordo com o regu1arnent

que for expedido. serão registra.Acerescenfe_se ao n. 4, do art. dots tdos Nos feitos processad ois na
c o marca ou termo, hem como todas

273 in fine o seguinte : excepto
crL me

	

	 as tra flsmis söes do propriedade de.do arts 330 e 331 do Co-
digo Penal quo s°rao .Jul 	 finitivas ou nSo, per escripturas.

	

gado5	
arremataçoes adjudicaçoes remis-ne

pelaforma da lei 877. tie 23 d 0 Jairo	
aforamentos arrendam0nt.

de 1925.	
dOSistencia em a utos causa mortis'Sale dr S6t 24 de agosto	 0 

Pararaphos Os feitos pce5S3-do 1925. - Duqoe tie Mc-squita.	
doS noS juizes de paz, n escriva

	

Eflifl 0 1	 p des comarcas. tormos ou de

	

,	 tieaz
Sut'ct tua e o n. 28	 m unicipios sem termo e no escmva°

polo seguintp.	 ex
, do art. 275. privativo das	 ecuc5e 5 fiscaes

prover interillamen_ hem serSo regisirados pela for
motor do
to or

	

	 prover
di adj unctcs do pr	 am def o rmjaaada no respectivO,j lance e demai5 fuiiccio_ gtilame ii to.r105 di Justice do SCu ,jtflZO.	

Art....Atti o ilia 30 do anelroSala dro Se ' soi 5. 24 d0 agosto c o die

	

do 1925. - Duque tie Mesquite	 30 de junho de cadaafl
o encarregado do Estatstica
copies de	 dos Os regisiros 1

	

Ernenda fl. 321	
no somefre findo, enviando

tos
Substituase tudo que flea depos copias aos Secretarios d6 1weriorda palavra exisfir no a. i, do art. e Fanança, Presidente do297 polo seguinfe. podendo escre- da Relacao, Procuradr Gera], jU

ver no protocollo tias audiencias o zes fogados da cornarca i' collectofperante o jury na falta ou impedj ostadual.

	

meaato j ustificad05 dO escriv5o.	 Paragrapho 0 encarregadoSale dais Sess6e5 24 de aosf0 Esfafistica quo no cumpriro 
m'rit	tie 1925. - Duque tie Mesquia.	

por mZ

	

Emenda n . 322	 tie demora aitim des pciiaSP
Stibsfifua_s	 fiao cumprimento do dev	

0

e o n. 9, do a rt. 274, cargo.polo seguinto: Distribuir os felto5	
Paragraph0. 0 encarregad0 .dapelc5 desembargadores e 1hc desi-

gna i	 Estatigtjc5 perceberá poles re.
pta em Ic:.

subsliluIo na fórma prescr_ tros	 rn	 sqne fizer eclumeiIo

0

qff

5	
ran fixj	 iio Re n'n t-do, C

	

Sala des Sessde5, 24 d 0 aof	 Sd	 Srtie 1P2 -- fl1	 \s



o sr. Odilon Braga onvia a Mesa 2. SESSAO Iio seguinte	
(DIURNA)

Reqzterjme0

	

	
.	

D SE-TE,1BRO DE 1925

as omendas a. lJe offerecidas vol-
m	 sti

Requeiro quo o projecto n. 40 e j Presidencia do Sr. Bias Fortes
tern S comjsSo de ConfuiçSo 

I 
SUM,IVIARJO. Chaclirda, 	 3

Apresentac
ActC Legisiaço, afim do que esfa	 Exped n.e -

tie par eocres - A..possa marilfestar sobre as mersmas.

Sala this Sess605, 24 tie agosb
do 1925— OdlIon Braga.

Lido e apJjado é posto em di&
cuss5o e approvado

Voltam projectos e ernendas
cornmissSo do Legislaçao.

Nada M ic, havoiido que trataro 5 r. Presidento cOnvoca ama Ses-são extraordinaria Para arnanhS
dando para ordem dos trahalho a
Sega inte:

ORDEM DO DIA

Prime ira Porte
Ate I hora,da tactic:

Leitura e a pprovaçao da ada.
Expedionfe

AtC duas horas cia tarde.
Apresenfacao de pareceres ctas

Comm issOes
Aproseritaço do pro:ectos. re-

q uerimenfos, indicaçOe5, interpeila-c(es e moçOcs.

DiscussSo do reqtierimentos in
dicaçoes, i nterpedl aces e m4)c0ies.

Approvacao do redncc6o 5 finaes.
Segunda par fe

AId 4 horas da tarde:
3. disctio do projecto n.

62, cli p011(10 sobro eIeicOes munici..paes.
3. 1 discusso do projecto n.

67. sobre reorga p izacao do Gymna-
Sb Mmneiro e outros esiahplecjmen_
tos do casino.

2.0 dicuss5o do proojcto a. 65,
moclificando as inStruccOos para
execucao tin lei D. 880, de 27 dej aneiro do 1925.

3. discusso do projecfo
61, sobre conclusão do ediflcjo do
Hospital do S. Vicente de Paulo,
na Capital

z do d:st:cto de Estrella do So!,
2 annOs tie i.icenca paira

ar dc flo. io . - A' comrnissão
c PEt

7 presentaçtio

Da "SoLdade tie Odontologia"
ida "AsscCaeA0 Mineira die Phar-
aeuticc's", corn sdd'e nesta Cap:-
-J, Ldt3OdO medias que prote-
cn o ensuo odiontologico e phar-
ceutiC3 ' Estado quanclo mo!-

,tics nas 1is fedoracs. - A' corn-
nsaão tie Saude Pablica.

Membros de commissdo

o sr. Viviano Caldcis pude a no-
aeacão dc doi memibros interr'os

'ra a commiisob o die I nstru cc bo
Pubtica.

Corn a o-cntimento do Camara,
4onornea,-'s os 'srs. O1yntho Mar-

e Euz,io dc Britto.
Osr. Ignacio Barroso pede egoal-

sencbo approrvada, a nomea-
çaode 3 niembros para a cornmissSo
tie Represeotaçes e Peticbes.

,, São nomeados as srs. Aristides
7 Cifl]bra , Ruhens Campos e Adello

Apresentacao de pareceres das
cOmmissSt'S

0 Sr. Cordovil P'nto Coelho, pela
lfli	 dc Saute Puhiaa, apre-
0	 aim tes:

T arecer n. 139

legisiatura)

A	 tie Saud_, Publica, a
que foj presente a rrque'rimento do
' Laudeiino tie Paula Machada,

ofiereccmndo ao governo do Estado
SErviços para evitar a piropa-

gi	 da rnorphéa, par nIeco die urn
9Paoe11io de sua invençbo, é tie
recer quo seja 0 mesmO arciliva-

Sajta das oomtmlssc)es, 24 de ages-
de 12	 - C i	 i1 P19) (7n?_

Parecer n. 140

-

-

(9." legisIatura)

A oommissSa tie Saade Pubdica, a
clue fooarn presentes os offidos do
Sucedade tie Pliarmacia e Chimica
de S. Paulo, da Assoiciação Bmas-
leira de Pharmaceuticas do Rio die
Jrneiro e da Assocacão Mineira de
Pha-maceuticos de Bello Horizon-
to, pootestan do contra a lei n. 867,
de 19 tie set embro tie 1924, é die pa
recer que sejam archivados.

SaDi Jas carnmissbes, 24 de ages-
to die 1925. - Cordovil Pinto Goe-
iho. - Rub-ens Campos. - A im-
primer-se.

0 Sr. Lauro de Almeida, pcIa
commis-'5o de Forca Publica, apre .

-senta e pede, sendo rcpprovadia, a
'nclusão cia ordeal do dia die ama-
nba, scm pr.eiuizo da impressbo, do
segu1]lte:

Parecer Para 3.' discussão sobre o
projecto n. 57 Força Publica)

(9.' legislatura)

A commissSo de Forca Publica,
a qice foi presente o projecto n. 57,
reorganizando a Secretaria da Po-
lica, jS approvacl") cm 2." discus-
sbo, é do parecer que seja suib-
rnettid,o a 3." e approa'ad 1o, ado-
ptando-se a mesma redaccbo.

Sala daL cornmissbes, 25 do agos-
to de 1925. - Lauro tie Almeid1a,
re!atcr. - Pedro Lahomre. - A
impri rnir-se, para ordem dos traba-
Ihos.

0 sr. Viviano Caldas, polo corn-
mssSo de lnstrucçSo Publica, apre-
senta e pete, a que é approvado, a
inclusSo na erdem do din die ama-
nhA, scm prejuizo da innpmcssAo, dos
seguinte]

Porecer Para 3.' discusStio sobre a
projecto a. 66, de 1925

(9." legislatura)

A co.mmissbo tie 1' strucção Pu-
bIiica, a clue foi presnte.O proiecto
n. 66, já approvado cm 2." discus-
são, corn ama ernendia, é die pare-
cur qua ej'7 slihnlc'ttidO a 3. e an-

te projeotos -2°'patte
3.	 discu	 dos nrt ris
62 e 67. - 2.' dde ii.
lErnenda do sr. L, 5) tie Fara
h— 3." d7j-,2uss5od P.,ojemn.
61. - Urgenoia. - Reacçoe-
tti'nre;. - Ordeni do dia.

A.o meio cPa, feita a ehamcb,
nchnni . se presentes as srs. Bias
Fortes, Eu'er Cce!jia, Corn!bo Cha-
yes, C1audem i o Fecrefra, Olrtmtha
Martina, Dante do Mesquit, 0,i-
Ion Braga. Agenor Alves, Aristides
Corirohr Agenor Canedo, Joao Be-
ra!dn, Vivfano Cal .das, Paulo M-
iucdi, Euzebjo tie Britto, gui

Baptista, Francisco Lessa, Qor-
vii Pinto Coelho, Ectrico Dutra, Pe-
dro Lahonee Laura de A!me:da
Ab Irtin 's Prates Rih-o da Lw
!gna'c'o Barroso, Jo .. 2 Chr:stiano,
LriSic tie Fara, Rubons Cam po" .
Adeij Macia! e Ar grm'ro tie Re-
s ende, faltando con] Oflt!Sd plrtlC-
pada as srs. lcxno	 Macta, Ce1
Machado JoSaHor'c to e
Freire C, sem ella, ,	 iio	 .	 -
res.

Ah:'c-se a sessPo.
Lida a acta cia rr:teoed.onk,

mesma scm debate 1-11vaJr

0 Sr. 1.0 secret cirto
SegunDo:

EXPEDIENT'

Offcios
Do Sr. Secretaro

acompanhado do uLma rncfl.agem i
;r. Presjdente do Estadto, em
aede 'aher'tura tie creditos para
;amento do gratifica.çOes adu-:
aes a dicverscs serventuairlOS
istado. - A' comrnissão dc Q.ç.
neinto.

Do nlcsnno senlior, dev
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o Congr0 Legi1ajy0	 Es- Parecer para 2. dicussao 
co5	 iflpE ':2 d'oEstado.

h C nrs aotad	 do
o de Minas Gera decreta.	

o pro jecto	 nto€i. 
de Dcrecho Con-

	Art. I •o 
Os p'fessores 03 rma	

d' define E.trada a cida-
ista's, qua regerem escefas ruracs	 (Refcima 2 O fl • tIOfl5)	 tbona ' 

seco "a •condicao pu.-
e disfrctaes, perceberSa cm 1926	

a quail 3 indivi
alJém dos SCu pc3prios vencimn	 (9." legisJaiLira)	 ca, em \1	

o exercicio ia P°-
ts, uma ratificaç5o especial que	

A con 's"5 de Lejsjä)	 de ama determa-
a estes add cnaia o cqu!ar ao 	

Just ca a qua vcm	 pr"ej	 tledld	 E a ciesc nta

v ncim uto dc prafesar	 de	
a p Ljecto n 59 d	 ssao	 c d	 oil	 ma

Colas urbaniaa	 t-	 "

	ure I ejcrna COnS uoaJ de-	 onahade.

Art. 2.	 Essa, gra'tificaça3 nag	 3os dc ex3Llfl_Q	 onv	
d qua aonfece

era 1 orperada a	 vei rn nt	 1ente	 a 1 mittu sob

	

re a ma	 Ao	
Estados

da	 ntadcra	 m era paga	 erc	 d qL e°e 'c ti a u p	 'me i a do Nate, onde
ha	 a d' p 3

nos pero3 dc Jcenca u fa1ta	 rcer.	 tnc	 .	
dadaeia C

	

r	

a naciofla-
Art. 3.° Fcarn equ,pa25 as	 Na sessSo dc 19 do mez 	 iaes destc	

;t	 se

veno;miertcs dos p2ofe ssores nor- te.	 carren.
no sr apoesentado	 -	 Made,, it:	 05,

malistas, a dunotos e grupos es-	 a cetaMara aquelite. projecta, o scsi apre-	 nfuom.	
ei:fituiçSO Fede

oaIares die cidades e VirIl,as, açs do 	 sentonte, era cbscuro	 1

	

reatr	 .	 Dess art, a	
que "são

pTofessores effeotivos, desde q u'e,	 to parecer, após a affirinação	 i. 0 soncorn oertjfica,d.cs do director do que n'elie se cointinha uma nna-
	 rdnda	 b'	 LOl. 

B ; 1 erdi qua
rupo do rpe tcr reg anal e	 - cao radical que	 propuna a	 Os na i	 iociar, provem a sea	 e

capacjdade pa- corpc,rare a noss 	 egis!acâo o	 de pa,,- cxtra. 0 . '
	 n:So,

ia reger quaiqur classe e tenham
	 ireito de voto contend 0 as muTh&	 mte no YcV	 r	 2

nquel1e artgo
oas nofas ma Secretaria	

s nas eleicSes n1'un icipas —a	 s quL	
d;tinun'd	 o

Art. 4.° Para a cu rnpr j
rnen a tac:2cu S Camara a comp,romis	 enrnerac, - a	

etrgeiro na-

desta Thi 0 goPerno ab'rirS as crc- Sc	 •ção re-	 asile ra flab	
tics cidadSos

dtos necessarios	 ac correr de SU tmarnita
gimental - azer,	 'r.a s e -	 raIjzado, que saa ds s Estados.

Art. 5.° Revogam. as J 	 pa-a
-acim-nto elemenfos

	

justificadores	 brasi irc	 cu de sdecia, em qual-
am ccntrr,3	

da prcced n a da med•	 •:da, em face	 o ct1,1 i e a r.oiistittjiç o Fade a1 d ReF	 er dei

	

a	 p	 fs.	
Usuppni na se

Emenda a	 da C
ldiaa.	

Nos Estads	 nido , fodos a
'rn seu territorio,

A air-f. 3.° - S	
E pa-na nac d escuni . ar ; r pron1	

on de Se-
	das ccrnm:p25 25 if

Se agos_ sa, cnt5o feita, n5c ocidorru	
,sãocc,nideradas cidadaO1

	do no	

drne:
to de 1925.	 Vv;-ano Cadas, ru- p ropiciada esta	

s

	

opport, mda-e Pa	
caaos (Black, ernenda

	

lad or. - Eueb:o, -Se Bnto 	 athzir em donna d-cq ella	
CanStFu.icao). 	 -

Oynf-ho MartH5	
s:çSc floccJadcra	

A	 Ccnstituicao, dispas oCnsid-ebr:, 	 3	

scu art 70o'brc quscs S

Porecer para	 thacucsao cohn	 pi d a qu" a orirn	
pod in ser ICito

o pro jecto fl. 68	
dc horn avi'e:	

q -'uccia: "serão eleitores
(9. leg	 so ex-o€ndislatura)	

Veiamo's, portanto	 a sv	 O cidaddos maoresl f C- annoS,
La lei".
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A comm I ao de J nstruecao p 11 _ a qua se am Sou a C	 t	
Ue se eCa e n'a pr

i m e	dsederal, si cs pr gera	 00 par-ag
a que fo! p res fe a projec	 Fei	

rap 
expressamente, Os

a. 68, 'declarafl53 die
	 Pu- elita COns.agr.ado,s e qua forms	 rt1

	

e	
goentunro '
	 tare eleitores,

hlica 0 1n'st-f'tto Oonnmercia.l anne.	 dogma funcmenta1 do-	 g	 e nao	 11j	xo ao 'CoS!iegio Bell0 Hcinjaont da embargam no Congresso Miieir 	 iaes saa	 0	

-os ainaipha-betos

	

Capital ja acceifo em 2.' discU	 competcncia eonititu-inail 	
reco	a	

iii n	
iet e'Da	

riigio os

são, é do parecer quo seja S Uihini t_ gislar sabre a rnateria em npa app	
suitos 8

ti do a 3.	 dio	
i!nterpnetaçao conjuncta	

regra OU esta-

	

Sala das comnhssOes 25 do agcs 	 artigos 69 o 79 do estatuto basic,-
	

C 
° mürte a renu-ncl-a a

1925	 Vivian0 Caq
d5 e- da Repuhlica, Tobustecida ela 	

bedne C, 5ivual"

-Fatcr	
Olyntho Martin5 - Eu- PlicaçSo do prinoipics logicos1 	

das qu-atro c-ate-

	

zebio do Britto. - A i mprimir se	 h,	 -taelecidos na propria Ccinst!	
tra	

d'ucs quo se êrnd
PaLa crdem dos trabalhos. 	

cSo, ai enta a fOnina de gover0 qe	
de n a Coistituicão, feita

0 Sr. João Beraldo, p-ela ca	 quo el-la dc-u vid	 r-eSuLta	 I°'	 ----------	 -,miss5 0
 d-e LegisIneso e Just'ca, nSa dave n ar a 

rn	 a-pu!lrrapt-eeenta o SegiHitc•	 - a- -	 -	

-

nonte, o dircito Jo au-star-em-se
el-eftores aes irdividuos onumera-
dos no -pa!ra-groph-o p i r irneiro do sert
art. 70.

-po-rque ye-S-au a Constituiçao
c-sac direito a taos .indiv-id-uos?

P oiique lilies fa.11ec-e a -in diepen-
dsncia p-recisa pa-rn -o axercicia- da-
qel-le direito, independan-cia quo,
ue- dizer -Se Carlo's Maximili-ano, "S
o apanagio- do eleitor nia-derno".

Nega a Conis-ti-tuiçSo a preroga-
tiva do veto a esses indivi-duos, at-
ten-den-do a condição 

die

 0 cm que se coillioc-am me rneio so-
ciial em que vivem, soab-missos S in-
fluencia dc actuacão estranha sa-
bre o airbitri-o die sun voritado.

Esitret-ainto, essa prohibicSO psi-
dicr-se-ia redmir -a -duas catego-rias,
apenas, si considenarmos quo 'OS
mendigois C os analiphabetos aol-la
se c-&n-tempiani em caiiaCter provi ,
soric, eis que o memdsgo node toT-
n-ar-se, die momenta -pa:a outfo,
opuiento, e o analp-habLto, alpha-
betizado.

Não S taD difficil hoje a conqubs-
Ia da fortuna e as pouCas IetiaS,
corn que se saCram8nta uni eleitoC,
S adquirem, sem dispendi-O de cus-
tosas energiaS, em poucos dm5, ao
pé de urn mestreeSCola.

Si ao espir'ito do legislador con-
stituinte, para excluir do direito de
voto aquellas 4 categoi'iaS de mdi-
viduos, assaltou a consideracão de
sua dependeflCia evidente, em rela-
cão ao rneio a quo estão subordi-
niados, 0SSS consideracão n50 Ihe
poderia ter influenciado 0 espiritO
no tocane S rnulher, que, en egual-
dade de condiches, pode ser depen-
dente, ou independeflte, tanto quan-
to o poSe ser o hornem.

Adernais, Si fôsse intuito do fe-
gi-slad-or constituinte, prohibir 0
direito d 0 voto a muiher cue feria,

expressamerite, accre scido urna quin-
ta categoria referentemente as mu-
iheres, enfileirando-a em seguimecri-
to as quatro 0utras a que se refere
o alludido § 1 . 0 do art. 70 (jnclusio
unius alterius est exclusio).
Si nao houve a prohibicSo ox-

i (i.. ninflvw4 dctermina:i-
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menfaçao vem, a proposjfo citar	
ccripq01	 do P-

Silas affirmacoes	
direito da niuthores 00 aiSt	

(IM

rico, que	 nvocam em abano do	
comprohendjd0 impflcitanulefltet 	

quo 0r am
	

ue n5o si

tr adistas do assumptu que ado- oUfros a 
sguinto	 t	

co de fazel 0 P	 oLtra
Para

om doutr fia em cant 0110 1 5P-	 cons dero L\L

	gra scm embargo da Opinino de sc ipti nor Saldonha Marinho
	 urn aço	

C	 0

qu0	 fl°sSa li funda mental consa	
mtiihore5 emend	 ilias	

tos	 I d a do matena empe

	

crMpronnisso,
r odos no vi gor do elemento husto_	

ca0 OSpeciot e express I VistO icha
	turn	 de

govein 0 e dor prrncipi05	
ep essmeiife	 dii edo cieto	

mao d	 lhoi es t iemontos ottinen

cia Jogica, dOcorrente	 do exame	
embl	 Se discutiu a nossa !01 s- 	 ;n a . -	

pprovacho. a corn-

Su ngrsthrae
	 Constitu

decorrente 5 da propria frm	 ren1	 iffirmo	 a proposito

niâ to ' 	deft-so 'As muIheres	 Alrneid0 Nogueira, e tao	
ifltr,	

utido
c uidadcs 0 do, textos .1 nYocas e	

a	
feita, flab SO

nlentc; quo a Constuiç

s0 Pos pleitos elei

ti0 Federal	 ra).	 .	
-	 tos, tao nrcessarios an s

Pan fortalecer a	 argo	
to cit toni o ao exercico do V Ui	 constrangida	 em

cots so empregou uma $o vz a	 nducçio (e princlpio de he	 e o '	 SO flão houve sexpre ao h	
Como aJcentai a consicleracao a

quo, em nenhni lance dossas cita- 	 "Urn d1 reito nao so restringe	
Plo	 ona

aif	 6	 70	 oflsti
0o usarn, systematica: e invania	

to e corn Os Prificipios netla Cl sufficiente Para 
urn e

da sbciedade;	
mais que os regimen republicano corn 0 ¶a

	 s trabi1hos do Congresso,

quc iii Lieni	 ex r	

A Comm ao	 Peli exiuiui

ga-se a epresA0 cit 
0 . indjvjd	 dade de serern eletoas, quan	

elcios.	
do

Cidudania, ha ouco	 da, ernpre	 nao coilcoda as niulhores a f,!C	
correr. corn 0 sOil

Affirrnamoio como COflSoquen_ feita, quando,
	 memoraVei	

e tI E 51	 primeirb turno

vimos aindt	 na difinicao de	 rim nao en10
ias de mestni razao poique

	
a facu ue de al st I1OC pia

s€rn dif1ncçao de edad ou sexo	 chea qu	 e

jiirg	 rn ldjecfivo de oem Un!-	 On deante do quo Sc expue no 	 ta
quantun do isposit o do	

do

'imento, de vocaul0 cidad	 gnadcs.	
r	 exhaustiv0 e completO do OSS -

Dc tudo i	
Cmnr urn trabaiho lacunoso

aflleticapOs tOdffs as pessoas (em-	 grados."	
-	 iferso pela acceltac aO , s 

pr

'StadC POJ i ticd de Ucici0 da	 es a faculdid 0 nao esbarra

a Constitui0 Consjdera 
cidadâos	 dos povos !lfi i ersainleflte consa-	

ietr cia ConStituicaf 0 ma

21 annos, quo o ahstaram na far- o quo s deduz do svstema por
	 abstendo-ma da lei.	

oStahelecido, born cOmo o conj 	 debaixo dos seus outros

eeitores u cidadãos maiores de	 escripto no estatuto hasico, e, Sirn	 OP	 dico-consti-

ersal) nascid	 em seu to ritorio	 xto lembiad 0 e das painvra	
Ito	 ittu rn oh sticionaT

et

stituica0 Federal) e o art. 70 de Por.tant0 - continua
	 nao	

C°mis a enfrentou tao some

dãos brasileiros (art. 69 da Con-	
firmados pelo Codigo Suprem 	

sã de Legislaçho	 just!

diroifo porque ifidiscutidamente	 ra), em an tagonisni0 corn a	 k	
Deante -aie do assumpto de tao

ferir as mulheres o exerciclo desse mcntarios d Constuico 
B aic.	altOS C0fl, exposicão feita eellas estão inciuidas entre Os cida-	

do regimen, nem corn os prip	 apido	
ficão politico-social, a

Se attribuir as mutheres o direito	 COnsigna."	
indepefide	

s muiheres, repci-
do VOto Politico. 	

'Nenhuma innovação Se totem	 bagio COO1 em face dos pre-

ossa Magna Carta dispo	
constitucional apenas o que :

strucçao necessaria, nada obsta em	
estabelece e dos principj qa 	 neaoratiVo	 C ntenario da nos-

Vimos quo, nos Esfados Unidos, cto de franquins dos 
individuos	 U P	 s, pefiSa nan

e nem causar in-

bet0 a qu procure	 ceber a in-	
tes da forma do gverno que e 	 te o

cia, Ou Para estimular 0 ana1Pa	 flaO efluni erados, flia resu1.	 , 011t1, 1 1 " J ristas defe

te, pela Sua falta de independen_	
exclue outros	 dijt	 Arthur Lern	

nderam,

zâo do condicOes indi vi duaes, de	 "A	

voto,

especificaçao .. dos	 .
cOr, de sexo, etc., mas, tâ 0 sOmen_	

tos expressos na Cosj 	
os Evaristo do Mo-

tarern eleitores não o foram emra- estawL.
inadmjttidos a0 direito de Se ails-

Tudo, ao revés flos l eVa a C0fl	 diz Carlos Maxi mil j aflo_(C 12ndo-o CXi.	
da Republica.

so	 i fére impIjcjfa	 Claraç0 da Tel (Almeida NogUe 	
despid dc maiores esciarecimeE-

m ou	 Ie/her	 neutica), sena 0 Por expresso

do	 (	 1ui- mo Creado pJa 00 5a Magna 
ons	 fi crocedido nao teve	 a ma

	

ma deteTmina_ han deSccnsona Corn a ndole 	
ci tempo quo nesta hord rnk the

-.	 Sao Paulo, em declaracao e 	 o proiecto vae ser disc
'"St	 irn eundo turne -

	

A de	 Liflhi [moid0 quc vi ava confir	 i 

cc tint paio a acqulsi

0 quo são

	

s	 tado a	 inte, Polo_	
p	 Mas

	

sod0 e inc von cute oqu "a	
uiPOrt	 ou em dorrodeira

	

e o commnia	
tado q	 cxtende i SOo S°

	

-	
a-0 Los asPeCtO

	

.	 ona,

)

 Z^R!Idwl

te

da ConstitUinte, vol. II, pag.

° 
s°;tfl"

reguJillciitOS c10tOrLl1s (An-

.s
de vista jur

e do osrndn:

ia o direitO de

resso Juridico, corn-

	

1 

claroçao	 formal

o

lhou, se, d seus novos estudos.
concluir pela inconstitucioucalidade
da medida malsinada.

0 assumpto, ventilado no cam-
p0 de sun constitucionalidade eoiX

a exigir que so o aborde, escrupu-
losarnefite, no tocante a sUa oppor-
tunidade e a sua COflVCfliCflCta para.
05 sagrados iriteresses da soCeda-
d0 e da fitmilia irasloira.

Esses, além do outros aqui der
lembrados, Os aspectoS sobre que
so nã0 pronuncia, presentemefite,
a commissão, pOr entender que Ci-
de rePresentailte do povo ao Con-
g;t.-so MineirO deve ser urn juiz
epto Para julgal-os, corn sabedorid,
o quo já se nSO dá corn referrncta
a sua feição juridicoconstituciOflal,
a respeito da qual é chamada a
cornmissao a manifestar-se na qua-
idade de argão technico e consul-

o do Camara.
Assim opinando, a cornrnissão rio

Legislacão e justica offerece a s-
gunda discussSo a projecto n. 59
do Reforma Constiicional corn a
0rnenda redigida, reseivando-se
para apresentar outras emeridas.
n-cr- jti1ar necesianiaS, no 01 '\fla-
TOn-. rita- cliscuSso.

S'ã]â' dis sessöes da Camaro. em
8db 1-!Orzontc, 25 de .1 rio

1925' --- mAO Beraldo. relatCn-. -
f. i ,eiidr Alves. •- Odilon Braga.
- Duque de Mesquita.

Emenda ao pro jecto Ti.

Onde convier:
Suihstitua-Se a •art. I ,o da lei ad-

ilicional n. 10, de 14 do setembra
do 1920, polo seguinte:

Artigo. 0 Conigresso se reuni-
ia no dla 15 do junho do cada an-
no, si a lei nAo designar oufr 3 na,
independenfemente do convoctAo
o funccionarA durante tres tiiezes,
a datar do sua ahertura, poiFeido
son as suas sessOes prorogadas e
adiadas, 0 u serern coutvocadas ex-
tciordinariarnente.

Sala das sesOes, 25 de agocto de
1925. - JoAo Beraldo. - Carniflo
Chaves. - Odilon Braga. - RI-
heiro da Luz. - Duque, de Mes-

\it-	 fl-ibr



Project9 n. 71
(9." Iegislatuia)

0 Cong"esso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decre'ta:

Art. 1.0 PoderA o govern 0 do
Estado desaproprjar Para Os ser-
vicos de abastecirnento d'agu•a e ex-
gottos de urn rnunicipio, OS manar,_
ciaes, quádas ft, terrenos precisos
em outro situados.

§ I . ' Pars ser feita a desapro-
priacão, o rnunicipio interessado
assignará préviarnente em compro-
misso, obrigando-s0 ao pagamento
das indernnizacOes e dernais onus
quo resultarern do piocesso e das
obras que tenham de set effectua-
das.

§ 2.° Desapropriado, o governu
bra a transfere-cia tios nianan-
ciaes, quédas e terrenos ao muni-
c 1 1 0 Cu ao individuo on sociedade
quo em vii'tude de concessão tenha
de realizar o serviço.

Art. 2.0 RevO gam-&o as dispos:-
çöes em COflti'ario.

Sala das SCSSOCS, 25 thu agosto
do 1925. - Ledo de Faria. —Ado-
ho Macic!. - Clauderniro Ferrei-
ra. - José Christiano --. Lauro
de Almeida. - Eurico Dutra.

Estando apoiado polo nunlero de
a ssignatui'as, vac a imprimir_se,
para •crdern dos traboihos

2." PARTE DA ORDEM DO DIA
3." discussa d0 pro feeto a. 62,
Lido e posto em 3." discussão a

projecto n. 62, dispondo soh --

cicio lni IC!p;is,	 U o	 iTle
	scm debate approvado.	 A' coiir

missSo do Redaccao.

3.' d3cussã0 d0 pi'ojecto a. 67
Lido e post0 em 3.' discussão a

piojecto n. 67, sobre reorganiza.
cão do Gymnasio Mineji'o e outros
estabelecjrnentos do e nsino, é a
mesmo ,ern debate approvado, -
A' cornmissã.o de Redacçao.

2." discussO0 d0 pi'ojecto a. 65
	E' annunciada	 a 2."	 discussã

d0 projecto n. 65, modificando :S
irustrucç6e5 Para kuxccuçao da lei
n. 880, do 27 de janeiro do 123

Scm debate são ai'Uvais
artigos 1.0 e 2.'.

Em discussão o art. 3.'.
0 Sr. Ledo de Faria oflerece a

seguinte:
Emenda a. 1

A0 project0 n. 65.
Accrescente_se:

Art... Tod0 cidadão que, 1th1

ccionario publico na data da P
blicaçao da ilei n. 588, de 6 de S

ternbo'o de 1912, tiver deixado de
fazer parte da Caixa Benefice
dos Funccioaarjos Publicos do E
tado, ern virtude da disposicio d
§ 2." do art. 3.' da citada lei, qi
nSo tivet' tido interrupcSo a!gu'
no exercici0 de suas funccóeS. ate
a presente data, poderd ser
pt0 como SOClO da Pi Lvidoncla d'3'
Servidores do Estado do Minas
rats, independente da circUflit'
cia de eade, si o requerer, dOfltt
do prazo do i.-.-oventA diaS, cOflt
da data da publicacSo desta
S, Propuzer a pagal' promPt.
to e de uma so vez, todas S C
tr!buuçoes	 devidas desde
fundacao, em 1912 € bern a'

3OS juros de cinco p01 c0ntO, ao re-
no, Proporcional a cada urn,' p
taçao mensal.

Sala das sessOes, 25 do ag°
do 1925. -- Ledo do Fad5

Lida e apoiada e posta Ern

	

CU5s5ç CofljLlnctameuite corn 	 P
jt:cto.

Niuiriicni nuals pedHd' a

Lauro do Almeida. -- Ledo J c
Farjt. -- C1ru. ernjj' 0 Ferieir t.
Eurico jLutra. - Viviano Calc!as.
- Paulo Menicucci, - Agenor

Canedo. - Euler Coelho . —Igna-
c 0 Barroso. - A. Rezende Costa.
--Euz2hi 0 de Brtto.	 A impri-
fur-se.

Apresentaçao do pPajectos, reque-
rimentos, indica coos e mocOes
0 sr. Ledo de Faria apresea-

ta c pede, s endo concedida, dispen-
sa das forrnalidudes regirnentaes
Para que figure na ordern do din
d 0 amanhS, o soguinte:

594	
595

eados projecto e emendas.
Sem debate são approvados as
gos 40 e 5•0
Vão projecto e emenda a corn-
sio de Orçarnento.
3. discussOo do projecto n. 61
Lido e pOSoo em 3.' discussão o

:rojecto n. 61, sobro conciusão do
ddicio do Hospital de S. Vicente
ie Paulo, na Capital, e o mesmo
n debate apnroado. - A' corn-
sslo d i<.Waccão.

£]rgencifr

0 sr, Olyntho Martins (pela OI'
ieni), obtendo urgencia, pela corn-
ZISSãO do Redaccao, apresørrta C
de, no que é attendido, dispensa
as fornialidades regirnentaes Para
Pe sejam discutidas e votadas na
?resente SCSSaIJ os seguintes:

PaTecer e ;_'dacCJo final do pro-
JCCtO 12. 61

(9.' legislatura)
I C0mmss5 0 do Redacçiii, a qu
Present o projecto ii. 61, é a'

Parecer que °e adopto, co rno final,
IneSma co rn - clue mi approvado

,1113. 1 discussSo.
Saia das commissOes, 25 do
0Sto do 1925. - Olyntho Mar-

'a$ - Cordovj Piiruto Coelho.
Priecer	 rdacçOo final d0 P1

jecto p . 62
A cornrnissao de Rcdacção a quo

Pr0S€ 11 t0 0 projecto ii. 62, jul
rovad0 em 3." d iscussSo apre-
ta final a seguinte reda-

de accord,0 corn o vencido:
Congress0 Legislativo d 0 Es-Ik d0 Minas Geraes clecreta:

krtrt1.0 As decisule 5 a quc se re-
0 art, 2, da lei ri 837, do 26
temhro do 1922 poderão ser

'Qdificad2s, sempre qtle so voriti-
ter havid,0 contradiccSo ou en-

• i;" Appljs
	 a reciamacao

IIo	 "so do art. 1.441, 1 o e
-101oi1 90 d0 lProcesso Civil, son-

P°' toda a Camara
al, 0 Concedido o prazo irn-

gavel de oito Was a relator.
A. c.....38

2." A rectamacão poderà set
foita p00' urna s6 vez e ate seis me-
zes depois de proferida a decisão.

Art. 2. 1 Sempre quo o presiden-
t: da Camara ou do Conseiho não
n;urcar as eleicOes do 'rereadores e
de juizes de Paz, dentro dos pra:
lOS previstos no art. 1.0 da le
846, dc 13 de setembro do 1923, ou
o fizer do modo irregular OU in-
convenient; o Presidente do Esta-
00, depois de ouvir aquelle, desi-
griarul o dia em que Se devam rea-
l'zar essas eleicOes.

Art. 30 Para recuiho'dmento do
vereadones, no caso de vagas quo
occorrerem duante o quatriennia,
poCerá a Camara Municwul reunir-
se Lum quaiquer nurneo de mern-
bros.

Art. 4,0 HaverS recu rs) para a
Canlara Eeleitoral, na fOrrna ir le-
g'olacul 0 em vigor, sempre quo a
Camara Municipal Cu , Conselho
Deliberativo do qualquer modo de-
CI1 cr a vaga da sua pta oidencaa
ott da vice-presidena.

Art. 50 Na solucão dos litigios,
a que se refere 0 art. 41, da lei
it. 843, de 7 de sotembro de 1923,
o Presidoite do Estado, depoi 5 dc
ouvir a CommissSo Geographica ou
engenheiros desta, Para a deter.
niinacão e fixaçao das linhas do €X-
tremacã0 entre os niunicipios, di-
vergenteS, - escobherá , dentre os
juizes •de direito do Estado, urn
delles Para arb itro, a e!le se dote-
rindo a solucão do dissidio.

Paragrapho unico. Da escoiha
sempre excluidos os juizes das co-
marcas a quo p ertencerem ou pu-
derem vir a pertencer os territorios
em litigio.

Art. 6.° Os honorarios do arbi-
tro, fixados de 500$ a 1:000,$000 e
pagos, em partes eguaes, pelas
Camaras interessadas, serão re-
coihidos ao Thesour0 do Estado,
antes da assignatura do cornpro-
misso extra-judicial assignaclo pe-
las partes na Secretaria do Interior,
nos termos do § 2. 1, art. 2.° e dos
arts. 3.° e 4,0 da lei n. 830, de 7
do setembro de 1922.

Art. 70 Proferido o laud(, dlvi-
1,10 ocrri CHc cuiviado ao Pros!-



dente d0 Estado que o sujeitará
approva00 do Congresso Estadua
de accordo corn o paragraph 0 un
co do art. 41, da lei 843, de 7 d
setembro de 1923.

Art. 8.° Compete as Camara
Municipaes e aos Conseihos Deli
berativos organizap as suas Se
cretarias corn funcciowiar.ios, cuj
numero e vencirnOntos serão fixa.
dos em lei Ordinaria, Subrnettjd
aos diSpositjvos d0 § 22, do art.
39, da lei a 2, de 14 d0 Setembru
de 1891, e lei n. 733, do 5 do ou-
tubro de 1918.

Art. 90 Verificando.se vaga do
presidente da Camara, esta neunir-
se-4, indepenfei d0 convocacao,
no trigesini0 dia, apOs este facto,
para proceder a eleicao do flovo
presidente, si Para isso nao hou-
ver S j do Convocada

Art. 10. Revogamse as disposi-
cOes em COfltrario

Sala das sSsOes 25 de agosto
de 1925. Olynth0 Martins. -
Cordoyil Pinto Coelho.

Parecer C rcdc çao final d0 pro-
facto ii. 67

59O

ILI,	 C)1:irCs	 s quo famecrurLI	 pela lei ii. 879, da disc
njudiciaa, abrindo Para esse finie	 necessari 0 credito.	 c

Art. 2. 0 A' medida qua o gover.
no d0 Estado for iastallando as de
comarcas a que so refere o artigo
anterior, poderS, UtiIizandose is
verbas que forern deixando saldos,
installar, egualmente, ate dez ter.
mos, dentre os que foram creados
on mantidos pela citada lei.

Art. 3. Ficana elevadas a cate-
goria de cidade as villas em que
e installarern termos j udiciarios.
Art. 40 

Fica o governo do Es-
tad0 euctorzad0 a despender pela
verba Propil ylaxia Rural a quan-
tia de oitenta contos de réis, come
subvenç50 a ftindaco Oaffré-Guj.
IC, que rnantera, nesta Capita!, Wa

disperisarie e conforme accordo
quo venha a celebràr.

Art. 50 Revogam-se as dispose
cöes em Contrario.

Sala das sessOes, 25 do a905t
de 1925. -.- Olyntho Martins.
Condovjl P into Coelho.

Lidas e postas em discussaO, SQ.

SL!CCO SSiVanlen to approvadas, sea
debate, as referida5 redaccoes que
vao ser remettidas ao Senado.

Nada mais havendo que tretaf
o sr. Presidente dá para amaflh a a
Seguinte:

3, dicusãO do projecto ii. 66,
do gratificac5o aos pro

essores normalistaS que regerem
escolas ruraes e distrtctaes.

3. 1 discLlSSão do projecto n. 68,
declarando de utilidado publica
IrstitutO Commercial de Minas Ge-
roes, annexo ao Collegio Bello Ho-
rizonte .

1. & dicussão do projecto n. Ti,
eobre desapropriacão de manotn-
caes e quddas Para abastecimento
dagua do urn munici'p{o quando
ciii outro situado.
Discussão dos paroceres do n5.

Ill a 114 e 116 a 138.
Levarita-se a sesse.

22. 1 SESSAO ORDINARIA, AOS
26 DE AGOSO DE 1925

PresiderAcia do Sr. Bias Fa rtes

SIJMMARIO: Chamada. - Actre.
—Expediente. - ApceaonlacãO

tie parecera. - Apresentacão
de projectos.	 2.1 parte.
3. discusão do projecto ii. 57.
—3. do do n. 66. ObservacOes
do sr. Viviano Caldas. - 3.
disctissSo do projecto n. 68. -
1.' do de a. 71.—Discuso do
pareceres. - Urgencia. Reda
coos finaes. - Ordern do dia.

Ao meo dia, feita a chamada,
a ham_se presentes os senhores:
Bias Fortes, Euler Coelho, Camillo
Chaves, Clauderniro Ferreira, Adol-
ph0 Vian:.a, Olyntho Martins, Du-
que de Mesquita, Odilon Braga,
Agenor Alves, Agenor Canedo,
Aristides Coimbra, Joao Beraldo,
Viviano Caldas, Paulo Menicucci,
Euzebjo do Britto, Comes Freire,
Mario Mattos, Joao Henrique, Cor-
0vi4 Pinto Coelho

'
 Francisco Los-

Sa, Ferreira Fires, Eurico Dutna,
Luro de Almeida, Martins Prates,
Jose Christiano, Ledo do Faria,
Pedro, Lahorne, Miguel Baptista,
Adeiro Muciel, Ignacio Murta, Go-
10S Perrira, Ribeiro da Luz e Ru-

S Campos, faltarido corn causa
Pda o sr. Celso Machado,

OII1 ella, Os mais senhores.
Abrcse a sesão.

Lida a acta da antecedente e
não havendo reclamacSo é a mos-
ma dada por approvada.

EXPEDIENTE

Não ha materia de expediente
sobre a mesa.

Mensagem do gavorno

o sr. Ledo de Faria, pela corn-
misSao de OrcarnentO, devolve a
Mesa uriba mensagem em que o sr.
Presidente do Estado, pede credi-
to Pa ra pagamento 4e addiCioflaes
a, diversos funcciou1ani0S publicos,
do accordo corn a lei n. 425, de
1906, e pod 0 seja a referida men- ,
sagem, por intermedio da Mesa,
rernettida ao Senado, de cuja deli-
heracão pende urn projecto quo já
tiansitou nesta Camara, sobre as-
sumpto identico. - Remetta-se ao
Senado mo iOrsna requeri4a.

Meihoria do aposentadoria

o sr.. Cordovffl Pinto C'oelho
envia a Mesa urn requerirnento em
clue o sr. Antonio Ferreira de Sou-
sa Primo, professor aposentado do
districto de Porte de Santo Anto-
nio, municipio do Catagtrnzes, pe-
dndo melbwria do aposentadoria,
—A' cornmissão de Legislacão.

Apresentacão de pareceres das
Commissoes

0 Sr. Cord1o vil Pinto Coelho pa-
la commissão de Força Publica,
apresOrita 0 seguinte:

Parecer it 141

(9. begislatura)

A cornmissão de Sande Publica
a que foi presente a indicacão do
si - deputado Edelberto de Louis,
nc sentido de que a Camara, por
intermedio da Mesa "repreSente ao
governo fdera1 a necessidade im-
periosa do se fundar urn posto do
prophylaxia rural corn urn hospi-
tal regional na zolla coniprehendi-
da entre os graurdes rios Doce e
Piracicaba, no municipio de São
Dorningos do Prata", consideran-
do que, relativani,ente ao importan-

	

(9.	 Legislatura)

A commissão de Redacçao a
(pie foi Present(! 0 proj ecto in. 67,
apresenta, Como final, a mesnia corn
quo foi approvad0 em 3. a discus-SãO.

Sala das commissoes, 25 de la-	aeiro do 1925.	 Olyntho Martins.Cordovil Pinto Coelho

Parecer e redaccao final do pro-
jecto ii. 72

(Collstituid0 dos artigo5 aS. 10111, 120 13, desfacado d0 projectorii. 62).
A commissSo de Redac0 0 apre-

.senta como final a segtiinte reda_
ccSo do projecto ii. 72, resultailte
dos arts. 10, 11, 12 e 13, destaca_
dos do de a. 72 conforme delibe
açS 0 da Camara:
0 Congresso Legisiato do Es-tad0 de Minas Geraes decreta:
Art. 1.° Fka o governo d0 Es-

tad0 auctorizado a illstallar, desde

ORDEM DO DJA

Primejra p/;1C

Ate I horn da tarck:
Leitura e approvaç	 da
Expediente
Ate duas horas da tarde
Apresentaçao dc pareCeres U

COmm iS500s

Apresentação d0 projecto5, ret,,
rinlentos, indicacoes, inrterpellac
e mocoes.

DiscussSo de requerimeflt0S . I?'
dicacOos, interpejiacOes e m0

Approvacao de redacs t:Ct

Segunda par1
At 4 boras da tardi: 	 -
3. discuss	 do prnPctD fl

reorganjzfl0 a S
licia e repartjcOes
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te problema do saneamento rural,
ja (?xiste urn contracto eritre Minas
Geraes e a União, coatracto esse
quo está em vigor e em virtude do
qual Se acham installados e fun-
ccionando regularmente diversos
postos no Estado, é do parecer que,
antes da Camara Se manifestar o-
ire o assumpto, seja ouvido o go-
verno, Por intermeciro do sr. Se-
cretan 0 do Interior.

Sala das commissOes, 25 de
agosto dc 1925. -- Rithens Cam-
pos. - Cordoyil Pinto Coetho. -
A' imprimir-se.

0 Sr. Ribeiiio da Luz, pela corn-
missã 0 dc Orcamesito, apresenta e
pede, sendo approvado, seja dado
para ordem do dia seguinte, sem
prejuizo da impressão o seguinte:

Parecer e redacçao para 3. dis-
cussäo sobre o p/lojecto n. 65

(9. legislatura)

A commissbosde Orcament0 e
Contas, a que foj presente 0 proje-
cto n. 65, jS appiovado em segun-
da discussão, é de parecer que seja
submettido, a 3. a e approvado corn
a rejeiçã0 do art. 5.

Pro jecto n. 65

Art. 1. Ficam •approvadas as in-
strucçoes para execuçã 0 da lei n.
880, de 27 de janeiro de 1925, a
quo Sc refere o decreto ni. 6.817,
de 12 do marco de 1925, corn as
seguintes rnodificacoes:

I - A conce ssão constante do
art. ii das refenidas irlstrucçöes
so seth deferida aos socios que o
tiverem requenido antes de 1.0 de
agosto correrite, salvo tratando-se
de hypotheca anterior a 27 de ja-
neir0 de 1925;

11 - Na terceira serie do art.
12 ficam incluidos os funccionarios
em actividade solteiros, corn en:car_
gos de ascerdentes, irrnds soltel-
ras ou viuvas oU sobrinhos meno-
res. A casa obtida nessas condi-
cOes será inalienavel, ernquanto
SubSistirem esses encargos;

III - }c	 1 prifl1(!	 1

Art. 2.° F:L.
arts. 1 •0, 2 . 0 u J . n.
de 27 de setembro de 1915;

Art. 30 Esta lei entrard em vi-
gor desde ja.

Art. 4.° Podern sot institujdo,
beneficiarios do pecuijo do so
da Previdencia dos Servidores d)
Estado, Os i ^mdos e filhos soltei-
ros mesmo maiores e ainda que
uoão vivendo sob o tct0 da casa
paterna.

Paragraph0 unico. 0 sOcio soi.
teiro OU viuvo sern descendentes ou
ascendentes inscripfo ao regimen
da Caixa Beneficente dos Funccio-
narios, poderá institui r Iivremente
0s bieficiarios do respectivo pe-
culio.

Art. 50 Todo cidadão que, fun-
ccionario publico na data da PU
blicacdo da lei n. 588, de 6 de se
ternbr0 dc 1912, tiver deixado de
fazer parte da Caixa Beeeficeflt
dos Funccionarios Publicos do E
tado, em virtutie da dispoSlcao do
§ 2.° do art. 3. 1 da citada lei, que
nãcj tiver tid0 interrupcão alguma
no exercici 0 de suas funccoeS, 3

a presente data, poderd ser 1fl
cripto como sOcio da Prev1d
dos Servidores do Estado de Mr
nas Gerae, independeute da c'
cumstancia do edade, se o reqU&
nor, dentro d 0 •prazo de 0ven'1
dias, contados da data da publlC3
cão desta lei, e Se propuzer a
gar promptarnonte e de uIila

vez todas as contnibuicOeS de%,id ll

desde a sua fundacão. I m 19
e bern assim Os juros de ClflCO P
cento, ao amino, proporciollai a
da uma prestaçdo mensal.

Art. 6.° Revogam-se as	 -
siçoes em contrario.

Sala das commissSeS 2b
agosto de 1925. - RibemrO
Luz. - JoAo Henrique. Eur
Dutra. - A imprimir-se Para
dem dos trabaihos.

Apresentaçd0 de pro jCctoS rC'

rirnentos, indicaç5e3 e rnO°

0 SR. DUQUE DE MES

çi dii Camara o seguinte projecto
(lé):

Bern sah a Ca 3 que a lei se-
guladola W' custas no Estado é a
ki n. 105, de 1894, per demais an-
fquada, cheia de taihas e quo não
corresponde as exigencias actuaes
do niornentO.

Sendo assim eu eflvio a V . exc.,
ST. Presideute, c projecto prornet-
tendo, quando em diseussão, fazer
uma justificação cabal do rnesrno.
Muifo bern).
Vim P. \irsa. é 'ipoiatlo e vae. a

nprm -	 ccguintO

I '',jcto ri 73

0 Cllgraso Legisiativo do Es-
tide do Minas Oeiae5 decreta:

PARTE GERAL

Disposicdes prelimiflares

CAPITULO UNICO

Das custas judiciiJrias
Art. 1.0 Ai custa;s juidiciarias pe-
S actos que praticanem os juizes.

Procuradore, rnernbros do Minis-
terio Puhljco e mais officiaes, ser-
Ventuanios e auxiliares da adm'nis-
tmacao da justica, serão contadas e
cobradas do accordo corn o presente
Regirnento

Art. 2 As taxas constantes das
abe1j annexas nbo poderbo ser
PPII cada5 Pr analegia ou panda-

OU por outno fundarnento qual-
a caso5 nSo especificados.

Art. 30 São ciastas judiciarias,
Para OS effeito dcste Regirnento. as
'apesas judiciacs f 0itas corn expe-

mc ao e prepare dos feitos e, em
eral do tcdos os nato's iidiciaes;

I Ilellas se cornorehende
I. 0 sllo fixo dos	 'S C 0 por-

	

correi e tele	 pho;
A taxa judicia a.
As despesas corn a puhilca-

de anuiuncios o edita,es-
IV AS despesas do aposentadoria

do luizo.

Us hcnorarjos do agrimensor,
niir':iC fl ,	 de ter-

Da condernnacão nas custas
Art. 4.1 A condernnacão ao paga-

mento das custas recahirá 5obra °
vencido, de conforrnicfadO corn 05
disposit ivoe, do Codigo do Processo
Civil do Estado.

Art. 50 Não havendo vencidos,
corno nas custas divisorias, scm con-
testaçdo. ou opposição, que as face
tomar o caracter do contenciosas,
serSo as custas e despesas pagas,
proporcionaitfloflte, por todos os in-
te nessados.

Art. 6.° Em quaique .r acto reque
-rido, sorn impugnacão, em qua se

de a condernnacão nas custas cx-
causa, pagai-as-á quem 0 requerer.

Art. 7. 1 Nan ha:biitiiacbes maiden-
tes, rmão contostadas, ellas serão pa-
gas por quern requerer, mess, pro-
seguindo, a acção principal, o se-
rA'o, afines. pelo wencido.

Art. 8.° Torrninuindo a causa por
desistencia Ou corafissão, Eerão pa-
gas as custas pela parte quo desis-
tiu on confessou; SC terrntnar per
trancoaccão, conforrne o quta combi-
nararn as partos.

Art. 9. Não Se contarão contra 0

vencido:
I. As custals de retardamento.
II. As de docurnontos impertinen-

te, ou dos quaes ,já oxista nos an-
gum ex0mplar.

III. De peticöes, c 0rtid6eS e for-
mos desnecessarios ao regular an-
darnento do processO.

IV. Do diligencia, quando o nato
determinativo della puder SOT feito
no auaiitorio (10 juiz. ou for inteira-
mente desneccssanio.

V. As de arrematação, adjudica-
cão o•u rerniseãO, qu serão pages

(1) 0 imposto do traoismissbO, cm
arrcrnatacOes, adjudicacOes e remis-
sOns d todo pago pelo arrernata.flte,
adjudicatario Ou rernidor, ern face
do art. 1 .383, paragrapho unico.
cornhinado corn o, arts. 1.388 e

30. do Cndo do Procoso Ci.

9g

VI. 1'odo or. emo1umento e des-
pesas previtos e taxados no Regi-
mentO. (1)

CAPITULO I
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P810 arremataute, a.dijudi.catarjo
remjdor.

VI. As do revalidacao do sell
a quo ndo der caua.

Paragrapho unico. Nos process
de iuventarjo5 partilhas, diyisãodemarcacao de caracter admini
frativo, nao Se contarão custas a a
vogados, os quaes cingir-se
seus contracto5 corn as parfes.

Art. 10. Nas divisaes. demarccde5 e arrolamentos , ndo excederãa5 custas de 15 0 1 0 do valor do frimovel ou do espolio;
o
far-se-a, PCrem, ratejo destas, qu Curia) tae

sOmento se ent-endem as taxada
neste Regimento, no quo oxcecji
PorCeflitageni aorna fixada.

Art. 11. Naa causs criminaes on
que decahir a !usNça Publica, e na
Clvis em quo for vencjdo o Estado
as custas sor	 paga5 sOmenfe aose	 arventu ro quo nab receberern
vencimento 5 do Estado, e pela fóma
estabelecida em Id.

Art. 12. As custas de diligencia
ou actos jUd1cia	 quo so tIverem
de repetir por culpa de algurn Offi-
cial judicial, serSo paga5 por ello,
que responderd, ainda. por qual-
qrier prejuize quo clahi resulto.

Art. 13. As Cut05 resu j tante5 do
adiamto do quniquer acto Judi
cial, quo se deixar de verif'icar per
falta do pesoa quo devia for corn-
parecido, sera0 pagas por ella.

Paragraph0 unfco. Sendo a fal-
fa commeffida por mais de uma
pessoa serdo todas ebrigadas soli-
dariamente so pagamento ficando
a quo com parecer, eoTfl o direjto de
exigir das outras a quota corre_
Spondenfe

Art, 14. A parte condemn 'Ida em
cust'a de retardamento ou de fltil11-dade, deve paga1_a , a seu proprio
requerimento no prazo maximo do
cinco dia. a 000tar da lfltimacão,
sob pens do não ser maid ouvida,
emquanjo näo as houver pago, ot
Caucionado o valor, sobro cuja equL i
valencja dird a outra pane e de- s

cidird o juiz da causa.
Art. 11 No case do abselvjcão

do 1nstancia, o aictor Tlão poderd d
renovar a denianda, 'sem que prj..
memo pague as custas, sob pena do a

Oti	 I - "a etic0 :ncit I.
as. 1 Art. 16 Nos proces	 quo ro,

annullados •pagarã as CUta a par.o juiz, 0 esCnivao Ot1 sery
e	 rio, que der causa d flullida.de
_ do que, quanto a estea, se veritique

d- pronunciada flegltgenc 0
a	 Art. 17. Nos procossos de "habe.

torpus" será condemnado nas cisa.0 juiz ou a uctorid.ade quo houyer
o ordenado o constrangimento ille-

V 1, sempre que so verificar que
proc.edeu do ma fd e deva ser cr1-
minal monte responsabjljzado

s	 Art. 18. Pagam as costas es tuto.
a res, curs dores e syndicos, e, em ge-

rid, os quo litigam como rePreSeu.
lantos do outrem, quando nao tive-
rem jUsta causa pars litigar são
11haven do sido auctorizail legalmen-
fe a fazel-o.

CAPITULO Ii

direc t' ,e-
de COflClUi	 os ri-1 IV'S

o quo faraO pTovisorianiente

rtes quo OS promove rem ou
ererem, no Uro do proCesSo,
i serem, alm a1, lovada s a centa

rte vencida completam ente e
iinada aO pagameflto ide to

F. 22. o prepare dos autos corn-
! 3 quem major intereSse tiver ci
andanmefll0 dim causa, ssalv o as	 ci

rkçôes do artigo seguilito do-
ide o escriVao declarar tie quem s
abeu o pagamento.	 c
lit. 23. Nos aggraV0S cartaS d
etnunhaVetS, avocatOrmaS, embar-

w. a senteflcas, tie 1. ou 2. ins-
rc1, appe].lacOeS, 0 O recursoS
n2riamente ditos, pars o Tribu-
i da Relaçáo. em todos Os CilSOS
r. quo So possa Oar a, renunCia ta-

less-s recurSos, nos term oS los
1.443, § 3°, 1.449, §	

1 .0 e
1.469 § 3.° 1.471 § l. e 2.°

4a§ 6 . 0, 1.491, paragraPho uni-

3. 1.493, § 2.°, e 1505, do Codigo
0 Processo Civil, o prepare da
ndUSIVa comp etencia do ag gra-

testomanhan°, appellainto
iDganto	

um
cu reconrnte.

Art. 24. T0rSo xtaniiefltO, indo-
1&ttomi nte tie previO pagamen
4ecasttI, OS cenfllbCtod die ju-
itcçao. usoiadlct5 polsuis auctori-

Wes ju(11	 TitcaOS e S precesSOS
001 quo oalba acc5o pu-

im
Paigrapho nnO0. As eu 5taS que

e torem vonjccinidko 5erSo. nos autoS.
31taclas, creduitadlalS	 pagaS. at'i-

Por quem tie dlii1eit0.
25. Nate acçOe provoniontOS

°brigaçöias iiosultaThtes do ac c1-
110 tra1a1lh0, a	 ctlifla do

(30 sOus i op eitahiite5 go-
tia p0(iuccão da rneade das

CUftg TO prnrntaloS, quie 5 cetatr5.0
Serna f1S001, pagais palo von-

° llaO Ideinidlo a I aita tie pegs,	 -
tito j 5 micarnais on da,s devidas

paträo, robaiidurt a inarcha do
pecti-ro proocSelc3.
arag'rpho unitc°. No proc0S5°
cial fl50 se COlTtaffaO cula5 a

itlo de coroduccão e diligencia,
11U 1Sllto tie el11io 0 accordo 0111-

	

0 OpcTlamtkiio	 0 ipafirari.

Art. 26. As	 uctoridud° e OS
ncciofla105 publilCOs. rernunra
s pelots cofres do 1010EstadO, teO
menlo metacle dais ct1StaS clue Thee(
rem conlaidlats, per , servicoS regU-
dos em lis sjtadui0S, arrecadan-
-se a MOM m(otad10 conio pen cia

Estati0. aIho as 0xoepcóe(5 con-
dais nas tabelilials artneXS.
ParagpaPhbo crnico. Esta dlsp0Si
0 flã0 50 extetlido aO ernOlUmentos
ovidosaoei juiztT' pelo pre.parO tie

ivenitai1ios o diviSSO cite terra s (N.

1. 18 a 19 da tab glfia Ill), n°
on4uCcao 0C3m0 ramuneOacao die
iesposstis due dstgesfl.

Art. 27. A ocatats pe!rtoncotntos
o EstatiO s0raO arrecaSdas:
1) pci' mei° do estamipithas ootlla-

Ilas em reqtleu1l1T10n, paipelis a au-
s do OstusaS cireils, antos due e-

asn apr
, talduO abs juizes, au-

tol1MidaSi0S ou Iuncdi0nS

II) use cabUSS or1,fl1a0S, pOr
molo die gotfa do escl'iVaO, quo a.
nepedirã dThtr0 do vinte o quuutro
boasts, dICp)S quo a 5entefla clef1-
nitiva pa5ar em

Art. 28. O jUii7iOS e nieeibrc do
MiinNiOD10 Publico não recehorão
qulaceqUor onclnm0ntcIS, direCtstflie-

to dusts pstrteS	
in1, per intr-

media duo ecrtvä0 ou do Seareta1'i°
do Tribunalcia Relac5O. Parts estabe
fim, OS R215 qun, em llazäO da
colortiltiadue duos fl g0Oi5 forom dli-
rOOta3mCnt ontregotOs paTtes-
devorão cOnitietr a Otist (O pagos em
ciartioflo ou na S00P01st11a do Trbu-

iral, oU rna elimIl	 veferendi5 a

excepcao teilta no art. 19.

CAP1TULO 111

Do fiscalIzacdo , prnas e rccursaa

Art. 29. Os tab1)°S, escrivaaC
nuistaS rvtittis111O3 e inpregad05

cia ustica, cotarão, a nistrge1t1doe
actos resperdtires. a drnportunc111 (t15
outabs a que 16m dieloito, dlu6m'-
nisttiaiiit0, deciaruando tie qUSfll as
aecebeI0m e rub6lolbnd0 'a cóta,'sob
pra do não Ihes serern ocanitadas,
au aber ohiii.glabdOS a. a'osltitutl-ae,
ac a patite já tiveT fOito 0 pagafllrtll-'
to. so ec1'arntbr, ou tiodUZiriSe a clita
imporbafleila daS cust3lS que ihets f-

rom devidlats e

Do pagame-nto das du.'ti C Silt

épOca

Art. 19. As custas taxadas neste
ro glmento tornam_so devidas e P°-
derdo ser oxigidas logo depois de
CoflCIuIdo5 es actos respectivos, sal-
vo t.ratandçy0 do procesos. aiit°.
tormes, ras1ados e diligencia ex-
officio e ou em cuja expedicaO forem
itiferessados a Fazenda Estadual OU

fllUfli .cipal. orphãos e pe,soas mlse-
raveis. Nestes casos, e ohservado 0

disposto espocjalmente naite Regl
-rnento, as cust sO poderäo ser ext-

gidas dop&is de undo o process°
POr Sefltenca definitiva, transaCcao,
desistencja ou Outro meio legitllllO,
ue tome 1 ndividuada e certa a 1

pOn sa b i1 i dado per cuss.

Pa
, unico. Obsevar_a

regra geral em relaçao as outraS
partes que m ntorvierern cOrn as exCe

-)tuadas nest0 artigo.
Art. 20. As custas dos juizeS,

resefltanfes do Ministerie Puhl'C°
ma 15 funccjonanios do Juizo '
o entrego-es aos escriv5es OU

crefario do Tribuna.! da Rolaca°
ara o rospectjvo prepare logo quo
Jlfem O	

,
autos Corn a conta, nie-

ante -pcibo Circurnstancjado.
Art. 21. As demais cusfas faxadas
s off
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Art. 30. 0 coryta,do, do juizo. nas
rospectjva;s cnta, fard, em cada
parce1(a Cu nubrca, ieferencjia
follia	 autos Onde etsta 0 acCU I OS ernolumentos tj%Oer contado, e
bern aSsJm no uumero a tabella
diste Rgimento , em Cuja conformi_dade hOuver £eto a conta.Art. 3 1. Deeerd o con tado . glo
ar 'ernolumeno nao cotados ou
li eide acib peia ido perder 0

enT0,11UM c7A0 quce The compefiT peaconta.
Pa rwgI7apho unto. 0 emolumento

db gl.osa F,2 ,r6 pago paLo funccnia
cujes emettumentos forem gb..a dlo, ci ;(Iduz^fdlb, ldcis que Ihe forem

conkaidos
Art. 32. fedba a conta, depocs dieet1adI% e prepaados os aultos, an-

tes dio, sub loom pus-n ia senfeiaça de
iIn,1i:va SOrão OUVII(IC(S 0 sr. Advo-

gado Geoal, ala com(umca da Capital
e, •n Ou ltirlk3 ecmarc.aj , o collectoro

§ I.' Havendo enr'o na canto, po-
dora a paulo rej udcada recl1anrilr
110 prazo die horas, a contai (10recie tmtcintio d a uft5 em cartorno,
q ua,n d devoi1v'ijj 	 pek con tudor;V' cia deesSo do juz do causia ha-vera WrDuir,90 d'o laggrarvo para alflSt.ancj Siuprl1icrfloiS te.rmos CL.,Lcg!nç5o em vigor.

§ 2.1 Os fu ncc LOnaojlos q ua se jul-gar0rn prejudCcardos lila canto, po-
die raG tani hem redliamar ao mesmo
juthz, e cia jdecirs5o deste linterpor a
recLsnso a qu,e Se refeire 0 paragra. Ipho ant e'rir

§ 3° A deauisão cIossa i'eclama.
coos sara pnofeIlda corn a s°ntença
cu depo	 fitnaI do folto, fiarjdo CcOrnpre,hen ,d)(Ta ls na i ppe11aç5o quo,por Ventura, houvor, 1,0 rnesm re.
cIarnaç, mediar,te sthm1ylies pr	 t(testos ida 11elspejc(fl	 4lOClio, quan	 11
do fläo fOr io POClUnaagite quo haja H
spp011ad	 diArt. 33. J	 perudito ide rec!aina. CI
ção da pairtle, o juiz quo notalr, nosautos Ou papeils quo The forern pre_
sente. qu'aliquor nfracçA des as-ti- pi
gos dote Regimento, os-den aird a 110
canoeflumcnto do VerSa indO yldia e V(a dovoJç. do repcUya : rnpantaii ecia, no itodo on em parte, se JO ti-Ver ISido paga. prt!celdefldo no mals onCOnit fir

Art. 35. Emquaunto nib Ilverorn r.
girnenfo proprio, as auctoridades
policiaues Pe rcebcirao, nO que lh es

fOr appluIJcavc4, Os orTholurneot ta.
xades pana d ju1ae 5 die dhito e
muunioipos, na TabejIlla III, 2.' par-
te; 0 O iseg eior ivOe C agent
OS taxad pam o escrivães is
crime e officivaets die justica, na Ta.
hella VIII e XVI, J1e'spectivarnent.
Na,da sorO devtdo. porérn, no ca')
do uavortguaco.s poidiaies cx-OIfic'°,
dais quiaues nao reSulte proce).

Art. 36. Nas cau qas civeis,
q itaIq OCr nut Ufleza, do valor fl
exoedontp ide 500$000, e nJa ri'qul-
sito.ria de pagamici-ito tie Jur tie

IOU dO 0npIlestiirnOs do d'
nheuilrio de orphOc, as custas sera°
contaicta pe4a rniclacle, e em reiacaa
Os requiittcr9as nacia so cobrará
titutho do btccat

Ant. 37. Qtaallquler itiiado,
strumento ou documento	 T(salvo C'.

lidOo), escripto ou expodido Pr '.
ar,ivOo, 4belLão, offiiciiat die regtr0
u isurtino Sc'rvomtuaniio, dews-a cor-

er 25 1islha5 °u irognas CSCFiP!
1n caida pag'imma, nhienos a prlIfl

a ui-ti-rn-a.
Os que so afastarem deste form'
, augmentad	 ou diminl0b0
!llirnro do iiriuhlais, asatim como

nuindo 0 ouurniono ide theitraS
erSo a rneta4e do •palsa que
mpeiteila peta eseri)pta

lk)nto Ileita.
Art. 38. A dleVolucao do qrt311QU1

rooatoriia, cumpriudia cu iia°.
gar in deupOndente do tmasiad0.

so algum ntoressiadO req
0 ua costa.
Art. 39. 0 prepauro 

do Ito a1 C;(i.'li commnrn i' rice
fl

,ecOrlid0. Lll Ii qu' i1,11	 h. a
sbr qulem o liver prepal'a do.

,rt. It). A accão competent(, paroi
obraa1ca dc lionorairios e ernulu.
'nulrtcs laxaudus siesk' blogirnento,

a sc's- ia executuva, em
coform idaidle corn as dispoiçOes
spocLiviTS do Codligo do Pi'cycesso

Civil.
Art. 41. Os emollurnentos die au-

rogado is6 pela pIrOpI)ila parte von-
ceulora ipodeirdo err exigicios cia por-
te vencida.

Alit. 42. Reqtrerende o re-u, sarSo
I.; auctoros obrigadios a pretar CaL1-
qio suffidi,onto Os ctisutas, no case
nos ternilc's do disposufo no art.

18-bntroiducç50 do Codigo Civil.
Art. 43. Todic's os serventuallos

to obrigatios a tor nos SeLls cartO-
- Ott Tics cc4mpartLn1rlitC em

q 
* 

Lpe lraballhauilom, em -ito gar bem vi-
um quadk)o corn a tabella s-its-

e Regim0uto para. as actos de Sen
officio, ournprinuduo aOs reproonFan-
tes do Minuiustciiulo Pubilico fiSoaluizalr
e fazes- oxecutalr ueu5ta ctotcrmilnacOo.

Art. 44. Estalcli endnaurO 0m vigor
dde a 'dida do Suit puhlicacOo.

Art. 45. Rovogaimse ak d1sposi-
05 em e°ntrairtlo.

P.\RTE ESPECIAL

Primeira seccao

CAPITL0 I

Instancia superior

TABELLA I
Acto 5 (10 Tribunal da Rclacdo

N. i, Julganlentes:
a) em appelluacOos CiVOJIS, nas

1-do color ate 2:000$000......

IL ci' 2000$000 aité 10:000$000.
l8$j.

To malts do 10:000$000, useja
q uay fOr o valor, 24$000;

IV-_. son do die valour inicistiumavel
iU illiTcLermuiip,dk), 20$000.

b) di' embargos -aio accordam, em-
ulJra Sei mialliS die urn embairgiento,
flit )du, ii, t s emolumlentos

recurisos ellucitora-es, 0oilv40
0 eSsa co stir 0 r1000iiitionte o Minis-
ter, ;,o Pudiuico, o mesmo omciliurnentoz

dais oppeliacOea civeits de nmlior Va-
lor;

d)-dc aggravoS, cartas teust'emu-
nhaVeiS, avocat(Ir) lil-S, habilttacOes e
suspoiçOes, 10$000;
e)-de composdcOC's e diesiSten-

cias, 6$000;
f) - de reforna do autos, 10$000.
g) - tie appellacOes on recursos

crurninacs, 10$000.
h) - nos processos do responSir

bilidade e outuos da competencia
c1, t:ibunal, 20$000.

N. 2 - Do relatorio escripto nos
autos, 10$000.

N. 3 - Da formaçOo de culpa,
cernprehendendo todos Os actos e
termos ate a pionuncia, inclisive,
20$000.

Ohservacão: Esses emoument0s
serSo arrecadados om Secretaria, e
d-etribuidos de conformidaia corn o
respectivo regirnento, cahendo ao
air relator a de que trata 0 ii. 2.

TABELLA 11

.4ctos do Presideidc do Tribunal

N. 4 .- Distrihuicibo do feito:
a) - no civel 2$000.
h) no crime, 1$000.
N. 5 - Assignatura e exam,,. das

aurtas do sentença, 8$000.
N . 6 - Assign aturas do moilda-

dos e precatoriaS, 1$000.
N. 7 - Exame e assign atura da

cc-pia authentica do julgado, niOs
casos em quo ella basta para exe-
ccão, 6$000.

N. 8 - Cada juramen uU corn.
promissO, excepto o de 0 erido para
a investidura ou posse dos lunc:o-
nan-OS, 1$000.

N. 9 - Renovacão tiC provisSo
pa-na advogados ou transferencia
de exercicio do uma para outra Co..
marca, 20$000.

N. 10 - Portarla de 1icenca
2$000.

Sendo para casamento, 10$000.
N. 11 - De assistencia:
a) - a exame de sufficiencia pa.

ra officio de justica, 12$000.
b) -a outro qualquer acto,

6$000.
N. 12	 Jutgarnento, das suspeb,

cOes pastas aos escn i vSes do Tribu-

g	 flOste R.meiito seIao puaid Corn 
a .nas dioipldnaiflels do capit	 ptltulo 2, cia tel n. 375. de 13

cofl formidade do alit. 5,0 e paragl.phos, da Idi 11. 379, ide 22 tie
t ide 1004, o us ark, 244 24&do doe. a. 4.561. ua 24 de ab
tie 1916,

CAPITLTQ IV

D isposjcjes g rac1
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e dos recursos inpostos das cao, coo	
Vde-r.decisOes dos juizes de direito, im- caço e 	 on	 gal,pond0 penas diSciplinares, 6$000. 	 tencia, habilitacao, process5 seN. 13	 Julgamen 0 de renuncja	 caracter litigioso, JtlStificacaotacita das appellaçoes e aggruvos do 	 (s.

para fim ele1toral metade(art. 1.471 , e 1.493, do Codigo do	 emclumento)	 e ho]'l(Jlogacao deProcess0 Civil), 6$000.
N. 14

	

	 qucique outro acto, 0$000.Do relatori0 de habeas
-

j f) Do partjiha oncorpus e do d	 j

	

es a foramonto de ul-	 udicial, feita em ontr 0 juizo, em ar.gamento Para outra comarca...
10$000.	 ..olamento, 3$000.

Em iaventario, 5$000.
g) De declaraçao de falenca.

5$000.
Se o fallido offerecer al1eg45..

de defesa 6$000.
h) De homologacao on rescsmu- h)
 C o lcordelta 5$000.

I1	 habiiitação de failin,',No civet:	 re
N. 15	 1OS1Ou.

Sentenças e decisöes: 	 ) L encerramento do faH'nc,a) Sabre o ponito principal da 	 erliolUmenfos da letra , dcte
reza:
causa, qualquei- qUe seja sua natu- 	 ritlm	 Ocro, calculados sob r,:!

rccadado.At o valor de 1.' 000$000, 4$000.

6$	
k) Sobr0 contas do sydic0s

0000.
De mais de 1:000$ ate 2:000$,.	

qL1Oitarjos em proces,)s d 0 fallen-
De mais de 2:0$ ate 4:000,...	

1) Sobre contas de testamentei-8$000.	
cia, 10$Q

	

D 0 mais de 4:000$ ate 8:000$,... 	 ros, 6$000.
12$000.	 in) Sobre contas de tutelas e CII.

D0 rnais de 8:0005 ate 12:000$, ra loIns nSo haveiido reodmento,15$0O(J.	 pagos polo tutor on curador, 2$00).
De rnais de 12:000$ •atC 20:0005, Havendo rendjmento pagos pelo20$000	 menor ou interdicto, e calculados
De mais do 20:000$ Para cima, sobre o valor do rendimerito de to-1$000 Par Cont0 on fracc5o do con- do o periodo das conto:

2$000to, ate o maxima do 1005000. 	 Ate 500$00045000
b) Sobre causas ines	 Ate 2 :000$0timaveis ude valor indeterminado, 10$000	 Ate 5 :000$000 6$00.
C) Sabre embargos de terceiros E dahi Para dma 1$000, d caJ

disputa do preferencia e iateio, as conto Ou fracçSo, ate o emoluinefltOmesmos emol uñientos, ctticulados d 0 25$000.polo valor do objecto, no primeiro n) Sabre appellaç5o, aggravos e
caso, e Polo do liquid0 recoihido a outros recursos de sentonca e d&
cleposito on pelo valor da adjudica- pacho dos juizes muinicipaes e de00, Se 0 concurs0 versar sabre Paz, 6$000.
as proprios bens, no Segundo	 o) Sabra verificacao di' credit°d) Sabre excepc(5es di]atoitas	 no processo de fallencia , havendo
artigos de attentado, embargos a impugnacso 3$000.
seiatenca on a execuçS0 e arigo	 p) Do reforrna on sustentacáO dede liquidaçso, metade dos emo1u 	 despacho, em aggravo on carta temontos, na mesma ordem e propor- temunhavel, 5$000.cão estabeecida na letra a, deste
a t me ro.

	

	 q) sabre alienacSo, hvpotheC5 00

lobrigaq5c, de bens, em proceSSO ad-e) Sobr0 a absolviç50
 do instan- ministrativo, 3$1i00.cia, arresto, sequestro, detencao 	

N. 16. Partj lha e sobre_partIcondemnaçao do preito, Compo.sj_ 
jiidici! felt0 e	 oda '10

N. 20. Abertura e "cumpra_Se"
do testamento on codicillo, 35000.

N. 21. hrrecadacão de betas de
ausentes e vagos, sabre o producto
liquido que Se ajuror, I o•

N. 22. Arrernatacão, adiudica-
çfo ou relflissão do bens, 12 so-
lre o valor dos bens arrematados,
adjudicadOs ou remidos, não ex-
cedendo o maior emolumento do
200$000, oem sendo o menor info-
nor a 1$000, pagos polo arrerna
tante, adjudicatarbo on remidor.

N. 23. AssignatUra ou rubnica
do:

a) alvará de supprirnento de ii-
cenca on auctoniZacaO Para casa-
mento, salvo Se trat:lndo de pessoa
reconhecidamefite pobre, quo nada
pagará, 6$000.

b) alvará Para qualquer outro
fim 3$000.

c) carta de selntenca, do formal
de partilha, executoria, do arre-
matacãO, adjudicacão oU remiSSão,
comprehendenlo o respectivO ox-
ame, 3$000.

d) carta ou provisão d0 eman-
cipacOo on supplonuento de edade,
10$000.

e) precatoniaS, rogatoriaS, edi-
taes e quaeSquer outroS instrumen-
tos ou termos, subscriptoS polo
juiz e no taxadosi espocificada
mente, $600.

f) qualquer mandado, $400.
g) proviSãO de opere demolien.

de, de prorOgacão de prazo Para
invontario cm partilha, de conces
são As partes ou a sous procurado-
res particulares,Para estarem e
requererem em juizO, 1OS casos
permittidOs em lei, de venia Para
citação o do tutela e curatela,
6$000.

N. 24. Depoimento, da parte ou
de testemunha, incluido o jura-
menlo, 1$800.

N. 25. juramonto ou comprO-
missO, não sendo a testemunha,
$600.

N. 26. Termo do 5bortura e do
encerramento dos ijyros commer-
eiaes, cada urn , 2$400.

N. 27. Numeracão e rubrica de
livros, inclusive os comnuerCiaeS,

izo, tomando par base o valor
erYO
1:00000, 2$000.

dahi para cima, 1$000 em cad
a de réiS, ate perfazel o emo-
1ith maxima de 100$000.
.° Os mesmos emolumentoS se-

levidos polo julgame'to do cal-
au liquidacf.0, quando não hou-
arti1ha, per ser um, unico, 0

ieiro, ou por dispensarem-fla Os
jeiros, quando 0 possstm fazer.
2.' HavendO 0menda on refor-
da partliha ou sobre1Dartiiha,
culpa ou erro de poss&a do jui-
ada Se cohrará polo acto.
17. Partilha geodesicol, deli-

da no processos de divisão e
arcacdo do terras, Os meSfliJS
lunnentos do numerO anterior,
Lido-se poe base 0 valor do mu-
eldivider do.

i . 18. Preparo de inventarlO,
ndo 0 espolio for do 5:000$000
acunia, par canto on fraccOo do

4 10:000$, 3$000;
de 10:000$ ate 15:000$, 5$000;
e 15:000$ ate 20:000$, 8$000;
20:000$ ate 25:0005, 7$000;

I 25:000S ate 30:0005, 6$000.
30:000S ate 35:000$, 4$000;

e 35:000S ate 40:0005, 3$000.
de 40:0005 ate 45:000$ 2$000;
de 45:0005 ate 100:000$, 1$000;

100:000$ Para cima, $500.
, ndo o major emolumento de...

1.' Sendo a avaliacão dos hens
vrtud0 de precatOria, ao jUIZO
recad0 (juizo e escrivão) é quo
Petem esses emolumentOS, cor-
0fldentes ao valor dos betas

:lntes 0Q territorio do sua juriS-
cue.
2.' Ndo estão sujeitoS a esses
lun1entos os espol1os quo con-

.1fl Unicanuente do pec'ñio da
Wdenci .i dos Servideres do Es-

flem Os quo, contendo tam-
iiUtro5 bees, não exceda 0 va-

dest5 d0 5:000$000.
.	 19 Preparo dos procesSOs
.Orios de terras, as mesmos

do nunierO anterior,
. Por base o valor do imMO-

kI

CAPITULO It

Ifls(ancia inferior

TABELLA 111

A dos dos juizes de djreit0
fl1clfltW.
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exc&pto OS de escrivã.es e distri- va üjhuidores do jui	 11,1 Coflta	23.	 autos, a vista de .document eN. 28. ? zo, por foiha, $1

	

residëncja de 1ssern-	 iscaliza(;50 do ju iz, que des,,.bléa de credores, para declaração oerb ao qua foj excessivo.
de creditos em fallcu,cia concor-	 Nbo sendo a conduccãodata, cessão de bens, prestacao de	 cia pelas partes, terão ellascontas, ou qualquei outro fim. 	 pagar, afinal, a impoltanciaa)

sendo a reunião ate 20 crc- respondente a despesa, a qua, idares, presentes ou rep resentados	 axcederá de 15$000, por dia.12$000.	 No crime:b) sendo de majs de 20 credo-	 N. 32. Assimatura 00 rures, 24$000.	 de alvarbs portarias, precatr,c) si a reunib 0 dos credores näo editacs, mandados a guias, ex .SC 
realizar POr lalta de numero pto os alvarbs de foiha-corrida e

ou por qualquer outro motivo, a de soltura, $600.
clue o jUz Ou escrivbo n5 0 tcham	 N. 33. Formaçaa de Corp 0 dedad0 causa, 5$000.	 delicto e do quaesquer Outros II.N. 29. Classifioacbo dos credo- ames e autos, inclusive o jurani enio
res a organizacao do respcctivo e a decisão, 3$000.
quadro, no falleneja 10$000. 	 N.. 34. Cada juramento ou Cfl-N. 30. Exames, vistorias ou ar- prornisso, não sendo a testemunhi,bitramento,s:	 $600

a) em cartarios na casa do juiz	 N. 36. Iaquiriçao de cada
on na sala das audiencias, 4$000. temunha, inclusive o juramento 0

h) fOra desses logares, 8$000. 	 compromiss.o, de 2nformaflte,
N. 31. Cada diligencia:	 r(açbo, auto de qualificacao, nte.
Q) dent-,()1a Sbde da zomarca rogatorio e do pergiintas a

On d0 ternio, '.$OQQO,	 reu on Offendido, 1$000.h) fOra, 36$000
§ 1.0 Si a diligencia não Se con-	

N: 36. Decisão sobru
que não ponna ternio ao proccluir no mesmo dia, de cada din 3$000

que accrescer, 12$000.	 Si puzer termo no prOCeSS('. - -§ 2.0 
Nestes emolumentos Coin- sohro prescripcao 00 peremPcaprehendern_se OS de to dos OS actos 4$000.

	

quo so praticarem Por occasião e 	 N. 37. Despacho de prOflUri-

	

caus c da diiigencf.a ou One nella se 	 on impronuncia, 4$000. 	 .envolvam...N. 38. 
Habeas-corpus, iC.U'

§ 3.1 Si a diligencia,podendo todo processado 10$000.

	

e ffectuar-se em cartorio, Tin sala	 39. Julgamento:

	

de audiencia On em casa do juiz, 	 a) em processo de contravc

	

pratcar_se fra, a L€querimento 	 e crimes do alçada, 10$000

	

di Parte, pagará esta o excesso do	 b) em processo de crimesemolumento ..
	 sujeitos ao tribunal do jury, i ncl

	§ 4.1 Si a diligencia, por qual-	 dos todos OS actos do jtilga

	

(1 11o r causa, que não por acto CU	 15$000.

	

cmissão d0 JL'lzo, deixar de effe- 	 c) de fianças, definitivaS O	ctuar-se, cointar-se.Ao nbo obstan-	 visorias, e de suspeicoes,	
,

te, O emolumentos . .
	 N. 40. Presidencia do fri§ :° Havendo mai -1 d€ nina di- do jury, incluido5 todos OS

ilgencia, on Occasiao, para o mes- que se praticarem, de cada Jnio logar, em causas differentes, manto 20$000..
nroce	 ...der_se	 ci rateio dos •emo-	 N. '41 . Formação da culPalumentos e mais despesas. . .	 processos de responsibilidad.§ 6.° A parte que requerer a di- a pronuncia 

ou impronuncia 1
ilgencia on tiver interosse no an-	 sive, 20$000.	

ciidamento do feito, fluinistrard Co.,,-	 N. 42. Forni nc5o do culP.Th I I ,/0 .	 0, ...-	 IL

SEGUNDA SECCAO

Dos funcci2flali0S a-ixi1iar0S

CAPITULO 111

Tabella V

ctos dos: Procurador Geral, Pro-
rnotores de Justfca, AdjuflCtoS don
PromotOres, Advogado (jeral,
Ajudantc ou Auxilicir Juridico
No civel:
N. 47. Assistencia a acto judi-

cial, que não seja do audienCia, o
auditorio do costume,. nem resul-
tante de exigencia que haja feito,
nem camplementO de outro s0bre
que já tenha officiado, oem inqui-
ri(qoo, reinquiricaa 00 acareacaO do
testemunhas:

a) na sala de audielociaS OIL
cartoriO, cia sCde do termo on co-
marca, 12$000.

b) fOra des 5es iogares, miss den-
tro da sCde da conlarCa ou terma,

15$000.
c) alCm desses unites, 20$000.
N. 48. lnquiricão, reinquiricao

on acareacão de cada teste4nunha:
a) n  sala de audienciaS ou no

cartoria, 4$000.
b) fóra desses logares, mas den

tro do porirnetrO da sCde da co-
marcia ou termo, 6$000.

C) além desses limit-es, 9$000.
N. 49. Officio ou parecer em au-

tos, toda vez que SC taco mister,
por exigencia da teL ou determifla-
cáo do juiz, excepto so fOr sobre o
mesmo objecto 6$000.

N. 50. Resposta ou parecer em
peticOeS não autuadas, 4$000.

Paragrapho unico. Trataln1do.Se
di negocio m beneficic £i'e pessoas

niseTaveis, nada C devi do nos ca-
sos deste ou do numero antec°-
dante.

N. 51. Relatorio sobre disco-
montos e papeis concerfleflte5 a Ia!-
lcnca, para o jim determisladO no
art. 174, § 30, da lei n. 2.024, de

de17 de	 zembro de 1908, 12$000.
N. 52. PetiçSo sobre quaiquer

assumpto quo não poSsa ser trata-
do ex-officio, nao sendo afinol ju1
gado improcedente o pedidO, 5$000.

do 14	
001105 do 1

na aol' :11111,Je da lei fl

de 23 d 0 setembro do 1921,
27, § I .', ate a decisho final,

ve 15$000.

TABELLA IV

Actos dos juizes de Paz

N. 43. C,onciliacao, calculado 0

elumento conforflle o valor res-
vo dc cada um,',a cxigivcl

tdariamellto dos transigentes Cu

queriteS, 2 
o\O, sendo o manor

-,,lmpnt() de $500, e o maiot do

Paragraph o	 unico. Si rião	 'e

aIzar a 00 iliaça0,	 au versar

i subre 0becto inestinlaVel, ren-
a-se Oil não, 5$000.

N. 44 No,,- outFOS actos qua pra-
zarem, ha coniorniidade das leis
:eguliirno;ios. tantu . a civet co-
no cr1io, terão matade dos

-7 ,lurnenws laxadoS para OS Oa

:sma clatureza, na tabella ante-
er, para us juizes de direito e

iJnicipaes
N. 45. Acto a ceiobrocäo do ca
aento em casa particular, 0 que
se darb a requeriflle ilto das par-

a) dentro d0 perimetro d'a ci
ade, villa ou arraial, 6$000.
I) fóra desses limiteS, 10$000.

Paragra1ho unico. AiCm desses
' Olumentos nenhum mais C devi-

sob qualquer titulo on pretax-
hcand0 entendido que, sendo 0

tO reaflajç, na sala das audien-
-oS, 00 edificio do Camara Mum-

em cartorlo, ou em casa do
z e ella gratuito, como prescre-
a Constituicao Federal.

I N. 46. Conta -das custas 910 set
qu^ ilquer qua seja a proces-

Observacão - Qando	 casa
iOl fóra do perimetrO d

ade, vPla OU arraial, deverbo a
;attes trnecer conduccãO, on pa
gar as despesas, qua não excede
'di 15$000.



CAPITULO IV

Tabella VI

Ac/os dos Advogados
No civel:
N. 60. Petic5 0 inicial cte qua!-

quer acçSo, 8'00O.
QuaLquer outra peticSo, 5$000.
N.	 61. Artigos (Iibello, con-

tstac, €mharro.	 preforioi.

TERCEIRA SECCAO

DOS SERVENTUARIOS DE P
TIcA

CAPJTUJ;
Tabella I 

Actos dos ta II

N. 78. Approvacau do
IJ1(flf.Qs Oil tie codiciflos, comp
( Iol ldo :1	 it90 

a
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N. 53. Os demais actos pratica
dos cm causas em que foremn
feressado5 menores, int€rdictos o
ausentes, a Fazenda estadual e no
de accideate de tj'abalho, Os mes
mos emolumentos taxados para o
actos identicos dos advogados, m
Tabella VI, Se forem venc&dora
as partes em favor das quacs
tervêm.

No crime:
N. 54. Assistencia:
a) A' formaçao de culpa, 10$000.
h) A quaiquer acto judicial.
I. Na sala de audierjcia on em

cartorio, 5$000.
11. Fóra desses logares, 'mas

dentr 0 do perimetro cia séd da
cOmarca 00 termo, 10$000.

111. Além desse limite, 15$000
N. 55. Denuncia on additanien-

to S queixa, 6$000.
N. 56. Libello ,ot additamento

deste, I0$000.
N. 57. Officio, parecer on res-

posta:
a) Em autos, 5$000.
b) eni requrimentos 4$000.
N. 58. Razös de appellaçao on

de recarso, 15$OOQ.
N. 59. AccusaçSo:
a) pera4e o, Tribunal da Rela-cáo ou do Jury, 20000.
b) perante iuiz sngular, 1O$000.
Observaça0 - Nos processo em

qu decahir a izistilqa &U a Fazen-
da esta4ual, nSo se Contario cus,
tas desta tabe4a.

Os curaclores S 11d pereebcrão
as custas dos numeros 49, 50 e 57;
e se os seub, curatelados forem
vencedores, frão direito aos emo-
tunientos taxados para Os advoga-
doe, descontact 	 aq,elkg.

H	 0'. 52	 Ar tig	 Lit h5I
1qwdacSo e exc:o	 dda::.

U "trots nCiden[es, i0S1JJIJ
N. 63. RazOes liriacs, 40$
N. 64. Impugiaiaçs 0 e 51br4.

s cao de embargos, 20$000.
N. 65. Minuta ou contra mim

ta de aggravo carta testemou
oil avocatoria, 15$000.

N. 66. Razöes ue appellaça
jUlZtj de direjto ou na
40$000.

N. 67. Inquiricao Ou r&nqunr-
cSo de cada testemunha, 6$00

N. 68. Cada citação accu.
requerimento 00 Iançamento,
audiencia, 3$000.

N. 69. Assistetcia a quaier
acto judicial, excepto S inqur:
tie testeTnunhas, 20$000.

Sendo fora da séde da CoIfl3ZcZ
00 termo 0 dobro dos emolumea-
tos dos juizes.

No crime:
N. 70. Petica0 de queixa,

I0$000.
N. 71. Quaesquur outras,55
N. 72. Libello 0 u contrarleddt

12$000.
N. 73. lnquiricSo on rernqW

cáo de cada testemunha oU
Inante, 6$000.

N. 74. Accusaçao Ou defea
a) Perante o Tribunal da

tacão ou d0 Jury, 60$000.
b) Peante o juiz singular,

per escripto, nos autos, 40'.
N. 75. Razoes de appel-

40000.
N. 76. RazOes de recurw,

20$fJOO.
N. 77. Assistencia a quç

diligencia, qua nSc seia
quiriç50 ou reinquiricao d
alunhas ou informantes,

a) a' cortorio, 15$000.
) fói do cartorio, 30$000.

C ) sejido S node, 50$000.
N. 79. Busca dc livros on pa-

xs arcivad0S

a) ate seis mezes nada 6 devido;
b) de anais de •seis mezas a doiis

5$000;
C) tie mais de djois annos a diez

tnoS, 8$000;
I) de rnas do dFez annos .a vinte

'nos, l0$000;
e) tie amais de vinte annos a trio-

e annos, 20S000;
I) tie mais do 30 annos, 30$000.
§ 1.' Si, passados vinte annos, a

parte indicair o enno e for aohad0
a objecto da husca, qualquer que

ja o tempo de.corrdo, 10$000.
Si não for achado, 5$000.

§ 2.1 Si lvarios interessados, a
wa tempo, pedrem a pratica do
acto eananado do mesmo
wa ene toclos ratcada a
bacra cia busca, que C u iraa sb.

N. 80. Certdão a.arra4iv.a do fa-
cto contheeicio em •razão do officio
e onsta,nte dos 1vros e p.aipeis do
carterio, 3$000.

Tendo mais de urn item, tie cada
fl. atrn din prirneiro, 1$000.

Si for do teor, aCm cia rasa,

N. 81 . Concerto e conferencia
de Copias, nuhiicas-forrnas eu tras-

a quinta parte da rasa a que
1 direito o official que houver es-

cnpto 0 docurnento.
N. 82. Diligeicia a conduccáo,

0 Mesmo cmoumefltO estabeiecid'O
Dara os esn-ivaes do judicial, no fl

10 da Tahella VIII.
3) 83. Edital, al 6m cia rasa,.

N. 84. Esc rip to lancado em no-
registro, atCm cia nasa......

N. 85. Escriptura, jridundO
t	

a
das procuracoes, aiva'

CerfdSes ex.igidas pelo Cod
ii (art. 1.137), a o primeiro tras

do, além da rasa a do emolurnefl
to do mamero ainterior:

iS d valor ate 1000$ 20$000;

2	 ni	 do I SInS ntd 2 :t)U0

c) tie imaAs die 2:000$000 ate..
0:000$, por condo on fraecão,...
$500.
ti) tie mais de 50:000$ ate.....

00 :000$, por condo eu fraccão,.
$000;
a) diaihi para dma, ppr condo on

nacção, $500, ate o maxirno de...
500$000.

ParagraphO unico. Si al esori-
ptura con tiver varies estipui:acöes
die con trac tos, independantes &inS
dos outros, stem nenhuma conse-
quancia, de modo que, por si sos,
constitu;atn conve nç&es distinctas,
ainda que se refiram aos masmos
contiactanteS, mais metaldle dos
emolumentos deste murnero, de ca-
dia; xu'm;a dess as esti;puiac5es.

N. 86. Esertiptura de adoqcão,
roonlleci;miefldo dc fiIiaçãO, a;ucto-
rizacSo pare a muIfTer casada corn-
rnerciar, on qiaalquar oudr'a die va-
lr indetermifladO, alCrn da rasa,
12$000.

N. 87. EscriptRracãO dc quit a-
cão, 5$000.

N. 88. Pan to die qailquer titulo

de duivid (ietra die osnibie, coda
pnomissoria, condos assignadas,
etc.), 3$000.

N. 89. Instrumento tic peotestOs
e registro, aincta mesmo no caso cia
se rem diversos os tjtu1os protestai-
dos, desde qua as mesnias sejarn
as possoas quo nelles figurem.....
IOSOCO.

N. 90. lntimacão para o acce1te
cu pagainiento dos tituios acima cu
notificacao die proteston

a) em cartoria ou fbira della,
fnas dentro do perimetro cia séde
cia comiarca on do termo, qualquer
qua seja o modo die iintiniacão ou
notifioacSo, salvo por eclital, 3$000;

b) send;o por adital, aiiém do
ernolumentO do numero 83, a impor-
teincia da despesa corn a irnipres-

sao;
C) nSo se affectualfld0 a indiana-

çãc oil trios casos indi-
c ados, cia certidãO resCtilTa me-
fade do emoiIunle11t0 dia letra a,
deste nuanero.

N 51 1 11 strumeIitO de posse,.

12$000
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N. 92. Procur.aça,o ou subs_
Jcimenfo, inclusive o primeiro tras-ado •, 7$000.

§ 1 ." Si JIOUVOr niajs 'do urn ou-clngari.te, salvo Si 
fo'rem niarido e•rnuier, rm5 5 e cotherdoiros emvrlrve.ntarjc cu lleraac,a comrnuim, o

qua1quer cici eotiv a,d, n,

fl)	 cuiptLii a, 5$yj
N. 98, Gui'a, $800,

TABELLA VIli

Ado.9 dos escrjvães do judcc
dos processos crimjnaes- -

Na civel:flea pesoa juridca, coma firma. so-.
So	 N. 99. Aefa die reunj0 de cm.

,	 cjedad	 etc., q	 serSo ti- do'rs, aIéi dia 'raa:dos coma urn sO eufargainte paga-	
a) p'aira conoordiaLa p%rá ma s, cada um, 2$000.

2.° Si a pro	 Pso do cantos e 1.§	 cuna	 cãcSo for em calu- bI•éa da failsa propri	 encia, 15$000;a que cpere desde Logo a	 E)	 aiquer outro hrn..transm	 para qussSo die PTOprjedade do 8$000.nrandantc p,,.,,, o man datario, IDS. Arremafacão adju&c-ema umontcs do n. 85 desta t'abej-. cSo oLa.

	

0, I	 /c Sreopre-	 ço. nSa excediendo do 100$000 03.' A cutorga da rna;her casa- flhraier ornOlurnen pagos o r.da pa ra q u e o ma ride 'passa a I iena r nemiafan , adj u cIic to, afooA, 
pel

Ga reincu ravar irnmoveis 'do casal, é dOr.
Considelada procuracao pasa os ef-	 IN. 101. Autos, além da rasa:fitc desta Regime	

a) do vistorj, exaime, posse. or.N. 93. Publi-m-fomm ou copia b tiia;m,ento e arr:ecadacao jnd&-do decumento lakm da asa2$	 ye affirmacao jilramento ou J0o	
.	 messa tosn.acLa, 12$000;• b) do penhopa, emar, qu€

Rasa do copla on trasia-	
e deten So rwr al 8$000;

do, flSo eo'mpjtada a parte prearn- 	
c de diebujar, deolapatya do eome, quab- b- d

	
d	

rjSc
ba	 nventaii0,

dade cu tutu!0	 e em afiação
do serventuario, nem d

	 e e par niiaica So de ter!S

dt
a do encerraento do esty1o, por	 arf oLtIsw.es ee 

do dVisSo de COL
dinh au regra, que aião coitej	 P 1
Me-nos dc triinta letras, $040.	 commiurn, WOO

IN. 95. kecolnhecimento die letra 5$o®
	

, Olitna especie,...diee firma ou dc letra cu de firma,Somentc :	N 102. A'1varS:
-	 j. nf,o doa) em p ro'ouracao cu substabele	 a) do SUppr

Ci	 n5ento 2ara casanenfmento, 1 $500; seido mas dc Uma,	
b) Para qca 'quLr	 jim,..o:a

2$500•	
3pIa) 'em documenta soijoito ala se	

N. 103. Autuaç5o do P-lo fodopal, 2$;	
c	 25P3.

c) em	 c"'caniquaIqti	 Cu	 d:oa::,e,nto,	
N. 104. Busca em papes, n

a Ifvr	 F;nd'as; os mosiThOs eaP aragrapho unco. Os
m	 em'olu- ment	 laxajos pa:aenfos dos ctra6 h e c são dvids en o flUflir 79	 )ragr0flido caida firma apposta no d'oaurnau	 lobelia Vii.o, ate a numer.o de 5; senile maler
o nu	 Paragraph0 vo Dosnlero de fomas a r	 iPr	 parado,s em carfora a dos qaserO a em'c1mo:to da 6.' cm 

do- oaja ped.jda a exfriacçSo O ON-ante, alotade dos mesmos ate C112-
 menj'o,s 'i certi cs oue molumonfos maxima de 50$POØ

dc dia, 30$	
dos rnes,mos au seja aN. 96. Testam ento pub1io•	 cndeipia	 ex-officio,	 C5C

30$P,00;quo teinha isto logar; omc.1) do noite, 50$000. 	
dos 0-OFOL	 di1igencia flQC	

a

fOr:a a nasa, mais:
N. 97.

Trasladcs, a1ãm do pri- Para expediçSa do re1tfl5itCi
(	

..aneno	
d"hc)	 L	 p	 a '	 i-	

-

1nt2o

0 LI i
die busca.
105. Carta:
die orniancipaJcS'O 015 slipplO-

 do edade, i1egitinacãio ou
pcãa, 10$000; - 	 -

b) do adj u dicaca o • anne ma tacao
a rcmissSo, dc format dc pertiIha,

aoria oil rogatoria, ou qual-
r a'jtra qac iS-a seja do sienton-

ii 	 do ::o, 5$000;
c)die sea	 :o Ci Cm da rasa:
I- nas c a a:; dc valor ate.....

5$, 3$OC(i;
II - sias di mas do 5:000$ ate

O:O$, 6$CCO;
III - ms dc mais do 10:000$ e

e aicr inest:mave,1, 10$000.
N 106. CertidSo:
) passada n-as autos, do deLsein-

arlasnen to 62 papeis e dOe ume ii-
, inclusive a -nata teestes iancada.

leni da rasa dos resp-ect:v'os tras-
*€ (ci fica:oia), 2$000;
b) n-arrativa-, dc factos do que
nharn ccc-hecimoat'o, -p or força (IC)

13 go, ou qua constom dc ! vr-oo 1a
pes do ca'tcrio, e as do tear: ors

 cm umenfcs do numoro
80 da label!: Vii!, reforente ac-s ta-

c) qua-lqur outra para-a goal
O haja -em lumenta espocif-icada-

Elte taxado, 2$000.
. 107. C-açS'o, notii'EcacSo au

.tI1Tcao us a certid So, por
S0a:

a) em cart nrio, na salade -audi-
00 q a. qurer -dope odoacia do

'010 do F)rum, 3$00;
b) fora doss-es ilogaros, a quo so
6174na falta dc offc-ail do juc-

0r a-rJem do juz, scm quo
Seja dcvido a ti-tiala -do dill-

flcia, 5$0w,.

PO Poe carta, circula-res eu avi-
.i_ flos Ci's perm:Ftidos par 1-el,
R dc 6O-pSO do correlo, $500.

.° Hava: i-a meis do uiii lilis
°flSortes i. oad urn, ac's 035(N6

1 e-tras	 e 0 , ai1-m do primeiro,

2.° Scoda intimacão do despa-Elio
,Ordenator;a do felto cu die Sort-

as partes o1i sous procura-
so haverá o omcl-umeiito da

otiva cert i tjS-o 2$000.
A. C,-_39

N. 108. Concerto cu coaf-erencia
dc pub!-oas-fonm-as, trasrados ou
oopas: cc miesrnos em'clu'mentas
dos taiheIiiães, in,o numaro 81 da fa-
boila VII.

N. 109. Contra-fe, alCm d'a -nasa,
2$000.

N. 110. Di-ligencia para adios do
officio praticados fOoa dc c-artorio,
S excopção dos dc audiencia, dc -
praça feita a porta do auditocio, dc
in-quiricão, junamentas e die outros
do exped!ioslte do cartorlo, a que
1or lei 6 a escrivão o-bcigada, em
oazão do officio:

a) dientro d-a sCde nu termo cu
coamarca, 10$000;

Ia) fóra, 20$000.
ParagrapIao anqco. A este re-me-

no se appliioaim todas as d:isp.oi-
cOos dos § 1., 2.' 3.1, 40, 5. 0 e
00 do numero 31, d-a Taibeit'a III, re-
fenente -aDs actos dies juizes die df-.
rc-to e

N. 111. Edit:,!, :'m"1a::. a
despesa da p-ub-IicacSa, 35000.

N. 112. Ocria, inlesive a dupli-
eata, passaida dos autos ou fóra
del le:

b) pa-na pagaclenfo dc -impcsto's
(excepf'o o do trnnsmissão causa-
mortis), au dc seIiI-o gil-c deva ser
pago do vorba ou porn dopo-sito,
$800;

fa) pa-ca piagamcnta do imposto
do trainsmiissSo causa-mortis, corn
decIa'raçSo -re-lativa S e.pera do fa.
laci-mento , n-atureza da heranca ou
legado -e a-o grau do parente-s-c--o dos
lerdeiros ou Legatairios:

L) iern arre-laimento, 1$000;
II) em i-n'ventario-, 3$000.
N. 113. Extractos:
a) de tcstam;entes al-em da ram

de coda 1 1audia, $500;
Ia) no pro-cesso die fal!enca-, die

cada urn (art. 84, 6, do lel a.
2.024, dc dcziernbro dc 1908), W.

N. 114. infonmacOe-s, ai re-quo-
rinse nto das partes, 2$000.

Sendi'e, perCm, determ-in'nida p0-
1-os juizes e que devaim ser presta-
dais em razSo do offioi-o, ou per
quialquier motivo quo interesse a
ustiça-, -fl ã-o ha ernie! u-me nt-a.

N. 115. Instruniento do aggr-avo,
die c-antic fre-;ternunhava-1 ou ave-caIro-

- na, a1ém d-a rasa, 3$000.



613

N. 116. Inqurição die cadia tes
temunha diepoimento cia parfe o
acareação, 5$000.

Si, na inquirição, hoover contra
dicta, re'inquiriçao ou cointestaçãc
mail's 1$030.

Si o depoiini.ento occupar inas d
qua'tno laudias tie papel, mlais a na
sa do que excOder.

Pairagrapho naico Si a io.quiri
çSo excedor die chico horas, o
bro ciesses emolumen'tos pelos do
poimeatos, além deste tempo.

N. 117. Inventari•os e d•ivisöas
ailém des ornclumentos dos resp&
ctiv'os actos, a ncesma poreentaget
do juiz do direito, rio fórma do dis-
posto nos numleuos 18 e 19 do Ta-
be!ja 111.

N. 118. Manidados:
a ' pairo , fexeoui;A!a die sen ten ca ou

de conclemiiaç5o i.e poeceito, ailérn
dia rasa:

I) nas oausias die valor ate......
10:000$000, 3$000;

ill) na ps dc mails dc 10:000$000 e
die valor finestimavel, 5$000;

Ii) quaIqner'cutro naa:idado, sem
d:re:to a rasa , 2$000.

N. 119. Officio, precatoria, 1,42"_

 'aara qua:!quem fim deter-
imhinaclo em lei, ou par ordom do
iuz, alCni cia riasla coirriespondenite
a tnainLscnpcao que oontenfia, 3$000.

IN. 120. ProicuraçSo cu substa-
helecrnento aped-ada, 4$000.

i hoover mais die um outorgante,
salvo I

as excepçces contidas cm o
§ I ." do in. 92, da Tiabeila VII, dos
antos dos tabelliãies, majis, em cacla
um, que acc resoer, I$000.

N. 121. Provisão:
a) da emmrncipacäo ou supple-

ment'o da edad1e, iniusive ciopia
dc que trata o art, 1 .171, do Oo'di-
go dio Prl.so Civijl, 15$000;

h) de opere dernoliendo, die pro-
rogacSo die priazo paira invientaino,
ou Para qulaIquer outro fini, inclu-
s:ve die tutLia 101LI curratelia, 8$000.

N. 122. Raisa par trasiadros, co-
pials e actcs qure a ella tenham di-
reito, no Con form dade desta liah'eI
Ic: a mesma estahelecida pa:'a os
taholliSes, cm 0 nilmlero 94, do Tia-
hello VII.

N. 123. Registmo die restainion-
c m pcteiite m:er do dc ca_
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LL. J	 :i'. cia rag
4$000.

N. 124. RevisSo, nunaeracao e
ruhrioa die cada foiha d Fod
autos, instrumientos,	 Certjd5
tna011ados , para a necessaria aufh.
ticiclaicle, $060; seindo doslivros
eornmorrciiaes, por i'nclunihencja s
juizres, os emolurnentos a estes ta-
xadiois in,G numero 27 cia Tab&ja
111.

N 125. Temniios, laurados r
autos cu fóra deliles:

a) dc encerranuento (lOs Livi
Ccniinhloncaes, lbs Casio's du concor-
daa prevenitiva (art. 150 dia lei
die fa.11eineia), todos, 10$000;

ii) die quitação, 5$000;
c) die transaccao, fiianca, cessão

ou subrogacao die diirvida e garan-
tia, ciaução, comiposição ou die qiIa-
quer auto ou contnactio sinjeito ao
cello proipoecilonial:

- die valor •até 2:000$000,..
5$000;

ill - die ma,ls i.e 2:000$00() ate..
5:000$, 10$000;

Ill - dc mais die 5:000$000 ät
I0:000$ 15$000;

IV - die 10:000$,paira cma, m ais
$500 em cadia crinto eu fraccao,
indlo, rexoedendo 0 inahor emo}um
to die 50$000;

ct) die pordão iou d,esistenciia, (
affiinni120ro, laggravu, appeilacaO 1

ti fioa'çSo, rectificaci j o, die juralfle'
to e declanaiç5ers die inventarian e
tes ta mcii teiro, 2$500;

e) die tutela e ournatela:
I - não hajv'enidpo biens, i$000;
TI - haxveni.o..ois, 3$00;
f) die juramonto ia peritos, a

ladrs e arbitraldoires, por pe'
1$000;

ig) dc aodienicia, além do
2$000;

h) die assentada co quariqUem Ou-
bno nao iespeCifj,oado , 2$000;

i) die visto, clo	 liii to do, aPIe
	92111tac50, puhi	 [I

ceibimnento, $5c
No crime:

N. 126. Ah-	 '

	

aeoiie, ieXoepto	 uiiLll 0.	 I
iSo gratuitos, 4$000.

N. 127. Auto, die corpo de
'to, die exame die s,ainidade, Ot

p1: lri

o juramento dos peritos.....
J; die pe, rguntas. quafifi.oac5o

qulallqur outro exigido par lei

N. 128. Cortiião die laiha-ocori-
nadia a_ndi& deviclo a titulo die

sca, 5SOCO.
N. 129 Jul gaimento peran to o

titinnail do jury, comipire hen di dos
dos cs t omcs le ortos lrncrJos

aotcs e d a a ota, 30$000; piera:i-
a juz do direto, no dies crimleS

jw a este cmpete juilar. par for-
ei da tel n 877, &23 die janeiro
e 1925. 20S090.
14. 130 Os denials autos se ie-

cc as diisposçSo's neféron-
ac crivel, nontdias niesta Tiabiel-

J. quo Ihes foosm appicavevs.
N. 131. Os autos qee, a

fvnento do parte, fonem praticaidos
no,.te , quando For te.Fo pemmiitticllo,
agarao miaii 50 (( dirts emoluinmemfl_
S taxedas pair a, elites, nesta Ta-

OhservacSo - A mcmi neracSo
qic percebem es esocivãs dos pro-
cessos a exec11c5es crimmalles mac
euclue 0 re:ebimnto dos emclu-
aOItOS integraes a que tiverern d-

O, taxaclos aesta Taibeila, salvo
S cae. as em qua for o Estadlo

005 qurairs nacla Ihes C dc-

TABELLA IX

Ado5 dos escrivães ch' paz e offi-
ewes do registro civil

N .132 Os autos die tabellionatO
eseri vania, qua, por lei, Co mpeti-

ans ascciv5es dc paz, serSO me-
corn as naesmtOs eniolu-

fltcs trxrdos pa-a, es tah&iiSes
do judicial, nas Tabal-

VII a VIlE oeduzidos 6 mnetade
S enu as de valor nS& excedielite

2

N. 133 Autos dir cegistmo clviii:
a	 ito tie nasciiniiernto on tIc

-ati, 2$000;
Ii) Certd5o die obito paila enter-

iflnto, $600;
a. tdão diosses assntos para

r utro f; m, 3$000;
Ii hi taçã& rara casamleflto

rnppch 1defldo todics as iactO's e
d resipectivo processo, cc-

pi-as i.e edritaies e registmo dstes, in-
clusive o term On assento da cele-
bracSo do matrimonio, 'alCm oia dies-
pesa do pubiiciacão do edutai de
proelaimias, peiia imprelnlsa, onde
houver, 25$000.

I - Sencto a ceilebnacão fOra de
cantorio, rdai sofa die audiencias, da
casa do juz, au dio salSo cia Ciama-
ra Municipal, ondie é esse acto gria-
taito, mas dentro da sCdie cia cidade,
viitla Cu diuistriicto, a ceqoerimento
dais pairtes e consentindo o juiz,
iniais 10$000.

- Si fair alCni ciesse peirirne-
iro , 20$000, deven do as partes for-

cer ccndiuCc5jo, Cu pagar as re-
spoctivas diespes as, cup importainr
c:a flSO podorá axceidier die 15$000.

§ I .° Quanido o mtrimioalo for
cielebraido ri ninite, firs ciaisns espe-
ciaes cn quo a lei e permute. o do-
brie do ernotumonto taxdo torts all-
nears e ii eta letca d.

§ 2.° Quando tnouver aflixação,
pr,f e registro die edital me-
tmett rdio por off;cial ,e outro clistri-
eta, por esser aetus, inclusive a re-
;ractiva cemtidãc clCm do olespesa

dir impenco cli ac hoover,
§ 30 Havcnd:o sido opposto im-

pedimrento aO casaniento, pela re
spactiva nato lornecidia acs nuben-
nes, cu seus rcpmesentantes, nos ter-
mos do art. 191 do Cod civil,
3$000.

be) lnscmipcS0 die enlrancipacSo por
cutcirga duo piaie on dia mae CU por
santanca do juiz; die i ntemduiccão dos
loucos, sucduoismudas e dos prodi-
gos. o dos s2n4enças d$eclarratoutas
da Ousencia (art. 2, Tetra a, n's. II,
III e IV, do dcc. federal n. 4.827,
dc 7 do fenereiro due 1924, I0$000.

1) averhacSo, dais sientencas que
tiecidurém a nul4idade au annodla-
çSo do casameinto, o diesqutift e
restaberLe masiito do so 'ci:ectadie con-
jugd; dials quo julgareim illegitiMOS
as f ii ho s c Cfl cb idles na co:nstanciia
dia easai:nento e das que pmovarem a
HF,aqAci lie gitimia; dos c;asamiefltOs
qua rasultaim ieglitiimiacSO die fithos
havitics ranter cle!Ses cu coneebidos;
dos aetos jud1ciiaues die rieeonheci-
monO do filhos lilbegitlimios e eta's
escmipturas die aidopcSo e iks actos
que a dñissoitveile:m (art. 2, fetna b,



b14
	

615

, II, III, IV e V do cit. dec.
Icde ,na,1 ri. 4.827):

- 'par iextriacto 10$000;
p11— verbo ad verbam, quiand

interesisasdios o p'edrem, ma'is al ra-
sa, .'1a die accordo corn o n. 94 da

a VII;
g) recifiaaço idie quiai!quer as-

Sen to on rnegiietno, feita inos te:nrmos
da 1&, 3$000;

h) certjdöes, exoepto dies aen-
tos dc niasciimento, obi'to, que terão
0 ernoIiiij tacaejo em o n. 133,
Ietras b e c, o ruesnTio, emollu mento

t013e1 jj paina os esclrivães em o
in. 106, letrias a, b e c, da TajbeliFaVIII.

N. 134. No service do negistro
civi:1, so hiaverã bus-c a, die autos oti
Pape-is findos e sierb, de cada airino,
$500, iflSo excedendo o eimotumen-
P0, a elsse ti ttu1, die 10$000.

Obsicrvaco NSo lie podeth,
sob preteo tailgam, Peousair ou re
t.a:rdair o serviço do registro Civil!,
a'a fOwma dies leis e regu1amient.
Esse slervim 6pa,ra os pessoas corn-
p!ctaooante destituidas die recursos,
niedi-'n te iattestacão idie quatiquier
;aucti:-Jide judicja'r.!;a eu poHciail,
Sara geatu!4o. Ilnornerd em respon-
sibilidado crimoiriatl 0 of I iciati que
procedicir die ,modio 00fltr'rjo e, COifl-
tra fe4l1e, pedle rão as par teis represien-
tar ac ju:z do direito ida oorniarca.

TABELLA X
Acios dos off iciacs do registro geral

N. 135. Registilo comipleto, in-
senipcS,c on tra'nserioçao, de todois
os casio's enurne.riadlos em as lietnas

a b do 7irt. 5 1 do decreto fedraI
a. 4.927, (1r 7 deIeenero dc 1924,
iT1cliisi.ve tcdais as ainnotacoes, andi-
caci5e.s c Ilcfierien,ci.as:

at) sem vailo r, ou ate o valor die
1:000$, 12$000;

b) die va10 die I :000$000 ate....
2 :000$000, I 8$CCCi; e dahi para ci-
.mia tma,is 1$200 por Coiritie on Ira-
cçAc die canto,, ate o biaximo emo.-
Iiumiento die 100$000.

N. 136. Quando as partes, além
do regtrc per extractos, quize-
ncni-in'o verho ad verbwn, o d1obro
de''ies €'rThJiUfliEiflfs.

N. 137. Avorbac5c de cessSoi,
ex6ncc5o (total ou maroal), uh..

j, C5tL.fi'	 :1 :i:u:rLipal, ott dc

CD ;'. :to ':; do nciiroeria
OCb cu pecu:ra (art. 4, letra

, II 111, IV e V, do cit. dec.
a1 n. 4.827, de 7 die fev'erie'iro

1924):
) setn C: pital dietermiiniaio
opitail cu valor lat6 500$000,.

b)de cat cot valor die irnais die
$CCO a(d 2:000$, 11$000;
c)de mas de 2:0C0$OOO ate..
63S, 12S000;
4) die val o miaicr die 10:000$000,
:r doact.	 a' ..i $500 pair conto,
cfrc3o	 ont', ride excede.ndo
mice era. ora'e'n'tc die 50$000.
N. 144. Registro die firma on
tao ,ccmn: L rc,ai l , de mawoa die
o'nia'rc:,o OLI dc i'niustria, die iniO

eacão die caixeiric, gurardra-livnos
outre p crpcstro comim'eroiiai1....

145. Regltro facoiltativo die
paina coiniservacäo dos

s a Ira da rasa, que é a
dos tahellidies c esarirväes,

N. 146. Aierbacdo die qualiquer
Ott ocentracto, cu occorrcnCia

te, de qiuird'qucr motto, altere, cx-
CU flv'difrcUie OUtOc jh 'regis-
inclulve toclos as o'nnota-

ties tICS rLspe:ti'v'Gs Vvno.s, ie archi-
flto dc pap'eis, 5$000.

N. 147. Certiddos e busoas: Os
Strcs en;:iurn:nt:s to.xados para.
Officfices do rtn2 canal. em

. 133 e 141 do Tabella X.

TABELLA XII

c/i Secretario do Tribunal do
Reiacp i e dos escrivdes do mes-
fllo Tribunal

O Seer etanie:
N. 148. Inscrqpcdio dc ca'dialei-

-A Sacretaria 3$600
1,49P i':ivisa die odvogado,

. 150. Pegstr'c:
die ca-la die douter 'Ott hacha-

cu de 'icvlPic 11 1 0 .d-
die qurarlquer out a 17 ttl-

5W.
 d trbuicd a , 2$-100.

L 151, Centa°eni do c'ustast.
na:s acts aqui (100 CL pecifica-

Jos, os uiiiesnOs emolunnentos dies
osorivãcs do judliciia1, contadores e
this triib uit 'denes, peIcs ia,ctos rd ati vies.
taxades aoas tabielilais VIII e XIII.

Dos eiser/lvãcs:
152. Rievisão idos autos, pier

fodho, $030, nSo excedenldo o major
e:micilumenuio die 20$000.

N. 153. Do coda :appeil1acão ci-
vel, per to'dios Os termos re octos
quo priaticaireni atré a, 1.' dieoisSo:

a) nias cansas ide valor ate..
5 :000$, ou 'dc valor i.nestimavel,.
35$000;

b) die m'ais do 5:000$, arté o so'-
tar dc 10:000$, 40$000;

c) die mails die 10:000$, 45$000;
haven,dio embargos, imais 50 %.

N. 154. Aggravos. cairtas testo-
m unhaveis, atITOCa,toriias, aippclliacb o
die desquite per mtutuo c,oinseintiimen-
to, eecnirs'os, iincluive e die diecisSo
em prociesso die registnoi Tonrens.
suispeicôes, haibilitaicOs e embargo's
iiofriinge'ntes, par todos os termios e
a'ctos que pieoticauieim,até a' 1. do-
cisdo, 20$000; hacvendo e.mbargos,
maLs 50 '/.

N. 155. Rrecttrsos cicitoiriacs, per
trades as a etos e 'bermes, o mes mo
emioltumieinto pa'nra as appcliiacOes ci-
vie/s dv rnaior valor.

N. 156. Regstro die acoondSo,
audio do rasa, 5$000.

N. 157. Nols, kl lem(liis aetos n111
nãc especifhcadO,. ter5 0 as mesonos
cTiniiuurni Liflios 4i3xni u1:0s pare es ('5.
cr i vãEs do 1ldic0l, fl a Tabelda
VIII.

ChbsiervacAo. - A riaimlone'r'tcSO
qec Ij.rreeiIEV11 O eswara('s do Tit_

'dot RE11u1100 ri So excl'u0 n per-
cepcSo iinteigrlt 4ci emOiluniaClItOs
ooinst1an'tCiS diesita ThbciIla, o mesme
I 	 ei-irdiica.nido no countadcr e
trfbiuddkYr.

TABEiL/LA XIII

Actos dos cnnlu{lor(',s, partidores C
distribuidor's

N. 158. Catcuilo iou
afloa paiaioiniaflhtb de i!11lpfl'sltrO OIlS in..
\'Crltat"lfl0

a) hoveoo parti iThia . 6$000; Ia)
nba haivEflolO p0tiilh'1.. par seir
"Ira h 'rdo'irlo on pair 51cr o
abisravi o'o p dho qsessdvo, inc1iufida a

quc tLc, do q 
enscnpçao, trarsor,
anterior, qther co tc,, :,,jt, fSioras, quier no tocanIp
que figaenern ne&st in.scrjoca.
tirianscrifao 0 U re gsoro, CCr_
itendidas todas as a: lotacqe5,
dicaçOes e rcierienci 1as, 5X

N. 138. Certido:
)a) segatha die hypotheca o

Oietro onus ueaj1, dc	 ohivameatir
averbaçio, oiegistro ca tnamriNb
relatiiva a cada immcvel, sen dire.
to	 biasca, 4$000;

Ia) deteor, adém do rasa, 2$()
N. 139. Archivornnto de docu-

nientos e coatractos e rnas papeis
que, por lei, clevani preesicher MIX
Iormalidode 10$000.

N. 140. Duvidras Oppostas uo
gistro, Si julgadas procedentes,.
6$000.

N. 141. Busoas nos Evros fttkis
on papeis a'rchivadcs, o tn
emotnanento qtie a esse ttolo, sri-
Cern as escrivAes LII u numero 19
do Tabella VIII.

TABELL \ XI

4clos dos off ic/roes do registro
especial

N. 142. Registro oomp!ietie
actos ccnstithtivos, 	 statutos 01

Compronisas, dos s.iads cfv°.
religicsas, pias, enoira • . scientd
CILI litenarfas, das 'asscoacbes do UN

Made pubiica, e do matrictf a
officinas iimpsssoiros e de jorrTa
e ciutros periodicos (art. 25 (
dec. federal a. 4.743, 	 31
Ott tubro do 1923), 20$000.

N. 143. Registro mpleto
so'ciediades civis que aevesteill
tornias estabolecid'as oas leis C

tflerciaes (Cod. Civ. arts. 16, 11

2, e 1.361); do i,nstrwncntos P°
cuitiaSes pan pnava do's ohnigac tar
C o'nvenciooaes do q to'!q oar
born ocno da cossbc die c0dit0 C

die outras direitcs por eiles ore''
do penhor coirontom sable 00
mOveis, feito oar 'insirument0 Pe
ticuirar, e de anmIaies, 'do cc012

ien	 no ad. 781, fl. 5, 10 C od
I
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lois da ]iel'na b, 5 010 shre a rsncIa
liqaifda;

d) Idle, grovels, semmmoiven,teis . aietiigo
de ocrnrmorcimo e quaesqUer objectag
coirriaptiveis, die, soot vralloir arpumrraith,
em amrn'amiajfaçSor adj tiriiicaçSe 051 re
niisecdo, momi d$edreemmin,amcto . nra I afitia die
alrre amialtmaçao adij udiucacSa ccitt re
miisSSo, peilai iavahaq5 () já Ietla aio

maatos. Ml pitors avaliadorees idiot jufz -
I. io boors oomrnuptivaiU, malcé a qumam.
tia 4e 1:000$, 4 010 a dahi par de-
ante , par canto dm5 res ou, fracça,
moits 1 00; lbs outros hens, 3 01.
e, a0 gurndmo a iprojgpossdo aintsrioa,
mIarig 1 00;

o) dc tIjitlulos 00 papaiis die ored.i-
to publilco au pma'rtioublair, ocimo Pip 0-
Ito:, letra do ihiasocro, aicçdes e
bemnlcurres de companlila , 0iu guiaes-

Paragrapho unko. Si os bans ad_
jradiiCadis ou irernddaig o Icailem an-
te's da praca. rnais depots da affixa-
cão doi editmaigo. 1110 010.

N. 189-Sarv1ico prdstado no tri-
bunal do jurry, albm dog emolunilen-
tog dleviidlols pdlcis ktos qua prati-
caoem, taxactOs nesta Tabeilta, mats
nor clia de gesgão, 5$000.
- Si SIC prol' :rcar1 n1 as trabathos
pela nUite, 85000.

N. I 90--Ssrviço na aurdienc ia die
julganaento o1os Pi000EEmSiOiS da corn-
prrtenocra ito • 6tz do ddireito, 4$000.

N. 191-Ahcrrti-rra e ancerrameali-
to de quiaiquor amiedleimnia especial,
on aisrscmhlCa do cpedorë psilla
qtaalquior urn, 2$000.

N. 192-ConduccSo dc ALI t0g, die
oreda vex qtre se cis fizer5ii conclu-
sag ac jumlz, 2$000.

NSo oxoedeado Og anedlunientca,
em caid feito, idie 10$000.

N. 193-0 ctii. portePro e
of f1ibciS1i0 dc jUitia do Tribunill do.
Rdlamcâo, tsro 8s einoltimentos ti!-
xfliclolS teata TSbheilra, pelos aetc
adentircos q!e praticarem, nas mes-
narea coridiçOss em que t&u os escri-
vãeis 1do mergnio Tr1httnPl os quie
iheg sao Faxadios, na conformtdade
do obs(,:rvacSo cenldttht ina. Tabelta
XII.

TABELLA XVII

Ac/os dos orbitradore,s e peritos
N. 194. ArhitilamentO:
a) do fibança criniilaal; de multa

ou tiquidacdo de objecto sabre a

TABELLA XIV

Actos d08 ava/iadores

174. AvaUliaçSo de bons,.de
ur natiUaeza:
ité 3:000$, 6$000; b) d's....
Site 6:000$, 12$000; c) die
té 15:000$, 30$000; if) 4:
ftd 30:000$, 48$000; e) die
pars cimia, mats 2$400 per

ou frrcçSio contlo site o
iuiranto fllUb)einao ide 250$000.

175 Dil{ig0 ncfa . identro Urn
do per:n1ltirO do cid4ie, sédo
rmo au ccamamca:

) quernIo a eirtro, ini oxceder
10:0005, 12$000; h) qurani(1b o
exeTr dc 10:000$ 16$000

Pu-agiraiho uniCo. NSo será con-
1h maiS d ama dflltgelnlcta paso
ammo fejto.
N. 176. Cç,ridluicçAo, para avalia-

tóra d ci1diade, sédo d conmir-
I OU 1i mo 12$000. diareiros, cx-
ftJO o •prmetro clia cialilliiggn_

N. 177. Aval1a09 dh hens qoe
ream paiia o di na g tar-
do ,i-f . 51 dlc) Idleii rn. 1.346,

2 do jainelmo d 1900. metade
enaoitinioito 11eS(pOCtiV1 Ol5 (tei

346 1 17 do sertleimbro de 1902.
2.).

Obserrvac5o. Neinhum oinaoiuman
°ará dievidlo, no casio dip nova
Scão, pore diet&ito dim pirinhe:ifla,
p ic ndo Os ava i1dau1olers exctr-

5 L rrOcsd n: n1 a :tulS; e, ml:)
e's Ii fa1ienioi:am seräo pela me-
ac cui'mto tax'amdiaa mnetgta fahel_

(ant. 187 dIa li'i d fai1(l:n 0 ha') -

TABELLA XV

11CQs (10 rlepositario pubUco

178. Pronilo de diepaSitto:
dr i::theios	 sabre a imipOtl-

tjrnpn dma enmirrItta -

1b) dr immoveig, arId a yai(Yr k
2 'I	 dalii par d0mante. mala

1)
i 10pç. cimnto orn fracç5ro die con-

omaiiurmnIo maxiimnio dir'.
vJcfl

oirmoves ru:raes -
ihos le outros ositaihei0c

ti a rondla dieponi icr de aid
'i	 a16na	 dims i01iipniefi

coniba 06 juir04,.-	 3:000$oiyj
oc n,b	 L	 e c°a

2$00o.	 a4i.i pama eT1ia 1 $Qoo P4 $700.	o, ai f11aça) c ccanit,o, uS0 ex	
N. 166. itvfoIonlaçao aeeidleinide.o	

305oo.	 d	 parfe;s,	 1vo si	 pa
N. 15g . C0nfa	 cw	 ic1:u c arcnto e a0 obsc0

	

o najteij quu0 houvr niai	 um&guo pe!Io funccjonai. pm,turn nberL8s 0, na aco	
oa- caido, a juizo Jo s eicft iem

nas Peeiia&CUce:	 Chic
N

o
. 167. Lq.uiIdJacao na) haven	

da	 de bans de oIu:flfe:1.	 caasa€ qe iaqio aé . ..•	 o valor fall'	 0rcq	 for k2:0005(300	 4$(M; 
lj M!Is ci 	 rIr 'ou ate a I 000$, I$.500; bdeviakr iLPPQr a 2:000$rjiyj	 . for iprior a 1:0005 ate 2:0JcL naPjor nietm0J 7$()()13	 35000; c) si for snpr1or a 2b) orpen .J0 a Te'veJja	 5$000 (1) a foft Stpernpo a 10:

	

nia cauej d volor nt ....	 105.000.2:0005000, 25000; 11, mis catasas	 N. 168. loducca 0ea	 pa,pesa}Jcr aj-. i 2 :000$000 o 4,	 cre3ij U iflttoa a	
v1cversa:

iar 5flItn	 I 5$000.	 Caa fl lO aC r efl. io. Cota 6 e qfLItiu	
U1tOl	 5:035QC. b) 5end o aor total u-ratto

dJefl	 fl	 u?Uro, PflflcQssr	 Pi'a_	
5:0005 65000.

o jo CIU paewn1ti o	 C11)Fe_	
N	 169. Redlecçao 4e valai

11U fld fdpo_SIOpcOea P ve a_
p i	 exrnjp	 ra nioI11n	 aiL	

' vicnsa-
tenla(Fo (9mJaio a Oinfonça, °m-	

a) 'endo o v
ve

' qLor toaj1 alte 5:0
bag0 d 1e11m, aggnarc5	

8060. b aond o vaIr cW
peOlaçcE5	 115Utosj	 2

 ' 	 000.
d:ifii, rneta,Je dos em'oprn 1 to	 o	

°r 170.
a 5 üi000$. 8$

d 0 q larlos iid
0TO	 N

v do WAoa qr	
exce j os do caaN. 161 CUn.ta ns	

icocaqup . kauftro	 nO!C0a	 ii	
N. 171. Diatrihu çS 0 O1

CUatEnOjSO OtT qne nSo eslbcaO	
e-	

0;2-af:to nc1usive escr1PtUr3
N 162.

cFa1.me nte axadi0 2,$,r,00.
200.Ccinti finl	 0ftlt9	

N. 172. 'Psrfifffha	 u	 IP -
d	 fliOs

nvea1ria1,io	 partd ha On s'obre_ tifha:

a.) dalcs oda val T	 3:a) sandia o monf a#é I :000$,.2$00	 ail 5:000$, 12$000; b) de 3ce'O13; b) s endb molar	 I :0005. de 'a1orOi	 sue16or a 5:000$211 5:00
05, 3$000; c) sendo nra cr nate 410 

0 J5:00
0$
 aid 10:0005 55000; 6) m,a.or Sf1 iuIm a d 1an moor d 10:000$ 65000.	 Paagaapo	 N0CN. 1 63. Ccna do re,c rein cia 

("'I rTafl .dja de pa llha oaTieri COO TSO le C'darS	
qiuo nSa provier de 1114$000 c noai, 1$	 aor cada con

niia sn conaeq IC •d r 5 d	 u Itia a Isor djVI _ on r c
forp

u1p'a dio pa rt oredidra o U ra4ea 6 a,	 - ro on
Sn1 a o Crnoln_	

e(3ini1a	 0O f1 oIlum enmanfla m'aaa 40 305000	 0L.	
v	 id ols terçcs des ssN. 164. Con Ira (10 JUJPC5	 do),

PPllio	 tS,	 Ce quaequ:eir a'einnhisnifos cow	 Urn rLfaç5io o fdo on a
m

pre_ r mclndUd on r(fn'rad .h 5nond0 o rajj0	
N. 173. CeriIdSesa) de carda auu,o $800; b) niSo rner 	 en1?u memtops doschegaucJ0 a aninio, $40Ø	 . .
	 sN. 165. Contra	 r0Spo,nsa	

nor	 actos , tax

dp	
hldp	 ta VIII.	 qU44":de curador, 1111110T1111110Tercisiirfar0 ou Observac5n	 ff'f1l.o.qU'aik1ne,	 onlro aidftnfnjptracl,or die hoover dioi

	 oar 1 d ori-oc	 -ern aihcd0s, qnaLquer qua seja o menhios do
n	 namor0 1U*nizio drs nitadildto eu mrenree	 befla, eO5o :0 fre 01
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l

e vorti
50$000

e tirmaiS e documentos, 00
er (	 IflutlO	 a() eisipeciilcolci,
000 a 25$000;
97. \'.te,L'LI, corn ou seal ar-

ento, dc' 10$000 a 300$000; e
 siC trn tar do acrviçO i-rn-par-
qua c mainde a1-to conhec-
 technces . c,sf€'.rco e
re arbitrIa do juciz, corn au-
a ds panes, e quo. hem corn)
tos. poldelrdo recarrcr paTa 1

.. hCi'Ti sUpeTcir.
Obrvacãc.-Os em olUmento 5 n5o

n,-!-:a  Tab'11ia, serão rrbi-
riS palo ,1L.Z CLI a-uctui'dade quo
11sidJ'r lo ado, ontre co minimO 0 o
aximo, I evondlo em onside nit ção
iobalho do percilo te o valor do

Iei competindio os rn-esmos e,mO-
.r!O'fltC'S a cado urn dos panitocs. se
*em trvs. e devenslo itar ai sommo
Ttaatia, quindo f 	 mater o nume-

p,rtc.

Obscervacão. - Sorbo gratdidlOS
todces eaes sofas paint presos reco-
iehedtdamsnllo pobnes, quo -1150 sto-
yam ab,sulutamen,t e mi -cendtcOes
do 5ati 5laz.e.r 0 pagtmenio, 00 flaa
se aprieseniern pri lt ogidioci ou am pa-
so dos por outrem.

Soda dais Seasdes, 26 die agosto
dc 1925. -Duque do Mosquito.

O SR. -FRANCISCO LESSA: --
Sr. Presidcq te, ta cultura do bicl'a
do sèthi no Estuido e hoje impor-
tantisa'rna C' cC1fl0 etá, actualmat)-
to. o-xtgindo cuidadoi technicos (T-
pecializados, elaborci urn projecto
s-oboe essa cultura.

Paaso a id-a a Camara, pnuomet-
ten do, si preciSe for, juFific-ai-o
no 2. ftL5cu,s50. (Muito bern !)

\T-ern a Mesa, d lido e estanudo
apci:-ado polio nurnoro (lie asls i gnctu-
ras vae a impi-imir-so, a seguii)te:

Pro jecto ii. 74

TABELLA XVIII

dos t,',ductores e inlerpretes

N. 198. Tiadueção:
a) do qiniquer dtoicarnalltO quo
O axecI do 25 linho.. dc 30 le-
, pela monieS. oaidfl urna, 5$000.
le eada linha quo ,acclfiScT. corn
Iflesmo Humeri) die Ictras, $200;
s) die depc.irnento, interrogatoriO
d qualqui-r cuiro acto judicial, dc

acto, 6$000.
N. 199. Exame, petranle 0 jClz.

P13 vorificar a exacti,d5o do qual-
qiler tmraducçao, Os mtemos omolu-

tixadmas em ia nirmero ante-
nor, par-h 0 iopecttvo acto.

QLARTA SECCAO

CAPITULO VII

Tabella XIX

Act(, 1lOS ca,rcoroirOS:
N. 200. AsSentamontOs e recip e-

div05 avei'baçoieci noms livroS cia ca-
'CIC 2$000.
N, 201. CertiddeS de ascientamefl-

ifl hlO me emmos 1irCsS, 2$400.
N 202. Infcrmiacbo cu attestTcd°
'aqu - rn into do pro,i . 2$000.

IN. 203. Saltda do quilqmiii' 1'Te
SO, 4$800.

(90 legislatura)

0 Congresso LegthativO do Esta-
do tie Minas Gei'aes dc'creta:

Art. 1." Fica o governio do Estado
auclorizado -a contractar corn empre-
SO idonea, quo meihores vantagdlls
offerecler, a dcf0sa e ci propaganda
da sonicicultura, mediante as bases
estaheiecdas flOS art.i lgos, aagui-ntes:

Art. 2. 1 0 Estado sara a ernp'resa
dootinada ao retr:ido fim a sub-
vcncão annual aid 100:000$0000
(cern contos do rdis). piiga em duas
presta(,OeS semestra Cs.

Art. 3.° Os conceesionlarioS
suje:taTão a fiscalizacãO do Etado
e so obrigaraO: -

a) a fazer a propaganda theOntc2-
o pratica cia islericiicuItura no tern-
torio do Estado;

b) a -instajiar, em divoiisos muni-
cipios, viveiros de amoreiuras e dis-.
tnibuir, annui1mente, 100.000 mu-
dias, no minima;

c) a fcsrneceir gratu(tarne'nte, ads
criadoreS do csirgo em Minas.....
100.000 gramIllas, polo micilos, de
ovutos do bicho do sêda dos raca3
ma-s adaptaveis no Estado;

(1) a institliar. em munidipioS quo
Cii a) iscoihiiIOS die accordo corn o
gevol'no do Est'do sirgarias-mo-
tide. c'lll 1 c o rna s p idiot ' pliitta-

618

qual se tivor de 'determjnar
La, 5$000;

b) de 1aUor a cause procem .j uizo de
a 'Pecial1i:zacao de hy
g	 poth0aI, 10$c,00;

C) de hGe1eiares de medco,VOga,o,3 fl Outra., pPcfss 3 libid 1 O$GfJ() 5O$coo
d) dc £ruCt,)S, nteTess5, pC dam. s e d, q ual.q uer facto.gac5o 'u cOmpromiso depen,do l"qL1dIaçac> de I 0$000 a..l00$0cjj

N. 195. Na-, causas do di'v:derna;rcaçäo ferSo os
me. ta .d.e do €mo!ument08 tax,Para Os .j UiZeS na Tabejian. 31	 §	 quanta a didigenc°staIia e	 taxa dia pPam°s a Vae PflIPffdo005	 ° pec tivaryn' as Tab 1a05 XIV, fl. 174, efl. 

172. quauito a vataç0 e pa
que fzepem

N. 196. ExarnHs.n) d ccol-PO do 'd€ItLcto.I -qua 0 io deronij de e,Tfle mec0 Cu cirurgo 10$000;II-q un do d(pen	 desse eME, 20$000
qL'r Ccrj	 e O brigaco	 p'oImma flu aiocordern QV a'0-

fj	
'Pcrtaclar. 31Obr

]or verdo	 om arre mataçao acj ud ! oac'ao au	 Irn50, per (naIn{oiu fi'-Cr,	 d&s pa tes ci
rnec	 abr , a, u

a o voleda cefaçae Ott ici do dtia	 OntipadO 'Frejrj diepogj	 ouj	 mind0 ntte 1ThaO Obe o v'a1ir coatdo d'jjo. COmkinrn 'a eS'tJlrmaçao dka,a1,id	 do,juzj 1 00;f) do poç0 d cLlrO rata , j&: ase edoal precio	 o'
for afaI alpu,pajj0	

br0 
0,

em alnr mJagt,acão
tell

dJJiUdi çao ou Tm,fs	 cia ma fall-pc10	 at doae,g d'o juj	 2 0JoN. 179. AI	 dIes5,to é Oxgivo e lYaame,, sJij, d..
jufj,d	 corn a PullrdaC2flsfiir.naçae 

e acimunlxtracae do'sbe

TABELLA XVI

Acto	
Officials tie just/ca

N. 180.	
flfiTfllaV5e nu

a

a mu!-

aarj	

4a -'	 ' :,a	 (Ifi ma
do cada am, 2$

N. 181. Contrafé 2$Oj
1 a le- 5	

.Para	 N. 182 Au to quaj quer qu.
irn do devti,, p	 cIaç

s, @d
-N. 183. CeTiid0 die cttaçOrao, dilign	 -nã Offectuada o,u

quor °iuIfr,a cm idrtud0 doaidJa	 2$(ft)	 oofficio,
csbri-	 N. 184. 'Di1tgen,a, qaaEqu qiOaiite seja, clen,tiro da cidade ou vidI1a.,

6$000 óra, 1 2$03
Paragraph0 UIn,j,cO	 ac n

	

Si o	 o
eao e Se pratjcr poir mio'tve aao'	 a t;aveq	 offLcja Thie fad'p d'a	 ell-idos liumienfa.

N. 185. Cmnducçao oha C etiatjeqj0
ia- tahejM VIIi. Pam 

Os	 i'ã ,d

N. 186. Prga0	 Ciaçao en.111,	 aJuldlenej0rt-	 1$500, Jlavp ,,40 majs deuma peso a puiegeado m'afs $700,de casja. euiica, a0 pa 3'sando o mar
m°n'oIunto de 6$31J0

N 187. Priegao do q-uaquer acto,(LI- esii au(If-	 qulaqu0r que
"namer0, dio apregeados 1$5(k).:a-	

N. 188. An'nernaaçao adJadL
cSo lyU rcimI..50 de bons'ees r'eqterl-or da a Oid!iudicação eu i 1isnoo fla enaça eu depoi dt5ia, sobre 0- lair do	 bens ci rrha.j is, adj Lid'-I_ oasl0,s eu paimdfia:L	 a) nnieA0 vatcir de 1:000$, 2a	

b) exoeden0 d(a I :000$, ater 25:000ç$ I OjO;
- c) exo1ec,,j d:a 25e000$ fl2 1.

Md pesfiaze,r o emcthimenfjo iflLIKIfllO
do 100$000.

b) cad-aveia100 iphysiico OU C1II
mcco:

	 Onotes do inhufl1çSo, 50$000.-
II--depja -da	 miaThhu'çao. Pi

qua ha-ia ehumtaçao. fe!t'a ou nao
auctotpsja complefa adém do emolu .

 db n. I, d'es'ia Tetra.150$000
c) do santhdad 0 cu quaiquOr Ococa ciui me-cco ou csrurgico, 25$
d) tie $a n hidacie, reia'rtvo a 1110

11Rmta1, arbill,radh polo J15Z.50$OIjfj a 200$0O0;
e) cl-i' livras e. emeral. flO . de

oscr!')tul.acao morcai-ti! couforCC
Vfll-or un Cl	 p p	 i qt
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io qu 
	 C01-so Machadfo ,prestente._A''c

M °''	 !	 , 1'	 '1 I:.	 ye-sr.
' ccmm°° do 1gi!tcC. L i

do e l em dicuS!São unica,
C approvudo sara Octet' o 'seguinte:

çAo d0 amor*as para prduccao ccasu.1o5.
a organizar urn ostahelecirnentoeatrat1 dcsellicicultum e fiaçao dcom iflernato patiia tijnta alumu OS;

a adquir'r todo o casulo viv,ou Stiffocado, do produccao minei papelos preços que 17or5o fixados seniestraLmenfe, 4e accodo corn o go.
vercio do Esfado;

g) a uiscaflzar a criaç50 do bich
4e sêda e proniove,r a prophylaxjacontra rnol(stlas Co mesArt. 4.1 Q ,Over,,, poderd tarn-

	

born Concedera o	 tam-
iConcao dc impostos ate d0z anticsArt. .° o govorno do Estado ell
tabelecerd no contra c to, os peazos
e condiçdcs pars o f'e1 CUmpryion_
to do5 obriaçoc,s en u mleradias no41 rgo anterior.

Art. 6.° Revogarn,se as di5pi_
cOos em Cofltrarjo

Sala das SessOos. 26 do agosto
'do 1925. —Fran,co0 Lessa, —Ale-
ho Maciel, —. sC Christian0
2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

3. discsg0 do projecto n. 57
Lido e posto em 3. 1 d Lscus, 5o 0projecto D. 57, roorga,niZ0 a

S ecretaria il'a Pljctà le, reparLjco)s
snbor.difladas é o ruesirtio Corn do-
bate approvado —A' commi5 0 doRedaccao.

3. discuss(,t do project 0 ii, 65
E' lido o POSto em 3. 'dãscussOoO projecto n, 66, est cendo gra

til'icacao cto5 profess res norrnalis_
tais qtvo regeroni 'co1as rtrraes ethStPiCtSes, Coin a enienda a. 1,

0 SR.,
 VIVIANQ CALDAS: -

Sr. Presdente, ou Venho dar 11gej_
ras oxpflcaçoes obre urns ernendasuppressIy do art. 3,0 do lroiectoora em do	 ijhat, enjeda que t 1ve ahours do apresefar POr parte da
co n1mssao de Imstrucçao Pu blãca
desta Cosa.

Em todus Os eStabe1ecj05 do
en'sjo primaric, Secundarlo e supe-
rior. ofs veflc j rnentes dos adiun.ctosão in fe rlores ajos dois effectivos ou
cath Odnaficos mbsmo porqu e memo-
res 550 as re5p0n s a!j1dad ps d() s

lie	 adjun	
e Sãobe in .

Nosta5 co idtçOes 'outra flão .Wa ser a attitude do comma0
- iflISftflccOopubljca senOo a de mar-

dr supprlm!r •o art. 3,01 
do PI)je.o ct.o, pois, de accordbcorn o

do flO Regulamejito constante ddcc. n. 6.665..,
0 Sr. Eurico Dutra:De 19agosto de 1924.
0 cr. Viviano Caldas: _...

19 do agesto do	
.

1924. que contituurn monumetifo de gloria PSN M-
nas e pars o ili1!stre Cbebe de Es-
tado quo o referendou, os adjunct
qn'or nos grupos escoiar, que o
(' ScOl ais 1lsoladas, são m@rcs auxi}ia.lOs do 5 eufectivos le. corno taes, &
hoes dS'o classes so pplonl CS tares.
pertoflcntes 0 rnesma auja que está
Soh a regencia do effective ou
cathedratjco

Accpesc rna , ;S uma ci'rcum5tar.
quartile a acljnncto C chama.do a sub-
stituir o offecfivo, d0ixa de ser a1-
jtincto pars sor substituto, rondo.
Porfanto , Os ondenaties augmiita-
dots, coflfoj-m,e a niatupoza do licen-
ca co, ti -cedida so propretario da c-
d'eiioa.

Nsntns condl:cous, esclare&do. t3-
pidameit0, o motive d'a cmcnth 9up-
iPe 5C1va, proposta no art. 3°, JO

Proiocto era em debate, ospero que

seja a mesma acceita pela Camar
Era a quo tinha ia dizer era

da commm5 0 do fnstrucçao Pu-
hl.!ca. (Muuto born / Muito bern

Ningoem rnai 5 pedi'n'do a pklVl
C encerradla a d'1su5o
provad,q,q o pr4ojecto e
A ceon,mjão tie Rod:

Di5,'!lSSão de par('CCfCS

Lido e pc'to em disCU'CSOO unica,
lapprOvO i0 scm debate o 'seguinte:

T'arccer a. 111

(9.0 legislatura)

A comrn i S'° Ce OTcfl,rnCfli° e
Centes a quo foi presente o reque-
rfnento 0V r. Lutz Caries Pores,s,

 0 pagarnenta tie custaS a
qic SE juiga CCIII	 dire'ito.--e 10

Tocer quc -'Cia OUV 1 (tO o goverflo.

SaI:t dos Conimis'SOOS, 13 lu
to d,,Cc 192.	 -Pinheir0 Chag:15.
io Hn quo. —Olyntho Martins.

--Enrico Dutr. _Envie-S'e so go-
terno.

Lido e - ste em ,djsctlssão ullioa,
WlorOvlu scm dubate o seguinte:

Ptzreccr n. 112
(90 legislatura)

A uIiirniCCaO t1 Orc,arn'CnlO 0
Dntas, a que foram pres4efltes as

t1cOcs do ns. 455, 454, 457 e 292,
e do parecer quo sejarn as ,rnesrnas
archvad:ts

Sala - Cornrn'ls'sOr , 13 do ago's-
tOdO 1923. —Pinheiro Clitigas. -
Joao H (,,,,,,' quo . --Olyntho Martins.
—Eurico Dutra. _Archivern-Se.

pcsto em dicuSSAO unica
o,eiO scm dohate a seguinte

P-srecer n. 114

(9" 1egiSl!atUra)

A cornmCS50 tie Rcpresefltacoes Ic

PetiçO&S de OCCOc IdO corn as intor-
macdes prestadais pPio sr. Secrets-
rio do lnterioP. conclue polo archi-
varndflto la peticão do ar. joao da
Costa Lima, ocrLVãO do i.° off !,CIO
do BarnhUhY, vlto c achar esse sor-
ventuar'O afac4ad0 do cargo quo
exerC i a; o C do p:ireCer quo se no-
gUo ao c'tcrtVa) do paz dc Manhu-
rntlirn, r. joa'o Lutz VersiaflL ii-
coflça quC requoro ti, tivendo o Pc-
dciOnartO soIiC 1 tal S do Podi'r Exe-

cUt '00.
Sala da.s Commh550 05 13 tie agos

to tie 1925. - Gornes Freire, rela-
ter. _Edelberto do LoUts. —Ignu-
CiO Barroso. _—Mrtin5 Prates.
C elso Macllad!0, presidente. —
chive-Se.

Lido e poSto em dtscuCSão unica,
, 9P°"1 la scm ddhato 0 Se!'.lfltie

Porecer a. 116

3." di.ccjjssyo do proj'

1.1(10 0 posto em 3." d1tciiSS5
projocto n. 68, declarianfo do IIIl
dada publics o lnSt!tuto Commt
Cal tie Mnas Oeraes	 Il0	 N° I'
Collegao Belto Hoi-izont,
nO scm debate appl'av

comrnissOo de Rodaccão.

1." discussão do prOJ

Lido e posto lem I." ,dl5Ct15550°
pIOOJecto a. 71, golone dosapror
C aO do manauciacs e quod'SS
'11

ParCCer Ii. 113

(9." jegisiatUra)

A cornrnssão tie RoIYresefltc0e s 0
Pet i c6 05 o que tot presente a p.eça
protoc4lada sob n. 389, C die pare-
Cor quo seja ade.fertdO o requeri-
ajento do dr. Ga1d4u0 Abranches,
eScrjvOo do 2° offICio do judicial e
flOas d omarca dc Barbacefia, dc
VOZ que a peticionoirio pOde e deve
Se dir gic so Poile:r ExecUt'vO, como
C precilo do let.

dos CcnmiSSOeS 13 do ages-
to	 1925.—A. cjonnes Freire, rela-
ter. —EdeTherto tie Louis. —Igna-
cio Ba you 'n-y, _./artifl.S Prates . -

(9." legislatUra)

A cornmsSa0 de Ropresentac oes e
PeticOe!S, a que IOi presentc o re-
querirne1t0 do ctdIldão Hnrique
tie Rezende Campell o, cscrivão do

2.° offic ^o tie CarangOla. pedind
C:flCO annS tie licenca pam tratar
die nogocios, C de parecer que 50ja
tndef i 'rido o pedO10 0 vista do5 in-
forrnacO€S prnstadas polo Secretaria
do Interior.

Sala dos CommissOeS , 13 tie ages-
to tic 1925. - Ceiso Machado, pre-
sideflte, aiJatOr._Etie1b t0 do Lel-

__1gfliC° Barroso. - Martins
Prates. _ArchivCSe.

Lido a postO em iuScUSSãO ttnica,

1 :pior'VI10' °m debate o seguinte:

Pa,reCCr n. 177

(9." lIegisiatura)

A cornnu1eSã0 do Qrça.rnento e
Contra, a quo tot prosente a pega



protocoJpa sob n. 499 Oonsideian_o qLI1 O o OItsumpto, de quo ellaCogita (lO Ve SOC vonao e resolvj_do na proectada refrma do Regi_
moot0 do Custis, d de paIecr e re-
quer qua Seja a meama archivada

Sala das CommisO(. 13 de agosto (10 1925. -	 tnIaero ChagasOlyntho Marti05, relator. - JoaolJeI!1iqu —Eta'oo Dutra. —A. chi-
c' PCItO em ('Sc(5o unlcaappi	

0 SPgui:fe

c	 ..	 u u	 p 1'Lcr quo sb0	 umpto da mesma Seja 0Uvi0govern0

Sal-a dos Ccmm,j,sp5 14 de ago,
to de 1925. —JoSo oririqueH rela.tor. —Pi'nh0iio Chaga5. -
t 4 Mart-his —Ené0Camera
Eurlee Dutra

Lido c PCOto em discuä0 uni
0	 0 segwji.

Purecer n. 121

023

Parecer n. 11

(9." icgisatur)
A mm50 de 

RepresentacoesPetiç€ a que 1o4 present0 o re(1 uerimcnfo •do r. Anfoni Ernec
do Camp Azevedo 2.° escrivSo(10 judicial e nct	 do termo do

pedijrjcto 18 mezcs die licein-
Qa para tratar de negocio.. 'do
parocer que sloja fldefepdo o 	 cli-do.	 Pedi-

Vez quo o.patc,onaI,jo pone
(111-ig'T-se ao Poá[F E` xecutivo

da Com,n-	 14 de agos_tO di' 1925.	
MacJj10 pr.-for	 Marti'n—lg11;Cr to, Ba'rr1i>	 EdC1brt0 dcl.ell0	

Fr'iie. -- Arctn_
 rncs

V,,  e.
Lido e Peto cm U:Scu5SS0 Whoa,é appro.0 o Seguinte:

Pareerr n 119
(9." lrgisatura)

A commj50 d0 Orcamento e
Conta. a quo ff precnt-e - peti .n. 449	 ce
arch 14 1da	 pa	 olOecer qu	 scja
da

	

	 vf'to o pecttcto Co:lstante niesnta ter aid.o objecto d'unaemen.da ap11ee.ienta
Jei

	

	 ao projectO de'rio orcanen to.
Sala da5 Commi,s	 14 de a ges-to die 1925. —Joao Henrique rela

for. - Pinhoiro Chagas	 Ohm-tho ', Martins.	 Camei-aEuiico Dufra
Lic9-j o pcsto emlfScu'sSo unioa,

L apJyr	 0 o seguinte:

Pa.,recer n. 129
(9. li'gisiathra)

A c.ommi5o d0 OroamienFo eConf-s C quo I'Ot fli	 1 fl f-

(9." legilatu,ra)
A comm-5o d0 Orço-r

Couuta5, deuido peesenfe 	 riqu--i.
men to em qute o Sr. Jaymie Cisneros
dk Amaral Albuquerque Pede urnauzilj0 do tres 000tes do r&,1, paraa Pu b1icaço de sou 1ivio "Corôa
C Gl'orias dc Mi'maa Geracs" e e
obriga a, unaa vez c0nceddo o au-xilio, 

q` 1 ffer' cve1rum exemplar die tal
'trabalbo a cada urn d- grupos S-cola pes die Estado opine polo a-rots-
%'Imc-iuio cia referida pr'ca, vsto
,CC-M-0•0 Peque.rene rn5o jL'-nfou 0parrot-i' 4o Coiaselho Suportor da
Iflstrucçdo. Creado poi- d 0c. 6.655.die 19 do n gcsto do 1924, sobre 1C0flVl'u1ie1uca 00 vantaoiem die talt rahali10 para a 1nstruccSo pubiccado Estd0 jLust:ficativa do auxllIo

l'Oq ii orido.

Sala das Commiscs 14 dc ago,.;-
to -d 1925. Piflheil-i) Cliagas,
prc sfdi ent0 —Eui00 utra. En(is
Camera, relator. -cSo Heniique.
—Olyntho Martins. —Arch i ve-se.ye-se.

Lido o pcLto em
d approf0 0 seguin-

Silt	 - Cummidis5u-i, 14 do ago's-
- i - . —P in ho ire Cha gas. -
EacicO Dutra. —Endai Camera re-
ater. —Jcao Honriqee. —Olyntho
tiartins. - Archive-se.

Lido 0 posto ('m dicussâo ufliCa,
approve do o -soguinte:

p 'ieep n. 123

(9. i"gi-ei'atura)

A commissSu d0 Ormanhunto e
Ctas opina por quo se-jam archi-
vadas as pecais protocoll.adas sob
r. 360 e 382, porqu'e a matera
ellas cc nutante scrd convenien-te-

mente -regulada na Refo'rm'a Judi-
cauja e n o  flOyO Rginiento do

a em eI-ahoracão.
Sala d3 5 CommiusOes 14 do ago's-

to do 1925. - Olylutho Martins, re-
kdor. - Pinn1iu Chagas. —Enda
Camera. jaSo Hc-nriqi-:e. —Euri-
cc Duty:,. —Archive-Se.

LiJ	 - i to em il1usdo uui1
e tpoi- . - - o -seguinta:

Porecer n. 124

(9." legislatura)

A commiesão d0 Orcaniento e
Contas, a quo furani prisentes as
Pet1çes 1 ,. 426 C 462,-6 do pare--
cer e1 am as mesmas archi-vadits.

Sala d' s CiommissO-es, 15 do lagos-
de 1925. —Pinheiro Chagas, pro-

' Slente._joao Honrique, relator. -
Olylitho Martins. —Endas Camera.

Archive-se.
- Lido

'
 osto ('fli dicu5são WuiCa,

C appi,.0 0 soguinte:

(9." iegilatcvra)

A conirniss5o die Orçarn-ento r
di die parecer que seja ar.

Chivada a represcMntacäo da Fedie-
cao Operaria Miiaeiiia do Juiz dir

010, Pdnd auxi;lto para a conS
dc sua stide sodial, porqu(

S 0 assuni ole j asic acha submettido
°°flsid ricdo da Camara em omen-
d4 Offcreci-cla so prejecto dc orca-

Oflto.

Sale das Commissöes, 15 die ages
tO do 1925. —Pinihe-ido Chagas. -
°Y1 1th) Maytin. relator. - Joat

Henrque. —E'idia.s Contra. —Ar-
chive- so.

LicTh	 to em d on- 5o no ICC.
I en1 cebate approvau- 0 5eguirtc:

Parecer a. 126

(9." legis-latara)

A cornmis'sSO ni Orcanl-cnto c
ntasi a qua foi prieselite o reque-

-Imento dc Alberto André Delpino
pu'fessa-r dim dasenho do Gymnasi"
"dlineiro dc Barb acona. ped'in do
.quiparação do seas v0uicimento ao5
dos do irate do mesm'o Gymiiasta
—é 'do parecer que so peçam a Sc-
crOtarna do Interior as i'nform'açdea
iFCe-SSari as.

Sala -das Commiss&es, 17 dc ago:-
o die 1925. —P'inhei,ro Chagas. -

João Henirique. —Olyntho Martins.
—Eu-rico D utpa. —E n-das Cam cr0.
Feliater.—En'SiIe-islO -alo goverflO.

Lido o. pesto cm dicu-stsSo unica.
I s-m debate approvado o seguinte:

Parecer 1z. 127

(9.1 legislaitiara)

A co-mnhissão de Representacóes e
Peticiie, a que fod presente a Pc-
tição do sr. Quintiao Poggilali, es-
crivão do paz o -official -do registl'o
civil do -districto dia didad'e do Rio
Novo, por iAou proculladfor, sr. dr.
Nec-oslo Tavares, requerenclo dots
anms do llceflça papa tratair do no-
gocies, é do parecer que o peticiio-
narlo so dirija so Poder Executivo.

Saila dais Commiss5es, 17 die agos
to die 1925. —Ignaclo Bacirosto, re-i-a-
for. —Ed-elberto die Loll-is. —Cei]iso
Machado, presidonte. —Gomens Frei-
re. —Archive-se.

Lido e pot10 em dcuussão unica,
é seum dba)te tapprovAdlo, o seiguunte:

Pare cer n. 128

(9." legislature)

A C0mniiss5o -die Pc-ticöes e Re-

pI'dsenitdFcôe-s, et udando a petkicSo
do ST. Misa0l Infante VtOi-ra, fis.
cal lo ronldlas do Ec41ad 10 dl Mines
Gora(,s . no quail pede a 0labouiaçao
de 'jima 1e1 conce-dkeddk)ihe urna Ii-
oença de dlois ainn,oS, -si1lIloga-no do-

Parecer n. 122

(9." iegilat
A commLsSo die (i.Coot a, oxanilnlando 0 F 9Fi5 l ti -

cni) P1OtO00111d sob ii. 427, cm qi)
d1vcjo5 fun cc ijonarii-,s rio fojo da
ocnhaica do Monte Alegre pedenhaugnaf-n0 die ven cirnientos e eiev1
cao de cusfas, ten-do 2em vsta qua-
nca •proj0ctn do reforma na Orga-
lIizaçao JL:d'ici-aria o do regiment°
do ct1s-tas, vSo	 Cr pesiiY1v-dos tad''

d i- p rero'-	 ii a



Parecer	 33

(9" legisilalinra)
A Cc,rr,'njsts5 0 do Or	 .

a quo foi pIlesleni l e 0 'pelt-
do die angmtn,fo die vencr-'ImMAV d'
f UIlccolnaI*j	 die 15cc 'da C.lflP
niha recfonhlecCn ( o eirnbcira a
F ce dia pnetions5o é die pai11er
I ndre11I,a o Ticqur111i4 	 Vi5180 4iJ

die a(s&SiflnhtpIffr a ser IrPACIIOW (:effl
a 'reJf]jrsn	 juicicja'nja, dna eim
cutss53 no Cingiies,sio.

Saf a d.c Co mi.sia5as 22 do
agoLIlo dIe 1925. — Aniletil A ll g LLS-

tO Juinquieiiria. — R'ihei ro 1i LIZ--
L( 15,9' <lie Earle.

Li	 i)(C,i1 ) em j-	 -

Purcc0r a. 136

(9. lgiithatura)

.ICIfSSSO	 de LegtsicicSo
. presenlie a peltiçdo 0e

Xlmlanj de Britto Baaiacho 2."
Jento di Fcrca Puibli'ca do Es..

I	 selicitando quo, pare OS cr1-
ka sue relorma, e lila COIl-

P tmpe em quo 8einviui no Ex-
0 Nacionial, e cern ciki umia

t'odau coOp sic ye que ell , vent i
a fP' 1	 ag1j ,ni 1898 e f'ci exclU_

oonclusdo di lenpe, dim

0 thspcstiti,yo 'do art. I .", § 
30,

10 r. 5, do die 5 ternibro tie
ci rspr.odurddo :nop laxt. 1.0 §

I i n. 500. I ' 21 do ae1em-
(F0 19Q9 1.aguIildorit die concas-

1 CIte refrnii a offali e

(9." 1egis10
08 Lnacjoina-j0

allaire. die Scala Rtta cii S pac.thy
1yejLi	 n911horj.s cIa S'±Us	 cnont,
cvaia, S aetuai 'si(uaçao 1tnen,aea
qu' ci tlrJvoscarn elm c1OnisCquencis
ieLla parc	 pdna&o, aggrawx

CCSI1112 peila crIse rmu,ndicl.
A C ^Ornft""siaO 'dieCciiif(Is, a que f of prescnte es* pe.

d(dc ciala a pelo sen in feame*).
vi93 esitar 0 Cerrugresso tra11alndo
do' a arnp9i, na ref oirnaa ju.'Iailh1
cIlia em idliseussao.

SWLa das ConiimiT5es 22
agosto die 1925. — Anifanlo Ate
guistio juiniq u'eillria. 	 p	 re
Luz. — LeSo die F

Aireh 1ve-se.
Li.dio it pciso em 1	 u::.a

(C Suli d 'hie tiipjprov 
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ença	 do pallecer qu a
rOo' S11- diirja ao Pcd'er E xccutfvo aqL'am wttribu concdiir.

Saa dias C omirn jsaOs	 17 1e
agei de 1925. - Jgmaoio Barro.o	 .faior	 EJe1berto 1e Le1Lj.CoIi 0 Macha (10, presidientfe -
Gom Frejire

Archive-se.
Lidij ic •PCSIO elm thseuisão unicaé seni 1kbia)tle Japp rovaudo el	

,

Parecer n. 129

(9.' legsIattnipa)

A Ccoinij., die Orcarrbein 	 eCantias nk10 phesenk,4 as peças
P1OcCada6 seb n!5. 384, 453 e
473, é do palnecer ' nequjr que se-
j/n1 iaP Inonmas a rchijvadas potr se_
acm die imagiaiia i d a ttend'dia em L1.) i corn mcj

Sala	 L4 ComrnsOs5 18 die
agaio dIe 1925.	 Euirjca Dutra,

Pnthip0 Ciagat.
JoSe Hnir.fqwo	 Olyntiho Mairtins.

Arch [ve.
Lida iL' poisifo em 4iscuss0 wia,

é sein dtai,e 'a provaidj o .aguin

Pwecer ii. 130

(9." 1gi64c11ra)
A Cornffmi	 Je

cc+nta a qui iol p 1 esn.f a pç'ap11Otoaeiaa colb n. 478, e 'die pa-recer gee eea . memia a1chip&.
SaIj	 clik Ocimiöels,	 lfl goso, 'J 1925. --- Piinhro Cha..

gi. - OFYiit113 .M a,rtn, reatjr.
- oSe Hlcinriqun. - Eunco Du-
ira..

Ainch ive.se.
Lio cj pcsto errt. djiscis 0 unic,é sam deh:ue approvffl ii 0, sagt1nft:

Palecer n. 131

(9. 1e9i1fp)
A C'ojrnisL.tSo; jdje , Orcairnanila e

a qu0 fl p eiipno 10 ped)i^
do die wugmeiio die veoiirnenitos dos

a I	 (r!rl	 io fOro lvn CCOU1,112,1
dc Abn Ce1rn4po	 dI pailleceir aeja
0 np	 . lefer' P	 Cl
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dot Foirça Pubtica. maniida qute . paira
os respectivois eH'eiitos, eejcinl con-
tada so,menle 0 tempo die serviço
ntd'Attar pnatado a 0st0 Estratdo e 0
di oi,nf':gcs ssrviço5 die guerira, se'n-
tie — a estie pelo, die brio.

Ora, ia cenUidISo jnnita prow ap-
na.s que o petIclonair o fol peace e
gradiunCie do Exo ilcito Nsicinail,
nãe 'hayendo ' nelila quaesqutelr ,refe_
reneiaS a seirviçOs die gu'uira. en
qae c0mo taes po&'atfll ser COnsi-
d€rad'os.

AssCim, é kil, parecete quo a rele-
ride cer'tIdão 5ja iIlldc11erild)a e air-
chivaidia.

Solo dos CocreniasSes. 22 'die utigos_
to die 1925. — Ag'onor Al-0 2S. re-
lailor. - joão Berail<ilo. — Duque
do Mosquito. — 0 dillon Brogia.

ArchIve-Se.

Litlo e psite CM dIitSicuSSSO unilca,
i iitre debate AWTovwd O o scguiin-

Parecer a. 137

(9." lItegislL,tuTa)

A 'Comnoisão d'e Legislacão o
}ustaca , a lied presen'te a re-
preev.tacSo die Cainitaira MunIcipal!
do Gua,nihAos, s011icitlindO It lnicomPo-
paçLoi do dii5trilcto jeidiciflirie 1db Pr_

do GuiaIllhdies quelllia cemanca,
S die parecer quo sOja ella archi_
viaRla ipo,r Se TefOri r ;al mii(t,enta já
yiC¼11IC e cOThSlUbstiainciadia em led.

Sala d.as COmnhliLSsidIaS, 22 die
aigosto die 1925 Age'nor Aloes,
re,lloto'r. - joão Ruraldo. - Odii-
Ion Bra go. — Duque Idie Mesquilta.

Arehlve-e.
bOo e po sic em dts,cuaão utnica,

S soon debile approvado o segulo-

Parecer n. 138

(9." leiglislaibtara)

A CcrrirnlssSo do Oboes Piubli-
cots	 Viaç50 S aollicitiaicla' a
SLU 'aracelr. sobne ume indicacdo

<iI' sr. deputodo Pezendie Co5te
0m qao podo &09 Pedleres Fecle-
ria,os 'o pi ,,an gaol - ito dla E. die F.
C. nfr'4 do Brac(l.. t in esttiaçSo die
I nilieporoden dlii a Cach Deliria Grain-
di	 ii marceTh dineJt do rio Pa-

ft	 .

u.a.a arLa, Ca a emno

Saila das CoimmissSes 22o gosif do 1925. - Antoaj Jun.qL 	 Rbaino da Luz.	 Ledodie Farfa
Ajrc1dve_se.

Lidia 0 poso em dii'aI's5a unc,
é scm d e b ate approval: )

Parecer 0. iS

Jerecer n. 134

i.' i.egisiatnra)

A Cnn1iSS0 d0 Orçaimanto
Air, a qa foil preisonre Uiflhil. Po-

kiD 	 offidiiaes die justice d0
do Pon:'oci pace quo se ihes
urn OP tedo miensail do .....

UJO, é de pranecer qute se indijf 1..
o pedddIo.
ia dais ColnanrSssSes, 22 00

oo die 1925. — Antelni j Auguc-
I) Jiiqu'eira. - RiheSiio cia Luz.
-Lefo j Farla.
,h1ve_s'e.
Lido e p eto em duiacnasão uinic'a,

!eiC	 approvalflo o aegidindle:

p(i,'ccer ii. 135

(i) iegisIathuDa)

A C	 CCi:sSiCi) <ile	 Lgiii1açao e
quo 101 pilesentte a peca

O4llad,a cob n. 431, e die pa..
r quc' ada villa artchilvada leer

P	 5 m'ateiriiia vencilia e
!ubstanciadia em Toil,

S.aiila C-us Commi1a5e, 22 do
(11 , 1925. — Ageivar Aiv cc.

Joao B'naldo. — Oddicfl Bra-
i . —Dcu die Mesqulita.

Arehcve_sc'.
Pd0 e psl) tm Jscuss5ii UflCCC,

O1 de5ta approvado o sgui'n
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Lid0 0,
&j Esttado,. 

pia0 geai deaçao,

dJ àog1ae	 ClOvOfloja 
como. esfe papao	 EtIado

sob	 papa a L1 niãoos d:010,	
perrcas,	 f'fcii'rn;0qua,dr	

estrcjVos •i'rjIjte8do Lrn
d

	

	
s:rn3J	 biev e do aviafJaree4r,

A COO ucç	
011	 Pro!Longa_1n00f0,diD uima etr'ad.a doqlapq,u€ par 

•rn:flolSj	 qu0 Seja, perCCflS)i4j	
ecoo..nü	

0

c Jo prmsipa c°m sob 
qwa,1-quell , lponfo de vktaNa0,	

2
esf

á n cstas cuncoes fOJi.
df3i

0 firn	
J) a 1Thdfoaçäod'	 Rezond	 Ce!staCPO n,o	 re'fte

to do	pr&opng	 -.urn •ra.niaq 5001, i fl1)pOrrt(r	 m bcjt	 rrada 1e eTro quaIqurflas 00	
l&nhiatro fl co 'la oaaji dm	

dia

	

poirtj	 via for_ro do B"a	
a J 1gair adi Repubjea Por Penhj . scão or	 eJrties,	 P1elbam0aos	 iIrá &roaa0do eo pro gregso 0()M

surme	 de p
dos
suo	

a Esf.
P0Z. 

ni	
do Iiojibe dO 1,0,

10 o bjectfr0 da	 ijJ	 Br

a E.	
Orcão	 tño .S0,mfe 1Ie%ar

di	 ,

•	 I	

I•it	 LI'.'e	 rj0 perep,,,(lahj. 00-1 .dearire	 o gand0ocrna	 ' do 40d'	 ac j i navegaç,3 fica
r pcn	 23 l'egt)ua -do Planaj,o(1/ 0L) Bra5	 Crt

.Des pon ,ao rj das MofoCaanis •e Ailaguay0, sa
U -35, pLaiij	 fao q,01 nf

'Es he1o0, 0'Sjm UirIa rêJ decrCflfl01 Llnioaço ES enfipe	 fft'rPon,- do Baia5jj	
•I1j0VaJmen,te ,o	 Ea'0d1t'airL0 ext rao rdina,r;0 flapoia.

CCrnrcjo, a -1aviou1	 a ridufrI a,cf0	 'esIe.3 c(Jtrnrjf00 
'IlOs.

noquoqil(a q cool dwco.
mas iJmpoJfori t I "s ijLT.1 'r0g

pp faIoj1idai0s Pelt • coTrrnu.
licacaes que -s€im- 1i - Sfjl'0 pro-oPCj 'Oo adosi
Emi'sta do	 po!k é aliis an dePa!r'eoe,r qUip it b1Fd'IrçaOja iPPflOVada -'gun do cis tram

e qiv s	 woqucin
boas oif*icij	 dos exrnoo. srs.esid	 La Repubjiea o MICIIS-

1 do Viaçao no sentWcm do 'P°-1gaTnIe	 dla E. do F. Ontrei
de P&Mpovaa Cacheia

and. n Pajraoatu.'

	

SR. EUZE10 DE RRITTO	s sesse, 26 d agoto d
I LI	 . 	 -	 Olvotho Marti'n.

Sa,l diato essotes 24 de ooto
'Jl'di1 'ate as lm -

	

q'rs /J0 •iP0rac,au,	 ernr'ito 0, ess	 I	
°	

Eueb

toido n	 no	 EsFi., aeLavossan	 ot1ibr,a,	
Chris-

do	
o eu hpje00, -L',flhp re0oao r;,

q uIFp i'nleira,rn,te n Expiora	 1 010.a qu0 Ira lva 'r tdc5 as .-librnj'

	

o S0	 Jrdjquo 'nncef	 pa.n 
gilar.jjj01, 1lO. per SI r dote	 dipp oxc lcn:sgcLiL	 exon.:t	 rne't.rs	 virgn	 e Drip

	

gr.acJ05 qiej.b5 d'eg	 Lt.'POi	 'to do	 noc ; f5d' 5	0o py	 . baodo0,	 Est0	 proh: 
ccTh1.iJetn

	a._IL)	 rdtveto., 
ccippjettii. it ,p'lipnO •d9 v cäo '

	

girsp di R. puhlt:a	
b0yop';,i	 'Tlcoj

	

ei' 0xscci'j0	 vi"'t0	 egrain	 t1tcJEço qu, a	 qUo
se ont

F,rami	

o	 G
punjha a	

do maj'as 5o	 aoj5c0	 etiá pcs'f.o a Mar-gem, corn a constru.cçao do g

	

In	

ran-do PO0.t0 CI1 Pirap0p1, q	 a,- C. 101110d vf-ucao	 lependp,00	 ., , '' Li
corno SUlgger a j17_tWcacao 

CS	 d C'en'Irai	 (\ -

'caCao a quo 3e ref or0 0 parccer

utadlos l Pio&lnte a0 goWrn°
raIl' olar Cofl.iielfl,lOfl!Oia e fle-
iIla'J6 di ;P llo'!ongarmon-to da

st/acSi) de inidepOndonela fl•(
06 in estOIclado, ate "Cich000
candle" , no rho. Patra cat u'".
a 'dais, ggso es, 12 die a'gOSf

1
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Parecer e rCdacçâ0 final do pro-
jecto n. 68

(9- 1 h'glslahuira)

A commiisaão do Rddlaccão a qule
foil pIleCelnhtlo oi pilojeatlo n'. 68, é
do pa r0cer que s,o .asLcpte comb f 1-
nail a mJSrna corn -qule itrIlmti'tou nsi.
ta caisa-.

Salta dos tsj.iss6es , 26 "e agosto
de 1925 . — Olyntho Mactins. —
Gotrins Pore-hira.

Na forma requEtPla' o ar, poe
s:,denf0 suhi1Pe1Ie a diacu5são, suc_
ct sLva,m onto as 0.1 o.i'idas r Wac cOos,
quo. são atpprovad iais e vao ser re-

11da5 ac Sotnallo
Nacia rna,is hotv.e,ndo qule tcafar, o

sir. vreIshldico.te d'á - (Para, ,amunhã a
ci gca'nie

ORDEM DO DIA

Prime Ira porte	 -

AtC 1 liora da llalrdO
e abpprovacSo da ateta.

Expedfenta- •
Ate deals horns d1t teiada:
Apreeoin1tlacã	 d0 pa'recO.n.ls dias

oononia 000.
Apreseniia'cSo de poojectios, eaque.

rime nitos ilmidboaç6eis . ilnitoqpeiliacOes
o mocoas.

IDscu pãio die req ueritmo.o.it.os, ln
dihoaicOes. ritrit lertpe.1'acocis e rnciç6es.

Appr0vaç50 di iicd'accO so I inaeo.

Sgrjnda porte

Ate 4 horns' do tartlie:
I.' discusoão 116 iprnijcicfio n. 69,

ajutoaiz-a do o goVCPflo a ocinitri-
hutr para a T0niovaçao do material
do Manniha.

1. 1 (IiISicutSsaO do, pro1ccto a. 74,
aulcllorlsand0 0 govPl'no a 00lYvOn.
ccriiar iuima C1rTilpresa Taoinva, .par.a I)
dIisiin-voiviimlctnito dia cudturia' do bhi_
cho do -eda e ocint-cnIIb 'o'Ltra peG..
vlidcnioiai.

supra

quo a 'C-admarn dos

de Forr0 Confr,aJ do rLiBt,l.

Argeniiipo	 die Re5td'

3 discussão d0 prcj'ecto n. 65,
asplanido, 5Oole a Previdesicila dos
Serrvidoires do E'tado do.. Minas Ge_
rpe.

L'vaintasi a. sesão.

é approvaL)) o
ao. e aa gOveilno,

Urgencia

Olyniho Martins (pelta or-
Ohtndo' urgonicia, apren[a

cccnteltstt6o de RlCldaccão, e
edo tI W:.. quo seam dis-

Adilis e vol--los na presetite sos-
ws skguantes:

srecer C redacdo fna1 sobre 0
pro jecto n. 57

(0.	 gislattura)

A cCIlWflL Pi de Redla'ccão a qule
1presmt.) o project 0 n. 57, C do
recer quo se adopte- coimo f i nal, a

'Erm corn LII)) tram.itou lies ties
rics regtrnenha's..
Sits dab sesses, 26 -de ago5to
1925. — UinItho Martins. -
15 Per,'jra.

v 1 dacçdo final do pro-
jUdo n. 66

(9. 1igit4hatuira)
A CCtfl),L)ão dIe R.edacca'o a que
P0eiijt i	proj€icto ri. 66, C he

r quo a msjsm3 so dC a 5iC_
aEIJILL)ça0 Wijniwl, do UlC000d1O

am o wilcido.
o COogroso Logilahivo do, Es-
JO die Mna p Oe1aIjs decrelta:

.. Art . I., Os prcif0soJoes niarma-
*6, que rgerorn aco1'as rurae.s e
*Tlctaes, porcebo.rão e'nI 1926,

d0s cus p'notprtos eneirnniLus,
g1atifce 4;ao especal1 quo a es-

-Wi os Ciqu ipafie aUs
dos proiIeors)rc de es-

'A Urbanas.
Art. 2 0 Essa gratifiCacão nrit

10) flp-cPaIda '0015 ydfllC) im eat c
P&sonIadclr-ia, ne01 erá palga nos

(Ile,ttcença on fahibas j usLi
fad%.

Art. 3 . ° Para	 o cunopriinien.tC
o govorsia abriirã 69 credi-

'
.Att 4.° Re.vogam_se as 'dipO50.

m contrario.

• - Jo	 H'e.nrique. — C1E0.
— Lataro do Al-.  - Aritjjp Coimibra.



posa amnttar seo juizo a do aurora's peoi,6einldia5, é 0
s:m cLebataipprOvado. - A' comm.

( 9 . ' egisiatura)

A corn mmss5o de Re,presontacocr
Petiç3t a quo f ci preonte oi re-
rirnein,to do sr. Maro N 0 tto , uS-

nio d0 2.° officio do judicial a
PlAs Jo tsrm'o die Pouso Alto u
gaa'do 1 iinça a pedi'ndo dials an-

de iiuença, lot d 0 paTecr quo
Ie foss., ,, ii cedida n, licenca a Coin-
4011 oprrsontan,Jo urn pno.loI'o, a

R. 53.
lenchi cste pnojectoi vottaldo S
1nOI . , Corn a devida i'ncforrm u

-O dial glv.erno, é cilia de pOrPcrr
qk 0 nitc pl,Jio projectmo' Seja sub-

t(10 a 2.' duscussão e 0pprOVa-

m'ei5ao oo 0rçaHLeuIl1u.

3•0 discussdo do pro jccto n. 65

E' liclo o pomsto cm 3 .- dIsc uSlsão
o priojocto n. 65, llsponidb soibro cc
Previdon,cla d 0 Se,rvi,doires do Es-
lado di Minas Geiracs.

0 sr. Rib eiro da Luz, 'peAls comm.
missão (1e OrcamenrLo, umpmresesnta 0
soguiirite:

Requcrimento

R iqueramos o adiamento ida di g
-cuisSo do projecto in, 65, por 48

horns.

Sata dias sessoes . 27 d figostlo
do 1925. - Ribeiheo ida Luz.
10,10 tlensiqua. - L'eSo die Faria.

Ufdoi e p osto am disculsUã& 0 so-
quLrr'rmento a a mearno semi debate
approvado.

you a o projectoi a cornrnii10sSo die
Orcarnanito.

Naciba m'ais havicudf quo lumbar o
sr. Presi doli te cia par'.a amiaiihã a
seguuinte

ORDEM DO DIA

Primcira porte

dn co nts&ses, 25 de ages-
de 1925 - Martins Prates, re-
r. - Aclfsio Maocjol. - Arms-
es Coinibra.
A imprindr5e.
0v*. Ipnacio Barroso, polo corn-
são cc Peitiçb¼s• alpreseuitia 10

p'r'a 2.' discussao sobro o
pro jicto 1?. 53

Sal0 ds com.missOeS, 27 dr ,%gcr,-
1)k 1925. - Ignaclo Bmtrroso, re-

- Martins Pratiosi. - Anus-
ds CoImhra . - Ad'elio Maciiei.
A rorqTni ndr-sc.
Na0 ha p roj ectois. requenin:ntos,

i nter,p&IacoCS e oisoço es
TOn1 anaesen,tados.

2' P.RTE DA ORDEM DO DIA

l." discussi7o do projecto ri 69

e pasta em 1.' i12'scussao o
n 69 auctorizamidO o gO_

a cint 'ilb ui r porn a r elnOV0
do matrLal da Ma,r,irnih'a, é 0

fll0 scm. d 0bste appriowidb. -
coifl,m55o de Orçamm0mlitboi.

. discuscdo do pro jecto ri 74

Lido	 pcs to em l."' d:scuasao 0
ieicto n. 74, a,uctoriza,n'd'0 o go-

a uhveiidionlllr urns
' fl P(t fli tI 15 do,rivSivnlel to na

LIUI a 1	 huh	 it	 SL Ii e C'1	 1-

Ate 1 hera dla, taside:
L,itu'ra e opprovaç5.0 da ada.
Expedfuente.
Ate duos ihorals ida larde:
Apr0sentaçlo do pa,reoelies ,lais

comimli,Ssoes.
Aiprasienitaicã0	 pncject0S, i-

q ucir't,rn an tcs fnIdica,çOqS, Irate rpeim10-
çOes e mecSe.

D so us,são die mrqueinrrnm:mn10s. in-
dicaçOes, interipeitaçOes e rnoçSes.

Approvacão do r0diocç606 finuiiea.

Segunda porte

Atu 4 horn di taird'r:
DimsouSslo unnica do paliecor ii.

110, ida connimiIslS50 'lii' Orcarmie'nt0
ped m nclo I) arch ivairnirantO idlis peçaiS
protocoduadas sob n's. 380, 383, 428
B 450.

DisdussSo uinoa do pmirecer r.
139 eta ccmm,nSIissSO do iRwde Pu
'lilies iso1cirl inicirO o 	 inc hivam, .211 tm)
do rarqari'rin10iit 	 dc Ltlili uIi'11fl0 do

-p--
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23.' SESSAO ORDINARIA EM
DE AGOSTO DE	

27

Pros idencia do sr. Bias Fortes

SUMMARIO . Chamad:a - Acta.-
Expeidjinfe Apresenf.acao d
arcrv do celnh1miisses. - 2.
parte. - a di SCUSsãO dos pro.
eicifos ns. 69 e 74. - 3.' do d
fl. 65. - Adiarn,nto. - Orrjcn

(10 da.

Ao nmjo dia , feita a chomodu
acham- pre&onfes js sirs. Bj:i
Fcffltes E'ciii' C•cho Oarnt:iL0 Cha.ve.s, C1ad un rD Ferreira, Adolph oVi n'na, (Myntho Ma rtins, Du.que
(IC Miesqujf, GoiniLis Perjria Odi
cin 130aga, Agenor Alves Aganor

Canodo Ar.tstt(_;05 Corrnbprri Vjvi:j-
ilL) Coldas, Pa10 Men.jcjj Euz'_
blo da BriPfo, Mario Maigos, Joao.
Honrfrq ar Faanicji4c 0 Lessa, C osdo_
vU Pinto Cool;ho, Euirico Dutra,
Ptrdno Laibonn Joäo Beraero Lau_
1'O do A1naP t	 Miguel Bapta,
ikfrld	 inls P'c, Riib&iro di Luz

acjo .Ba'riroso José ChristiaIio,,Le 0 di' Fariu, Rub.n	 Cannpos
Gorm es F.retre , A I'r Ito Macea
Ignacio, Murki faando corn caua
purtictpa1a -oi Sr. Co-so Mach ado e.
seni oilla os nia,is senhores.

a
lid0 a 'actia ida ancrldenfe e não

havenlo reclarrnaçoes é a nisrnia
dada por approwadra.

0 SI'. 1.0 Serrelario dá Conta do

EXPEr,j ENTE

Off icios

Do s.r. 9c Vornai1 do Estailo do
Pe rivamb,uico, agrad 0.COn;d'o ia corn-
imlnicaçao da eJeiço da Mesa, des'-
a Camaro. - lnteiraidta.

Do sir. Secreairio do Interior,
fl,cOni yrrnh ado de u,rna nrensarm em
quo o Sr. Pr.esidenfe do Estudo Pe-
d cr'udrfo para pagame,n0 d o ad-
(1i.cricnla,1 do 10 °° soibr0 os vncj_
mon'tos do juiz de- dtj rejto, cia cornar
ca do M rnnt0s Claros, bachireI José
Be-some die Olivei,pa Atrdpatde.
R'. in ctt' -se no Sc'rrado.

/' 'JUL '11121 IllS

De Paulo Sirnrojni iifld'utrjal
tollel'eci,Io ncsta Capital 	 e

e enChrcckaj, de Sá corn d ivsrs itdostplais fljnicAo 'orn vO'mtnuicç0 in
grra,nrde forno parra prudlucc
ferrio guza , pedindo urn emprestiido fill	 quln'herito5 contos de *is(r	 I . 500:000$()O())	 A' ccn..
mis.s5o do Orcainaonto.

De Eti'azar Al211:no Braiga pro-
fessor i ,n,t_lr :lno no diti'Lcf0 de Sen-
ta Maria dc Ubenaibinha, pj
I uit effectirviIJade 010 cargo. - A'
cCirn rrnisdoi dr lfleitrucçao Publwa.

Api;esoritaço do p°ri'ceres das
Comm issOes

0 Sr. Mortjtzs Prates pola Corii_
rnoi:ao d0 Re ueri'iin	 ePeti-
0'oi pass j, a Mesa Os	 ouintes:

Parecer n. 142

(9. ' legisllatur
A cOsnmissao do Re,	 1iitacöeS

e Petiçoes tenIjo om vista a inifor-
rn'acao pregta'da p2la Scretari l
lnellr,rir .so'br0 o raq.uenimento em
quo Aidsit1de Monte Ahgr0,

pazvao d0	 do dFiL,tri	 Edto IiIJ	 tir11a
do Sul, pede ao Congrri' dots am-
nos llronca Para fravix do fl°
gocros, é de. parecor qua Si 0
norasrno archivadjo, urns V7 (l1e
prticio'na rio abrida pode di rigiT5O
so Poder Ex'cou'ttvo siu sntado '
sua .pre tern çã 0.

Sala dos courmisse; 27 do ago
'0 do 1925. - Joisié Mrr1imri P'

n'€lartor. - AcLlio MOdel. -
Aristides Coimibra. - !girrcfo B.t
r'cvso.

Parecer n. 143

(9.' :0gust5tUra)
A cornOiissSo mile Rep renb1c0

Pe l içöes a quo fo'i prste o re-
Urrmlilrn,io de Lutz paoJ,ieilfO.
'ri'v5 'do I.,	 lficio e an,nrPXctS
ermo d0 Muzamblni1io, p0dtrnido do
nnos (0 liconço para fro,ttT
soda, é die parecar cu <ejqnl
citadas no Porter Ex 
irmacocs ai bre o requ
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SUMMARIO: Cii amoda.	 Acia.	
JoSo Bj0. — Agenotr A1

24	 ernendO

ca, s'obrie a u dic'aço . 3.	
e	 quie	 ja

macia	 Chmjtca	 e S'

ca cJaandc ped0 archivaco e

141, d ooammij ss,5 0 'die Sa ude Pu;bli_ d(a €	 2. dscao iS	 er

140, dia cinirnj0. de Solid., P'tbIj

Or	 fnaet.	
'ae '-i' M-

gonca. — Reldacçoes

Apirt. itçao d	 {Prelceres

ITfl 
officio da SOcidJa!die e Phr_

DLIOLiOao do IpuPOcer	 r- rc	 o
'0 Cci gr;3 Logs1'a,[ivo do E

Leva'ns,0 a sessã'o	
mo	 Corn a

Pres/dencia do sr. Bias Foptes

'Dtscus0 nica d'o apc	 . sie	 o project0 . 58 corn

was .	
A

Lgisç0 e J'u'tiica a cju f p.

SESSAO ORDINARIA AOS 28

c1Jj	 cj dial.

mn:Loc. -	
—f'ere	 P°iflac0r surl:

DE AGOSTO DE 1925	 13 14, 15 e 16 que Ivirn er r-

U'fl,joa 401 Pali .

	

2. paul0 .	 l'Ocçaj,daI	 do,Iproj0c!0 a que

jei 

	 e Cffli'?as POre 2. 
&CUs2o ObIC o Projcjo fl 58

eomnijs o, die ContiJfjujça

, exc pto,	 as. 8, 10.

(9. egiItrra)

 ut'i1a	 aecrtaAo Tfl Oilo, dia, feifa a ehamada 	 Art. 1.0 Sóimn S Cmara Cri-Vchamb5p p'i1esenfes os sirs Bias mmcl do Tribunal da Peitcao ccm-
FOrte, Ce:rnii(.l Cha viesCflauid0 m	 II?te COnlhecer Por "liahes_coipi',ro

Io  

F'i'reii.	 Gorns Penoir'aEi!pi_ OiL lg'aiLa:de dos prisoe dit'rel_.Cainnahra	 Olyni"hol A'iairtifjns	 dos	 os S'e 'cJr&Ca11,'0s de Esido eDuque de Mesquirta Odiion Brag	 Pelo Cliefe de PciLica.
Agenor Alins, Agcnjr Cainedo, Arjs 	 Art. 2.0 Mol, pcidrao FoiicciO-tide Cornibra JotSo Beraf1o, Vi- flar 1110 iIIUS111O pP000So

i	 a'Clv'OgadO e
ze

jjanrj Calidlas, Paulo MEnf C UCC,j Eu'- Promo tor die j usii., quwnio pi1-lbj d BriLfito Miguel B iapfiiia ks on graal proth bdio cu socios d6Goiiiva Free, Adoiho V9nn 	 advecoca.Majrfio	 Mattois, JoSe Henriquc,	 Art. 3. 1 PcrLerS 0, casgo o'Francic Lesa Condovtj Pinto motor. quo tver aignarnPaTente ex-Coeflh o, Ferrej ia Piaie, Pedillo La- eIlctjndo athnocac,j a iia comlarca, 041borii0 Lauro die A!rne1da Mantfns quo 
5'e ass'ociar a aigtim advoglldo.P'nate, Riboiir	 lda Luz. Amnjbul	 Art 4.° E' Suspejo p511-a I un-Asuinipçao Ignacie Murlia

Bairoso,	 , Jgnccio c010 1 n prec	 j	 qu forLeS	 di Faria , Ruhen	 devcJior cu credor die nilgunra diCaniipco Ad,	 ll0 Marl e Eurico pa r tes on dos advogadios dostaS .Ductra faltand'o corn caulsa partici_ 	 Art. 51 SeLlnpal2i quo o attldOya1ia 0 r. Cs1so Machcdo e scm do doiejnça paaa fin
5 de TLccnc51 '-CS muss enhcrs	

rda	 s yCns de junr1d0. OUAh_se a Ssa&.	
r
Thu

açao e ni for inoufficieOMa actia dia ant.ice;d€nte é a ou hotsvor 'P'res
Cu

mpçao die fratJdL.mos,ma sern debate approvada. 	 ju1izo dij,	 cforjda,de que ti'NSo ha Th11tej	 de expdfonh 'aprecjaj0, podiji'S eat a exigir 1"aob'iie a Mesa.	 exaimie or med joo qu designi1r O

Aprc -	 justificaçao, ceInfoinme fr 0 C'Stsentaçao dc pareceres das	
Art 6.° R'eo oiasm_e asConzmissoes	 .

çoas em conictrarciu.0 sr. Duque d0 Mcsqwta, PC	 Ad	 np1-fImCOmn	 iir..se Para O1-I	 d°
alpresenfil

1is5o	 L'eignacl'aca o e Jushqa, t1tthahO

	

e pd-e, sendio acprorv1ado,	 0 Sr. Martins Prates, pelts c:figuin iiia odern' do cla segucrnt, rnis5o d Repre senfaci es e Pfli psejuizo dS nniprsao, 0 S	 o sega.

631

Perecer n. 144

(9. egsiatuia)

A cc!rn11eseao dIe Rqprecntaç52s
e Peticoes . a que I Cii pDoaan:te o
rquerirn:nto die Francisco Sb-
c1Cr do Me1iio esorLvão do I.,
&4o do juidicloil e nictals e 01ff irtal
do rcgisro geTiacl e die liypcthcacs
th crrr d Cansda, pedinido ti's
zincs lo 'icença pafia tractor die no-

UCLS ,  de Vejrecer quo sCJL1Th so.

jo Pcdi:r Execu'foi as In-
fonmcC die que nece'siita pae'a
formar 1 sea juLzo sobre o req.uie-

Sela s commaisri6os 28 die e gos-
lc de 1925. - 'Maintns Pra.tes , ret.
tcr. ---  GiotrnLis Freire. — IgnIacie

A in rbm4r_se.
Ndo hi projctns. roquierimenhos,

inteioclIncSos e
Sereni op eencta dons.

2. PARTE DA ORDEM DO DIA
Discustho de parecer

e pdo em dicusSo uinica
It Qpprov Ii arm diobat0 o seguin-

Pro jedo n. 110

(9.0 egistIaFui11a)

A cu,11iii dc Orcamento e
Contas, a quo fcirern pre.ienfes cis

os. 380 383, 428 e 450
SUbSO)	 15 sl)speotivarn en to pelos

cries do' I oro drs comarcas
Tide 	 Born Succosso. Cairmo

) R	 Cicro e Atuzaullhhniho, é do
etarn its d1t9s peitici'ies er.

o Congresso fir pro-
Ic ctegidar sobii v4mlen-

docusitas.
is COTh1111:0P5, 13 d

to do 1925- - Pivh(,ivol Charas.
JCS Hennicuie. - Olyntho Mar-

Eucrico D u tire.

1(10	 pOSiIo eat dlscussSn uinica.
1prcwido scm dt:bact0 0 sceguln-

Parecer n. 139

(9	 eginsllafuu'a)
A c iimissSo die Sande Publica,

a quo ioi present	 to rejuenimenf°

do sr. 1jau1in Vo Paula Macha-
do, off eraccuido 5110 govenino do Es-
tado sees seevicos parra evjtar a
prclpagacao cia imccrphSa, por 10010
de urn appareliho di' sea iIwSlncao.
é die per0 er quc0 soja 0 meSimo ar.
civaidio.

Sala ds oOrCiiSaoes. 24 do agos_
to Se 1925. - Coridovib Pint Coo-
the. - RubenS Campos.

Archive-se.
Lido e poto emi Iftcuss0io.uninca
apprswado ie'Jm 5iba( o aet'uIn-

te:
Parecer n. 140

(9. egisiiatura)

A coniiimii'5sn d Saulda Puhltca,
a qua feinam pne,S1eflteS OS OfflcioO
dia Sociediadie ide Piisrnmaiciia c Chi-
mica de S. Pa'u5oi do AsaociaçSo
Bnaisifledre de Piliainmaoeutiicosc db
Rio) d 0 Janii-iiro (' da Asa-oc5aç56 M-
nd na die Phairmaceu'ticos do Bello
Hcnlzonte. prottando contra a lei
fl. 867, di0 19 d0 seà0nibro die 1924,
S id0 paa'ecoT que sejam aiiichilyadio5.

Sal's dies commisisoes 24 del egoS-
to dIe 1925.—Cordc'iel Pjnito COie-
thou - Rubens Campos.

A rchiwla-Ee.
lido e pto' cim 'IIiscuiasSo oninca,

S eppros'ado seen (ij.biibte oi stOgtl1O.
te:

Parecer n. 141

(9.' cgin'!biiura)
A connrninssSo di3 ScumS0 PvbIictoa,

a quo foil pneacnit a indicacão do
Sr. dcpuiad Elicfllbe:to die Lellis,
noi 5Lniti10 !,,e quo a Camera. por
'of Iindio a Mesa, "reptiesonite ao
goveioino 10dm rail a necesisdade Im-
p. rio OVL do e fin dir urn posto do
orcmnhylicadia rural comm um hopita1
rciglorill na zona ccmi9v21hc,i1iMd4
pfluir Os grnindes rin g Dccc e Pira
cleala, no miuiniicolo d S. DOL
m gos lo Pants", coins derando
ouc. relmaitluirnhenuli ac, impomniFalite
prohlcena do SaneaimCntn rural, ja
oxiute urn coailracto eintre, Mriag
Gei'acs e a UnriSo . coetracf& 0se quo
oct15 Sen vi gor o em viritnido do quail
s, achani installados e f.umncciomnan_
do rogniarm into diveno a ipolSios 110
E'ado S mé parecor quo, antes dims



w 'ac 1925. - Jo .ão Henriquie ' J. 25, 1 SESSAO	 l.	 Ll,Oyntho Martins. - Riibejro dti 	 29 DE AGOSTO 1)L 1923Luz. —i LeSo die Fa,ria.	
BiFica'm sabre a mesa porn oirde,m 	 Presidencia do Sr.	 as Fortes

dos trabatfia's. 	
SULMMARIO. - Cihamada.Nacia ena'is h(aiv'endo, q ue tra tar, o	 - Expedien te. - Apret,Sr. Presidenite did pi nrnanhi5 a	 die pareceres. - Votaca0seguinte:

ORDEM DO DIA

Primeira pane

Ate I horn da tainde:
Leitura e approvacAo din
Ixpedrjentc

mtv	 1

.uussao ac I1 1 reLC''--'
Contiinulacao din 2." dscussao J
pr'ojacto ii. 65. Emenda do
Ribei,ro 'cia Luz. - 2." disCU
.dos proecfos us. 71 C

acta.	 Ordern do dia.
dlni	 -,	 chain

Urgencia
0 sr• Ribeiro da Luz (pi or-

item ), oh tondo urgenci a. a preenIa
PICT pante cia cornrn jssA,o de Oren_
monfo e Cointhas, 0 requr andraen"1,cy Co nce!ddja 'dispeln 5 das for_llIIediades regirri^ntaies para qUese-Jam dadaa pana a Orden do 'dJa dii]IIIflaflinh a co Sogulln '

tes .

Parecer e redacc2o para 2. discus-
tho do project0 n 69

(9. Legiiabra)
A oonjrnj%,go die Orcannienfo e

Cninlia a qule fol PresCn	 0 pro..
r. 69 jã a1poa10 Olin 1. dhs_

é de ¶arnacer qtLe o mcsm,o
sja dla;do pamna 2.aepprkWndol.

Sata tias colmrn&ssbe, 28 d ie aigos_10 l 1925. - Jaao Henrriqti0.
Oyiitiha Martins.	 Riei;roi dli
Luz. -. L5o de Faria.

Parecer e redaccao para 2. dis-
CUSSciO do projecto n. 74

(9. legisilatuiria)
A 'romnh,jssão de Orcaliiento e

Ccntas, a qtie fed presente 0 pro je-cto fl. 74, id fappriovado,em 1. dls-
CUSSSO, é die que o rn'esmo
seja submletlijdo a 2. e ap'provado.

S. das comtnhssôes, 28 die

das

 die projc	 _querj men tos • ándi caçes, ia1terk_çOes e nJocôes.
D scussäo de requerin	 _

Caçôes, in terpeljacöes a moç
Approyaç0 dc reedai fina
Votaço em 2.' 'di&ciassão

projecto 11. 58, dispO,fld0 sohre a
corn pa tencia. das an a to "rido, des parsconhec .e:r par "h.abe as_oorpus" ths
priscies decretadas peios Secret.
rios dc Estado a p,o Chafe de Po.

e das •enia,nd,as aj :11srno
vecidias.

Segunda part a

Ate 4 horns do to
Dascussb,o union 'do parecer e.

142, din conijmissão de Petic(es, ki-
deferi'n,dio urn requeri,rne,nto de Aris-
tides Monte-iAlegre.

Discusso ulnica do .parecer fl.
143, do nlesrn,a comrnjssSo, pedindo
•'flforrniacOes no governo sobre inn
rcq ue :rirne.nto dc Lu'jz PaotielIo.

Can tin'uaçao 'cia 3. diiscussk dD
p rojecto in. 65, dispondo sabre 3

Prevjde,ncjia 'dos Se'rivi'doires do Es-
tado de Minas Geraes.

2.' discu5 0 do proiecto
auctoiriz,andio o gove'rno a sube(
cionlar umia arnipresa ictonea Pill
K) dcsenvcilvrnieinto da casitura
bicho cia sedia e conte'no O'II&
pro vi den c ins.

2." discus5o do projecto a.
o uctorizan,do o govern, a coil II,

pawn a renovaa	 .i
din Mari,nha.

Levanta-se ia se-
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Rrtes, Eue r Coelho, Ciamj IIo Cha-
Clan iemi ro Fennel ra, Games

pera, \ialpho Vienna, Olvotha
xtins, Duque die Masq'uita, Age-
r Aiv	 Age'rcr Ca.nedio, Ariisti-
Cciml:a. Joã'o Beraidio, V'ivia-
CaIia. Paulo LMCIfl1C'UCC, Euze-

	

die B-itto,	 Miguel Baptista,
Imes	 Freiire,	 Mario' Mattos,
ao Han -a u'e, F'riain ci'sco Lesos,

Cdcv P nto Coelho, Pedro La-
tome, Laura die Ailmeida, Martim
P.rafes. Ribeiro idia Luz, L?aoi do
Fa-: a, RUhOnS Camac's, An'niba;l .As-
sumação. Adelio Maciel, Ign-acio
Murta, Elpidio Cannabrava e Enri-
co Dut-a. fatando corn ceousa par-
tcipada a sr. Celso Machado a,
ii;i ella, cis mais senhores.

Abre-se a, sessSO.
Lida a rota ida anteccd'enta C 0

nesma sm debate 'approvcrd'a.
0 sr. /.0 secretario lê o segu'in'te

EXPEDIENTE

Requerimentos
Do sr. Vicente Prado a outros,

TIrOfeSSn€5 do grupo escol'a'r dc
Vrlla Arcadia, sal i citan do inc corpo-
acao aos vencirnentos, da bonifi-

Cacao do lei 876 e, bern assim m'ais
We graffioaçSo die 25 % emquaui-
tO pardurci- 'a oricse actual. - A'
C '1lrnissão do Orçiamanto.

Do Sr. Antonio Ciementino Pa-
re1ra professor pnhico em Santo

O'fli& 'dos Cam p us. rnuni'ci.pio die
Dwuuicp'oi is, sofia itasi do fasi va nta-

flS Consfiantes do projecto d ie fal
fl 66 d crrante anna. - A'

Ii ,SSãO.

il l c presentacöes
Conneulio Vil1'efa Nun'es

Profeso r cia i nstruccS a prirn'a'ria d'c
lstri ,cto de S. jooquirn da Sierra
.'egra munepo die Ailerons, soil-
Citand aquiiplaracão do's vencime'n
to dcs pro lessoires districtacs am
d'OS do cidade cu villa. - A' corn
1nIssao da Orçanmento.

Do mesumsco senihor, pedindlo con
tagern do liemipo am que fun,c'cicn'oi
lOterinam,en,f,e,	 paula 'elf eito's di
OO.1o. 9 2	 -	 \' ciindssTh d

'Do mesmo cnhor, pleitiennido tuni
au xii o dc 300$000 pa rn cepanos na
cuasa coda fcunccic'na 'a esocilai qua
rege. A' corn rnisaã'o Je Orca-
rnento.

Previdencia dos Servidores

0 sr. Comes Pereira massa a
Mesa urn .reou'rs'o ido . sr . Elias dos
Reis sabre a caducidlad,c dc su'a in-
scripcão coma soda din Pweviden-
: a dos Sorvidores do Esta do. -

A' ccm,rnissão dc Orçam'c.nto.

Apresentac6o de pareceres de
worn miSsãeS

0 Sr. Duque de Mesquita, pafa
ccmrnssSo die Lagisiacão, a"oresen-
ta, pede a obtern dispens'a dos for-
mali dad es regimen ta espaui"a q u'e j i-
(yure na ordem cia din die ananhã
o seguente:

Parecer para 2." discussão do
pro jecto x. 40

(9. legislatura)

A commissS') die C,o'nstituicao,
Legislacãa e lustica soffere ,ce pars
continual em 2." discussSo o pro-
jecto in. 40, corn as aespectivas
emendlas.

So t n dos se'ssães. 29 de agosta
dc 1925. - Drique dc Mesquita.
JoSo Bera,lda. - Agenor Alves.

Fica sabre a mesa parai ordiem
dos trabaThos.

)Não ha a roje ctcs, req uonime'n-
los ,i,ndcacöeS a nicçbes a serem
np res en tad as.

Votaccio adiada

Pesto em votação em 2. 1 discus-
do, o projecto n. 58, dispofldO so-

bra a ooniioetenoia dais a,u,cto,ri'da'd'es
paivai oonh e ocr par "haib,easOOePuS"
das prisöes decretada's peios Secre-
taroos 'dc Estad'o e 'pel'a Chafe dc

Poili'cia, é co m,esm'o appnovado, bern
cern ii crn,eruia,s n's. I a 7, 9, 11 a
12 e rejeltadas a's dc ns. 8, 10 e
13 a 16. - A' cconTtfliS 50 die La-
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rn1nhfafra	 o a-sucimpfo ja owviij goivonn0 por
interrn,i do r. S

eone,tjalr do In-terior.

Sa!J dias cemmIisös, 25 dk r1go_
o d 1925.	 Rulbns Cialrn2oC'on1ovJa PInf Ooj1h.

no governo.
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2. PARTE DA ORDEM DO DIA

Discussão de pareceres
ffAido e posto em dss5o 

tiflJii0i6 -"M debate appipova,o o seguiinte:

Se 1-	 Jj	 dei-a es.Minas f

0 sr. Ribejro da Luz I1!i4 a
Mesa a segudnte

Parecer n. 142

(9. 1egi1atura)
A oomj,,njis8AO de Reprnt.acse Pet'içöes teinib em vista a nfor-

macao p ne's taid.a rpe ha Sec retaria do11ir s'obre o i'eqo,e,rme fl to em
qtve Ar'isfjdes Monte A1ere, es,
vão de Paz do id jStCt0 de Estreija
dO Strt, ipedie ao Ccngress0 dos am-

de lmice'nçam paca tiia.ar die
11egoio.s 6 dc Pairecer . qume seja ommesmo a rch j vadc> ilma vez que ,o
Pe iciiiomnaria, ainda ipode diiirigisr_sle
co Peder Exiecutj0 ao sientido de
Sull prleteincSo

Saihia das commñisss 27 ide
ngos to do 1925.	 Jo'rc MartinsPnaite5 relator.	 Ad.e,1jio Macfe!.

Arstides	 oimh'ra
Barr	 .	 Igna'oiooso	 rcllive_se.

Lidmo e pi em discusLssão umni-
ca' 6 sem debate .apprT'do 0 sic_guin fe:

Pcirecer n. 143

(9. Jegislatura)
A cioirnflisSo ide Represie,n,taces

e Peticocs, a que fol preserit.e o re-
q,uie,ri,m,cjnt,q die Lu'jz Piaol'iieJlo escnj-.vSo .ilo I 0 

offic e amnx,o do
termo de MtizaLhi,nhQ pedi!'ndo d&s

i?1iflCiS dc I.icença pana tratar do
audie, 6 dc 'narecer que sejarn siolii-

cifadas a'o Poder Execuf.3, ñsifor-niiaçile	 obre o requieirrj3 , afini deque Possai enimittr	 izo a res-peito.

iSal .a das eom misses, 25 dc agos-.o de 1925.	 MaTtims, Pirates, re-atoir.	 Adieqi0 Miaejie - Anjs-j..
dies Combrai.	 Einvfe-se no go-Vermo.

Con finuaçcio da 2. 1 disctjssdo do
pro jecto ii. 65

F' i1111[u1ciada a Continuiaç50 da
3. diiscusso do •firojectoin'. 65,dipdo ')hrC a Prevd10	 d

Emenda a. /
Ao in . 111 do art. I . .-

rn ase.	 1

Saha das isess5s 29 eagos
die 1925.	 Ribio da Luz.
Joao Henrique - Leão de Farn.

Lid:a e posta em d'scessão co
0 p rojecto, é amesnl,azsieTn debate enCer"ade e ap.

pPo'vados projecto e emenda, —A'
OCrnni jssão de Redacça.).

2.' discrzssdo do pro ice to n. 74

Dispensadma a leituira, a requeri.
mento do Sr. Duque idie .Mesquita,
6 'amn'nu,nciada ai 2. discmassão, en
gLobio, a requarimeinta do mesim
seinhor, do projiecto in. 74, uctori-
zandjo o governa a subvenciar
uma empreisai idanea para 0 desc
vo' 'ime'rto da cu!ora do biclio t2
secla e contendo omitr. ' n c:&ien-
Cia's.

Seen debate 6 a rmaesmia elIer
da, scinmdo lapproi fo, proiecto.

A' c0mmiss5 dc Orcamento.

2.' d1scssdo do pro/edo a.
iLida ic posto em 2. 1 disCUSSão

em gloho, a ireqoerimento JO
(lames Poireir,a, '0 proieCtO in.

:au'ctorizandio o gov rai l) a citt
buir 'para a renovaçSo do mat
do Mairinha, é o mesmia scm de
approvadmo. - A' carnimmssao
Orcameinfo.

N,aida ma,is 'havendo que ta1ar, 0

Sr. Presid,eote cliá para o da 31 1
seguinte

ORDEM DO )j\

Primejra pa

Ate 1 hora da taJ
Leitusia e approivtaçSo do icta.
Eçpiedii.e,ne

Ate 2 hrrc do
Apresent	 .	 : 3

EXPEDIENTE

Off icios

Do sr. 1 . 0 secretaria do Serima-
do, dcvol'vendo, corn umai erneindla,
o projecto n. 51, inucLado niesta Ga-
mar01, mauctc rizan do abertura de
credito piara pagamento de maiddil-
cionaes ia déveesos hunccionariOS pu-
bkco's.

Emondas offerecidas e approna-
das peio Sen ado tao proijecto n. 51,
da' Carnora, e as quaes se refere o
cIticf supra:

Adid:te-se dcp'ois do art. 1.°:
Act. . . Firm egualmcnte auictori-

zado 0 goveir'nio a iahrir o credito dc
5:178$800, Para occorrier mao paga-
mien'to ate 31 ce ,dczenihi'O mdc 1926,
dma gratificacS0 ia que tern dire'lto,
no's termios ida ici 0. 425, 'dc 17 dc
agosto de 1906, os funcojoflariOs
seguintes

P. Mairfa Magdalena Baraiolio,
professoro. do 2. esc:'a do sex? Ic-
minino do iciid'ado dc Ccriiceicao.
desde 22 dc novernilro dc 1923 ate
31 de deze:rnIlrl) die 1926, seteceintos

SU.MMARIO: Ciia:rnada. - Acta. e triata e quatro Mil 12trinta e dois
Expedente. - AprescntacEo	 (734$032);

dc po 'ccc ries. - 2.1 parte. -	 - D. jaciath a Hernia genes Fec-
alta dc nuirnero. - Ordem do ocira Braga, acofessera dma esc'olai
a.	 rio siexo feminn0 do districto die

AU fl1:O dia, feita a chamada. José do Varginila, mun'fcipio do Pa-
eham-e presentes OS sea. Bias rl do MiuiaiS, decide I die setembro

Fortes, Camillo Chaves, Chaudiemi- de 1921 ate 31 dc d'eaembr) de
ro Ferreira, Gomes Poreimia, Duque 1926, navecentos e d'ezoscte mil tre-
dc Mquita, Agenor Alves, Age- zentos e trinta e tres ce's.........
TIC-, C- oodo,	 A,ristidicS Cioimbra,	 (917$333);
Jcao Boalda, Vivfauil) Ca;ldas. Pan- - Ca,nd'fdo Perefra dc Sousa,
° Meniciicci, Euzebjo ide Bntto. professor ida escoia ido sexo mas-
Joao Henrique, Francisco Lcxsa, cuEno' do dishri'cto de CordisbucgO.
erd pinto,Cc'c'lho, Pedro La- man cfpf'o dc Paraopeha. desde 5

born Odh'an Briaa,, Laruro die dc ioutuhrD die 1919 maté 31 die die-
AhCda, Ignacio Murta, I gn'aicio zemhi r a die 1926, urn canto d'uzento's
Darn. I. AdeloMacmel, Annihal e dez mid setecentCS e aitcilita e sems
Asau-iiocao, Martins Prates e Go- rCiis (1 :210$786)
hOCs Feire, faltand'o corn c,ausia 	 - 0. Maria Isabel die Nazareth
parto adiao cc. Celso Machado e, Figucinedo, p,rofes'sOira do e'scoi'a do

rictO dcscm 'a, as mars cenhores.	 sexo mascuhin'o do idést 
i'kusse 'a siessao.	 Brasina de,GuainhãeS, desd,c 1 . 0 die

a actai 'da antecedente, fica	 u'lho dc 1919 'ate 31 dc id'ezernbrO
niL- ma sobre a mesa ipara ser dc 1926 urn c'cinto duzontos e ciii-

approvada opportuflam0fl t	coenta e urn nail eels (1:251W00)

0	 . /.0 secrc'QniP ida couita do	 k- D. Cnrloiiiifla Lda1na Rosa,

U tmL ,	
profescora do csCOlO do 5XO mas
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re-
uerilneflt0s. in :Iic açO-es, i nte rpdlla-

c mocoes.
ijscossSo de requerimeiitos, in-

cjç5es,interpel1acôes e maçóes.
Approvaca O dc ,redaccóes finmoes.

Segunda pane

Ate 4 horas da tairdie:
Disc US500 ur0a do parecer

114, do	 Trn:SS0 die Peticiles, so-
Ste urn : iierimento dc Francisco
Stcckler	 Mello.
Q. dussaO, em 1.° turno, do

prajecto a. 59, sobre refoirma con-
siitucional.

CcntinuacSD da 2. di'scussSo do

pr*cta :1. 40, sabre orgalflizacSO
jmidiciaro cam as 332 erneinda.s a
ee aores.ntada's.

Levanta-se ia '.sesSao.
Dia 31 do rgcsto não houve sos-

são par I alto ide nunaer'O.
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Presidcucia do sr. Bias Forte



ilL
0 sr. Etizebjo do Britj0 nii

Mesa um :requ.uini0
Sr. Combs Fernair. cia Silva, .
mo.xar;fe cia Seorctanj,a cia Agrc.bra, solic;jta .sejarn seus
tCS equiparaj35 os die 

chefes'eccfjo - A' Co flmm j &50 de Ocça.meinto.

Apresentaçjo do pareceres this
Comm/ i s des

0 sr. Duqije de Mesquite pe'gdc Coinstltu/cSo, Legisiacao e Jim.
tça, apresenta e pede, sondo c.
Cedila a incbusäo na orcieni do asegu;n scm pzejujzo da imprs-sao, dos seguint

Parecer e emenda pora 2. disco.
são sobre o Pro jecto a. 71

(9,a Legisiatra)
A comm jssS0 de Constituiçio,

egisbaç50 e Juistica, a qcre fi pie-
enfe o projecto a. 71, é de pan-or q ue seja o me snijo subrnethdo a
. discusiso e approyado corn a

eguinfe emendia.
'Suppr.jmame Os 

§ 1 . 0 e 2. dort.

ala dais ccirnmjssdes, 31
Octo die 1925. — Duque de Me-

sita.	 Odilcin Braga.	 Joao
sraldo. 

_ Agenoir Alves.

recer para 30 discusscio sobre C
pro jecto a. 58

(9. iegisiatura)
commnjS 0 de Constitinca°'

is.lacao o Justiça, a cujo exaI1
iou ic) Proij'ecto in. 58, é die pare
seja o ahesmo submettido a t

• a diScin 0 e opprovado COJfl
uinte redacçao:
I CO" gVes'so iegislafivo do ESE-

die Minas Geiraes decreto.

	

Art. 1.0 SOm.onte a Caniar	 ri
011001 do Trijibimal da Rel'acaO co
Pete co!nheceir poir "haeas-omrP'
do legaija. dims prisOes dcc
das pelos Secrefari,os die Eta
peFo Chefe do Poibjoja.

Art. 2.° N5o poderSo ftiiflC6i0fl e
nio mesmo processo acfvogmd

refl
-

nil n	 ii .0	 -
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cu11n do dis trict,dSe 
Cattas Altasdo Toirl1oga m uneipjo de QueFuzd'es 22 de setembro de 1923 aé31 de dezem0o de 1926, 

selscen tomil trezen±os •e•q
(600$349); e	 Uarenta e cove ris

Bachaiiel José Bess3 0 dc Oil-A 'nracie,juiz de- d
12	

rejo dacio.moiroa die Mjontes C!Jairo .s, dersdie
dc jufllo do ccrrente ainno ate

31 de diezembro mindouro, qoaf-ro_COO tcs e essen ta e ci ' nICID mil e re-zesrt,	 •réls (465$3130)
Paço do Senacio dc Mnas 'Ge-ra-es, 29 do agosto tde 1925. 0

p residen ic, 
D logo d Vas.conceJios

0 1.' secretario, Olympio Moo-So. .	 0 2.° secretario, Alhe'rtjno
DIru11Th,ofl,d — Imprma a ernea..do.

Do sr. Secretarjo jo, Interior,
000mpanihadlo de u;ma mensagen,em quo o Sr. Pnesidcnte do Estad
pede rc ired ,ito .pairar pagamento de
adcfjcjooal da .lei n. 425, a Francis- I
co die Paula	 Magalhaes Gomes, sprofessor do E. N. LMcdeI .3 da Ca- opital. — A' comrnissSo de Orça- 2nhlento.	

S.
Do sr. Secretairio dos Fiimanças,

enviaindo tim.a rep resentacSo jo sir, aJorge Cury, pedind imodificacSo n1x do i	 x;	
amoosto die epiortaç5o pa-r.a o aIgcd.ao beniefici 	

q
a.do em esta-.	 ibielecjmentos indtpstri ;aies quo fun-ccicn.em denimd o terrJj torjo desfe

	

A' mesma comhh1JsSo	 P
Do sr. Pinhejro Chagas, commu..

imfean dio ter tonmado Posse do cargo
do Secretario dims Finiancas a 25 do
oo'nrente - Intejra.
Sc.	 ja Agmadieca..
Dos	 Clq

rs. primejros seoretarjos voldos Assonbas Legislafivas do cer
Esta dos do Rio do janeiro e Ceará, ceu

a com muoicacSo do segeeic5o da Mesa di.rectoLa dos tra-
ha1hocs desta Camara — Intefradia I to

Diploma
Acliando ..se sobre a mesa o di-

plomia dc dieputado confienjido
Sr. Aloiiso Marques pelia I . cir-
c[1mscrjpcao	 a mesm remeffj.j0d commnisso dc Legi.sl.acao e Jus-tiça.	 .

em	 hibkio on scoL do

Art. 30 PerderS o cargo o pro-
tor que tivor algum parente cx-

çceniO adv oadia na cornarca, ou
ese oscocir a algum advogado.
Art. 40 E' suspeito para f Un-
onar in i o , r cesso io jUiz que for
vedcr ou : , odor die aiguma dos

partes ou dos adivogados destas.
Art. 5.° SLrnpre que o ottestodo

de dcoaca, para fins die licenca ma-
ior.erazta, dsp.ensai de jurado. Cu

iabevacao do nicita, for insuffiilen.
, ou hoover poesumpcbo de frau-

des a juzo do auctoridade que ti-
mer de aprecfzl-o, podierá esta exi-
gir nova exame poir medfco que do-
gaar, CU ju.sti ficação, confcrme
etc caso.
Art. 6. 1 E' vedaido a exerciclo ida

advocacia abs dehegados die po1iiciia
GOS processois do faliencia le outros
feits em que tenham possibilidade
de otervir em razbo de seu cargo.

Art. 7.° Suhstitua-€e o art. 161
d3 Codigo do Processo Civil peFo
segufate:

Qoando so nbio dieterminair em Id
o termo dentro do quail ia decisão
deve ser prolerida, 0 prazo será de
Oito dias.

Art. 8.° Substituam-se a art,
e a scu paragriapho unico do

'.Odigo do Proeesso Civil peFos se-
gun t,es

Na falta ou imoedimento do ava-
a&res ju dici,aes, quo reciproca-

se suhstitu.em, a esecIha dos
S iouvai s será feita prop.oindo

0 nIventas 1 nre , herdeiros Fegata-
cS U niversa ios ou die quota iincerta

tr^ names dos quaies a represen-
tante fisor! L&coThera urn 	 propon-
° este tres iiomes dos quacs aquef-

' ecflã um.
§ 0 Qtiando cs intoressiados di-

na proposta iOU in ia. esco-
ha decidjr/ a maiiori,a e no caso

enopate prevalece'rbo OS voice
UC representarem ia major parte do
'crania; e si iminda houver empate

CI drb o juiz.

§ ?Si a ,i,neatari.ante nba foi
I	 11Li i	 iii . 	in	 I

POrt5

Art. 9. 0 Suhstitua-se a art. 967
do Cod/go do Processo Civil, polo
seguinte:

A nomeacbo do desempataddr
seima fda polo jufz dentre dais no-
rues escoihidos 005 toirnmos do airt.
965 e seus piairagraiphos.

Art. 10. Suhstitua-se a §2.° do
art. 992 do Codif go do Prooesso Ci-
vil pelo seguinte:

Ccnvindo por petiçbo e tonmas
tics autos, todois cs intenessades,
bern coma a cuiradior a lide imomea-
do do menoir inD caso do in. I do
irt. 67 do Cicd/,go do Processo Ci-

vi. deverá o juiz adijudicar logo
acs crediores as bens separados pa-
ra pagamento del!es, salvo si so
tratar die espolifo em quo liaja iii-
teressado menir sob tutelia.

Art. 11. 0 art. 995 do Codigo
do Processo Clviii ffca ass/rn reciigi-
do:

A requerirniento do inventairiainte,
do repriesentante do Fazetoda Esta-
dual cu per deteriinacão judicial,
"ex-officlo", serbo venddos em
hasta puhilca bens pa ma pagamiento
die impostos e custas do processo,
f inAo hoover 010 mante impoirtain-

cia sufficient,- em dinheiro.
Art. 12. 0 art. 1.021 do Codigo

do Processo Civill fica ass/rn cedigi-
dio:

Verif/caindo a juiz, par todos es
meic's ao seu aicance, a exactidbo
das reiac6es apresentadas, manda-
rd autuar os papeirs e tomará a
comprarn sso oo inventariante, or-
denando a citaçba dos interessados
e do Tepreseintailte fiscal para ddze-
rem, dentro die cinco dios, sabre a
descripcão e valor dada aios bens.

Art. 13. 0 paragrapho unico do
art. 1 . 021 do Ccdigo do Processo
C,ivfil flea assim rediigidlo.

Diverg/ndio a maser/a dos late-
,ressiadcts oct 0 irepriesentante fiscaI
do valor ado mis hen's polo oven-
tairiante,plicar-sc-á a capitu/o
IV, tituio I, wW ra III.

Art. 14. F/ca rovogado 0 artigo
1 .027 do Codi go , do P roc esso Civil.

Art. 90 F/ca oppravada a regu..
lnnti ci	 nip to do transni/s'So

0 37
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moths qua 'aconipanha o decreto a.
6. 944, de 17 de agosto de 1925.

Art. 15. Nas com(arcas de mai
de urn mun'ici:p m que exifstem
hens uc1es situaicVos suleilics a ava-
i'iaçao, comoeto 'ao collector esta-
dual dal séde da comas-ca intervr,
na' fóoma da legis1acao em vigor,
no'sñnventario's e arpolamentos, di-
zer sobre 'o v'alor dade a esses hens,
devendo informer-se do collector es-
tadual do municipie desses bens so-
bre o qve convier aos i.nte,resses f is-
caes, serm prejufizo do aindamento
do p'roces,so, revocado o art. 6.°
da iei in. 873, die 1924.

Art. 16. Nos juil.gamentor, peran
lie o Tribunal da Re!açao si o des-
embargador a ouem 'compita uSo
avrar o aoordão ate a terceira

sressão suhs.equento, perderá cue a
cornpetenoja ipairia , ccfl'tjmuar a f tin-
ecionar na causa, d'esgnanrdio o
PoesidEnte 'do Tribunal, para sub-
stituii-o e escrever o 'acoordSo, um
dos juizes eneed'ores, a ouern
aquelle dosem6argade'r passará os
autos.

Art. 17. Revogam.-se air
 cm contra rio.
aa 'das sessOes, 1 . 0 die set.emhro

de 1925. - Duque die Mesqu.ita. -
JoSo Reraldo. - Agenor Alves.-
A inTprirmrr-se pia ,rai a ordem das
trabajihos.

0 Sr. João Beraldo, pela com-
mi.ss5o de Legi'slaçao, apresenta o
seguinte:

Parecer a. 145

(9." legislatura)
A eosmmlissSo die Legkl.açao e

Justica, a que fo.i ipresante 0 reque-
nhirnento dc Lecn'idas Antonio Rosa,
C dc parecer e requier que sejam a
ncspei to, solicitad as fas necessari as
informaçOes ao Pcdjer Executivo.

Sala das 00mnhirss6es, 31 dc agos-
to die 1925. - JoSe Beraldo.
Agenar Aives. - Duqu'e de Mes-
quii ta. - A in1primir-se.

NSa ha projectos, rieque rirnentos,
indrcncic, interpe1laçes 	 rnoci3os
1

Ate I hera da Ms-dc:
Leitura e approvação do acta.
Expediente.

Ate dues horas da tarde:
Apresentac5o de 'pareceres das

cornnidissS es.
Apresentaç5o dc projectos, re-

q ucrimien lies, i'nd caçO s, in terpella-
c&es e mocOes.

'DiscussSo die requer'
caçS.es, snterpeH:açes e nroçoc.

Approva'çao dc red-. '. fina-

Segunda pat]

Ate 4 horas da t
DscussSo urntca ct pa.recer fi.

144, da oornmñssSo die PeticOes S0

brie um pechido de conccssSo de Ii-
oenca I cite pelo escijvSo do 1."
frco do judicial e notas dc Cass:.1,

 cisreo Stoickl e r de Mello.
OiscussSo unica da emen'da do

Senado au projecto in. 51, da C
rnara, ahrin 'do o crechito para pa,73-

 die gratficac5o addiCiO	 a
dsversos serventua'rios do EstadO.

13. discuss5o do projecto ci.
dis'pend'o sobrne a competenCla diIs
auctoridades ilmira conrhcccr Por
"habeas-corpus" das prisSes deC1

to das do's Secrietarios de EstadO e
polo Chefe ide Jolioia.

2." d'iscussão doi projecto ri 71
d

-
:spomdo sabre a desapr&Prt

die mrananciaes e quiedas ipa,ra
ahaistecimento d'aua do urn iiit
cipia, quarnide em a utr'o situa dos-

2." iddscuss5o, 'em 1 . 0 turno, do
p j si. 54, sobne refernia CO5

stituc iianad.
C'ndnuo,n da 2 , 0 1uss90 4

JLt	 1, 44)	 ,ctt': gaii;1aca

caPaS, corn as 332 emendas a
de aprese ntadas.

Levanta-se a sessâo. ,

SESSAO ORDINARIA, 'AOS
2 DE OUTUBRO DE 1925

Presidencia do sr. Enéas Camera
(Vice-p1esidente)

SUMMARIO: Chamada. -Acta. -
Ercpedi'nte. - Apresentação de
parecerc . . -Discussão de reque-
rmento, -Discussão do parece-
res. _2.0 parte. -DiscussSo de,
parecei- s. __Discussão do Omen-
Ca do Senado ao projecto n. 51.
-3." dcussSo do projecto in.

58. -2. do de in. 71. -2." do de
a. 59. -Adiameinto. -Urgencia.
-Reillaccdo final. -Falta do nu-
micro. -Ordem do dia.

Ao mejo dia, feita a chamada,
hin-& presontes en srs. EriCas
amera, Euler Coelho, Camillo

Chave, CI cudemiro Feerneira, Go-
tries Perejy t , Adoipho Vianna, Olyn_
rho Mai'110 5 , Duque dc Mesquite,
()dh11i Braga, Age-nor Alves, Age-
nor Caiftdo, Cetso Machado, Aris-
tides Cimbra, JoSio Beraido, Vi-
'hao Caldas, Paulo Menicucci, Eu-
liO do Bride, Miguel Baptista,
Goms Freire, JoSo Henriquo, Cor-
mvii Pinto Coelho, Enrico Dutra.

Pedro U!-orne, Lauro de Almeda,
'lartins Piates, Antonio Junqueira,
Ribeiro In Luz, Ignacio Murta, Ig-

ClO Bir i oso, Adelio Macic! e An-
tubal A. nmpçSo.
Abree a 5erssSo.
Lida a acta ida antecedente é a
*STha approvacIa, e hem assim, a
dO dOe. 29 do mez anterior quo e
achava sohre a mesa pendente des-

forrnpjae
0 Sr J Secrc'tario lC a segixinte

EXPEDIENTE

Requerimento
Do Sr. Arthur Mendonça de Al-
eflga Mafra o outros, director e
CC1Onarios do grupo cscoar de

vto Lagoas, olircitandue elevacSo
gratf acSo pelos services de

,gundo turno, de 20 para 50
mmissão de Orgamento.

Pedijo de gratificaçâo

o sr. Olyntho Martins, manda a
Mesa, uma represeritaçao dos dr.
Francisco do Paula Robeilo Horta
o Manoel Ca Matta Machado pedin_
do que se dC sues .juizes de direito
a gratificaçSo dc 800$000, que pela
Ic! 797 cabia aos delegados de p0-

licia pela formacSo da culpa. -A'
comrnissão de Legislaçao e Justica.

Apresentacdo dc parecercs das
Commmissdes

. -0 sr. Ribeiro da Luz, pela corn-
ms-sao de Orçamento e Contas
apresenta e pde, endo concedido,
dispense des formalidaders regimen-
toes para que figurom na ordem
do dia dc amarihã Os seguintes:

Pw'ecer para 30 discussdo do pro-
jecto a. 69

(9." legisiatura)
A commissão do Orcamento

a quo fol presente projecto in.
69, sabre acqaisiçSo do material
perot a Marinha, approvado em 2.
discussão, C de parecer que seja da-
do pare a 3." e approvado.

Sala des CommissCcs. 2 de Se-
tembro do 1925. - Rirbeiro sPa Luz.
-Antonio Augusto Jtmqueira. -
João Henrique.

Parecer para 3." discussão do pro-
jecto n. 74

(9." legislatura)
A commiss5.o dc Orcamento e

Contas, tendo em vista o projecto
n 74, jd approvado em segu.nda
diSCUSSSO, sobre sericicuiturra, e do
parecer que seja submettido a ter-
ceira e approveudo.

Sala des Connrniisigöes, 2 die Se-
tembro do 1925. - Ribe iro ida Luz.
-Antonio Augusto Junqueira. -
JoSo Hesirique.

Vão os mesmos a imprisnir-se
para ordem dos trabaihos.!

0 sr. Duque de Mesquuta, pela
commissSs ide Constiteiçbo Legiala_
ção o Justice, apeesenta e pede, son-
do coincedida, dispense des forma-
uiidades regimentaes, pare quo

2." iPARTE 1)A ORDEM D40

2 discus-são do parecer n. 144
Ao see aintn1unciaja a. diiscuW0do parecer .n. 144, o sr. Presij

verifica lies-em-se retirado var
sirs. deputados, pelo que devanta a
sessSo, design ande pzrra am.ajai a
seguinte:

ORDEM DO Dl,\

Primeira par/c



(9. legislatura)
A commissSo de Cjonstifuiçao , LegisLaçao C Juo1ica, encarregada d(

dar parecer obre a eleiçao a qw
so prooed.eu no dia 28 de junh
proximo paado para pree'nchim0n.
to do uma Vaga do deputado pel
1., circumscripç5O eleitoral 'do Es-
tado, ten-do presente o dpIoma cx-
pedido pela junta apuradora da re
fonda circumscripçao, 00 dr. Alon-
so Marques Ferreira, que obteve
5.568 votes, conforme Se apurou
no Secretaria da Carnara dos Dc-
pfados, a vista das actas :apresen_
tada, como so ye do quadro in-
cluso:

E' a c'ornmss5o dr parecer que
soja reconihecido e pIoclamado de-.
putado polo 1. circumscripcao e1ei
toral do Estado o candidato diplo-
mado, dr. Alonsg Marques Fereira.

Sala da is CommissOes, 2 do so-
tombro de 1925. —Duque de Mes-
quite. —Odilon Braga. -.-João Be-
roMe.

1.' circumscrjpc7O elcitoral

Quadro da apuracao das eleiç6e5
l eallzadas em 28 do junho do 1925,
para urndeputado pela I. R iciircum-
scri'pçdo eleitoral, segundo as actas
C boletins dos juntas apuradoras
municipae e actas e boletins do 5e-
cçSes enviados S Camaro.

Dr. Alonso Marques Ferreira:
Municipios:

I Antonio Dia, 2 Be]Jo Horizon-
to, 3 Bomfim, 322; 4 Carte, 5, Con-
ceiçSo, 554 votos. —Não houve elci-
çSo nos districtos de Morro do Pi
jar, Santo Antonio e S. Sebas4jão.

6, Gontagem, 7, Corintho, 8 Cur-
vello, 9 Ferros, 767; 10 Itabira,
590;!! Mosquicta,12, NovaLirma, 202;
13 Paraop0ba, 14 Pedro Leopoldo,
278; 15 Pirapora, 68; 16 Rio Pira-
cicaba, 456; 17 SabarS, 414; 18
Santa Barbara, 26; 19 Santa Lu-
zia, 558; 20 Santa Quiteria, 21 Se-
e Lagoa5 . 1.933 votes.

Total, 5.568.
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O proj ecto 11. 47, do 1iJ1 (
extrordinaria), auctoriza o gover-
no do Estado a niandar construir
urn 'e stabelecjmenfo httln 0 ario, pool
aprovel tamento da a guns medici-
naes do municipi.o dc Rio Par,
no logar denominado "Agna Quen-
te", procedendose, pr6viam 0nte, aOS

('studos necessario5.
Trata-se de beneuicjar 0 None

do Estado corn urn •estabelecimento
quo seja para •essa iegião 0 que
para o Sul e Triangulo são os esta-
belecimentos congen 0rs do Araxa
o do Poços de Caldas.

Si ,a nafureza não so esqueceu does
quecido Norte le, deu-lhe flO "Agua
Quente" a riqueza idas thermaS do
Sul e do Triangulo, d justo que a
memoria dos homens .so avive eS

aqueça deante desoas fontes do vidO
o de color, onde o thermoflletr°
marca 42. 1 cent., Id .ao alto. a Cfiu141.

na parte septentrional do M1na
onde a Terra Matriz e 'terra do
promiesdo" pelos interminos verd'
on cinzentos chapadóes, pelos CUN

sos do suas aguas e onde 0 or, 0
color o o edo azul convidam ? for
rnigueiro huniano para a vida int
so e activa a roalldtade do produ
•cçSo.	

-Dada a fórma de auctoriZacap
proj ecto e dado o surto rodovlar1
dos flosses dias, que, em breL
attingira o Norte do Minas, a CO

missSo de Orcarnento e C0flt
que foi presente o niesmo prOJetar
,11 50 tern duvidas, patra aprCsC'1

o sen parecer, opnindo pars q
seja dado o ri	 -
ti pprovalo em

isegunda coin a rodacção propos-
e approvada.
Sala das Cornmissöes, 31 de agos-

oe 1925. —Eurico Datra, relator.
_Ribeiro da Luz. —Joao I-ienriquie.
-Antonio Augusto Junqueira. —A
anprimr-se para orditern dos traba-

0 sr. Ignacio Murta, pela do Re-
cção, apresenta e pode, sendo

coucedida pela Camara, dispensa
das formalidades regime.ntaes para
dcuão immediata do seguinte:
Pruecer e redaccao final do pro-

ICc to n. 65

(9' legislatura)

A comrnissSo de Rectaccão de
U.S. a quo foi presente o projectO
fl 65, appruvado nos termos regi-
mentaes C C 0 pa'recer quo para 0
lTSSmo se adopte a seguinte rerda-
Cçao final:

0 Congresso Legislativo do Esta-
do de Minus Oerae5 decreta:

Art. 1.0 Ficarn appi'ovadas as in-
streccoes para execucão da lel n.
8, do 27 do janeiro do 1925, a
que referee dec. n. 6.817, do 12
de Irtarço de 1925 corn as seguirites
fl0dificaco0s:
I. A concessão constante do art.

1 dao referidas instruccöes so serS
deferida ac soclos quo o tivorem
reque0 antes do 1.° d0 agosto
corrente, salvo tratando-so do hy-
ltheca anterior a 27 dc janeiro do
1925.

Na. trcejra sLr10 do art. 12
arn lflCIctj1o5 Os funccionarios em

Cbvida,de ,lteiros, corn eneargos do
irmãs soltoiras on yin-

Vas 0U s c I )riahos menores. A casa
Obtid0 flesns condicOes será inalie-
navel, emquanto subsistirern essos
encargos

,Art. 2.' Ficam revo gados os arts.
2.' 3', da lei n. 720, dc 27

setembro tie 1918.
Art. Podern ser instituide's be-
°IlCiar1os do peculio do socio da

tatc'vldencia) dos Servidores do Es-
ra irmãos e flihos o!te1ror
•fli0 rnaicr0s e ainda quO nSc

"do sob o tecto tie casa paterna
ra graplio unico. 0 socio solteir<

1 UVO sm descendentes ou acen

den tes inscriptO aO regimen do Caixa
Ben eficon te dos F unccionarios. podo
rá institulir livrernt'nte os heneTicia-
rios do respectivo pecu6o.

Art. 4. 1 Esta let erilrard em vigor
destde JA, revogaias as drsposicOes
em contrario.

Sala das Commisses, 2 de setom-.
bro de 1925. —lgoacio Murta. --
Qomas Pereira.

Lida e submet t:(h a discussão é
arm debate appron'aoa a referida
redaccão quo ';ae sr remettida oo
S na do.

Não ha prejec0s, requciiinefltos,
indicacöes e nioies a sorern apre-
senta dos.

Discussdo do parccer n. 146

Na fórnia do deliborado pela
Carnatra, o r. Preidente submetto
A discUSSãO, sendo scm debate ap-
provado, o parecor n. 146, sobre
reconhecimento do deputado Ala-
so Marques.

Em virtude da apr0vacd0 desse
parecer C proclamado deputado pe-
là 1.' circurnscripcão o Sr. dr. Alon-
so Marques Ferreira.

o Sr. Adoipho Vianna, (peLa or-
dem), fazendo vdr achar-so na an-
to-sala o dapntado recem-procla-
mallo, pede a convocacao do omit
commissãO para recebel-o.

o Sr. Presidente, deferindo este
requerimerito nOmeba 0 r0querente
e mais os ars. Duque do Mosquito
e Antonio Juriqucira.

Introduzido no recinto, presto
comprOmisSo e torna assento aquel-
le nobre deputado.

Pnssa-se a approvaçdo do requeri-
me rites

Depois tie lido é sabniettido a
discuosão e, scm debate approvado,
0 seguinte:

Parecer a. 145

(9.' legisbatura)
A Commissâo do Legislacão e

J usiica, a que loin presente 0 reque-
rimento do Leonidas Antonio Rosa,
é de parecer e Teqner que sejam,
a .rcspeito, solicitadas as necessa-
na5 informacdes ow Poder Execu-
tivo.	 -,

di&tido e VOtaido .n pr000nte ses-
SãO 0 seguinte

Parecer n. 146

•	 H	 ' 	 ' 	 i	 Depu_2 LIe utLrnbro de 1925. —
Jeão Furst, 1 . 0 officio!. Vito, Cas
torino Magalhaes, director da Se-
cretaria.
o an. Earico Dutra, Pela corn-

missão dc Orçamen•fo e Contas
aprcaenta e pde, selirdo approvad,
figure na ordem do dia seguinte
scm prejaizo da impressão o se.
guinte:

Parecer para 2. discussjo S O brc o
pro jecto n. 47

(9. legisiatura)
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51	 -	 U
naacaes e quCdas para o abas-

-cimento d'agua do urn municipio,
quaado em outro situados.
Em d'scussão o art. 1.0 corn uma

Conini:ssito, suppressive
e § 1 e 2.00 é it mcsrnii LUCOT-
rada sr d0bate. sendo arnbo ap-
prevadc S -
Sen dite C appruvacia o art.

Y. —A .rnrn:ssao de Legislacito.
2. dsueeao do pro j('ctO n. 59
E' aiinuicfada a 2 . 0 discusSito. ('ill
turni , c10 prajocto ii. 59. sobre

reforni:t cc n5titucional.
o sr. ["do Beraldo, pela commis-

do de L islaçao apresenta o se-
guinte:

Requerimenlo
A cun::dito do Legislaçao le

Justica 1 quer a volta it comnliSsãO
10 p1t) fl 59, s0hre "Reforma
Lanstituol nal".

Sala cl: S SesOos, 2 d0 setenibro
li 1925. —joSo Beraldo. —Odilon
Br-ago. —Duque de Mosquita.

Lldc o pcto cm diocussão C a re-
qurirn. ::t approvatlo. polo quo
'ta it cnlrnissão dc L0gislaçito o
PrOj cc to

Urgencici

0 Sr. Ignacio Murta ( pela or-
dem), obtendo urgeucia, apresenta,
a1a commissão de Redacçao e p-

le, sendo concedida, discussão irn-
aediata do seguinte:

Po.pecer r redaccao final do proje-
eta n. 51

(10 legislatura)

:ao do Redaccão. a quo
u: P:ci1e o projecto n. 51, coni
ama ernenda additive do Senado,

par esta Camara. C do pa-
tenet qu' so adopte, corno final, a

gn 0 1 redacçao, do accorda corn
en culo

0 COlgICSSO I,egislativo do Es-
ado do Minas Geraes decreta:
Art, 1.0 Fica a governo auctori-

aabrir a credito de....... -
:4O1 S612 Para pagarneuto ate 31

Of dezernbr9 do coroente anna, do
frutonoes cobre seus venciniell-

A, c.----41

Ao bachare2 Lniz Caetano do Si-
va Gurnarites, iuiz do direifo da
cornarca dc CoetC, a partir do 15
do agasto do 1924, 942$500.

Ao hacharel Hamilton Tiieodoro
de Paula jUiZ de direito da comar-
ca de Uhit, a partir d 10 de outu-
bra de 1924. 1:034$000.

Ao hacharel Francisco Cleto Tos-
cui B:rioto. prucurador geral do
Estado,a partir do 26 do novembro
do 1924. 2:422$666.

Ao bechaa-01 Aegusto Cesar Pc-
dreira Franca, juiz dc diroito da
cornarca dc juiz de Fóra, a partir
de 14 do dezernbro do 1924......
1:036$750.

Ao bacharel Gentil Nelaton do
Moura Rangel, juiz d 0 dieito da
comairca de Ouro Fino, a partir do
8 do setembro do 1924, 1:111$550.

Ao hacharel Pedro Alvaro Rodri-
gues de Albuquerque, juiz de di-
rito die COrrI:L1Ca d 0 S. Gonçaio do
Sapucahy, a partir do 24 dc novem-
bro do 1923, 1:618$333.

A Francisco do C'-.€ta Guimarães,
perteiro do Tribunal do ReIacau. a
paidh' do 17 do janeiro do 1922,
784$000.

A isid:ro CorrCa Lima. capitão
do Força Puhlica, a partir de 2 do
abril de 1923, 1:678$666.

A Raymundo Tavares, inspector
regional, 320$000.

A joaquirn Electo, director Co
grupo oscolar de S. Joao Evange1i-
to. a partir dc 14 de abril de 1922,
1:537$572.

A Polydoro dos Reis Figueiredo,
inspector regional, 320$000.

Ao dr. Alvaro Astoipho da Si!-
volta, chefe die CommPssSo Geo-
graphica e Gec'logica do Estado, a
partir do 30 do duiho de 1923.....
4:790$500.

A Antonio America do Costa,
professor do grupo oscolar do Pro-
dos. a partir do 15 do agosto de
1924. 1:362$311,

A 1. Maria das Dares Carneiro
d0 Andrade, professora do Carmo
do Matta, 442$770.

Art. 2.° Fica egualmente auctori-
zado 0 governo a abrir 0 credito
de5:178$800 para occorrer ao pa_
garnento ate 31 do dezembro dc
1926, da gratificaçSo a que tern di-
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Sala dos Commissoes, 31 de agos_ 	 nIit. inu	
Ic

	nor Alvos. —Duque de Mesquita. 	 desd0 1.0 de cLnu	 a 1921 ato d0 1925. —JoSo Beraldo. —Age 31 id
o dezonibro do 1926 ,

	

Envie_se no govern.	
tos o d	 noyezesete Miii tpezent0 e tri.ta	 tres r6i5 (917$333);

	

2.0 PARTE DA ORDEM DO DIA	
Candido Pereira de Souza, pro.

1°or da eSCola do Sexo mas fl

	

D iscussdo de Parecer	
do districto •de Cord isbuigo, muni.E' lido, pOfo em d iscussão e scm cipio de Paraopeba

	

debate approvado a seguinte;	 tbro 5	 , desde 5 do
1919, ate 31 de dezCrnbN

	

on	 fta. 144 do 1926, urn cfo duzentos e
n:iJ setecentos 0 oitonta e 

S4eiS T6 is(90 legislatura)	 (1:210$786);
d. Maria Izabel d0 Nazareth Fi-A commis0 do Representacoes guciredo, professora da escola doqt ri

e PetiçOes a que f j present0 o re- SOXO masculino do districto dernnf0 do Francisco Stockier Braüna	 nhã.e, thsde 1.0 dejuOle Mello, escrjvão do	 do Gua1.0 
officio do lho de 1919 ate 31 do dezembco deJudicial e Nta 5 e official do Re- 1926, urn conto duzentos o cincoe-gLstio Geral do	 official da co- In	 h	 és (1:251$000);narca do Cassia, pCdl 	

e urn ni

	

fldo fres an-	
,

citadas

no	 cas de Iicen	
Para tratar do nego- fessora da escola do sexo m

d. Carolina Idalina Rosa pie-
ascuU-

dos,	 do p9 recer qu0
 sejam SoiL no do distrjcto do Cattas Altas do

ao Poder Executjvo as in- Noruega, municipio do Queluz, 
defoa-macoe de quo 0000ssita para do 22 do s

etembro dc 1923 ate 31formaa. sell JUZ%Sbre o requerido do 
d ezernbro do 1926, isoiscentos

	

Sala das CommissSes, 28 d 0 ago	 11111 trezentos e quarnta e fl°to 1 1925. —Martins Prates, rela	 reis (600$349); e bacharel JcC
Barroso.
for.	 Gom0s Froire	 Iijo Bess0 de	Oliveira Andrade, uiZ	Enviese ao	

nac
governo.	 de direito da cornca(le M001e6Claros, desde 12 do junho do cer-

SENADODISC USSAQ DE EMENDAS DO i'ente anno ate 31 de 4ezernb 
VIU.

E' lida	 douro qualrocen5 e sessen e

	

e posfa em d i 	cffnco mu e toe zent	 réis ........a £eguinf.	
(465$300)

Emenda offerecida e approvada I N O do SOriado d0 Mina Ge-
racs, 2 do a

	

pecto	 go'sto de 1925. —oCamara
polo Senado ao rOj

	

	 . 51, da pOesidente, Diogo ide Vascon cellos .
—0 1.0 secretario, Olympio MOUAddjte_5o dopols do art. 1.°: 	 '°• —0 2.1 secretarjiy, AlberthiOArt.... Fica egua1mj	 auctorj Druinmon.d.

	

zado o govern0 a abrip o crodjto	 Encerrada scm debate a dI1SCUSSãOde 5:1 7880O, para oc000rer no pa- C a mesma approvada. - A' Coln,gam eno ate 31 'de dezembre do missSo dc Reda'cçito.

	

1926, do gratiricaç50 a que tern di-.	
discugsão do Jn'ojeclo ii. 58

reito, no5 terrno da ici a. 425,
rios seguintes	

do

	

17 do agosto do 1906, os funccio	 po

	

na_	 Lido e	 sio leim 3 1 dicusO 0
projecto a. 58, dispondo sobi ad. Maria Magdalena Baracho cornp otencja 'da5 atictorii1ades P"professor0 da 2.0 escola do sexo fe- Conhecer por "habeas-corpus dasminjno da cidad 0 dc Conceiça0 prisites decreladas pelo 5 Secrctari05desde 22 de IlOvembro do 1923 ate" do Estado e pelo Chefe do Po1il,

	

31 do dezombro do 1926, aetecenfos	 a mesmo scm

	

e tMinta e quatr mu e riMta e doi

	

	 debate approvado.
—A' commjss5o de Redacçito. -r6i5 (734$032);

d. Jacintha Hormogene5 Ferreira,	 2. disCUgSdO do projecto a. 71
iaio do districto
professor0 da escola do sexo femi-	 E' amnundiada a 2.a dISCUSS âO

do S.Joe da Var- por artfgos, do Projecto a. 71,

A
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\'e :icando-se não haver numezo
legal de srs. deputados, o sr Pee-
adento ievanta a sessdo, designan-
do parc amanhã a seguinte:

OP.IDEM DO DIA

Prim eira parte

.\	 1 hora don tardio:
Leit:	 e approvacSo cia acta.
Expociente.

Ate dna5 horas cia turde:
Aprese ntação de pareceres das

cOmmis
Apresntação de projectos, re-

qirerinlentos, indicacöes, interpella-
coos e nlOçOeS.

Discussão de requerimentos. mdi-
caçoes. ntenpellaçaos e mOcOes.

Approvaçdo do redaccdes finaes.

Segunda parte

At(', 4 horas da tarde:
2.' dliocussão do prioecto n. 47,

auctorizando o governo a construir
loin estahelecimiento hclneario, no
logar denominado "Agua Quente ",
muatciplo do Rio Pardo.

3.' diceissdo do .projecto ii. 69.
OUotoi'izaiido 0 governo a contribuir
Para a renovacSo do material cia
Marinha de Guerra.

3.' ciuosao do projecto n. 74-
estabelocondo medida 5 tendentes ao
desenvolvimento cia sericicuitura.

Continuação cia 2.' discussão do
P?oj ecto n. 40, sobre organizacão
ludaciarta. corn as 332 emendas a
ell(, aprocenta dais.

Levarita_si' a sessS'o.

28.' SESSAO ORDINARIA AOS 3
DE SETEMBRO DE 1925

Proc jdencja do Sr. Bias Fortes

SUM 1NRJO• —Chamada. __Acta.
—Expedente. —ApresentacSo do
pal cc a'eo.__Apresentac50 do pro-
t ect) _-Approvacão do aedacçñes

2.' tarte. - 2.' discus-
5o do pr0jcto n. 47. —Doc1Jr-

00 do or. Ignacio Murta.-3.' dL-
dos pi'oiectos no. 69 e 74.

-Urgencia - Redarcão final. -
Fafh de nurnerO. - Ordom do
illa.

Ao rnlo cia, feita	 chamada.
liam-se preeentes o sro. Bias

Fortes , Eul 0r Coelho, Camillo Cha-
\'eS, Claudemiro Fdrro.ira, Qomos
Pereira, Adolplio Vienna, Argemi-
mu de Rezende, Olycitho Martins,
Duqua do Mesquita, En6a 5 Camera,
OdlIen Braga. Agenor Alves, CeLo
Machado, Aristides Coirnbra, João
Beraldo ,Viviano Caldas, Alonso
Marques, Paulo Meniciacci, Euzebio
do Britto, Qomes Freire, Joao Hen-
rique, Eurico Dutra, Pedro Labor-
ale, Lauro de Almeida, Rebello Hor-
Ia, Martins Prades, Antonio Juii-
qucira. Ribeiro da Luz. Ignacio
Murta, Ignacio Barroso, Adelio Ma-
cel e Annibal Assurrnpção.

Abre-se a sesSdo.
Lida a acta die antecedente é a

mesma, scm debate, approvada.

EXPEDIENTE

Ndo ha materia die expediente so-
bre a mesa

o sr. Qomes Fre ir0 manda a Me-
sa ama representaçao do Sr. Jon-
qutm Gomes do Araujo e outros,
pi'cocclente e membros da Sociedade
Beneficente Operaria, de Marianna,
4ojicit•ando urn auxiiio para comple-
tar a construcçao das ohms da sdde
social cia meferida sociedade. ----A'
cOfl'.rnissão do. Orçarnento.

Apresentaçao do pareceres do corn-
misSd0s

o sr. Ignacio Murta, pela corn-
rnissdo do RedacçSo, apresenta. pe_
lie e obtdrn dispensa des formalida_
des regimentaes para quo seja dis-
cutido na presento SOS5'0 ; se-
gu inte:

Parceer e redaccao final do pro-
jecto n. 58

(9,0 legislature)

A ccc11rn,issdo do RedaiccSo, a quo
fol presente o prc,jecto 'n. 58,  C de
13arec0r quo se adopte cio final
a Income i'edaccCo corn que transi-
to11 em 3,0 (IlOCUSOCO.

Sala din5 CommissCes, 3 do setern-
bro do 1925— Ignaci'o Marta. -
Adelio Macid. —Olyntho Martins.

Sabra a mesa Para ordern dos
trabaihos.

o Sr. Duque ci	 dirseri ito, ji,w

parto da comrnissSo do LegislaçAo,
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oito, nos tormos da 1e' n. 425, do	 IJ	 XLLJ U dLpU	 v&rifjca17 do agosto do 1906 o funccio- ha Verba •0, do art. 1.", § 1.0,
naros seguintes:	 mesma lei, 5:226$000.

D. Maria Magdalena Baracho, Art. 4.° Flea o governo auctorLprofe.ssora da 2.0 escola do sexo zailo a abrir 0 crelito de 8:000$ol
1eminino da cidade de Conceicdo, para pagarnonto dos Secretarios de
desde 22 do Lnovembro de 1923 ate Estado e Chefe dc Polci'a nos me-
31 do dezombro de 1924, etecen- ZOS do isetembTo 'a duzembro do
tos o trinta e quatro mil e trinta corrente anno.
e dois rdis (734$032).	 Art. 5.° Fica o governo do Estado

D. Jacintha Hermogenes Fer_ a uctorjzado, na fOrma da lei n. 832.
relira Braga, professora da Esco- dc 15 do setembro do 1922, a mo-
la do sexo ferninjno do distri- dficar o piano da praça Rio Bran-
cto do S. José da Vargenha Co. na Capital. do accordo corn a
nlrnicipio 00 Pard dc Minas, planta organizada pela Prefeitura.
desde 1.0 de setembro de 1921, ate Paragrapho unico. Alm da area
31 do dezembro de 1926, n0vecou destinada a construcçao dos arma-

e dezesee mu e trezentos ie zens da Aifandeza, entre o Merca-
trinta e tres rdls (917$333)	 do Municipal e o ribeirdo Arrudas.

A Candido Pereira do Souza. pro- ficará reservado para o governo do

Estalo urn quarteirao quo julgiie'essor (10 e,scola do sixo masculino
do districto de Cordisburgo, muni- necessario ao serviço publico, p
c i plo de Paraopeba d esde 5 de deiido a Pref0itura proc€der a ver-
tubro de 1919 a te 31 de dezembro da dos lotes dos demas quarteirOe
die 1926, urn conto duzentos e dez coiistants da refexida plailta.
fill Setecntos 0 oitenta e sets r&s	 Art. 6.° Flea o goveino do Esta-
(1:210$786). •	 do auctorizado a ernprestr a Pre-

f'eitura de Bello Horizonte , abrthdo
D. Maria Izabel do. Nazareth Fl- para iSso 0 uecssarj cred

quan a de	
ito, 3

guciredo, professora da escola do ti mU e duzentos cO tC
sexo rnasculino do districto dc do rdls para 0 serviço do abaStOCL
Bradna do Ouanhdes, diesde I de mento d'agua a Capital, a iuro de
juiho d0 1919 ate 31 de dezembro SC I S per cento ao anno, pa p, S
dc 1926, urn conto duzentos e cm- mtstralrnonte, e mediante amort i za

-coenta e urn rni1 rCis (1:251$000). cão em 12 annos, readizada tanibern
D. Carolina Idalina Rosa, profes- sernestralmente 	 em	 prestaq6es

ora da esoola do Sexo fernjzijno eguaes, a partir de 1926.
do districto do Cattas Altus de No-	 Art. 7." Fica o governo auctOflz
ruega, municiplo de Queiuz, dcsd0 do a contractar corn pessoa idolle"

 de selembro de 1923 aid 31 a feitura do uma obra de prop3
do deembro dc 1926. fiseiscentos. ganda das riquezas do EstadO e do
m1 e trezo.ntcas e quaren'ta e nove SeU desenvoivimonto actual.
réls (600$349); e bacharel José	 Art. 8.° Revogam..se as disP°
Bessone de Oliveira Andrade, juiz cOes cm contrario.
de direito din comarca de Monies 	 Sala das CornmissOes, 2 de se-
Clams, dosde 12 dc junho do cor- tornhro de 1925. 	 Ignaclo Mltua
renie anno aid 31 de dezembro vin- —Adello Maciel.—Olyntho M3rta'
douro, quatrocento 5 0 sessenta e	 Lida e posta em dlcus0äOcinco mil e trezentos réis . . . . . 	

daccSo io nic iofr'iidi,(465$300).	
scm dIi:	 a np:nviad.Art. 3.' Fica •o governo auctorl-

zado a arir. dosde já, o crodito de
25:486$000 para os soguintes paga- ConhinuaçJn (Ic 2.0 r1,5CUSt°
mentos:	 projecfo n. 40

Do excesso de 4e'spe6a verificado	 H' annunciada on cont[nUaca°
i	 5°na verha 6.' do art. 1.0, § 1.0, da 2.' discussSo do projecto 	 40.

.ii. 875, de 25 do setembro de fare oranzaemo	 dcr'coill
1)'	 'ii ')'fl1nn	

1
tq



I' polo. S Jldc COflce8tLspen5 Pus	

J

fcl'rnajjj0 des regi- toni P	 1925.to Prnentaes 0310 
qu t;gure liii ordeni to unqtTr	 -4l9edo Pta do LimallpS o soguilite:	 J'no Heniq

Parecup e redacçdo pw'a 30 dsciis	
Paccep n. 1SaG (/0 pi'OJ	 () fl, 71

(9. Ieg;slaturu)	 (fla ic's1at
A comnij0 do Coiisf:tujco Le-	 A 2i) . .,: 5 3 do	 (	 '' eqiSiaçao e Juotica a qos 101 pren	 Cc :ira.aq0e f°aamto o pro,iec	 0. 71 corn urns	 t) Pi•0oco11ados	 ih Ii. 4481." e 2.". door.	 C 487. v do pa 3 Cr SCjsntI

	

	 d p	 cor qo	 i	 tic	

co
,c	 oLlbncejt:dc, a 30 discc;s 5mão a applova Ytu.	 Oocamenfo 	 CXOCCIL..

do, redigido confors 'a vencido VO1 QCUI'O.

ji

0:11 2..
E' a seg Sa1: dos Conrnses 3 do Se-'uint a rcdaccSo:	

9 mhr Pc 192	 Au

	

. -Afliofli	 gus.0 Coiigi'c'0 L egis1: p 0 do Es- fo Juiiquer11.	 Rib	 LI Luz.-tado de Minds Geracs decrefa .	J( au Hf(ltqcte,	 AAlt. 1." PoderS a govIrilo do Es-	 0 sr. Vie ianc, Ca1da	 stripde a
tado desapi'opri5i pura °s	 , 101srv	

iI Insti'u3,ba stemento de agua. do Iuz ci ofi'ercoe a seguinee do exgc'ttc, do urn mc:nicjpio as
mansucja	

quoda5 e t3rrerJo'p1'e_	
Paj''cc,r ,, 1dCOO S 001 011Iros fuados .	-

Art. 2.
m
 " Rvoqa.n-0 'Is 

dspcsj	 (90 lPg:slatur1)cdes c	 COjltraj 10,	

A C0fliflhi5o do Insti 	 . u	 Pit-Sob do's Cimrnissdes 3 d, se	 Mica, a qua faf pres eate a peçal embt'o do 1925	 D. -uque de .Mcs- prOtCaoilada corn	 ii. 498, é de pa-qtta. -OdiIo0 Brga.	 l'fC('r quo	
a

a mesma	 seja arch'-A irtlprjmirse Para ordem dos VOU:I.
trabalhcs

0 r. A Sala do5 Conim jse5 3 de se-.,zton 0 JUnqueira	 pela t
L'mbro de 1925. -Viviano Ciddas.COrnm ssSo de Orcarnento a, presen_ -A. de Rez en pe Costa. -Olvothita os segulne	

Martins. -A irnprjmjr_se.
Pw'eccr n. 147	

preseafacao dc pro jec/o g , ret/n"-(9. leg i slata I a)	 t'irncnlcs. Indicacoes e !iiOru'

A ccmmj,0 do Orclineilto 0 SR .
 JO AO BERALDO -Si-.Contt,s eSt tidSfldo o ped,o de sup_ Iesde,,tc. no eess5o do hGntSMl.'O'flcSo d3 Sr. Jeronymo Gued5 ttve "PPurtunldade do, em name IIIFcl'iI5,d05 dlrecfcI_prQprj0fj0 do c(orn rntssao de Legislacao e Jusça.I "tituto de Pomjcubtura "Chacara	 l'oqLi-,r..	 retorno ato SCo dct,ida Conceicäo", achou_o I'azoavel e Cornssa..q Prcjecto 

fl, 0)digno dl del'tl'imoiito vist,o a in-
	 bce a l'eformia COlJ St i tuciontl,contostavel Vantagem para o Esta-	 De pOsi'

a dosenv	 do projecto	 es1ud21,
entre

do em fompntaj.	 o.Jvjn1ento coal3 
mebJ91- col ivinhia a Ala I115

Pa P°flltcttlfura	 no Mas,	
rio, de modo a traz p r agora itO

ta lido j
á votado flesta Casa a Or- nhec,nerito Ja Camara assumptoscamento, uSo	 de boa pobtica	

i

	

a projecto

n ovos e do Dalpit ailfe interesss	
1's91

P

	

croarse nova desp0sa nao previsfa 
ra o nosso	 E assim, icnn loi de meios. razao porque a transport01. Esfado

i'ja Pc quO	Cornmjs0 d de parecer so archive	 toda a mate
o cOnstif0j1,	

ii. 59 para

	

a pedido. quo podi'O 5cr renovado.	 urn nOon J31'oj'cto, ( l i t 	 't' Mi)L
(ppo rflu, 101CM fe 

17

contribUnte

do

alt'	 .ItiL	 I	 .	 0- i'9	 Cunstituicão e as Id5,

mdoS.	.	 . .	
,	 qaalquel'	 preiudiC°

0 pIoleClO a. 59 ja C 
cclihectdo Ooc:erd recorrer no Pt 

eldnte do

Ca-' a coma toda a muter s del-
Eudo contra a cop railca IRSmeS-

to fol co(itemPl0d5 coni) 00593 do na s.

dizer . rn 
urn nOVO pT00Cio qU° VCU { 1." 0 recl1ro tord effeito suS-

aprest'iltit C a Camara.psri p1.upar p'nsV O a 5ohre ella a Presidente

flo'S metO collegas a dc'SPI'il2er do do Etado pi'ofel'irá d eOiSaO dentrO

me ouvirom	 (naG )IpOlCt(lS go- de 30 Pi's, dspc i'S' de ch c gar a Se-

rues) . . .	 .	
, cretaria (to Interior o pi'0CeS5.

o s. EurlcO Dutra: -V. ('XC. 0 2." 
Senda dado prOV.mento aO

senipre uvidC corn o maxim int
o- r: ourso, o PresidCtlte do Estado ell-

rosee a corn a moor sat:staCcao caminhilrá so Congress° pars que

(puii'o).	 .	 .	 .	 'cP'ctd" detinitivameiite, importalldo

o	 Euzebto de Brttto:_Pe rfdl - o :1101110 ic 5to, durante a seS°a°

tanlalt ,	 -	
,	 ccl rtit ic':ca" Pu	 icto do Pros-

o s. 1000 Bcic!d0_ ... p0: ma	 late 10

tempo. tcre'i apelliS it part", quo10 1	',

	

It a nlLlter11ini' 13 C 1W	
Sos: lu.t-o o a it. 1:'. Pa Ie ad-

talito d.quelle prcet ( i.' '	
diciaflll n. 10. P0	

de setembro

Art ... A con'0S
o

PC	
Pt' 1920, Polo segul 	 ir unira

ute:

tadri	 jo f 13CC	

0 C n l c a

quo. Ii) 0l' pt .umulgldtl a id :sddl- 	
0- 15 Ia .101l do cada anno.

C1.li3l u. 10. d 0 14d0 .setc'mhro do	
e a let llaO	 nesigfl'a'r outro Pta.' 

) 0 LOnVOC icaO e

1 020 out i im m	 d WL inn	 meZOsa c	 dC 18 ii 5(

1	 a e11"	 c	 ra r ulat1l	
on Ira our lii i tr	 "

peia	 lispos i
cocs di li'i n. 7 d&' 14 dal:ir do Su ahertU i. Po

dcldendo ser

P 't	 de 1909.	
'	 51150 sCS500S prrogada S e aPis-

A IC	 t	
Cl L flVOC	 c xtl sorci nIr a-

550 ti Pc Cargo rCniuller.fho mull- montC.
cipit, uctadual act	 fi'drti1.	 born	 d

Art....A flU011CiO do membro

COMb o exorCicf° de qualquer ser-	
Congr(SoD uralite unca Sessao

viço do crdem ,orivaft1, rernunert- lCPlOtOtflT9 SCm icenca P'S respe-

do importiIrh0 rcnullCfa das va	
Diva Carnal a. moorta, ipso facto,

tagono de aposenttld'l'flh scm d:rei- -.0 prrda do mandato.
to do voltar no emprt'gO doixado 	

1.' Perde 0 gutllrnellte 0

polo funcciO''	
to o ntOmbl' do C.angre:° que 1150

(I u. 66. § 9.". n. 3. da ConStitUt- tonalr p
o Sse no prirniPra sessilO da

e dodesteirS 0551111 red ol	
top htul'a pa rs quo fol eleito.

manifDtl culivl'nienc i a on	
§ 20 No cflS()	 artigo

sidad do bOti adrninStra § 1.". a Pr2Scd
	 a re-t lte Pa Camara

ds uStica nit comurCa, von- sp2tiva firS mmedl,tt3md13te a dc-
I coda em processo regulad° par vida ccninsuntcacao ao Presidonte

fui ordinal'ia ,
 par urn tribunal do EsImlO, pal a quo masque nova

'1posto do Pt'esldelitO do Tr- elelcao.
ii do RelacãO a do dots des-	

Art... Os mombros	
o Con-

'l,jrgad(ni'S. deiglllid05 do tres gressO percell('l'aa o 
5ubSd10 desde

Iifl as pL'l) Preside
, te a Pats do rvc0nh1ime0

-	
Trita-e 51'. Ptesid0flte	 no

'art. 74, us Ccnstltulca°, el'- primoir's porte, de voltarmos ao readi
-SO taPe o 11. 1.	 gm anteril' S Isi	 tfc10n1 n.

	

Ao art. 83.	 dl	 ConstitU'icSo, 10.	 lde l
(1 1920. Em vittude desta dis-

ccreSCCilte_5 0	.	
posicau quo Si' ,prctOIStS ,1UZii

c-nIne as quacs a lndnstr l
a agri- em a MOSS1 C)nStItuicao, a iitu-

to Pa a,poscI1t:1t100	 passira a san
I t	 7.

Art.. . . Sempre qlte as Camaras regulado Poll
	 5dd1c1oial a.

at "i'0t	
91.1- Pa 1909. ravogada a PC n. 10, ha



o	 Eur/co Du/ra. —o queurn aoto do iu.sliça.
art 7

o Sr. /o/10 Berald	 Dio. — spoc 0. 4, 
da aessa COnStituiçao que 	 Project0 R. 75	"uma lei especial regulars a org	

(9. leg1s1atuIl
a_	

)nizaç50 dc5 municipios, resp.eitadasas bases Seguintes. 	
Reforma Const01I. A P°pulacao de cada m unicipior creado	

ubstjfua	 o §	 .	 4

quo 1ô	
115, serS infe rior a pejo seg

Dand
ui,1f0-vinte mu habitanfes.	

§ 2.°	
osjd

	

o proecto manda elimlinar

	

	 _se raga do Pre
todo te. serS eleito dentio dxercerá

o novepta
oss flumer0 dc art. 74.

dies 0 substituto, quo e	 a
Ore , Sr. Pslesidente nOs d0 ve_m leg	

mandate por quatro aniios

	

k1a pare attingi05 a rca-	
Art. 49. accrescen_se.

	

l idade (las cousas. ito d, Para 
cbe-	

§ 3.- No case do Para, 	 an-
g concluir

garrnc5 a situa50 que realmente tenor, o Vlcepresjderjte àexiste. visfo que o cniterlo exigido o 
so['rnandato , sendo eleifo o sub-

pela COn
stitujçao de populacao não Stifufo pclo tempo quo restar ao

	

fl1'enicr a 20 -mil habitant05 laara	 Po
 corn quo tivor de ser-

	

a elevaçao do district9 5 S categofi
ar	

yin.

	

de flluIlicipie5 é um critenjo r
	

Suhst2tu_50 o art. 50 per:

	

menc o bserve d0 uma vPz quo flcrn	
Art. 50 0 periodo

Or, rnun:icipios do Estado,	 presidencipnin_ durarS qliatro annos , na podendo

	

cipajmenfp os recenternente crea	
Seo nern 0e

dos, tm essa populac50 Pelo di,_ Yice_Pr,sidente que hotpoSitiv	 n reelofto o Presidento quo 0 pro j ecto Visa 1°cor- do aporar	 flos COnsfitui	 PCCSidencia
ç5o esSO do50 rnezes	

dentro
evac5

criterio es	 a. 	 A el

in to, a	

o de	
Suppnjrna e o parag:	 CO

	district05 a categoria d'e munkipji	
do art. 51.

	

ficarS, po 'consogL,o arbitnjo	
Substjtuase o art	 63 polo S

do Congreo quo examinarS •cri_ 
guinfe:

	thriosarnent0 
0 assurnPt0, dando C	

Art. 63. 0 Poder Judidanio era
devid.a Solnç 50 aos ca5os que ]he

exercido por urn on mats trihuoaes
11ororn Cffectos.
o sr. Adolpho Vianna: —AliSs Superior05 j uizes e jurados na fOr-

Ma quo a lei determinai.
a ulHma refórma	 adrnitl:strafiva	 Art. 80. accresceifeo	 °
nOo Oh000ccu estrictarnen	 no cci-terj	 n	 o veihos direitos"

	

d 0 20 mu habituates para a	
Accrecentese ao art. SM -

	elevaçSo de di
s trictos a categoa	

Paragrapho unico A
d 0 municipos	

impo5to COflcedida a emp:ii o 411

	

o Sr. Joao Beraldo: - Pelo art.	 °cJedd	 nao aproveifarS 5s P

	

83, da Consfituucao 
Vê-50 quo é	 dos	 directores agent OUda compefencla cumulativa do Es- e.mpreqa05 oem a terce;nos quefado p (Jfl rn i,n j cj0j 0

 a decretaçao e coal elms transigirem.

	

arl'ecadaç5o do imosto d indus-	
Substitna_se o art. 82 e 

SCVS pa-
trias e prof5505	

ragraphos pelo S.eguinte:

	

0 projpct miluda que a esse Cr- 	
Art. 82. A renda do impOto

ti go

	

	 aCcrescente in-flee, o Se- trammo-"nntre as5 quaes a i n<q 	
n mjs Oo d e propriedado Ivol e n tro VIVOS pertencei5 ic Es-

9gnicoJ"	
lado e a05 fllunicipio5.

Paso	 mOo	 de v. exc., Sr.	 § 1.° Compete ao Congreso 1e-

	

Pre s idenfe 0 projecfo. reservando

	

cretan a quota deste irnposto que
me, Pordm, 0 

direito do, em discus_ caborS 
lbs ubseque	 S municipios a qull

sdes	
nte5 trazer rna.'io•res poderS 5cr aggravada sob qualqoesclarecjmpnfo5 a Camera dos si's.

Deputados Sequentemf aas dii-ve o5 assum ptoselle

	

	 § 2. 1 SOo isentas do irnposto mu-comprehen
bern I Muijo bern	

nicipal as transmissOes do estradas
didos. (Mjj	

!)	 de ferro engetiJi 	 cnhrms P 011

U 	 compoStSc fav0 \

	

0 dolPresideDte do Tri-

es do E-'°'	
bunal da Reacà a dO	 o dois des-

Ao art. 83, accreSCelltC50	
ernbargadores, designados de tres

paragraPho UnICO. 0 importO mu 	
em tries 5nnos pelo PresidentO

ucip l d0 induStnias a prOfeSSdeS	 do Estado."	
tui

do poSerS ser major quo o do E	
No alt. 74, da Constucào, ell-

Ao art. 87, accreScente_s	Ao art. 83, da Constitucao,ado.	
mine-se todo o a. I.

§ 30 A muThereS malores e COIl- accrosceflte_5e

tribuint es los impostos directos p0-

derãO votar 
Para vereadores a ui	

" e ntre as quae5 a industria agri-

s e paz do municiPio	
re- cola".

do su 
sidencia desde quo se alistem 	

Art.. .. Sempre que as Camaras
MuniciPaes vOtarem impoStOS pro-

firma que a lei determillar.
Art. 99. Substituase pelo egui- hibitiv

0S ou manifestamefho contra-

te:	

io S ConStitulcãO e SS leis, do

Art. 99. 0 Pred0nte e Vice-Pro- quialqu@r
	 ntribuiflte preiuScad

&dente do EstadO serão eleitos por poderá reLorrer ao Presidelate do

suifragia directO p maioria	 m°S.
absolute	

ta00 contra a cobrailCa dos meS-

de vote, rec.ehtdoS. 
§ l.° A	

§ 1 . 0 0 recurSo te
eleicdo reahiizar-S0 no S effeito sUS-

primeito domingo do ul timo semeS- pensivo e 5ohre cll 0 Presidenie

ire do neniodo presidenCfal pce- do Etado profernira decisão dentro

denSe-' na Capital a 
apuracãO dos de 30 diS, depo 1 S de che gar a Se-

votOS rcehid0S nas seccSes eleil 	 ricretaa do Inter ior 0 process°.

racs.	
§ 2.° Sendo dadO provfrnento ao

necurSo, o Pesid
§ 2.' 0 Congresso fará a apu -	

° do Estado en-

ção n oua pnimoira 505550 ordina- caminhar
d ',10-Congresso Para qua

houver tempo. No casO
 con- decide definitiVamePte importa,	 lldo

c i'eunirS Para esse fim no-	 m
o sirlonclo deste, durante a sessãO,

d iS depOls da	 lenteieicSO.	
eatifiCaca° do	

do Presi-

SO ant. 99 ubstitua-5eionic 50 E ladO.Suhskitua-s0 o art. 1 .0 , da let ad-

" 4... dicioflal fl 
10 de 14 de setembro

idem, 5ubstitUaS° 
A conCesSb O

 de apoSCfl de 1920, polo seguinte:

	

i. aos funccioflarios publiCOS 	
Art....0 CongresSo se reufiird

L1'	 ser promulgSe setembro do s
ada a mel addl- flO dia 15 do junho de cede ann°.

cnjl n. 10, Se 14	
i a lei ãO designer ourto di

1920, entavam ma 1
S do dez annoS fndenpendente10flt0 do convocacSo e

do servico effectiVo, erS regulada fucc10fl
	 dendo serC	 durante Ires mezes, C

pe1a disposicoes da Id 0. 7, 
Se 14 dater do sua abertura. po 

do ago,-to do 1909.	
a suas SOSSOCS prorogada s e adia-

	

Ait....A acceitacSo do comm 1	des au convocadas oxtra0rdiflar-

Sac 4 u de cargo remunerado mum- menlo.
Clpfll, estadual on federal. b

e rn Art.. A ausenCia do membro

COma o exerciCl O do qualquer ser- do Congr0s duraflte uma sessSo

Viço do ordem privada, remUfler a iegiSlaPV-e , scm licenca da respe-

do, imporliaTAO renuncla dais van- ctiVa Camara, iniporta 
ipso facto,

tagoiis do apcs01-
	 1.0 perde p gualmente o mand-

entad0r scm dm

to do voltiar Co emprcg° de1XRd O too mefllhro do Congress° quo nbo

pci	 unCciCari0.	
tomar posse na prime nra sesSSC da

(3 au. 66, § 90, n . 3 da ConStituI 1eislatUre parC qu 0 toi eleito.

C°	 'ioará ossim	
digid0 .	

§ 2.° No cr50 deste artigO e do
conven1ena OU § 1.0. o Presidente da Camera re

le manifesta -
r 5

sidad da bOa admiflistra- 4pcctivR fatS immediatam
e n te a

u5tIca na comarca, von- vida corn 	
ao Presidente

ida em proceSS° regUlad o poll do EstadO, parer qUe marque nola	
va

ordinaria, por urn tribunal elcicS°.



65L
Art..	

Os membros do 
Con

	

grss0 perceberão o subsiWo desde	 rdJra data do reconhecjrneijto	
:ero vSirn0

	

Sal 0 da5 Se
sôes da Caniara em	 Pr

uOT S CCOJacaO d
B1	

s

	

J0 
Hor:zonte 3 de setn1'iro Ic	 SC aSC1j	

0

1925	 Jn5 BerT1j	 DLlqw de	 em uLcbate e

	

Carn1	 A-	 Ic):nbaj A'sumpç0	
Ignacio Bar_	 'Art. I •o 

Fca o g ern,

ro5o	
Eler CoeIl10	 V1ViJI{)	

:z:do a mandar cosr UIr e

C1da,	
Lro de AImeJdaAdP	

'baner-j
ho Mac:eI.	

Age-o AIves.0j11	
medj	 do muij	 c

,ho Mn rfin	 A1:Irf:n Prafes	
Lflarnj11u0 'Ao0

Celso Alachad0	
Cla jjdpmi i o	 (Fer	

uen" P'OCkUCndo PVIaT-
i cir,	 O(IJ4)fl Braga.	 A ristidClmhra	

Art. 2.0 Paa Lse 1irn ficiApp ov ra0 de Te4 cçoea fas
	

.

-	 .	
dOt	

0

	

E' lida, p°sfa om diseus5ão	
Art. 3o g m_ es d '

scm 
debate approvada a redacçSo

	
o R

çö i em ConLia-rio."
final do Proj ecto n. 58. Sohre corn-	 PrOcurrej	 lquP	 ocaa,
Petend a Para o 

juIgamnf0 d "ha- rne::u d'a dais mchasbeascorpu,	

Pldn':rei	
apo:ados geri

Envie_se O Sea	 (fl o
ianfica1_o,	 is

	

110 melt	 C . itt	 -

2.0 PARTE DA 
O

RDEM Do DIA aprCnffg0.

	

T:,	 fSo oca	 a

2.0 d	
5

iscus'800 do project0 
fl 40	

Case quo e	 1880, jn	 flt:t 5_
Diocflsada a 

lefura a requeri_	 rnbiIa Pn	
VO

0	
t ra U fl

meflf ilo Sr. Iguacio Murfa
	 J	 OeO	 a,nccioai-i,

to em 2.0 discti s0 em 'lob'o.	 re.	 JflSeir Jou m Joc de J -
qur r 1 mento do rnesmo Senhor, o se	 Anflia p'r0	 du pi'u3vincai,

L
, -

gui ii C:	

Ct oi10	
lt cosr/uccao	 J q

	

Project0 n. 47	 estiabec:,mto bahaear3.

decinnoJ e
(9•o leg

i sl	 45 anno5rattjra)	

ex

	

etiid 050 teve	 e uça a r.-0 Ccngre50 Lejs1atjvn	 r la let.do dc Mij1	 G	 do Esta_ feeiaes	
do
 Op1flaflJArt. 1." l'	

e
OR 
o goegas c'amenzado a	 ver0 a uctnrj_ col

mafl'Jar coustrur urn esta. 1h-
Mted' a'n'te	 dl81)osJcao, }g. -

	 ,
a

	

baliieai.io ns aguas	 (tava mau ciii vigo, P

	

do municiple Rio	 a

	

o	 r	 1nCCIn%0cneote, ap.
Pardc. no logm' denomiflado

o do
	 Ptjecfo qlte fon s.jffQuiijtc ". PCCCd(ofldO 

prevjamet	 dOarnee p qa	 cl,,xs STS.aos estudos necessarjos	
-	 Depttjtad	 I - - 5INCL. a

	

Art. 2.° Para °sse fim flea, 0 go-	 Agat, CfltTa e.

	

-e .
	 d

	

ver, aucf ( rI iLndQ a abrjr o fl000s	 COil urn ltiIrn)croa P	 -
Sal';')credito

Cm cG	
resipelc a cornm1.IaoAt t3,° Revogam_	

as disposj	 dust olh Tod-,'	 udsiItraj'io	
ccr Ohipilio v	 os aa -

	

l' ut 'i1mnt,	 0)

	Sal3 (Ms Seahes , 
14 do janeiro pelf

	 o '[0 hi-s asirno o
de 1925.	 Ignaci Mui-ta	

Chr5_ c°a's 'do n-us5n	 afnidos
finn0 Much:Ido

	

	
01ntho Marti05	

nhqlueg	 ivqoa porte d te-—Pedro Lahor1JMoc
IS

Iomget	
min	 '	

.	 lie)

calves.	

E.si	 '

	

Pi-r'er e	 s ug&na:0 SR. IGNACIO MURTA	
" P"OjeCfo i. 47, d 192:'(

	

Sir,PSd(n, C1aniIa V. ace,	 0e	
SQ Cxtooztdnja)	 aUCtO1

-	 .----------acs) 
flO defesS do scu proectO e

-	 501i,to 
b.ilna- do substanci50 .assumpto qUe elle

l(T.'i:lto 5s aigurs e:iierra.

rnur0I( 'i do R-a	 0 sr. Eui'ieo Dutra: -__Quaflt O a

:v feoomalld "Ag i 
elm S hondade gcn e rosa Sc v. cxc.
u 

- Oiof'indO_ S e, p-r:-v 3m-I-	 011 !gc0 MurieL :___FacO. ape-

33	
,	 iris urtica ao bel l () taleuto de V.

e	 I nni5lcii Lr n nce'0 cx	 (u poiodos).
d

-	 uii	 :.c' 11,,.. 	 Sr. pre3 iilcflte; desejando conhe-
:c
na	 rcgiho c- qu' cer de visit aqudlla parte longinqUa

Tr:-:'giSo s-a is	
5u nosso Estido, atS agora tao

-	 -	 cCg, 3- t' d@ Araxá 
ahandofledli e ccnsderflda zona srn

' 
- di' C1dUs.	

irnportaflCia, ernprehcildi uma longs

:nza nat	 e esquoccu cc,,
penCSirna viagem Sc cellO 0

i:u-h'3 -s	
n'tas leguaS- por camfl°S pesSi-

a rqu:-La :1s thor-	
e quasi ln+.TLflSItaV°)S Pass,

o Sni -a -do Trii-n'gu-O e	
uo aeornUiLiCPmS d-e BocayUVa

a TOT-I 3 dos hnmieoo	
Shines, R	 Pardo. G1750 Mogul,

tvive e "'a aqooça dju'l-te s1-:sa's Brco dfi
	 A}rnsS, Malacacheta C

-	 VI-t.i -0 (L color .oide o 
Monte	 o e

S Claros.

42 c-ao'	
Fcl-znlente. sr . Preidente,	 rni-

•	 S rime-, 11.-i prrte	
neni° estadista que	 dingo,	 corn

•	
Mn , nd -a Tori Mi- tanto .1111°, e cvismo OS dStlil0S

- - ii's OIL proTv'n;i	
do Estada, disp-erta as esperaflciis

-	 \'OrJJ	 'U ci,nzcnisChO	
daqucIl' 9CV°, pUI'q[tiifltO S. CXC. CO-

Un. o.lo-3	 00	 -Sltrd -ThUO5 mccou, 
dOSde o an-no- paad0. a dan

0 to air, a 'uz. t)	
-1.t 5' 0 co-U prUViiS -ev.ilen	

quo cogita le-

• ecnvdhoi 0 fc,rnoiuero ho- var a lcng;-l
l qca rcgia° "orte_rnlfl'e°'

- --	 led -n i	 icilitando 0 transpor
actvs ' bin icC15 Sc' quo S portadOra a

• Iid-ad	 la, prcdu-cchO.	
\hiç50	 te quer3s	 le

-.	
-	 a ad rnIil1StrCa0 publica tern. corn

i	 I zicao iit	
coneidOC 0utthz0nd0

--	 - ,- .. 
0 ol	 In-C- Esfacl-0.

O05o0	 -dios O1$	 -cm	 -

-- - - 'ag: 5 0 Ncre s M'r:-,
	 So in 	 urn todo grand1OS0e5t

-	 -'	 fe Ore 1,-renlo- L 
CO'Ii_ gla01Ie Mints Ouracs—. e e pleci

-:-. P111 lOu	 i'0,1h' a 0 rnesm	 51', D. Seo. quo aquulle nohi'e Po_

050 th	 duivi'-t3	
vo tenhO tamburn. urna era de pro-

P nniar o- S'i iCCoIr. cI-onsnd 1	 i esso e	 do	 deseSlVolvimdllto.

S'C) Sn h -o -m'e"O	 )- (ApoiflhbOS).

. Ja scaroiaP'a em prSmeirS	
A acçao to dgniSSlrnO preside

-,Inlsiao a so'g-unUla COil a	 uctorlzafl
ToOi- tO Mello Vian-na Se Iaz sentir de

prropo S-t'a -e aOprOV3d-0.	
n::do prot:CUo. a(10 a con-

Sect	 , -	
- '	 struCcaood urn e-strada de rods-

CiTlTI'dOS-, 31 r -acgu°-	 rtin-do do pOrtpc-c. que, paO de Ma

1'e 1925. - Eus ca Doers, T''	 ilI3S Cardoso, no rnageSIOSo S.

nioue	
rn cIa , Luz.

- loan Francisco, dingo-se -a progreSiSt5

- - Aiih cneo A-ug' ustJ Jill- ciclade 5e Espinosa.

0 -' I	

-	 Sr. presidunte.	 Se Espinosa .

-	 -Sr. gnocjo Burros°: 
—Diz o Agua Qu-ente a distan-cia S de 10

-	 5eer-1cninqus e coqucol'l.	
1-O)'lriS, prestoiidose 0 terre0- a

!C0) Starlet: _Pcrfei	
cuptIlT-3 rtraI de rcdagem. Send

P0
•1o'. pracicc0 n- uio n o ho-nr°- IouI cads. poit:mnl° a ohra do bane-

cute rome di'cPilo corn rnEit0 govei'nO do Estada e die

D	
perrnlsi'ao. e sr. Eurico mandar pi-osopuin essa estrada ath

suer	 0 trahatho importan t c quo Agu' Qu nt e Rio Pardo.ardo. veiha

- XC. fez, muito superior a tudo cid-aule que tern a f1jcldOftO de Con-

diIl0 que poderia produZir o hu-	
corno o SOU primdmro dinigente
tar 

-1 0rao'	 (fläo apoiadOS go- administfattvo, occupando o pcustO
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de maior destaque que pOdo set'
COflrjdo dentro do municipjo aIigura 1igna,
do	 !lonesta e Fespeitavej

Sr. coronel Soter Carmo que,
an par do ama adrninjstracão pa-triotj0a e invejavel, partestern sido iflcafl_savel em todas a5 demais
da activj(Jade hurnana no Seritido
de Conqais coda iiez mais, 

aestima e a 000stde'racao dos SeusCO..municjpes
Por 111i passei , Sr. Presidente epoo afflt'mar a Casa quo o terre-no presta, maraTilhos amente.para ama 

construccao rnuito bara.fa, a ama boa es trada do rodagetaos "' Is Suas plalIicjies. bata fl doa pen as poucos ponfilhOes 
em al -guns corrego5 e ribeirOes

Agua Quente OStO sltuada em Turna dos nascenfes do
quo tern	 rio Pardo

as sua Cabeceiras na ser-.ra do ESpinhaço, ha duas log

Estado
uts 

j(da frontejra corn
do Bahia	 o vizinho

0 riheir	 Q"Tabfl" riasce na
crysfallinas

Insierra Oeraj,	
sua5 aguals SO febolJissjmas Na mar_ ab

as farnosas a
g
em diroita desse ribe.ftão existern n

gua5 therrnaes d quo

	

a project0 em debate	
calEm qualquer parte que so

enconfra_ce poço5 do agua quente, to,
regu1a0 a sua tempelafura de,-de halvel37 graa ate a ultima que, feita
corn instrjimonf0 Pouco °dept t d 05irnperfejfos p

es	
por pesson despro_vida dos requis05 ex igidos Para	 Ase finr. chegou a 41	 us e 7 do- doWcimo5 (41°,7)	 grapor

Parece portanto Ser teni,peratura 011V
emurn po

fp "Pedro
uco rnais elevada do que a da lid

fo	
Boteiho", emle CaJd.as	 P0ç06

A PovoacOo de Agua Quente C to, c
situada no doclivo de ama chapada corn

eTpe	
,us icorn h or

izonte largo e hellissimo reirono Loverncnfe	 accidenta do, fcopresfando..e Porlanto, a urn
servjco de Pxentti, 	 born	 Por

tTo conm coo	 am a
de ã disse. Optima agna tornar,errr e iiJ a. de Ouro Pret

lo	 e zesoufres gajp5 
onde	 d

nascem no	 os maellanciac5 el
serra goral.

Agua Quente é dfstr'ct0. d	
Cai'do

tern Cerca do	 p200 el e ifores200 c05a5 muitas	 ma
das quap5

corn irni horn pv

Ui	 SCu	
'gJa perama ZelOsa prof. ,

Men des.
	

J. Luzia
Segundo o c alculo do dr. AIr

to Adeoclato quo foda Casa 
COnhco pelo sea bello f.a1ent 

(ape iados .mujto tlem), quo ViSjtoU a queIl lo.calidad.o ella esfO cerca do 8
metros acima do nivol do mar, pot-..
tanto, excusado C dizei- que tern urn
clima SalabeTrjmo

Tenho aqui em 'Ile " poder (mosIPaflCo) informacoe5 quo me foram
fornecidas bondosamento per wn
cdaddo residente naquelle loga.r.

Fai'ci n leifura das mesmas resu.
midamont0, afini d 

ado fatigair aittençdo dos melts din	 c1legas,como base ht	 uc'1')Ovoa (IC.

São as seguintc -
"In	 nlforacoe d	 mi-ir JOaqurn Vian1
o prmeijo proprjetarjo do Agu.a

U{ i1t fol o sr. José Araujo he-
em distjncto dOtOdo do excellen-
S quu1idad moraes, fazendeiro
as lado e chefe da 'tradicional ía-
113 At'aujo
OS SCUS fan dado,r0 foram o srs.
)itãe5 Nicold Rodrigues de Oh-ra e Tiberio Cesar do Nascimen.e 0 major Clemente Porto, este
ilno e a quelles	 mineil'oS, Os05 const.1.	 as tres prlmeiras.i do loc a j idade em 1890.c a peilL fi in i c.iada em 1892.I'M dos fundadores •da beau-e l ° 

sr. Nicoldu Rodrigies de
mera. e,	 ais farde. creio que

i912-__.reformada polo Sr. corO-
José Alvs Cardoso.
diis trcto de 'Paz de Agua Quen-
oeado ha mai5 de trinta annos,
o denominacão de Thermopo-
lStahlou_se no dia 24 de fe'e-
do 1924. ainI1, sob o pati'ie--ovp rno do Raul Scares.
C5sa OCCOSI50 exgotfado ,ia

mo do respectivo quatriennlO.
tm P osse dos cargos d 0 J11
° Paz para Og quaes foram

05 5I5, cOronel Josd Av'
o, major José Baptista	 -
Innocencia Cangussn,
Cl'1 Vania de Paz C exercil
ten to pLia si-. joiqit rn I a
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o d- ictO do 5bde10g0	
do giSlatiVO Mthei	

(Muif° born:

ercem ctualmente o cargOS do
	

0 sI. IgnaCtO Murta:	
Penh0ra_

e suPPlenteS os srs. do agradec° ao prezaft° collega,
a Quonte é tambem antigo, e 

apoiadoS).

or Tito AmOrim o capitães Vi- Como' !
Zia, Sr. PreidCt0, 0

1aI Braga e Joáo PolycarP0 d°s IriOticO goverilo do E5tadO rnandouObdeleoatlocoiistrW0 uma etrada de odagern

0 chute politico	
o sr. coroi0l	

Mootes C1010s a Sali0a5 cO0rt

Alv	

CardOs° presidenhe do leza. or alli passe1; o terr000 s

DreC101 o politico local.	

presta a ama stida bal'ala,	
rno

o c ornercio é I.epresenlado Pe- e a quo etd sendo feita,

devidO

it's 	
BaptiStS, José Alves dos estorc° da

	 rnini ttaca° pa-

Car- Deocleciahb& AmorIm, Ti- blica quO, em bOa hera, laflcOU as

to AniU1	 Estrada pasSatO a 5 legupossidomo Sá e Au-	
vistas para oquellO alastada

gusto Olvetra.	

regão_

alho algUrn? iiiPL'S tazendeoS do dis-
	 Elsa esas

lct	

os rS. corofleis Alfredo do Rio Pardo e desse ponlO om

Ce-ti	 jo	 Alves capitãO AngL'l0 deant
e 050 h trab	

a SC

raUh- maoT jose Baptista, d. S°- tazer, palO quo
	 550 ser uma es-

cundlO t
 Mlria do Naecirnento, joho tiadit de l.

	
tilh	 s

01deNa0 prectS

PolyCal'P° dos Santos. major Ado- do urn uj° poS15tern quo

1100 DonlaS e otTOS. 	
atraVissar campos e veredaS ate a

O ouniero do leitOTeS do diStri- dita cdad
e do Rio Pardo, Sal1ihoeinas e

rio	
apeflas do 168, pode0d0 ser AgUa Quente, corn dois

	 ts

elevado .,c, duplO ou mesmo ao In- corn
	

(Ostanciti do 15 leguaS do

plo - lodO O ci
,or	 e	

dada0S quo abem e&tradt -
	 estd sndO feita d0

lscrever_nelb residCflhCS	
MoilteS dares paraS0lt°5 e For-

quizo em insct0Ve 5° no	 0 quo	 i
taleza.

vo aIista°°•	

serd do max i ma conVe°n

Ate hole. sr. Pre6ident nS
O torn	

qUe o patrot1c0 governb do
a obr

esto localidade o servc0 postal Clue Etad0 complete assrn
	 a de

t"1111 :1 falta fax ao comrn0ro e a htiemCb00
	 deterrni000do quO a

populacSo em gels1 e 0m	 tra
tarnhem estrada contin ue,

 corn o quO terOc

a linha telephOniCO. rneflboramdhubo5 ti(1
05

 OS hohitontes do regiSO, meios

e1es indispen53ViS ac seu pro- fac05 de Se
	 flSportarem as ex-

gI'eS) o des	

ellLTites agUaS mioerO°S de quO

Dovlilo ao rneu OE 	
(le saudd, tale o prejecto

deixO dc fazer outras conSidet
	

La deixei ma	
do 10 farn1i13'

çdes. como rnerCO tao irnpOrtante
	 iida ate de Santo Oran

de rca d. 
e Agua

a--urnptO. trazondo a minha peqUO
	

100 l0gU°s de distancia de

a contribuicao 
(ndo apoiad0s) 

em Quenle, bum 01110 dc outtoS muni-

p11 daquelle logar que si fOr Ca- cipics vizinho
S e ate do Estado da

i.inliosamonte protegi pelos pa- jBaida.
 to d* corn o fir 1co do

d0reS puhliCOS estoU cello, Seld urn usc das aguas para o reSta1meI0

ponto irnPOrtanutssimo quo malt
a mento do saude cembal.

c trl)U' pata o 
deseOVolVtmenbo

	La estve corn sua familia o r.

Nestas condicOe	dos OlVo
s, eU espero quO conhec 0 do OOSS° coilega 0 Sr.diquella ona•	

rnaor Severiana odriguCS. muito

me us oflcg3S do Camaro
	

tho MartIflS-

Dputado5 se	
tao dcdicitdo	

01y WhoO sr.	 Itho M arthls: _De a-

	

C"11 prest0r 0 
scu oncurs0 patCioti- Ct0, coitheco 	

a cida-

co a ideas uteis e do imp0rt01'O ddo
. a quo so 1,l o 0obre cOl-

10 do Minas QeraeS. 	 Sr.IgnaCiO
00 

rnUfliPt° de 1equitinhooha.ira as divetSaS localidades do Es- 1ga e quO é importafl fazende'lrO

0 sr AdoiPh0 Vienna:	 V. exc.	 0	
Maria.. 

sofftia de
. .cula se

presenta ama tradicSo e1icien- nhora, ha muihOS 0nnes,uaSi enfr
hsima pJa caua de Mifla1S Ge- hournatiSmo e etV qe-

raeS ne 5
te ramO do congr°ss° Le- ' vada. Pa

ls be,	
pre id °'
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corn 12 hauho
ra tevo a f	 a', esa selIho_
^Ma Saudi, 

i 1icid 	
CL ')LtUD lthaI' ll '	 tCtora

C Vir a 
e	

pfl I1	 b ntc no di fricto L	 i ta
my)e	 mt r	 dr	 Vo C	 r Pri dLfltC
e dexp rnjnh0 s en u r.a	 '	 decendo	

v. exc. e a nieus il3rcumpar.hia d0 meu5 pr 	
em

ezajo5 p:ir(ites collegaC a hen yo1eii

	

co	 cj.	 Cciii
( arni	 r(} j	 P;iito j 'itc	 Id gnaj1 otwlrnir

	

0 U0 Ialnlja major V	 (Mu/to be rn ! M/Ufr) hir . ()
entc	 er:.ejra PauIino, ap i	 d	o j	 o; d 1011/to curnprirniio,,1,	 'to1.
e Cn-	 c

de Figuej.0 Murta. 
CUdo p plo5 seu8 cO!lr,,.

t'nellte
° 	

Encerrnda a dsc 0Fe rn,ld	 c	 Igoaco Anfo00 dehair 	 a pprovado 

	

Anton Car-	 a co rnrn i sbo do
S	 e. (.11L Murt,

Nones Aiurta, iodo 
fl

	

zefl.d3	 LC) 	 s r. .	 .Forts	 Pxi a cade!r,
Q(€ 1' s	 e	 l i e lt	 d	 nc I que c ( cLinad

(!Llr 101 flb2fl 1 LId COOl	 0	 1L! e' Coeihc. Ibollf

tr1nImeflte Sr. Predt0	 (USCUssão do P 1'Ojedo n. 69que me inio rmoLl c	 hllostIe e	 - Ld)	 uhietfjo a 3 discussão,VCOOru1100 C0-OStaiiLl;no so. COroul C S1m deba[e approvado o vae a
	Manuel Fufl(er,CjO di00 o(ptd	 COnIC 5o d Redaccao 0

	

' di	 do Congreo Ni- u. 69, suhr0 a•uxfita
COfl0 j	

(S.	 exnia 0 cargo do pronj0	
•	 discljs,cdo do proj 1 i

or d0 .lutiç da COrnar	 do jlPardo em 186	 OUi(1140 fo iItl	 A SoguIr	 s uhrn etfjdo U4v
debate.
ilflilfl

e scm

do 
do forf ri1rum'afp0 

artJirjtjquo o impojhir..	
aopro1a0 0 projecto n. 74, c nten-

endo levado em iiteira vetusta nia	 d rnPJida shr 1 a	 O.
roeJr'a de L0cornoç 1 	u 	 Seri

IflfC iIZfll e it	 -	 comn0	 Redacç.5'llca ilSalte	
nOsso Sertao p , IJ •1Agoa Qucntr. 0nf50

CLI Cl bane	
1) sr. !goa./ Mrni 1 (pole Or-

Arm00 Sobre urn dos Pocos. Cmi 1(001), obtcn4 urgc ucla, po l e corn-barraca. ntio_50 rltinient rnlssdo de RedICCSO apresenri ecured0 t6 baje, 
simpJ.IdL, corn Ilode (liS P Pnsd des formilida de re-

V

M

L1 o (IC 16 hinho	 InC	
:-:	 :.......

	

oitji5 
do peiie dispeps ; a 5	CIL-outi-a	 S5 c, malt,3 quo. d esanpare	 gui,corn corn 0 U10 do t50 rnilg i.o.,1hguas.	

,'
Merrce, portoifo t'sse logal . 	 c: o.p0der. PUbllc05 ufl 

P°uro d	
(9. legisja,.

fliho	 de Ploteça0 e CStou 
Ct?.	 -	 -to que o	 CIOI	

c
C ilco e honrado	 'ornmIs.r,10 do R°1	 ..	 qti

de.

vOrfl	
P

do (Jr. Mello V i enna	 pr	 elite 0 projecto ii. 74ievan do benofjc,5 dqut!Ja parte do i.recei quo,Sc a (l0pt como final JEsta. quo i6	
Par

 dc-y 0	 mesma r('dacç	 corn que trans,tOuSen govcr0 o pcirnej10	 em 3. d scussa o.al's 	 quoa ao Norte do Mine5,	 Sue d ommLsdcS. 3 do se-
mandando ;z	 is C

	

ei' esudcs para	 Lomb I-u do 1925. —ignacio Muirta.

	

trades d rodagcm le S. 
Freflcico	 Adeij0 Macl.	 Olynthü Mar-

a Fpen	
do M'ntes Clam, 	 Sa- tills.0 FOttJ1

A	 d Salr,103	
F5	 dtlihorado polo Ca-rajtah. (lestli Prosper	 c	 maca 6 Subrn ett j 1t . 1 S	 scu-e,

do JequfJflh	 id d
a do D,arnanii, sm	 d	 e

I
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Cc'-	 ArOtidos Cairn-
i a, j i )mc, -Olild) Viviano Cal-Jas,

S;,. p ,1J 0 te, veri6cando nao Al ::o Macquo5 , Paulo Menicucci.
,'er unr,	 no reciuto para s	 Euzobc m' 1-hr %u. Miguel Eriplsta,
seuL	 i discussdo des deneaP C,mc4 Fi ePa , ão Henrique. For.

lavauta a essSo, dando r 0 c-a Piis. Eurco Dutra, Pedro
o amanhd. a 5egl1l:	 1itr0 c. L' t:re ca Al ricada,

	

INk 
	 Rebel-

I He cia Mart us Prates, Ribejo do
0 1! 	 DO DIA	 Liz. !e::acro Morel, IgnoclO Barro-

A6ehio Ci1 e Aniuhat As:sum-

	

J oirlra porte	 9CC)).
Alt I Ora do ta.rdc:	 .	 Abre - ce a sS35.

	

approvacSo dii oath.t 	 Liói a acM cM anteceoentt' C a
/xpedi .1 .	 rr .111 rem debate aoprovada.

AlA cu -i bores do ta-de:	 0 c'. 1." Secictoi'io dS conta do
Apreset edo do pareceres cia3	 guinte

EXPEDIENTE
Apreentc5o do projectos. 1 0-
Orinleuto-. indicaçOc's, interpella-	 Of ficios

e	
Do sir. 1. Secrutarlo do Senado,D:scussao tie requ o

rimentos, in- comrnuiicando terem subido a San-.:2coes, interpellacoes _0	
CCa	 sob ne 457 e 458 os proje-App o ic-o de rl dacçnl	
C10	 I	 C im iF I sob 11

	

Scuiuda parte	 54 e 46 CrC ;r-itUl 1 l,10 cilia mode-
lh ri dc rerilo muter para a F-urçaAte 4 hore s di tai-de:	 Pubi' cc tie Esta Jo e atielle a.ppru-d:scussae do prcp CtO ii. 71. v ido 113 c' ole	 do exeroPlo tie

iPOndo ohre a de 5 lproprlaçao tie 192 1 - ' i' ci fica Inteirada.raac:a	 de quAdas pci a o ahas- 	 - D.;	 ienhnr, env,aaido o
Mento aagua (IC urn muhhiClpo, proeeto n. 12, daquella Casa dome	 outi o s1tudos.	 Cciigresso dispondo sabre	 livi'a-
CCn tinL,icso da 2. discussão do nento condliceonal —A irnprbmir-sce.
'Olecto n. 40, sobre OrgaliIzaIçaO Do me 3mo senhor, devolvendo

corn as 332 emendas a corn emendas os prcjectos n-s. 60
PSetitada5.	 e 72. —Impirimam_se as emends.

lvan1a_r, a sessã&.
Projecto ii. 12, do Scnado, Ct gue se

SESS 3 ji ORDINARIA AOS 4 	 i'eferc o officio supra
DE SETEMBRO DE 1925	 0 Ccagresso Legislativo de Mi-

p -	 .	 .	 nas decreta:resldp ic,,, do sr. Bias Fortes	
All. 1.0 A suopensão da conde-

lMAR1O: - Chamada. - Acta. mnaçdo para effeito do livramento
5Pedlcre —Apresentaçao de condicional dos condemn.ados. em

PaT0cerS, —Apresentaçao de pro- virtude des disposiçdcs dos arts. 50
—A pprovacãS de redacçSo a 52, do Ccdago Penal da Republi-

dD

1118 2. perle. - 3. discusão ca, terd logar nos mesrnos c.asos e
Prcj 0 ri. 71. —Urgen cia.— C(ndie6e 5 estubelecida 5 no decreto

ol,edacç0 final. - Fa3 ta do Cu- Federal-u. 16.665, do 6 do novern-10 —Oi-dem ido dia.	 bro de 1924,
Do 

I

mop dia feita a chama-	 Art. 2.° Compete ao julz do direi-
OCham_se presentes os srs. Bias to em cada comarca docretar a sos-

' Euler Coolho, Camillo Cha- pensbo do condemnaçao, bern como

	

Cla uciemi ro Ferrei ra,	 Gomes totlus e- rictus del-la	 decorrontes,
-iro Adoloho Vinn:i, Argemi- Corn recurso Jara a Camera Crimi-
v 
de 

Elpidio Cannabrava. nal do Tribunal -di ReIacão nos
ttho \lairtjnS Duque do Mes- casos em que o admittir o citado
- EnIPs Camera, Agenor Al- Decreto Federal..
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Ant. 3.°O governo. no Regula.
tnento qtie expedir para execuça
die.sa lei ; . 'poderá, si julgar coiive,
fliente. croar 0 COnse'lho Poniten.
ciarlo, inrstijtuido polo Decreto Fe-
deral ii. 16.665, de 6 the llovembrc
de 1924, ou appare.lho in foTm,ator,ic
equ i'a1 en te.

Art. 4•0 Revogam-'e as dlsposi-
cöes em contrario.

Paco do Sen ado de Minas (iernos,
Bos 4 de setembro do 1925. —O
presidente, Francisco Ri beiro do
Oliveira. —O 1.0 secretario, Olyn-
tho MourSo. —o 2.° secretario. -
Gabriel de Oliveira Santois.

Em enda offorecida e approvada po-
lo Sonado ao projecto a. 60, do
Camara, e a que so ref ere 0 off
do supra:

So lif II ua.se:
Art.... Egualniente as verbas

ooinsignadas em leis anteriores a
Casot do Cariciade do Baepeudy do 5

-tinam-se ci Santa Casa de, Miseri-
cordfa die Baependy.

Paco do Seiiado do Estado do
Miina 5 Geraes, em Bello Horizonte,
aos 3 do setembro die 1925. - 0
presidente, Francisco Riheiro do
Oliveira. - 0 1.0 seclretLrio. Oilym-
plo Julio do Oliveira Mourcio. - 0
2.° socretatrio, Simão da Cunha Pe_
'rei•ra.

Emenda offor p cida e appJovadn
polo Senado , .00 projecto n. 72,
do Camaro e a ue Sc ref Ore
o offic io supra:

Addite-se onde convier:
Ain't.. .. Flea o govedno auctori-

zado a abrj'r o crodito do urn confo
t:.iz(iitu.e .ncoonta e urn rn.1 rd.;s
(1:35)1$00D) 'a a complotar o paga-
m 0nto da grat.ificacao addicional da
lci n. 425. (10 1906, lac, 5in' Polycior.o
dos Reis Figueiredo, Inspector tech-
nico regiona.

Paço do Senlado do Minas Geracs,
nos 3 do setemhro die 1925. 0
president. Francisco Ri bed no de
Oliveira. —o 1.0 secretarlo , Olym-
P io Julio die Oliveira MourSo —0
2.° secrOfanie, Simcio dia Cunha Pc-
I' I1fl

Do sr. Antonio Ur-
technico regional	 r, Sul.ilwdo p.
i ogaccio cia licetnqa 0m cujo g
se acha pana tratar ide negoci.....
A' cornmissao de PeticOes.

Pedido do licença

0 SO. Argemiro d' Rezende man-
cia ci Mesa urn I'equerimonto em
quo o Cr. Alexandre Loureiro Go-
rn..s, rscrivão cia collectoria ta-
duiaj de Panac,atfl solicita proroga.
çcio por ma I anne da licenca que
aetua.1mene gosa, para tratamen to

(ic sua saude. —A' commiãe c
Peticöos.

Aprcsentacflo de pu	 'us
CommissOe

0 so. Ignacio Murlit pi-l a
miussão de Redacccio. ;,pisouIu
pedle. 'sercdo ooilcodiuda,	 Iis11noS.1

lormalidades regirnenlaes pa
{]:CCUSISSO e votação na pres
Sesscio cia seguinte:

Parecer C redacçJo final Ic pru'-

jecto n. (51

(9. legislatu:
A conlm:sscio d 0 Redacci)

sent corno final a do projerto n.
69 e pede a su-i :cproVaca° tal
conio so acha em 30 (IScU0

Sala das Commiscies, 4 de
fnia rro de 1925.-- lgua.!()

Sohre a mesa para ordem i'
tI).,) aiho s.

0 so. Joao HenriquC, pola
misisão de Orçamento I ore'
segurntes:

Pcrecer n.

(9.0 iegi,datu

A commjscio de
Contas, a que foi presenti
prolocollada corn o n. 485, c
recer quo sja a muesma co,rch0 ,L -

Sam	 das Co i' isöes 	 '-.
le n1aro dc 1925. __Jo5o 11e99_
relator. --- Ribeiro cia 1 1.
tho Martinis.

Parecer n. 151

(90 legisluitur

- A comniisso	 (E 01 .....: - .

meal, do d. Ottilia Galotti,
do Paulo Galotti, pedindo re-

ão do prescrapcao die divida
avor do Estado, é do pareoer
seja udefercdo em vista dias
rnacC)cs prestaidaus pela Secre-
do Interior do n'ada dever o

la ao rnesmo sr. Pedro Paulo

Sala dU Comniissöcs, 4 do r-
mbro do 1925. _Joao Henrique,

	

tor.	 Ribeliro da Luz. —Olyn-
s Martus. —A impl'imir..se.

lreseiqo Jo de pro jectos, requeri-
ment(,.- indicacoes e moçdes

o sr. Ri 1Jeiro da Luz, pela corn-
tmio do Orcameinto, apreisenta o
guinte:

Pro jecto n. 76

(9,0 Fegislatura)

A com,njCscio die Orca.merito e
a que foi presente a mensa-

iT1do i. Presi'dento do Estado,
IiCitai(li do Congresso a votação
verbs nce-ssaria pana pagamen-

1 de ; idd icLoaiai, da lei n. 425, d0
1906, a in. Francisco dc Paula
'laga1h4, Games, professor da Es-

	

cola N	 1i Modelo cia Capital,-6
parOCor quo siela aftendido esse

e que u- conv'erta urn lei pa-
'4 esse Pm, a seguinte pilojecto:

	

0 Cii	 eSsO Legislativo do E 5 ta-
.11 aS Geraies decreta:

1IIt. 1. Fica o govorno auctori-
a abrir o necessario credito

Para pagarnto do actd.icional a
na ref-re a lei n. 425, de 1906,

d.c urn canto cento e
lr^k P quatro mil olitocentos e
MILe °ts ri (1:134$827). a que
11) ii ro j o dr. Francisco do Pau-
i Magame5 Games, rlativo ao

r)ad0 de 11 de abnil do corrente
ao Pm de dez0rnbro do 1926.

2.° Revogairn-se as duiSpoSi-
eat contrario.

SaIa Commissöe,s, 4 de so-
flibr d 1925. —Ribeiro da Luz.
oao Henrique. —Eurico Dutra.

mprimirse.

4PProi qc 0 de redacçöes finaes

posta em dSscuis1SSO a re-
1ca0 iiil do projecto a. 69, o-

tare auxslio a Marinha de Guerra,
é a mesma scm debate approvada.

Rernotta-Se no Seniadio.

2 .0 PARTE DA ORDEM DO DIA

3•o discussão do projecto n. 71

LioJjo e phgfo em 30 d5cu5sci0 0
projec0 n. 1, dtspOThdO s0br0 a
desaproPri ação do rnanafluCiaeS do
quédas pa:ra a abastecinlefl'to d'a-
gua die urn rnunicip0, quando em
outro situirdas, é o . ,inieSmO sam de-
bate apprOvado. —A' commScio do
ReclaccãO.

UrgenCia

0 sr. lgflacio Marta (ipela orciem),

obtenClO ci rgencia. pela cornmlssão
de RedaccciO apinusenta e peaio no
que é attendrdo, para ser discutido
e votadro immedlialtarnente 0 50-
guiute

Parecer c redaccJo final do proje-
cto n. 71

(9.0 legislatura)

A cornmiCSão die RedaccãO cc quo
fsii presiente o projecto n. 71 d d
parecer que seja adoptada corno fi-
nal a meSma corn que foil approva-
da em 30 (1oscuasao

Sala das Comnii5S0es, 4 do se-

tembro d 0 1925. —Ignacio Murta.
__Olyntho Martins.

Lucia e pota em discuasciO d sem
debate a5prnviidia e vae ser rernetti-
da ac, Sentdo.

VeriIicandOo sr. Presidente, näo
haven nurnero iio recinto parapro-
seguir-se na di 5tussão dia materta
con docia ordcni do d5a, levantla
a se-Sao e na icirma do deliberado
anuteriOrrn e fle pole Camara. cony0-
Ca urns 9ie5ciO nocturna pars as 8
horas danido pars ella a seguuiinte:

ORDEM DOS TRABALHOS

Primeira pazote

Ate as 21 horas:
Leituira e approvacão) cia acta.
Expedi&n'te.
Apresentacdo de pareceres da

comm iss cie s.



Aprcsc'utacao de projeotos, i'c'qu.
i i'nlento .i indicaçoe, iaterp.4!aço(e rnoç6s

Di 5cuo do rcqoer:rncno5, jfl•
cacoe, Ln[erpoi.1açoe5 e moçOe.

Approvacao d 0 recFccoes finaei

Segunda par/c

At( as 22 horas:
1.' d1S'1- L1s ,s5o do py oje.cto ii. 7C

abrindo Credfto para gagarneo d,
1raIiflcaç0 a'ddiio.n;ai a quo ten
direifo o profc,s.or d Escola Nor.
mol Modelo, Ir. Fr.a;nc,:o dc' Poj.
Jo. Magalhaes Gorrs.

l.a d!scU3ã3 do projecto ii. 12
do S.onaJ0, regulando o Lvaamont(
COfl(jj 21000!

CooE,ncic5o da 2.'	 11S55C do
projec n. 40' obre organJzç0
judic'iarja corn 332 as mens a
el1c' aprrsen tadas.

Lcvant.	 a sesoSo.
31 

SESSAO !FRAORD1NARIA
( NOCTUINA), AOS 1 DE SE-
TEMBRO RE 1925

Presidencia do Sr. P. -,as Far1'3

S1JMMARJO.Chanisda - Ada.
Erpdjenc' - DiCUfS) do Sr.
Adolpho Vianna	 - 2.' par-

- a dos proj _
ctIcs os. 76 e 12 do Senrado._
•Confinuacao da 2.a do de n. 40.
- Discursos e mcndas dos Sr..
IgnaLcto Mu rfa re Oclilan Braga
- Orem do dia.

A's 8 horas, feita a chamoda,
achnrni_se p r3 €ntes as srs. BiasFortes, Eu' 05. coro:ho , CarnjJio Cha-
ve, Ci demiro ForrJta, Games
Pereira Adolph Vianna, Argemi
io dc' Rcz.'nd.e, Duque dc' Mesqu:ta
OdJJcin Brsga, Agenor Ave Ar_
tidos Coimbra JoSo Bernilo, Eu_
ZOIJ1O do Britfo, Miguel Bpt:sti,
Jo5 0 Henr j que, Eurico Dotra Pe_
(Iro Lahorne, Laura do Alrn.eij:i,
Rehellloi Hcrta, Ma rtins Prats Ri-
bojro 'is Luz Ignacio Marta . Igna-
cio Barroso, Adli0 Maciel e An:i!-
bal Assumpçao.

Abre-se a se5são.
Lids a acta da antocedonte, fica

a mesm 1 sohr a me:- pari
on,,. ...........

o Sf. ADOLPHO VIANNA:—
An.cs qu.2 abe:cs odia no debate
o prneo1 n 40, d- ror:zacfu
II ,di a r 	 2 s3hr3 Cl's S i, faca Cu-

i r	 e r:'n	 a uaovra sanip
hr ......	 c' ao::rizorJa	 do P1-
2i cjrrorasao	 Ji, Co:-t:ti.:çad.

P .:'0uj a J:sJç,	 Irsf:i Ca4.

s'at jsic'fu	 .o	 ti:c
.o:irdr.Je corn ,qo	 :1 CSmar

['ra o pronunbianr d ,)

	

 Cc' t 151cr	 t5o	 t 'i''eI p9rC1T

1) SSL!T.to	 ciro	 I3ç/fl1thO
to fr.5 P01, certo.	 an e
flO'SC	 ilinics parliinin fareS.

o Sr. Odilon Braga: -- E'
trema hOndode do v. exc.

o .0. Adoipho Vianna... dgii:.
f i cando, nSo S Cflic'flhi.i an sou auctCf,
siião a ficido Eat.0 i'arn.o do 1g
tivo mineiro, sej a-mo permitt?
ainda qua prestabelecend
10 cOntraste (ndo apOiad°s gera(s)
5L'ja-nio permit,tfdk sr. Prreidefl
trazer agcrna por:•ioracöeS rollelO
von ri 3 S materfa .annuncid1, ISa

rn segunda .j::uan
Traz_rno 5. fx j buna. sr .

.I r dc, o daL 0jn arenas d0
born c'aao a, mm ponsancoto sobr
o vcto qu. dontro em breve.
n:a proferir Sabre ossurnPt°
m ajor  rrzrteva n ciS,	 -

Apesar de ihes fal.tarenl s
cesarios niioS de tr:,nspO1t0. eq5
d l stanfe.s de estrada do farm,
P1	 it

o sr, 1. 'SLIL1auin j Coda dso go in
EXPEDIE',J

Officj,
Outdo €I	 sr Se.:	 1	 1 s Fl.nr,:lçoo	 sci:2:a::.c) o	 dap ort,:-c:a de 1 :87oL0, o.iTd 2,i

d, Jr1flffcç50 OJilc2-aj
n. 425, rJatv 00 prc:)

	

(!c' 16 'Oa dc'zemJro i	 1924 a 31

	

zabro. e 1926	 devia
P rro S PL

t i c' -' as Ofiicjn	 •da i:::;raasa
ficni. .-- A' comrrniss5 0 do Orca.

Rot or/na J:tiio:a ha

5 S
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Serro e Ferros, sr. Presidente, Os do- as custas C esniolumentos ate ag°-
cumontos conStanteS ida Secretaria do ra contadios sos ju'izes id direlito
Icterior o denusiciarn, e os editaes nors feltos iadmin ilistralivos OU COIl-
troen to nie ate publica dos polo Or- ton ciosos. Taos emohImontos
gdo 0f1dLd 0 compilovafil, bern me- cusSars, coma tiv 0 já occasião de 4e-
acorn esSas comarcas a rnc'lhoria monsirar a rCaimJaira, taos trtbrutoISr,
consubistanciada em emendra de aiSm do aberrantes do pTi'n'cipio da
que furl gna4ai'io, ora em transito ogura1idiade—basri J ar do regimen die-
nesta Ca-a do Legisdativo Minetro. mcioratico — deSvirtuafll inqueStiO
Sr. Pr sdunte. Sattsfeita assim navalmente, a rn 'agestat

.
iOa invet5-

ninha prltm5iar, pasSo a enume- dun-a do judiciarlo superposto O0
rar S C rnal'a as suggostOes que, t:t;gIas P°'1a. Jihes impOr edjeran a-
data V0IIS, quero apreatantir a ii- rnaat 0 o nacessaro tcrmo. As died-
lustrada ccmmissão do ConstituicSo, coos judicaes. prcvo:adas ernbora
LegtiacS e ju'tca, do vez quo eu pela. a,uc4oria paraiculas, interesSSITI

	

rae tive a honra do acornpauhal-a 	 osiabi,!'idtafde da ordeirn sooiial,,
no ecu t: baiho.	 sob o imponbo da lei quo as pnprLa

Cornecernos pelo cap. III, s 0 cc5o part a contendoras qu0 as Provo-
1 qua tra da nomc'açSo do juizes cam.
fe direito. NSo ha, sr. Presiciente, Justica prompts, banata e quo
como se justificar a exigencia da torpre 011O a todos: eta a prnc.pie

foiha corrida para. Os candtdatos dii :gualld4d0 republicisna prccla-
quando ojam cues uizes munidi- ma in pd 3 insiitUiçOes vigentes.
JO ou poonniteriOs d0 justiça. Ftna1n1one, randendo anda Pi'di

Alas -, ,,- ,1 0  colbocal-cs, injustifica.- to a juratica 0 conliecendo
'
de i

v"Irp eritc. em condicOes do inferlo- to, aigurnis rJas cornarCiS boa1iz-
rivade 1100 candtdatos a officio- do dos cm a prrmoir tPstr:cta sie lto'-
JUdiça qoc'. tie accordo corn o ant. mc' qno no crodr torn urn de seu
141, esiSo dspeiosado5 do pro-du- rn is obscures repreS0ntflte5. . .

	

arena c rttficados dc foiha corrda 	 Vozes: - NSa apoados; muto
0 Outros o.ocumentors, si formados b1ibanl

	

Prern i r. i, dirvo declUrar 5	 0sr. Adolpho Vianr,a. . . CU Ihos
ama01 qu2 co nao pocoria votitr nSo pcderPi nogar o meu voto a

Pea appooaçao :ntegnal kika pPCJe- rn hocclussifiaacSo do suas Cn-

	

Co, PU U19 11G se acha ell  rrethgl-	 rncjs. i.e vz a.ppa:relhadasr SO
anLs quo d:rim:das, algumas irresarntarn pans a COflSecucao die

	

quo m0 a5dtimm o o-p	 ISo	 br0 desideratum. Citarci,

	

to colic 0 OS pontos do inconstitu_	 dontl'e outras. nj'	 Prcsi.uent, OS
iO'Iat d d	 d algumas me uPs c-r '-	 I Con eiçao
0	

do C mo e
id cnuost:enc;ailas,	 pr:ncLpfIl- S"nt:An;na do Fermos ruja vida jo-
ntc' , ique.Las qiiio vedarn an juiz djcisria revetada at ravés do movi-

	

1)1 ito die prinhielra entoanc:a 	 rnnn'to forense, valooes dos feitos,

	

'iCe 50 na 1 a d0 rnrcm e n to C	 'tn ao t. i	 ii	 granide di nsn-
it voice-ito a Cnienlii 	 its corn- d a de dc' pcputacSo, thea permitte

flhlssao pCrm ittiado o ingresso Iii sahirem 55 1.' 0 ntranaLa a quo pea'-
S ogund :nstancEa, coma desernijar-	 'i-'em.

	

a urn jursia do noitavel	 em dir&to ou simplesmente Ittula-
e quo nan faça perle do qUO- dos per estabelecirnentOs de enaiflo

	

I'I) 1, 1 1 1 iii a gistmatura mae 1iii' • 	 secun da1io.

	

Queio, iegualrnenie, occontunr,	 0 sr. Odilon Braga: —Este pen-
°. Preidonte que . pniazelrosarnen- to iá estS remedliado.

eu votaria rtizcsavel Triolhorla die, 0 sr. Riheiro do Luz: —Mas a
OStipodos Squelles quo. definnilo Casa aunda nSa pe pronuncnoU sabre
Vinsent entmaram para o quadra a emend.a da cornrniSsãO.
Viatic r o do noSs5 magistratUra, 0 sr. Duque d0 Mesquita: — 0
born Cili& aos juizaun miUnidp aCS C oracior fez urn appelilo ácenamissão

1- pre 01 tantes Alo ministerin pubis- e ella estS dizenhlo cue ji attendeu
CO, dccla quo aupprirnadas foSSt1 o pedido.
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O Sr. Odion Braga: —Etá at
adeanta,d0 serviço.
o sr. Adoipho Vianna: —Veja.

mos, agora, a pa gina 17. Emtend'o
Sr. Presidiente,, que deverarno15 sup-
prirnir o iart. 70 e SOilS papa graphos.
Errectivamonte, sabid quo ia junta
apura.dora so cornpOe do juiz de di-
reito, Conlo presidente, do promotor
de jusltiça e presdente da Camara
Municipal, como mem•bros, não ha
como se ternera duplicata a quo se re-
f-ere o artigo citado, maximO quaIL.
do as apuracOes de eleiçOes do jui-
zes do paz ado são di'scutidas por
occasião do Tecoflhecimento -de po-
deiresda Camara, e •as 5irn, jdmais
se poderja verificar a receada du-
plcata.

o sr. baa Beraldo: —V OXC. ba-
te em Outra Itecla jd attendica.

o sr. Odilon Braga: —E' corn
muito gosto quo a cornmisão do-
clara quo o des ,---o do nobre depu-
tado ja fol attendiclo. A •comrnislsão
f'olga do ver que O pontos do vis-
ta de V: exc. coincidem corn Os
dela.

o sr. Adoipho Vianna: —Con!or-
ta-me muito concidirem minhas
idáais corn as de tao iliustres ms-
tres, quo estudaram o assumpto corn
tanto carinho, principairnente quan
do, elm iniclo, declarei nao tor tido
a honra •de acompanhar as triaba-
iho5 da cOmmissão.

o sr. Odilon Braga: —0 trabalho
do v. exc. d muito apreciado p1a
comrnissSo.

o sr . Adoipho Vianna: - Ha,
egualmente, uma lacuna no art. 133,
pag 29, onde o ante-projecto esta-
beoce quo , "as causas civeio, s'erão
Conti em d.obro as custa5 mar-
cadas regimento, em se tratan-
do da assdst en cia j udiciara. Por-
quo IlãO se inclu irem eguaes emo-
ilurnenfos no5 processos crrncs do
acçSo piPeada? E' med(da que,
corn egual justica., se irnpOe.

Ainda na me.srna pag. 29. o § 21,
do art. 134, etabelecendo malta no
easo de revogaçao do beninficlo da
assiste.nci.a, não diz quern executard
e5sa multa.

Soria o caso do estabelecer-se a
lutz quo	 a riecretar 'x Offj(il

(j )()

U PL	 afi
de 5cr ta.l multa cobraLiL p01's colle.
ctcria local,
o sr. Odilon Braga: —'POde

Oltindido no Codigo to Proce0
Criminal.

o sr. Adoipho Vianna: —Pa-.
• mos adjante. Art, 138, ii. 6: "altes-

tado de moralidade fciiiccido pdo
prnsidcnte da Camara .\lwilcipal'.
Reacto deunCCECL aria I ati iucon-
venionto a medida. Nao ha corno
justificar_se a intervenc dessa au-
CtorIdade u drniuistraf i vi Para for.
nrcer taos attesta6o5 ais candida.
t{)5 sabido que o presjdeiite do mu-
flcp:o é, quasi sempre, a expressao
di vonta Ic de urn dos partidos lo-
cars. Alias ao Propi ll io auctor do
ante-projecto coube, eni outro Ca-
pi tuic, assignalar a s inconvonientes
quo a p(ntarnos. Assim diz elle a
pa g5 . 137: "Eu reputo c5Li 0nxertia
no appareiho judiciaria imutil e
CCn V C iiienfe, pCr cemplicar
quo reclamam a maxima s-;mpI:-
dade, alem do se não ajusrar 505
nosso5 moldes constituc c unes. quO
para as funcccOes judicliLs ndo re-
coliheceram outros orgãos seflao OS
tribuiiaes superiores, juizes e JUTS -
dos

o S. Duque do Alsquita: —E a
quem so devc es.sa enxertia?

o sr. Adolpho Viaiwa: —Ao pro-
prio auctor do ante-projecto. QU0
mostrar apenas que ole e5ta em
contradiccSu cumsigo mesrno.

o Sr. Joao Beraldo: J5o e U1fl3
auto-.cellsura.

o sr. Adolplzo Vianna: E5tabe1
o art. 223 uma fia o-rante injustica
5r. Piesidente. Ao ' juiz mti11160
do termo annexo quando prcsdir
jury, seriamos 4njustos si Me desS -
Mos apenas 25$000, Pela lei Vi.f1
te, r egulamenfo ia 4.561, do
art. 223, n. XVII, o juiz do c1ntO
pa'de motade di gratificacaO re
tiva não a urn rnez. rnas a urn
mestre (75$000), em beneuic'0
substiluto que trabaiha. Pens o il,

dvemo Consolidar na
jUdicierta 0 dispositivo quo	 -
do citOT.

0 so. Duque do Mesquit1

O sr. Adoipho Vianna: —Muito
me satisfaz ouvir ide v. exc. que a
coinmlssao oorrigiu a injustiça que
se me d parou no esprto.
Sr. Pre:idenie, exclue o art. 275

da competoncia do juiz dc dilreito a
aertura, rubrlica e ealcerramento do
lirros comrnerciaes, cu;a fusiccão

rtence ao juiz municipal, do accor-
do corn a art. 277, ii. 18, do ante-
projecto. Ora, continuando suppri-
rnido pec ante-poje.cto o cargo de
juizos n: on icipacs, nas comircas
de 1. eutrancia, ac"s juzes de di-
reito dc- sis cornarcas se dl eviO atfri-
bLdr tal conpetencik, brn como a
de ordeiuir o regiafro dc firmas
commemcla€ S.

Egualrnoiate se dove attribuir ao
liZ ide dreto a cornpJeucia e5ta-
belecida p"la Tecente 101 877, die
26 de janciro die 1925.

A' pa,(,. 75. n. 33, no art. 285, ha
odenia ciro do i'mpressão: em vcz

do "jusiiç i'. deve 5cr itmjustiça.
Quanto ao art. 287 eu penso, sr.

Presidents, que So não deveria ti-
Zar ao adjuncto do promotor a corn-
P.tencia Para denuncia. Do outra
fomna, soria difficudtar as partes

a Ugnenar serviqas, scm vanta-
gras. o meihor alvitre scria resta..

1ecer o dispositivo do art. 270, do
CCC. 4.561, ide 24 dc abril de 1916
que diz: "Nos termo5 aianexos 80
adjunct 0 la séde compete mais,
ercer, no au5enca - (to promotor.

as fUIICCOCS civels e criminaes
te fuaccionarlo, excopto o libel-

10 e a ccusacão perante a jury. (Lei
365. art. 228, lei 663, art. 19). Es-
s^ ul tirno artigo do id d:z expressa-

"Inclue-se ice attribuição do
Jtrncto, 1105 termos annexos, não
fando pre 5ento o promotor de

lUStiça a de dir denuncias".
A Pg. 79. art. 291. Conviria

rr"3n(i ro ditiposto ino n. X, do art
230. ii lei 375 quo (liz: "cotar as

a margem dos juistrumen-
E' medida moraliza darn. Ain -

00 s 'so mosmo artigo, n. 5,in fine,
a fl nif(to ierro idie irnprrasão:

Vi do "recti ficaçöes", dove 5cr
i1IsI l acdes. Outo engano d0
flI itu	 arez Se encOntra no art.

1, onde diz:	 "exorcer as
UflCçi•. do tab ellido", dieve	 r-

exercer as funccóes de escrivâo.
lamb-em cahi se irepi ao "art.
293", quando dove ser 291, quo 60
refore a competencia e ettribuicoe
dos esorivães.

Finalmente, cu penso, Sr. Presil-
iente, que, na compotenciia desses
o-crivães dove-se incluir o seguin
te:

a) eiraancipaçao por oulorga do
pae on mae, Qu por sentença do

b) cii interdicçao do loucos, sur-
do-mudos e prodigos;

c) di sOultenca declaratoria da
areencia;

d) th15 sentonças que decidirrcrn
a nullidade on annullação do casa-
mr-nba, dequPte e a nestabelecimen-
to d'a socic°dade conjugal;

e) dos sentenqas quo julgrem
das illcgitimidade 5 dos filhos conce-
bidc 5 iia .coflstanc:a do casamenl,
e das quo provarem a filiaçao liii-
gitima;

f) dOs cas!arnentoj quo resultarom
Iegtimaçao dc fiFha havidos ou
concebiclo 5 anleriormente;

g) dos actos judicia0s Ou extra-
jud;ciae5 do recciuhecimento do 1i.
lho illegitirnos;

h) das escriptccras de adopção e
dos actos quo as diseolverem.

Pare.ce-me que a competes cia re.
Lib ya laos actas. quo vouho dc eriu-
rerar so dedluz , claramente, do art.
2°, § 1.0, do dec. 12.343, de 1917
que den instmucçdes Para o regiotro
publico, e, pois, devem dies estar
incluidos no art. 294. 0 quo nos re_
vela a loitura do ante-.project.o é
que, aS 5 1rn como o aeu auctor trun-
cou Os names dc Re.gistro Especial
e do Imm oveis, assim, tambem.
douta comm!ssao o fez em relação
a campetencira dos eScriväes do Paz.

0 Sr. Duque de Mesquita: —0
que houve d quo a auctor do ante-
projecto mandou fazer no Regiotro
Especial, e ads passamo , do accor-
do corn o decreto federal, paira o
Rogistro Civil.

0 sr. Lonro do Almeida: —A15d5
a deputado Leão de Faria aprean..
toti eme,nda noise si&ntido.

0 sr. Joao Berculdo: —E a corn-
rnissão ac l tau a pnl.enda, - --
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• 0 sr. Adoipho Vianna: —São es-
sr. Preside.nte, as modee'tissjmas

COnsthdoraçOes que venho trazer a
Camara.

Vozes: —Mito brilhantes.
0 sr. Adoipho Vianna: - Sr.

PpesLdonte Voltandro a tribun pa-
ira tratar do asrsurnpto a que se
pre:ndem OS rnais transcen dell tes in-
toresses de flOSSOS patricios, não é
aem a mais justa ufania, sr. Presi-
dente, que, em circurodand.o o pro_
jocto do nossa organizaca judicia-ria eu vejo tao dresusado quão Si-
g ifioafivo movimenfo per pa rte
deste iramo do Legislativo Mineiro,
e qu'e born denota o interesse des-
pel'tado peia important e ireforma
quo estamo5 elaborando

Devo, pots, congratular_rn corn
V. exc., sr. Presidente, e corn toda a
Camara, cu,ja meiltalidade esclare_
cida e constructora os debates 0demonstram , tern-'se revelado, ver-
dacIei pameite, a altuiia dia magnitu-
de e da Lmpoijancj.a desse ilobre
Cmpreh en d(!rnento.

Vou tclnminar, senhomes, rantes que
faça .porérn. seja-me perrnitf.jdo
traduzir desta tribuna urn sentimen-
to de absolufa justiça e quo não e Continuaç&o da 2.	 , do pro-O men, send o de toda esfa Camara,	 jedo n.que, pelas minha palavras, rondo
hom

as pr	

Finaimente é annunciada a Coil-agens a v. exc., sr. Presi.den	
tin uacão da 2. disc ssdo, em globondefesso paladino do nas-. do projectote,_

	

	 i	
a. 40 sabre organZa-cuja erogativas •

constitucjon,ae e. cão judiciaria, corn as 332 emendasntelligencia clarividente ao ac) merno offerecidas.Serviço de urn caracf,er rnteiriço e
inipolluto. (Muito bern,- apoiados ge-
raes); so torn feifo verciadeiro sus- F
tontaculo da hairrnonja e da propria t:
fltor..4ad epd;encja dos pociores p0- liiit1c, asseguradas em Os princi- ç

pion basiIa,res do nossas	 nstitui- riçöeg. (ApO jados geraes,-i/o bern). d
Estas h omenragens esfendernol.as. p

csrn egual justiça, sr. Pr esi rciente, piáqu'eJle jovon parlamleatar, cujo pa- vrecer, sabre o assumpto, revelanclo.. dc
Irhe on peregrino5 dotes do 1alento, ui
IOj como rum fóco dc 1uz perenne a tã
illuminar este TeCinfo... 	 Sro -9r. Odilon Braga: —Obrigado

V. exc.	
pao r. Adoipho Vianna. -... Ojj co

meihor, fi a verdadetra ce:nfelha da
quo ha u	 porn tem	 d!perto ti a rn ovL r

ti r 10-fl O s a Peic	 a 1
so iornou verdadm • ite digur_
cad'ra e gloriosa áquelles que nel-
la se ernpenhara Milo bum!Mu/I0 bern I)

Ndo ha pareceres das commis-
sOes, nem projectos, requerjme00ç
indicacOes interpeIlaçics e moçfjes

a serem apresentados

2. PARTE DA ORDEM DO DLej

1. discusso do pro jedo R. 76
Lido e submettido a 1 . - dIscusso

encorra_se esta sern debate, e fica
adiada a votacâo do projecto n.
76, abrindo oredito para pagamenlo
de gratificaça addicional a que
tern direjto o professor da Escola
Normal Pvlodelo, dr. Francisco de
Paula Magalhaes Games.

1. discuss	 do pro jecto n. 12, do
Senado

A segtnr, é subrnettido, egualmen.
to, a i. discussão, o projecto n. 12,
do Senado sabre livrrmoito cond-
cional, cuja votaçbo • ualnieflte
adiada.

O SR. IGNACIO MURTA: - Sr.
residente, ao tornar a palavra para

ratar de assurnpto de tamanha re-
vancia qual o que prende a ateil-

io da Casa, seja-me perrnittido di-
gir sinceros parabens ao Estado
e Minas, Per ver que as seus re-
resentantes nesta Camara, COfl

enetrararn_se pea-feitamente do
r do cada urn, concorrendo para

)tar a magistratura mifleira corn
a lei digna de urna corporaca°

0 distincta corno é a Camara dos
s. Deputadij
Todos as oradores quo tOm11
rte no debate, bern o virnos, C011

rrerarn poderosarnente Para 01
r questb-o do real e vital inter

r

(63

u. nr	 -	 •	 -
ctar a E-:iJu p1	 h 1 1	 )
am que todos Os srs. depurados
procoraram curnprir o seu dever,
:oncorrelclo, como disse, corn as In-
ies do stia experiencia Para quo Ici
de tio grinde irnportancia, seia cia-
qui enviaJr ao Senado Minerro es-
roimada C e inconvenienrros e do
eree quo possarn trazer ontraves a
niarcha regular de urn dos mais ia-
prtantes poderes do Estado -

TornarcJo a palavra na discorsr'ia
de uma lei de tao grando vulto,
digo meoCo de urn dos maiores as-
somptos quo podem vir ci boila dos
debates ncsta Casa, in-to tCrlllc (,ii-
tre intuit:),	 reptto,	 Sloan	 iel:cita:
a Canirire, ci jilustrada commisscio
do Legklcao e justiqa, roOs 110I)l'CS
oradcre (]Lie abri!hantaram as de-
bates, a todos os collegas, emlim,
P210mc i brilhante e -elevado corn
qa todos concorreram palo one
essa ic seja digna do Puder Le-
gslativc, c at mesnio tempo, our-
recer a consjderaçcio dos moos di-
911 (C6 pac-e duas emenda s quo, pen-
SO corn. Itarão aos interesses do
usa cba man irnportantes conlar-
cas do Eteda de Minas Gernes
JHlz de FPra -

Estci c-Cm concebida (Ic): (Moo-
10 bern! 'ilujto born!)

C Mesa, b lida, apoiada e
Posta en discassbo conj unctarn onto
COrn o pr jecto a seguinle:

Ernenda n. 333

Na COfiC rca de juiz de Fóra. ha-
'era niai urn official do Regsitro
e lmm vrs, c vagando-se o cargo

UC CSC riPo privativo do orphbos e
auntc 0 govorno dividirci o ilos-
fl1 cart rio, norneando outros ser-
'! fltuaro , revogadas ots dispist-
Oes em contraria - Ignacio Mu Ia.

0 SR ODILON BRAGA: - Sr.
Presid00 0 é corn verdadeiro poor

a c :rmissão se ye na cc-ntis-
não correspondor ci

)eutativa tao generosa, tao sytria-
baa dc orador quo ainda ha pou-

coca ntava corn o sen do s our-
- c	 otto e elevado ...

0 1, Adoipho Vianna: - E' boa-
ae de v. axe.

o sr. Odilon Braga: - ... delta
esperando urn trabaiho que estives-
Se na rnedida da grandeza, da irn-
portancia do assumpto em debate e,
ao rnesrno tempo, da illustracão, do
brilho, da cultura dos actuaoos re-
presentantes do povo de Minas, corn
assento nesta Camara.

V. exc.. sr . Prosidente, bern
be - porque ainda ha pouco nos
pro-porcionava o auxilio valioso e
rico dc uma collarboração scm a qual
não nos seria passivel reencetar,
hoje, a debate em tomb do proje-
cto n. 40. assistindo-nos corn a se-
gurança dos juizos e corn a sabe-
doria do unia experiencla coroada
dc constantes successes atravbs de
alguinas lQgislatvr, is par esta Casa;
- v. exc., repito, hem sabe quo,
niacin ha poucos minutes ultimava-
mos a penoso trabaiho do estudo e
consolidação do algumas cei'tonas
de ernendas, depois do alguns dia
do int21 , sa esforco, concinno e scm
descanso.

Ora, corno pode'ria o relator da
cornmissbo sentir-Se corn as iorcas
bastantes, corn a animacão de urn
espirito fbrr-o do fadiga, Para en-
genhar de mocio arnplo, miriucosO
e elegante, a relatorio quo era de
sen agrado fazer sabre as ernoodas
apresentadas no projecto, emendas
quo, scm duvida, iho des:ortinararn
novos e rolevantes aspectos do ma-
lena, e que tanto dizern do alto
preco dot cooperaccio niental dos ii-
lustre collegas, alias sempre en-
carecida comb indispensavol ao pia-
no exito cia reforrna?

Sentindo-rnc exhausto eu me sin-
to tamborn cheio de melancolia per
vCr quo não me é passive!. sr. Pro-
sidonte, fazor 0 exarne das ernen-
das, corno desejava fazer, isto é,
urna per urna, rendendo a minha
homenagern dc calorasa estima a
coda u rn dos collegas quo as delen-
derani -

Son 3rcac10 a resurnir, a abordar
em conjuncto a rnatcria do debate,
apenas dernorando, ligeirarnente, nos
pontos cuiniinantcs e do rnesrno pas-
So fazondo consideracoes rapida
sabre a materia nova qua ternos de
subnoetter ao conhecimento da Ca-

I mario,



0 
jo

Sr. Odilon Braga: - E si 0u I

me relent a estu -porte, embora a
omrn isSdo ji Ic-nh 0 modificado o sell

paste do viuta a respeito, d apenas
para salientir qUe a inconstituCiO
calidade di emenda não ficou, ape-
sat do grande vigor dos argurnen-
tos pruduzidos pelo 'nobre depu-
tade.

() se. Enrico Dutra: - Alids, eu
argumentava coni as expressöes de
V. exc.

o Sr. Odhlon Braga. .., não Ii-
cou ahiclutaniClite dornonstrada

o	 illustre callega teve P a-
ra a c nmissão e Para o SCU re-
lator.

o sr. Eurico Dutia: - Palavras
de justica.
o sr. Odilon Braga... pala-

vms...

o c". Er'l'ico Dntra: - De
trcts	 - j ustica.

o or. Odulon Braga:.. . quo par-
t:cula:mcrto nos sensibilizarim, nã
pel0 quo j ustica ellas contnham,
iflOs 0011) muito do carinho...
o . Eurico Dutro: - Di' quo

a C:	 :ssbo é mute merecedora.
o Sr. Odilon Braga... que pa-

ra COT:-sco ellas tiverarn

vernos, sr. Presidente, P°j

que s possa declniar incinstitu-
Coil ::omeacbo do 0lementos ox-
tranh - a 0 quadr0 d0 niagistratu-

o Tribunal cia Rclacbo.
A C tifuicbo nbc so refere ao
acce< ao Tribunal.

o : . Eurico Dutra: - Pois li0.
0	 Odilon Bregn:... a promo-

foe i. Tribunal. A Constiliiicbii C
Cmi	 Ida em nonieacão. Os des-
omho 'no dotes serac) nonicados.

0	 . Eurico DeEre: - Os ji.ii-
ZC t:nbarn 0 são.

c Odilon Braga: - Os joil-
5J nornandos nora a prim ira

OVCSdura, mas nbc SO0 nomea-
doS I' F as entranCias superiores;
Sa ornovidos. E neste ponto.
15) -'mente a ConstitulcaO, come
anT is leis de organizncdo judi -
cia-- - ndo- deixam duvidas sobre o
Seflt:I J das duas palavras.

o prirneiro a Ssumpto, Sr. Presi- tJw LLsa caip

	

dente, que nos solicita a attencao	 litica que é a nos
em duvida, o que se vinculada a mais forte das con densaOesernenda defendida P,' 1 0 collega que dc energias civicas aut0110mas qut

Se acha ausente neste momento, nieu velani pelos destinos do Ropublica.
amigo de rnuitos annos, o deputado (Minto bern!)
Pedro Dutra Propoz elie queso	 A despeito dos argurne:tos pr,-
creasse urn novo tribunal de 2.	 Quzidos em contraro pela intell-iinstancja e:, co nsoqueifemef	 o	 gencfa faiscante e arrebatadora du
Tribunal de Revisão. 	 Carlos Peixoto; a despeito dos em.

Na defesa dessa emenda como hargos oppostos polo então ardu-
de outras - porque foj profusa a 	 porquc muit0 inoco, e Seni-
collaboraçho corn one concorreu pa-	 pie brilliante deputado Valladare
ra o pro jecto, - cue Se revelou urn	 tues razñes perrnaneciram e ainda
argummtador sereno e firrne dci-	 hoje dão que perisar. Por isso,
xando-rios entre vêr, urn feitio ata_ f tudo aconselha que a Camara re-
vico de saxonjo. .	 jeite a ernenda a que me veiiho re-

0 sr. Adolpho Vienna: - Ivluito f°ndo.
bern!	 Dentro d'7 rnesrna ordem do ideas,

o Sr. Odilon Braga: -	 im- OU por outra, trata1do-se ainda d

	

Pressionando_nos, 'sob 'efudc, corn	 Tribunal da Relaçbo, void em se-
o utilitarisrn0 dos seus pontcs dc	 guida a debate a questao da COflSti-

vista e corn a alegria e a elegancia tucionalidade da emencla em quo a
corn que rnenêa os algarisrnos. Mas, cOmmlssa0 suggerla A Camara, corn
acm por isso nos poudo convencer a preoccupacao principal de Pro-

	

da utilidade de s Crear urn now tri-	 vocar o Seu pronunciamento, re-

	

bnal de 2. instancia, rnedida, aids, 	 servaSSernos a] guns logares em nos-

	

sobre a qua] a conimisso, de pas- 	 so Tribunal de 2. instancia Para
sagern, no seu parecer, tocou ci os valore 5 pessoacs de ilta expres_
leve, adeantando curtamanta quo sã0 juridica, extrm:hos 00 quatho
nada aconselhava a sua adopcdo, da magistratura. Sahiu a campo 0

	pelos nlotivos expendidos na Ca- 	 :usso d istinct0 collega deputad)
mara mineira de 1903 e pelas des- Eurico Dutra, norne quo CU sempre

	

pesas excusadas que acarretaria. 	 profiro co rn muito prazer, Corn 1L

	Por occasibo da refórma consti-	 sopitavel sympathia.

	

tucional daquella data, o assumpto 	 0 Sr. Enrico DeEre: - MUit°
	foi largarnente dehatido e foi o dc-	 obrigad 0 a v. exc.

	

putado Afranjo do Mello Franco 	 0 Sr. Odilon Braga: - 0 flO5-0
q uern vibrou sobre a innovacao Os distincto collega, que tern urna a!-
goipes nlais profundos e seguros. 	 ma transbordante ...

Dois argunientos produziu o dc- - 0 Sr. Eerico Dutra: - E'
putr'do .Mello Franco derande	 ta generosidade de v. exc.
ficacia: urn. de aspecto juridico, 	 0 Sr. Odilon Braga. . .,

	lientando que a creaçdn desse tn-	 por urna cultura multrnatizada.,

	

bunal e, consequ enternente a do do	 0 sr. Eurico Dutra: - Ora.

	

revisdo, estabelecerja quatro ordens 	 Muito agradecido. E' ijondade uC

	do recursos, o que viria procrasti_ 	 v. exc.

	

nar o andarnento dos foitos; 0 outro	 0 Sr. Odilon Braga... O aulu

	

de natureza po-litica, resultante do	 rnais, por urn-a veia do sarcas'°

	

perigo de se quebrar ainda esse iaço	 palpitante , que ndo chega a caus

	

de unido forjado p u ja justiça, con--	 ticar porque sernpre se suavisa per

	

sistiu em advertir que a creacdo do	 urn riso basarnico e generOso; •0

trihunacs regionaes, nuni Estado co	 IIOSSO distincto collega lfl"°°'°
mo o nosso, de base geographica corli galhardit e pertinacia sobre O

	extensa e nial son-ida de ens do	 clrgdimento 5 produzidos pola iOfl

cornrnunicacnes poderia concorrer nhissao, propropnrci000nlD-nos ' -
parao parceijamento moral do povo gulls rnornonto 	 hol a

	

nuneiro, Preparatoro do fragrncn-	 Julio Jd: di lw:

o or. Eurico Dutra: - V. exe.
nbo nega que ha juriSdiccbo do
dois graus C que haja prernocbO,
on quc haja acces so d0 prirneirO
Para o segundo grau.

0 sr. Odilon Braga: - Nego

qu-e ha l-a acceSso do primeino Para
o segundo grail, porque a Consti-
tuicão a explicita; o accesSo tern
apc'nos urn objectivO: esurnular Os
juizes, Para a quo so faZ a diviSao
das cornarcas em entrancias; don-
do Se cortclue que o accesso Se reS-
tringe a prornocão de juizes de
ulna Para a outr 0 entranCia.

Na mesrna occasião-, sr. Presi-
dante, ern Clue OS nosSos constitu-
luteS votararn a noss-a lei magna,
tambern as de S. Paulo votararn a
sua; houve, d born do ver, ontre urn
Congresso e outr-o urna permuta,
alids inevitavel, dc suggestOes. En-
tetanto, na Constituicão paulista,
, nreceito é lirnpido : as desem-
oargadores são exclusivarne-nte ti-
rados dentro os ipernbros da ma-
gistratura -dentre os juizcs de dt-
redo; a nossa1 -Constituicbo, p0-
rem, nbo inclulu essa materia den-
tro clo sua orhta.

Era rnsber, sr. Presidente. crear-
s urn estirnulo, urn incentivo Para
os juizes e ahi estb porquo as co-
marcas so dividiram em entrancias
o ponque a Ccnstituicbo determinnu
que o accesso se fizesse por anti-
guidade e pot merecirnento.

E' o que dispbe o art. 66 e sell
nurnero X:

"Uma lei especial lard a di-
visdo judiciaria do Estado e re-
guiana a constituicdo da ma-
gistratu ra, do nunisterio publi-
co, o nurnero dos juizes, os
roquisitos -de suas norneaçdes,

- os casos do accc°SO, etc."
"0 accosso Serb regulado par

antiguidade e merecirnento. Pa-
ra este effeito, as comarcas Se-
nba classificadas ontran_
cias."

Evidenteniente ndo Se pód'e. sern
vi-ol-encia dc interpretacão, affirmar
quo esse artigo est-oja lirnitando a
vontade do legislador ordinario Para
a decisbo daste asstinipto.

Refiro-me, corno disse, apenas de
passagem a -este pontO, porqtoe a



L

Comrnso riã•o tinha o objectivo	
nenade comprimir por qualquer modo a e:i. 	 ::o cLsrc cpnao, ads muitoO P i flião dos srs. deputados, mas respeitavel, porque no parecer o

tao sómente o de fazer do thema umpto está dilatadamente 
estuda.urn motjvo de dlscuss5o tanto era do; apenas, direi quo o argumenfdo interesse de todos nos que este principal produzjdo em 

contrario,proj'ecto arrastasse ao plenario, des- ficcu send0 senipre o nlLsnlo, ouafj asse Para a discussão as formc	 urnadvoga_
Las	 seja, qua, difficilmente,

mentalidades quo hoje compOem esta do notavel, ou urn jurista d alto
Camara; corn effeito já a commis-merito consentirá em ser norneadosão rcdigiu urna outra emenda dan-para o Tribunal, em face d exigui_
do ao assunipto urn aspecto infci_ dade dos ganhos da 

ma gffraturaramente novo pelo menus nOVO no	 Este argumenterreno do debate.	 to foi tarnbeni reba.
tdo no parecer; todavia, repetirej,A commfsão preferju perfilhar o Sr. Presidente que nem todos osque se vern praticando em S. Paulo, juristas notavjs sPa apt par ,j 0corn grande van tagem, a saber, do- ganho do 

uma fortuna. Hi muitosterrnjnar que as nonleaçP€s se rca- quo, cm razPo da ccnstante preoc-lizem por antlguidade e meraciiiie ii	cupacPo corn qua Cie deixani absor-to, mas dentro do uma lista unica de ver no estud 0 da doutrjna não lo-
20 flumes, dos quacs 15 dos juize gram encarar pragmaticanjenfe a
mais antigos do Eitado e 5 daquel_ face interesseira da vida. 0 major
les que se hajarn revelado Os mais fiurnero é mesrno daquellas qua se
uistinctos ficando livra ao Poder tornarn notaveis pelo espirito, pelos
Executivo escoiher dentre us 20 no- tiabalbos d ordern mental, sem senits o daquelle que deve entrar pa-	 nota bilizareni rela	 lortunas qua1' o Tribunal..	 hajani adquirido. E demri. dapoiso sr. Argc'injro de Resenje: -de nos vermos a urns certo alturaE' rnais equitativo.	 da Vida, quando jP temos 0 nOSSOo sr. Eurjco Dulr0:	 Fica ao prcblerna econornjco pessoal em viaSarbitrio do Exacutivo	 cfe solucPo, todos nos nos sentimoSo sr. Odi/op Braga: - . . ., ape	 seduzidos por esas funccPes al-nas ccni unla restriccpo -- a do truisticas, que nos dPo ensejos deque em quatr0 vagas, Lima. pelo nie	 fazer al l-0 para a comniunidade em

nos, sari precnchjda por antigni.. quo viverncs, de fibs devatarnios adada.	 causa de ssas pernlanentes, glor
Esse "pelo menus" p roporcona ao e inehrianfas as p iracñes da htiiir -

Executjvo rnuita elasticidade para dade, P causa da justica. da -tazer rnaior nurnero de nonleacOes qiista dos rnaxirncs ideae port -por an tiguidad.e em face ias cir_ cos e do tudo e mais que ha de fu-curn s tancias nPo sómente da. vaga gir sernpre adeante des nossos de-
que se abrir, corno dos nomes qua sejos sernpre doirando de long:. ..
Sc incluirern em lista.	 grimpc1s da almade cad , urn do

Nessa peTeja entrou, tambeni, urn fibS.
dos ornamantos da comnhissão o de- Depos do Tribunal da Relacão, 0
putado Duque de Mesquita, que P as sunipto que veiu tratada cciii urnase firmou no conceito da Camara f nl griraçao qua eu, scm exagg€rO.como um dos seus elementos rnais q uaiificari de excepcional, foi seatffici•enfes...	 duvida o do Juizo de manoreS. 0o sr. Enrico Dufra: - Muito barn! flOSSo nova collega (e eu, proPOS'o sr. Odilon Braga: - . . ., pa: talmente, digo novo, para mosti,ariser dono de uma u ntelligencia vigo- quanta ha dc attracçPo na sun per-rosa e ducf j l e parti cularmente pa: sonalidade a ponto de já fiOS pare-
ter a faculdade, que nPo P comnium , ocr urn carnarada de velhas e hell5
de metter a garra sobre o pot .j pelejas), o deputado Joao Henfl
tal ida questPo em Jebata; entrou, que. . .
repito, pa i ra negar conveniencb 	 0 sr. JOJo Henri11:enieda.	 ma l ondid . l

667

o sr. Odilon Braga:—... que proposfo; corn gramde tristez,

qui vern d0pre0CCI.Pada,m0nte ía- abando flh OU ate mesmo os proprios

ndo pr:1ca do' urn nentaldade desejos. paPa restr:flgir a Capital

c1arec la. . .	 a creacão do lutz especlal lradO do

o or. Enrico Duira: —Muíto barn. I menores.

o Sr. OdilOm Braga: -. . ., die	 PudeSe o relator estuidiar dem?ra-

taido cciigeasitO. . . 	 diarnente. 0sta intereSS 1t ma eP1a e

o Sr. JOdO Henrique: —E' gene- flàO estivesse ol 	 do comee tAo fatuga

dade do V. exc.	 se acha, a col ic)horneluagern muato

o sr. Oil i/On Braga: - . . . Ia- es4iecial ao nobre collega, d ieputatlo

^aa por uma cu].tura icienti.fic3 João Henrique...
østa e scntil1ante, isos .d e u algumas	 0 sr. Joao Henri que: - Multo

p goinas pi , mOrOSaS. .. 	 cbrigad.

o Sr. Eurico Dutra:_MuitO horn !	 0 Sr. Enrico Dutra: —Homefla

o sr. Odil n Braga:—. .. qua hPo gem muito rnerecid.
de illumini r os Anuaes tlrstu CS- 	 0 sr. Odil°n Braga:—. . ,cten-

ifiara a hSo do aS tOIi11ar compulsa- dana a exposdcão duo seuS 	 modOS
. perql:e rPo de conisulta foi'cs- do vPr, contrasta1ldos a rectif i-

ipra quoin pretender ('Sti.ldar 0 cando-Os P iuz inteliSa 'dos argu-
ssumpto no paiZ—O sUrnrnal'io r OS mentos por ell(,' fulgLVIiafltemCSste

500s de seus deanteiroS.	 enunciados.
0 nosso distincto ccllega trouxe 	 0 Sr. Enrico Dulra:_MuitO born

Pam esse debate fmsci'iiante o con- 0 sr. Odilori Braga: —o assum-

nirso do ref1ex6O dignas do matar pto que depotS mats do perto moO
atamento e 0 descortino do Uns cha.mc'u a attencAo fol o dia promo-

IbtOIS recanitos da mutants. que 11,01, cáo de uizes de u,rna entranCiaoPara
flnham fugdo desperCahidos. Par- outra.
tru1annment nteressOu P Cornrms- Nesse pcsato o relator se si de
SaO 0 pc.no em que, olhando Para canto modo impedido d0 se ext ier

a rea lidade do no 5so krnhiente, nus nor corn a Ira nqaeZa quo quizera

coravodava a 1150 tentair soluçOes d c'- porque está irei.rarnCnte cOnvicto
fr it:vas purque liOS eScRSSs'd'am ios da idoLtrina l dii opiniAo que espO-
melhcres dos ulemeutos de exito, sou no seu trab:ilhO; mrs forçado em
ito t', , suerestoes 0 COfiSCihOS razão das del ihel'acPes dii Cornrnis-
1 experionJa. E lot rnoditando flOS são, defenlerá a quo fico'u vencido

coaceitos per die ernittidos, quo a no soio desse or-garn technico da Ca-
Caprni	 desde logo Se s 0ntiu can- mars.
iP50	 Ic que, dc facto, não nos é	 0 inosoo coilega. ausente, •dieputa-

Sivel enfrentar die irma so vez do Pedro Duti a. forceloU por nos

r
blerna. tao comptexo a tao delica- pensuadir quo era inconstituClonal
. maxinc' pC'iai sua iiovrdadC. determinar-se a pnornocAo por all-

.\la.s. ;guidad'e absoluta da primeira pa-
ao cm Vez d0 paPer cam1- t

flhar no sentido dos rurnos qua nos ra 
segunda entrancla. faaendo a

erim apontados. a CommissAo	 analyse grammatical do texto con-

us	 Irosa ituacP do restril- vcll ieflto. E'sa opinao do noSo ii-
r Stnda rnaiS o seu pino prefe- lustrado coilea não coudiz corn a

u ndo tentar, corn° experienrcia verdadeira interpretacAo do texto
mI fli r, a applicacã O cia let fe e a nova ernenda quo a ComrnlsSaoprali

roTativa a iutancia desvalida terá de subnsetter a aprectacão cia

deiinqente corn o seu orgam	
Camara estP moTdada fdra dso affir-

Dec;-alizado. apCnas nesta Capital. maçPes por efle feitas.
Fqu0 fol pasta ao comnenlo do em-	 "0 accesSO sarA regulado por an-

°flho em quo se. acharn as verhas tigeidade e merecimento".
quo podiamos dispOr e em face	 0 sr. Enrico Dutra: —Isso e da

care n c ia absotuta do estabeleci- Consti1uicPO.
fltQ quo pudossern siervir, dcsle 0 sr. OdilOn Braga: —o quo .10-

die i'efoi'niat0PiO e a5yl0s, indis- go se infer-c da leitura desse texto
1saveis A execucAo do e 5bOcO constitucional, sr. President'e, 6 quo.



O legi.1ador Co .11stFtuinte não qufz	 ,r ii.
que se .profe.ricse urn crteriD unico,	 0 Sr.	 —
exciusivo, para a promocao dos jul- ciscolhc,r, 111 o fl 'g, '143zes, ordenou, pelo conrarfo., que p1eeto rnpertivo da Constjt,oem adcptaclos ambos os crUe- 0 que a Comrnissao nega 

é3iO5 , jamafs tend'o em visfia, l iJorm, CStCJLa	 iniperativamonte ore-
ncSo que so quiz ompres4a.r qu 0 as vagas e pre'encham.

lflt

as snag palavras NSo e	 Presj_	 adamente, ora por abguquo o consFtunte quizosse ora pair meTecimento.moldar a ' 0sS5 escoiha, estahele_co	 0 sr. Duque do Mezqu,ti: —con-do uma nornaação per anhguiila- nm actualmento so
	 . Act

	

faz iss	 -do e out .ra por merecimento.	 meate, d as vagas são prencho sr. Furl00 Dutra: —Entret_ p€r rnorecrne.nfo e a outra pc.to, asg im pa reca; está esoripto.	 tiguf.d.ade.o Sr. Oil/on Braga: —Mas pane-	 0 sr. Odilon Braga: —Pert'cer, corn a devicfa veniado meu flO- monte. e cu me S'ccorro dobre colleca, não e str.	 do n'br coltega. Actua!mente.o sr. Eurico Dutra: —A verdhde 1amos ro s \'Stern' do dois t-0 quo é ê a i'fl terpretacao dada. POT mea-ecirneato (' urn por ,Mt,
pela crnrnjssao, ou poir outra, o ade. Dir'ei mai g : nom p6r flimrodo d i ntorpretaT da C ommis sac dade se faz na hors au31 L'

este: o que näo estS escripto a unica nomeacão, porqu2 antigu .li não quiz; o quo a lei quiz, ella flo, a aotuar-se em 1si.i de 10 o.escreveu	
15 names, nao e antigtd tiido . eo Sr. Odlian Braga: —E' exacta- rcirnc'nto. Entdo. nestemonte isso . Si o ccnst:tu:af 0 quizes- Ceifo 'cOflstif cioiii veijso dizer quo A vagas fossom preen- is do. systemeticarnente viid'it.

chides urna por nhiguidade. 	 A verdade é eta, gr.o sr. Eurico Dutra: —E mereci- a 1 nterpratacao flatLLr:t.rnento.	
ma1a de uma sirnpioo sr. Odilo,7 Braja. . e outra pej	 1ejsLadcr constitainm'erecirneiito, loris dito cl aramenfe 01€. fos5 adrntflo"serão prce nchida g, aLternad:imento CO; 'ass(ntou em ',qMeper an t iguidade e per m arecimen	 flibos.to." Eu trofanto, ado o (liSS 0 "em a	 Nem ciracssiv°l que mtpratica a 'ssrn o entendeu	 sfittiiçSo, lei d0 nOrflo Sr. Eupico Datra: — 0 precei- onc' aponas	 tracam

to COnstitucfonaj diz "per anUguifla. ast ructtj paes do urn S
do a rnerecjm'ento" 	 tiao, essa Mabel'"'

o sr. Odilon Braga:No gfe case, l'dPma ff0 ros!li
ha urna 1n terpnotacao quo acorta iflustr0s opposmu:to mais corn este pensarnenlo . dlcio.
cre.ar-se urns sO lisfa de antiguida_	 0 sr. Eurico
do corn alguns nomes para, Cairo estaho}ecer urn
o entigos . sr oco1hiflo o do major Iratando-se cle matt J.mnreclrnenfo Esfa t ntCt'piefitcd0 é, Ndo gC' deve fazor Corn
exactamente, a quo maig Coincide qeddiadje vi prirnar sohr
corn o argumerito do flobre coliego. rnc'rjo ou quo o nT Fe,
A amtigujdado e a merocirnianfo pa- primar sobre a antgtl-
dem ser attefldldoS em uma sO lista, dials PlemC°f°5 devem
Coflst j tuida do nornes do g juizs dos maneira quo -mais antigo 5. esCoihendo 0 gaverno °rn egualdade de ccnd-a de major morecirnento dentr0 el- quo	 e o e5pirltClOS.	

qdo. mesmo porqu°0 Sr. Enrico Do/pa: _E "a pro- acha quo .0o esipirt0 C
que 0 rn:s antigo fos 0 a de	 0 sr. Odilon Brag?.' —	 -nlais merecilmento; mas, pOde-se Os.. monte o qLie a COO. ,

coiher urn por antiguid; t de ':rc t	 nj - (I OCT00	 fl	 PI

recimento, urna vez quo a antigul-
o g dade, quaTldo nao e absoluta em

COflStlUn1tC flaG face do merecirnento, nao d antigul-
do que 0

rAHs.

dopcão de urn critorio
0 5r. Laura do Almeida: --E não

mbes Og criterios, mas	 o bayer antiguidade nurna
htmitacOes it oriec: a.1gu	 pOd	 usia

 a pratica do longo; anne	 do 15.
rob0raT do modo formal a	 0 sr. OdilOfl Brag: — Perfelta-

delendida pela CommisSdO. menlo.
 Presidente, urna dos boss () sr. Enrico Dutra: —De rn&cto

do interprotacao contituCo- quo erernos grau de assentarnento
que a inzonstitucioT1a1idad são rnais ou menUs constitaci onal . Isso,

rsume; devo ser clans, dove orn geornetri a , e orrado. Em gee-
vidente. e ao rnesmo tempo quo tnotria. urns coisa nao pod ser

r2ncurso do uma interprelacão tunis ou menOs quadrada on maiS
s do alguntas lets equivaloou on rnenos redonda.

ein,abono da sua uDCaa CO11S 	 0 sr. Odilon Braga:_Ndo consigo,
acal. mesmo a despe itO do grande into-
1 Comrnissão em nova ernendo resSe, da gratide boa vontade corn

to erã suhmetttda so apreco da quo acomanho as deduccOS do es-
ara.abracou para as promo- nii'ito brilhftnte do nobre collega.

ra as accesses a so V2- - 0 sr. Enrico Dutra: —E' genero-
afre as ontrifliaS, a meSmO sidade do v. exc.
de nomeacies pa.ra o Tn-	 0 sr. Odilon Braga: -...

enia lista de 10 nornes por consigo envolver, contornar 0 argu-
do e 5 par rnerecirneriio, nento par cue produzido em aparte.
livre ao Poder Executive
sorn a rnenor	

0 sr. Eurico Dutra: —Si a Exe-
re5tniccão

tempo. nern de entrancias, cutivo, de posse d
0ssa lista. quzer

guma.	
flornear por merecirneflto, 56rnente,

ordem al
'sr Eurjcc, Duira: —' 

sernpru norneia; si, polo coatrarlo, quizer
nornear so par antiguida.de. nornela.

ebitrio do born vardo. 
0 W. 0di10 Braga:—... o 

que E a Ccnsdituicdo do Estado quo vá

Ser domealo, E. sr Pre5iden- hugiar.
?menda estd inteirarnonte	

0 Sr. Duque de Mesquita: —NOs
'ore da eiva tie inconstitu- dames ensejo a quo o Presidente

ide,	 do Estado curnipra a Constituicdo,
Adol pho Vianna: --Penal- Pals elle ierd urna lista cornposta

de antiguidode e merecirneflto.
-	 Odi'on Braga: _... per-	 0 sr. Enrico Dutra: - E si

- ' Compej ,ç da lista. . .	 o Presiden te são cuntpnir a Con-

J r. Adolph	 Vianna: - SAO stitwçao?
flPlados as dots criterios.	 0 sr. Odilon Braga: —o nobre
. Odilon Braga: _-.. . são cellega igflc'rfl—.0 ahi a razão do

OS dois criterios: do argumofltO—que exactamente para
e do merecimento. Não irapedir que tal so dê, ia emenda

n*IM0 •duvida 5 em affirrnar estahelece quo ac rnenos urna no-
-	 ta emenda, d1 i possivel, rnais noeaçdo p&r antiguidade so fará em

.ucionai do quo a quo presen- quatl'o norneaçOe&
se vorn fazendo... 	 0 S. Lauro de Almoida: —Mas

. Adoip,to Vianna: —Neste e50t antiquidade serd absoluta?
tie accordo corn v. cxc.	 0 sr. Odilon Braga: —Far-se-a a

4140areenche i iltej rarnente o pro- escoiha na lists dos antigos.
COflS5j0fl5	 0 Sr . Laura de Almeida: —Nes-

,	
Odilon Braga:—. . . par-so caso, sião ha antiguidado.

Lao
Posso me convencer do que	 0 sr. Oditon Bra-a- —A lista e-

i d 0ha u 5 PromOcdcs do an- rá de 10 per antiguidade e 5 por
1ii são do m('- merecimeflt°. Conlorme a vaga, 0



xectdjvo poJer adptar o pa a an-

	

ora o rnerecfmenfo	 meihor 'dos Cr	
S 0

0 Sr. Laura de Almejda: —Na0 	 . Ad01p110 Vt0 n . 	 hypo'th	 do co11CUb
11avend afl'tiguj0 absiolu	 0 sr.

ta n5	 unico veTdad.eiro 	 a.	 •	
da convicca° do q 	 to

a ant1gu1d0	
0 Sr. 0diio Braga:	 mazeS e Sã dpLoS	

todos

	

sr. 0dj10 Braga. —Essa	 a Sd	 'encj

	

Pn1ao 1'	 b1dd° ue	
os lo-

	

niinha °n'div'd'uaJ Eu ate m'e'ro, 'a
enando as defici

re:stricçao a esse	 , par en III 
'lldisnells,avol

	

me srnto mui'to deSvanec;.0 em 
vej_a de todo POnto e VISta 	 goS.	 1	

eopros
apovad,a 'polo meu disti 011ege; davol e ahi ' eald porqe nao tha

	 pur melo do p
torna- e

ovas	
Publi-

pouc

mas, nao fern 1d	
nct0 C

	'o 'essa a 'do Con_ vd.asem SU5tn.1r ac pare_. -	 s apontorn Co 

esolitam corn

	

grosso Minearo e nom rnes,mo do cO'ssLa'aae do urna rnoWrj 	 ,	 que eapr	
preen-

P'odor Exeoutj	 tanto o pr'ova	 esta.d.0 actual j:	 hores condiçoes pafacto 'do, ate hoje, nSo 'ter hav do 	 Em sogufda, r. I lesilen'	 -	 delles.

	

n'enhuma a'lferaçSo na lei . Esta'mos COflCLSO que fez levar.	
.	 Argemro de RezendL': -

net ma

	

 no regimen do no'mea_ d':as n'este recinto. 0 oo 	
nrmitte urn apa'rte ?	 -

coos qu0 se faze 'per a11t i g t! j	 jp	 A rgem'ro do RezelIde. cujo 	
I Bra g a: —Pois naO.

em I sta do 10 mnomes,	
M0 odo existe pOrque vern de	

Ar"rniro	 Rezende: 0
CLm ento em l'iSfa d	

pOr mere-
e 5	 dentlo as boa cau5as .. 	 g	

wiuha expOSlcao
Or. Lau/o de Alrnpjd0. —Nem	 0 sr. Earjco Datra: -.,, M1	 •U di,e	

Camera do's Dc-
por 1'Sso S0 

póde dizer quo Seja de hem	
ue 011t p e a prova do

JU'SitIça.	
0 Sr. Odjion Braga:	

d endem da sorb, en-
0 Sr. Odilon B,raga. 

De a'cr_ C'a rnara, e corn urn ardor ee	
a pa d urn exarne quo. de-

do. Mas a Ccmmiss0 
estd on fSo	 00 moço ' cheaio do fe	 pr,	

ste e da sympathat dosn'esfe ease, trabalhafldo denfro 'd"	 forço cheto de esperançanoe	
r e a prova trada do tra-

	

dioutrina quo vom sendo 
s egu jda 'as su'as empreitadiIs; 0 n0	

nsthnte do candid'ato, duran-
0 Sr.	 Dutra. —So	 i a	 Collega cuja coflaboraçao	

no exerci'c i'o do cargo do.
Comm.a,o fIzeSso o	 menf0 do rn'ais d [Irna vez tenho r	

municipal. pi'ova tirada por
rnerecimellto co	

casa
rn a anfiguj 0	'do gIian de valia. ..o Sr. OdjIo0 Braga: —Si a Corn-	 0 s. Argemiro d' Rezende:	 ofI1 publico, dli quaimi	

m o esforço i' o morecirneuto'ssão adopt,asso o ponto de Vista genoros0 dc v. 
CXC.	

o candidate, flão ha terrno

	

'd e1ator, oertam.et0 to-	 0 sr. Odilon Brag a :—... porqUe	
rnparaçao. A vantagern 6 

na f1cad,o corn as Opinies rsuste,n_ nos trds quasi sempre urn fl_	 in Foi isso que CU SUS
tada no PaIece,r,	 'P lJtiOes COm,o prafico. palpitante do vda. .	 '`4 bribuna.
d'go,	 Osobro as q'u'aes 'u m. acho 'excmina todos	 assumpto:	

-, Odii, fl Braga:	 Mas, sr.

	

ernbasado	
SO Co llege manitesfo t -c em	

-'-0 Sr. Lauro de A l/add0: —Siifo	 ce p do fl1	 projecboe	 te. a quo 4az corn quo 0
ur de d'o'cumentos nao 1'flS

flli atisf€ito par sa	
n	her quo ' Ol_	 mbiteu corn tiLm

	

fli'50 irndi vj dual d0 v cxc vem	 •creacao on a exigencia do c, ,	a confiança quo nclbe dLIPO 1
Ike collega e a imposs1b1iva'C'fl'contro da mijhra 'relafjvame

IIjd
	 Para	 nvestldura (to,,;magl	

*	 as Ialsificacoes 'de

	

a esta quosfao de ant:ade	 Nao me 'demorari a et	 evie0 Sr. Odilom Braga:	 Obligado ass unpto, Sr.Presdente.p.

tCm	 Mtas veze,5 o candidatopOde'dehatido em todo	 r' .	 iar d docurnentos qu
0 Sr. Adolpho Vianna: 

—Dado o em todjos Os tempos,	 a projeccao natural d
eldsterj,o da ilS'tia	 de antig[li	

do co

	

j	
dc	 llfeccjonar	

e ncja , (1a.su'a capacida'
'rn'e1ho lo'r quo 's adopta44o o cri_ 

gn nizaçao judiciaria. 	 ant o ructo Ca sympathia e
tcro do urn te.rco em vez 'do urn

	 S	

' lIega de valor. .. Ma acmco Dufra

quarto.	
Queen ap.en'as evidi I. -.	

esse t rabalho5 são .d.espre-
0 Sr. Bun .. Nese 'cia's	 rme foi S ustenta'do -' 	

no concu pso estatuido pelo
tori0	

quo estd ustarneflte o ne	 nao ha cm conflicto tao	
,,	 :eto, taut, assim quo, em certa

rigo.	
cntro a exigencla do	

e del'e todOs as candidatos P
0 sr. Odilon Bra

ye
t[

	 S1 
j, i	

Juntar5

	

1cao UIlifOImemente pe1f0if d
	 ot unil faculitade fern credLn	 am po ido pelo valor qu

CiVJlizacaO eu nao tell,,, duvidas em
	 ufrjcjeIt'fes Para or adm1tfit	,	 Ote tenham

	

dzer qtie hatalharia corn o melhor m iisfl'1,tu,t.a scm depefl 'de'5S	
Eurjc0 Du1,r: —Ahi a pro'-

ubs

	

dc,5 mitiI1 IS CllolgIds Pm favo r iii	 l'fli	 ,	

Ld1 r1 cornc
dOopçao 'd 0 c pit ri 

o sr. Odilorz Braga:—. . . Não ha,

pals, fugir a nec'essi'd'ad'e dc so exii-
girern provas que se1eccioflem os
calldl'da los conco prenteS ,aOs logares
vagos na magiStratUira pelo crd°-
110 dos requisitos especices urn-
piesciin'ditei'S ao scu cornlpleto exer-

cio.c
0 co'ncu'rso do documentos t0in

s'doma i5 de uma vez adrniittido em
nossas le.is e seus rosultados.

o sr. Argcmiro de Rezeilde: —E'
cc'mo Se nornei'am uizes no Supre-
rno Tribunal, quo C o rnais olevado
do paiz.

0 sr. Odi/On Bra go: -... nos
aconselllarn ii eVitltl-0.

0 sr. Eurtco Dut.ra: —V. 'exc. ad-
mtte quo 0 COI1CUI'S'O prove as qua-
lidades de urn born magistrado, a_
capacida'de do trabalho, a holeora-
bradade, a imparcial i'dade, lodos e.s
6S irniJQndej. aVeiS cia jurisdiCcão e

Ca judicatura da jurisdietlO et in-
ciicatio ? V. exc. pOde adrni'ttir is-so ?

o sr. Odilon Braga: —Não admit-
to. mils par isso rnrno é que a
lista a ser proposta au Pod,er Exe-
cutivo nãO Se compue dc urn unico
no-me, m'as dc ciflco, pelo menos:
exactamento Para quo entre cites
cinco, que Se haj am realcadO polo
brilh'o das sties p'rovas, 0 Executi-
ve escoiha .aquolle (1110 reuna essas
ou'iras qualidad'es quo a nobre 'do-
putad'o, corn rn'uita o1oqueiicia cha-
mou 11jmpo11de1lVe1'S.

o sr. Enrico Duti'a: —E' o Pen-
tateuco do rnerecirn'iit0. Onde está

o Genes's?
Fiat lux !, di'rã 0 Presidente do

EstadO, corno Si fosse Jehovah urn
acto da creacão.

0 sr. Odit°n Bra go: —Sr. Presi-
dento, a hor'a está so adeantando e
eu devo encerrar as minhas consi-
doracOes.

Vozes: —V. exc. C ouvido corn a
m'aior atteflcão.

o SI'. Odilon Braga: —Malta cau-
se d'ever':a eu ai'nda thzer; tinha
ni'PsrnO annotado especlalrnento OS
assurnptos ireferentes ao jury, insti-
tuicão essa. -

0 sr. Enrico Dutra: —Quasi Ce-
funta.

0 Sr. OdilOn Braga:—... que me-
neceu cia Cornmissão urn zolo espe-
cial,



"Na cornarca do Juiz tie Fdra,
haverá m'ais urn official do Registro
do tmrnoveis."

E,nenda n. 334

TITULO I

CAPITULO I

Ao art 3.°—Su'bstitua-5a Polo se-
guinte:

Os districtos de Paz serAo classi-
ficados do quatro em quatro annoS,
a partir de 1927, polo iuiz de terrno
a que pertencarn, tendo-se em vis-
ta a maior ou menor rapidez do swas
ccmn:rnunicacOes corn a 66de do mes-
M3.

Erncnda n. 335

Au mesrna art. 3.", § a. 1. Substi-
tuam-se as palav'ras ",duzentas" e
"setenta e cinco" respectivarnente,
pe'ias "cern" e "cincoonta" o accre
SCeflt C'-S e in fine—" escolh:do para
sé',ie".

Emenda a. 336

Ao mesrno art. 3.° 	 II. 2.—Sup-
prima-se a palavra "duas".

Erneida a. 337

Ao a. 3, do paragi'apho unico, do
art. 3.°—Sub.stitua-se polo seguinte:

3) desingnacão do dia pa pa a sua
ins tallacãO.

Ernenda n. 338

Substitua-se o paragrapho uflicO
do art. 3.", pelo seguinte:

A creação e installação do di 5
-trictos obedocerão a c, segu'intes con-

dicOes:
Ern cnda n 339

Ao art. 5. 1 , § 1.°—Substitua-se
PelO seguinte:

"As cornarcas são classi ficadas em
quatro entranctas, confornie o rno-
vimento forenso, do accordo corn
a tabefla annexa A".

Ernenda a. 340
Ao art. 5°, § 2.°—Substituam-se

as palavras "no acto" pela—"na
tel".

Erncnda n. 341

Ao art. 5 1, § 3.°—Redija-se:
Ndo poderá ser elevado a cate..

goria de cornarca o termo cuja se

r.M que toloS accorrerarn ao
s CommiSãO Para o doba-

niator,O, estee certo do que
p5.I esperanc-aS furam coma-
d exit0. Coflveflcarn0II0S a
de c'rgaui'zacã° jiediciaria vota-

a Camera actual ha do ficar
e as melhores corn quo jãrna!s
i side dotado 0 iloSso Estado,
clmente porqun passou pela
igm do urnO livre e ompla dis-
in porqL'o 1' it resul'tante do

zoloso
dopu-

Sr. Em' ,, 2 ,: - E do ful-
taknu ,' ,xe. (A/iOaclOS

:r. Othlon Braga: —Ella attes-
le future, a aila capacidade

cimara actual, dizejedo niullo,
M. poles alillexoS do debate

lAbi ficarao nus Annues, do gran-
metec:xnellto do cada urn dos srS

' shr. sr. Presidente, lastnl II-
lda uma VQZ, não estar corn a
' : clo do temperarne'nto quo

-ejlve1 Para tratar a5surnpto
sngu'lar roalco, nurna Ca-
I membros tã- brilhautes,
scab, convencJo de que Os
Colleges perdoarao o role-
Lomrnsão de Coiistituicão

fl, relevando todas as faltas
present0 relatorlo.
I: —'q exc. con-clue brilhan-

lO Breça: —Passo as
:xC.. Sr. Presidente, nao
e rnendas Jo aprosenti.-

as quo a Commis-
U fleSte curio periodo em
C to voltou no S CU • solo.
! '1ujto bepj ! 0 orado,'

cumprimentacie C
"r (O dos °s scus colic-

°, são lidas e poslas em
UofljU nctamente corn C

° seguintes

333A

a rt, 8°, oud

C

Mas, pela5 raz5es, expogtas deoorneço, sou coag'do a restFmir o quetinha a dizer, d e ixando este e mui_tos Outros aspectos d'a orgau.izaçaojodidaria taLvez par,a usno 'decurso das votacOes qua'iiduJOs Sja ilcito encaminhar a vota-
cão da5 em'eodas a e'lles resentes

Antes de•concluir, porém s,\Pr.sidente, que0 declarar ,
a Camarados si's. DePutados quo •toda 5 asomen das 'aquj aprosen t da 5 fo'ram

metjcusa eSympath;carnente estu-dadas peJa Comrnissao e que as quonão mereceram intoiras, o su apo0
coilCopferarn polo Men os, Para a
CVTflposiçao 'do °utras que loteta-barando, fie1 a sea promessa do Lidoaba ndoner o assum•p	 do seguil-opa&so a passo.

A Commissao folgo em repedlo,dej o elCVado preço nlerecido asSuggesf6e5 Semipro mujto vaijosas
Os nobres Cel1ega,s; e não Sórnenk

as dos nobiresg collegas, mas tarn-
bern as de, a1gun5 rnagi•strado e
juristas prov.ctos quo,
m	 espontailea_

onte, not-a5 mail'dararn e n cj a_du 5 eu produzjda pela Obs4erpacao
Cull dos factos, pel0 trato dia-.rio do assumpto.di

Quanto 68 re1atjva a elevacao do q
COrnnjrc	 -

'.-"lfffliSsao aconseIlia	 0 SC. EUtCO Dutra: -_lsi'aus iflteressados quo as 'retirem per- 'honia suprerna Para m.quo, Seguindo a taadiçao, e 
n
sta pac-	 0 Sr. Odilon Braga: P .ot fico papa 'ser resclvicia a oufrLl Sr. Pres ' dente; pare ti'rmCasa do Congresso e aquej15 quo ro Iflanifestar a Cameraflão Iorern retiradas Segun ] 0 pen- Dep'ufas Os rnetts vvos

	

so. Ia não poderão ser 're.novadas	 rn'entos pelas reiterada dio P. Eupi 0 Dujra• —E' a	 c0reti-	 0s de injustifificado apredo dos dez mu.	 que o relator d'a Comm

	

o sr. Adolpho Vianna (ao'Sr. Odi	 I ado neste recinto.

	

n Braga): -- Eu pe'djria a v. exc.	 0 sr. Eurico Dutro : -Aadeantar algo sobre os venci	 fez justiça ao grande eSpi-dos rnagistra	 mentos
40	

exc. (Apoiados geraes)

	

o Sr. Odilo Braga: 
—Sr. Presi-	 0 ST. Odil°n Brag':dente,	

corn grande co'nsir'angi_ illudo corn a significacd -mOnto Clue en 're ceb,0 o aparte do rnoiI5traces

	

illuste depulado porque, neste tor-	 o Sr. Euzebio de Br"',I'0i10, 
a rninha epinjão fo'i Vencida sence

pas (apoindos).

	

pe'la Cornrnissão que teve 'mot,jvos	 0 sr. Odilon Braga:—..'relnantes para. assirn precOdei. conheco a generosidadoA credt0 que ella flão de ixará de, d j stjncfo collCgaS, 1IIa2Opportunarnente, dar a Camara dos to, como em tudo rnais, tao501am devidarnente aprecjados	
rnente representantes do 50 Sr. Enrico Dutra: —Acre.djta_ 	 , cujo caracter ton'rnos piarno'flfe na palavra de v. Cxc.,de	 can'tadoi de benevoimas sejavamos fossem 

esclarecj_ I,rll

/

later 'do PrOjeCto
0 sr. 0di10 Bruga. 

—0 renã0 os pOd'e Osclarecer,s ente, coij disse, °flstrag
fazel-.0 Vencido pela
apesa d eSforço que oz
td'& dc, Se obter urna

/ dentro 'dos id'éas que co
expenden, não tá rasNOMWM
do relater	 Sr. Preskjen MiSei c ie vencido quo
vc.t05 vI}flCOdodp

0 sr. Ear joe Dutra —V. 
emperde, mas Cu a reSpt0 &WSuIr.pto SO.0 urn gato escalade

da agua fria tern modo. 0
passado, per essa mosina c
ção, a mlnha cumarca de Sant.ita do Sapucahy perdeu 0 tTr
Podra Branca e eu não ti rn_
gao fazer 0 quo 1azem O enti.a
los: o dreio do esPemear.

0 sr. 0d1lo Braga: —O queo	 Ildfzer ao meu obre collega E
0111 gr.ande pra.zor, votarl co &
xc. quando so tratar deste
'to, f'azende constar da cta.
'0 sou desejo, que yote

0 corn a -q ua opiuião. E'
no. p0550 fazor.



-	 I

Ao art.
F.ica cre	 -	 .. •,

e 30 entrancI	 '' -- •
Emenda a. 345	bell, : do do judicial	 flt)t

rá provido quafldo
Ao art. 8.°, letra b-011 de. Se 10 gar cOnvefliente I'

	

- tres amanuenses" leia-se—"dois yaqr4he, cunlu '	 -
l mlnu( n	 pfli fl	 ---- (11

paraçao reduza a menos de trinta
e sets fejtos annuaes o movimento
lorense da cornarca a que partença
e que, alérn -das condicOes exigidas
no art. 3.1, § I . e , nSo tive.r urna po
pulaçao Superior a vinte mil almas
e cuja sOde não distar polo menos
•t'inta •e ses kilornetros das (livisas
mais proxima,9 da cornarca antiga.

Etnenda n. 342
Substitua-se o § 40, do art. 5•

polo seguinte:
§ 40 As com'arcas sórnente sorão

instaliadas quando:
a) A renda da collectoria usia-

dual, na sOd0, attingir 110a tres ul-
tirno5 exercicios financeiros a me-
dia de cern confos do réis e a do
mais quarenta, no caso do hav0r
termo a:nnexo.

b) Tiver sido doado aD Estado
o edificio indiSpens:avel ao funccio-
narnento de seus servicos, construi-
do de accordo corn a planta quo
for forliecid a.

•	 I)
Enienda a. 343

Ao art. 6.° Substitua- 0 'a omen
da n. 14, pela seguinte:

Onde se 10: "nucleo do popula-
ção rn,ais denso", ieiase_-'nucleo
de mais densa popuiacdo"; oude se
10 "tamborn naquella dpo'ca d:esi_
gnado" —leia-se "pela mesma fOr-
ma designado".

Emenda n. 344

Su'bernenda a 'ernenda 17:
Substituam-se as § 1. 0 e 2.° pelos

segu in to s
§ 1.0 Na cOrnarca da Capital ha-

vera mais urn juiz de direito, urn 'do
mellores e urn municipal; nas cornar-
cas do segunda, terceira e demais de
quaifa entrancia, mais sete órnen-
e.
§ 2. 1 Os juizes do direito :e mu-

nlcipaes bern como o de rnenore5
deveq'ão residir nas Sédes da5 co-
niarcas e termos respectivos.

sido feita a promoçdo por mereci-
mento etc." lea-se "salvo quando
nomeado por morecimento caso,.
etc."

Emenda a. 357
Ao art. 16-0 Tribunal da Rela-

ção dividir-se-á em duas camaras:
Camaro Civil e Camara Criminal.

Ernenda n. 358

TITU,LO II

CAP1TULO II

Ao art. 18—'Subtitua-se polo se-
guinte:

Art.. . . 0 Tribunal funccionard
ordinaria ou extraordinariamente,
em camar-as re;unidas on sciparadas,
n'a conformidade da lei ou do Regi-
nielito, sob a direcçOo do mesrno
Presidente e corn a prcsença do
Procurador Geral, quaimdo the caiba
intervir poi força do cargo.

§ 1.° Ordinariamente:
1. Em carnaras reunidas, sentpre

que houver materi'a •bre que deli
-berar, no dia designado polo presi-

dente e corn maioria do sons mem-
bros, embora nOo verificada em
cada camaro.

11. Em camaras -sepacadas, duos
vezes per sernana nos dias marca-
dos pelo Regirnento.

§ 2.° Extrao'rdinariarnente. em
ambas as formas, quando o oxija 0
serviço publico, media nte convoca-
cOo do presidente ex-officio ou a
requerimento do ProcuradOr Geral.

Emenda a. 359

TITULO 11

CAPITULO II

Acrescente-se depots do art. 18:
Art....A5 e voiacues do

Tribunal e suas carnaras serão pu-
blicas, salvo quando o contrario for
deposto em lei on polo's desembiar-
gadores resolvido, no interesse da
justiça ou 'do moral.

Paragrapho unico. SOmente nesta
ultirna hypothese, al-Cm dos desem-
hargadores o do s0cretario, podorOo
(star oresentes as partes e 50115 ml-

ii. 346
Ao arth 840

depots do "prornotore j.
"e urn eScrivao privat,vo 

do cr'
suprirnindo-se o resto.

Emenda a. 347
Ao art. 8.°, letra d— supprima..

—urn €scrivSo privative, do cri'
Supprirna.€e tambem "e'
d 0 pos do "re-t1

	

a palavia " 2 	 .
e docurneotca

	

Em	 i a,

Sub-emenda a ernouda n.
Antes de "no Tribunal da PeA-

(,do" diga-se—" dentro da ver5
ccnsignada em orçacarnento";
co se iO—"dois auxil,:ires" thga.
'urn auxilar e urn coIl
0 mais como estd.

Emenda a. 349

(Sub-ernenda a do n. 2)

No § 1 . 0 , do art. V—SUPIIO
So • o paragrapho que vein eU

melro 'logar. E no quo v0rn tr! *

	

ce ,,Io accia-,	 i n
que vagueni

E'adi n. 350

Ac,art. 8.', § 2°. Redj"
"Na cornarca do Capful

rna:s: urn promotor de jtti4
'LSCrivSGs do judicial e not
escrivão privativo do crime. 

W

crivSo dc rndflores. urn 
0f(cai

1egistro do lmnlOve'S. DdO

bern nesa am:(rCa, COIP'

o E51:t d, I nccionar0S
o Mivogado Geral
deste."

Q C8.Piu	 II.	 Secção
efle (7epujs do art. 8.°:

itt... Os munccionarios auxilia-
.ncicnadcs no artigo anterior
origados a rosidir no sCde doS
ira5. terrnos e districtos respe-

Emenda a. 353

ibstua-se a art. 13 e so us §
2.' e 3. 1, pelos s0guintes:

emba rgadores serao 110-

ios polo Poder Exocutivo den-
! todos Os •]uiZ(a do clireito em
r.icio no Estailo, mediante pro.
a do Tribunal da Relacao em

ck tie vinte homes.
1. A lLiIa era organizada,

tro do dez dia 5, depois daquel-
em a vaga so der, e corn-
Na tie quinze nornes dos juizes

antigas e CinCo dos que tive-
it sihentado per sua rectidão e

Emenda. ii. 354
2.' As nomeaç 5 sorão feitas

Pad ? 'lO soasenia da.s contados do

r

m0nf0 do usia, sendo que urna,
enos, em quatro, delias, sera

aIntiguidade.
3o Consido:am_s c cal oxercicio
Estado para o ('2feitO deste or-

% J uizes qua estivereni occu-
&5 cargo de Chefe do poii-

r Prucurador Goral, Advogado
PrQ e Co nsultor Juridico. mas 0
-Urad,. Geral DaD ;poderd en--	

par rnerecirnento.

Emenda n. 355
TITULO I

CAPITULO 11

13. ACcrecent0_5u:
Enquanio a

oreenclilda IiOO
-'ilará nova lista.

•	 Epi'fl	 a. 356
• T 3 - Glide e5td— " E' licito

n0meado desernbargador•	 • do	 a Cej tjr	 o	 acces-
0 iuiz nornea-

1Olarg0r podet'á deixar
nonrço" o ojide



676
677

Emenda a. 369
Ao art. 37, § 2.° - Suppr.ina-se

Enientia a. 370

A0 art, 40. - Sippriina..se.

Emenda a. 371
Ao art. 43.	 Supprirna_se,

Emenda R. 372
A() art, 45	 Onde Lsti 11CW

JaLs" J'iga.	 "ifo dia's'.

Emenda a. 373
Ao pa	 raq)ho 'Lnico do a.i't. 47

- Ace	 *-se in fine "oil P'rvo3 a ai	 oxcur-

Emenda n. 374
Ao 'art. 48
' -ee.	

§ 1.' e 2.° - SUPp

Emencta n. 375
SabstLa.iso, o paragr.aipho tifllCO

'art . 49 polo egunrte:
Si o juz prorwMdo aSo acce1t
aceeso, no prazo de 30 dia',a Se-

'c"'murcia preach Ida p&O 0a
TIC,'l	 !pL

'nda n. 376

Art. 50 -- Lc'ia_s, "são" -- on-
* stã '..ci'iipto, "serSo".

Ernenda n. 378

Ao art. 53—Ont(JC ' 	 iê: "verifl-
140 !!S	 c'cnvenencia p, flOCOSSi-

41ie. eC.	 ea('_"VPril1Citdl essa
n'eessid,ale polo for-

presorpa ira C'oinstituicSo" c 0
mis coro es'tá.

Emenda n. 379

Ao art. 55	 Aecrescente-se:
Paaagr pho unico . 	 Ac juIz i'e_
'JflOOO aU.' 0 flqU&er erO con-
Mgt uoia 'duffacSo de vi,nte diaa
ra produzir defeaa e P'°"°'

Emonda n. 380
Ao art. 61 - 0 jllz do mono-

:s orá n omizado palo Pres.desito
40 Esta,o ctntre os bachaireis cm
6mifo fo'rni'aclos poir ii,nma' do's Pa-
dd 0 •nffci:ie.c orecoqihecidas

a Ripublea, quiz se r,0comriionda-
P0u1' et'udc'e;espe'oi'acS refoen_
a as'iotencia	 •0	 da

f5 1ici'a	 h ondoinakia p dai n:qiuontc.
§ 1.0 Eta co'nd'içS'o serO apur:l_

'1fl c'n'ciurso 10 bhes1 s cu ,tra_
rnni'e'soo e abrir logo quo

* rifii a va.ga do cargo.
§ 2.° Pn,raj	 noore'vor-50 fl:sSO
1Ou,rS,o	 cansl1dato inst,ruirã sea

SlUepimto corn os docjnmemto*
no art. 36, deba

Emenria n. 381

Af) ant. 61 , paiagiia'pho uiico:
Subs	 i'-,si	 polo .seguiinte:

a ncmeacã'O Se'rá flita
polo Presjdleot,e do Es-

Lo, In	 do qu'ai_
' form: iIade

Emenda a. 382
Art . 62.	 Inc,l,ua-se	 d'epc'i'S	 do
i	 - "peo mofl,OS"

Emenda a. 383

TITI)L0 II

Capitulo V

Ao art. 70. S pprima1_s 'as pa-
bvras - "Oil no, caso db Dupica-
ta do ederesi'.

Emenda n 384

TITIJL0 II

Capitulo V
Ao art. 70, § :1 o Supprim:a_s.

Emendi a. 385.

Art. 71, raiij'a_aei:
,PardeeO o cargo	 j'uiz de paz

quc rr'u:iar it 	 paro baa
(To dstrjcto, deveinlo o jiu'iz 'l di-

i'ofL do (WViil-G 00 pr'azo
ui'n,rno Op dzz dia , dac1 i rair aborfa
, vaga, sai'o aio 'i'nteresado o e-
cu'rzo para a Camera C ri,mina'j.

Em "nda n. .386

TITULO 11

Capitulo V
Ao art. 72 . Suh5tituani_a iUS pa-

- "dora POLSO 00" -
s as': "cha m'ará ,5'uccesIS,i varnnnib 0 ao

:xurcicio cs inhmed, i,ato cm v'otos".
0 reeto como ostá.

Emenda a. 387

TITULO Ii

Capitulo V

Ao art. 72.—'0ndps. lé "e pro
c,IL'r ..SL°_a a Olieicão" lola-se "e offiL
ciarO aO Preslidente d 1 Ca,masria afm
C"t, que marquk a eiieiçSo, no pra-
zo do Lei" e 0 resto corno eslá.

Emenda n. 388

Ao art. 72 - Accrescente..so
como § 1°:

Si o pre:s6dnt (la Camara no
nnarcar 'a el coo Sara el-.L rnarca-
da polio P'resiian:to do Estadh.

Tronisform '-so em 2.0 0 pare..
grapho un icc, do, artigbo.

Emenda n. 360

TITULO j

CAPITULO II

SECcAO I
Ao, art. 33. Leia-e

e	 "flOVJ,c4,jadCQflCUtS" ond estã	 "'onurC

Emenda n. 361

a letra b, do § 2.do a rt. 34, pelo se.guint.b) o tempo ld, SutpensSo em virl'd do :proflUflCjft 
Por crime de reSponsabjJade do quo fOr absdlvidoou Par imposicäo de P ena discipli.nar, de quo em grau do

for alljvjado

Emenda fl. 362
Ao art 34SUPIYr1IIIae
"de juiz de Paz".

Efflefld(l a 363

TPTLILO II

Capital0 11!
SocçO() I

Ao 'aut . 36-__Oni "prawquiie di'a', lCiLse -	 raz0 etrisiif	 (11a,",

Enenda II. 364
Ao 'art. 36, § 2°. - 'Diga_o

do pr
2) crVkj0 d 0 que nSo esM son_

pot crimelliI'asda no :ogr	 sLLa
rsdencia,diponsa	 eta pllcwa akJ ttvn ã0,.oaITio pubji	 em

Emcnja a. 365	 -
Ao a rt. 36. 1:ncha0 oomo 'pa- rragraqjho 2.0, traosfoafldo em S3o	

d Uetu)go:
N 0 soi'i aidmt!tff do a inScripçoo candId	 quo tliver icJ,o repro...vado por 'ditjas Ve'eJ5 IT

Emenda n. 366
Art. 36. As ftemaqs coma,r 5 dkser5	

polo,5 j'uize do di-
1eito ds'gnaIdwj 'peo'Pies,jd+ o
do Estad0 modanf0 rQ rfloçao, nO ráCais pi'ej,f em lej. o'u median-

to ,	
U lU'flfl

lo 'art. 13, Nina 'a 
rioniaciomba'11gador	

ãmnt	 4j0dez o numeij 'dks j,uj5 aitgq:u soni'ee Po4°ão aer 
**an.fl'forior	 Con1ata aPreencilida.

Enienda a. 367
Ao 'art. 37. Loja..s "2" 

onde es-tá ecripfo "3"; Iia_, "
tra oral" 'fld	

uii e ftp ostã
owra om prat" Stpp.asi	 "caje	 acImjnjstratjvi	 ' ifljq.	

"patica"	 tr	 "fltjrja"procesoo"

Er1lrfj(1 ii. 368
	Ao dirt. 37, § 2.°	 Trasf-em zinico o paragilapho; lola..poj0. ond e "tree on do eStS - "e os q'jfl.1gar nOCet5,arjo" 1eija,.a "e ou-troLs tan't,o".



Emenda a. 389
	 679

(S	
cfl1nda 0 50)St:Iri'p.10	

"e C1 idcrodo

a 390

TITULO 11

Cap itlilo VI

S'cçao i

Ao a rt. 74 - fl'epod5 dia paavra
o	

"e\ 1aordin,a na mati tu" i c1'uCiS0	 a-"ct:t SeI'So pub!;cas".

Ii. 391

T1TULO 11

Cupft00 vi

'.",i	 (7I I, 392
Ao 

alt. 75, Paragraph0 u'n.iooOinJp Sit' Iê "N I e de das corn'do qta rt ('fl hafl 4" . lei:'se: "Nicoin a pea. (la Ca pfta,I "

Enl('fl(fa a. 393

TITULO 11

Capit1_f7 0 vi

76 1' Ira	 Ti,
'ha'Ufitip

Cup

Cu,

Sa'cça 0 i
Ao iIrt 

SugLIinte

As £10001605 q, itäo 
ex.ccde,rão 6e qu4nze dims Lte;; si.

ecessivos Co(fladO (lie sua aber1174, ma são	 I'ogaJ5 O
pair rnaif Oft, quan40 assrn o

Q flito,ata	 'J	 jorinj.. aolilals pnesenhfes"

EInL'ilda ii. 399

0 art. 80, 5 2.° - Redija-sa pa-
guin to:

Recebld o :1 l'ei.lçSa, o j uiz mu-.
cci: ':ciará logo par cdi..

o dli a'ignado 'para 0 ifliClO
trab ii h do jury,  C in via can lo
Annic • -' cis soirteo'd,is a coni_

ec:rirn,	 '- Sm ci mo tod',is ot iii-
psados 	 as p"nas dia lot, sil

Eiiienda a 400

Uipc1'i' ci, 	 :ii-f. 80, accrJsc-aintiIr:

Art..	 I(""i r'qL!iit.a ha polo juiz
aaal ri. - d a'	 c• i114)L't1'Iflt(i. 	 0

tpareaia ,to los	 ftincci'onarioi'
tcas.	 ii' ox-li re' cia	 q a 'I nd I ',OT-
dc jar id i.

E,nenda, a. 401

TITULO II

Capitulo VI

Ao art. 83, § 1	 Rod/ja-se do
gilo nw-la:

m ca'-ti d' 1 faita jo ju-
*s rta. ilflfO5, a -nienos dc tirintOt
ltlOme.tr ,, podorao sir chamado'C
isque ro cliroirnf a ma par d i:st un-cl a.
prifiean,j. a-u,	 para i.a	 a lista

Emc'nda it 402

.AO aPt. 83, § 4° - Loin-si": "1i-'-
a w.'en-a	 So trio hi kil-ome-

Cc Si' oSl iI"i'o dire :11 d''nti'a
Cit	 'i:f p it-c:O', etc.

ii. 403

AO or 83 . § 50 - Laia-se
nis dr's vezos ond se

Enionda n, 404

Ao ar!. 8j- Onidle ejstj "d('z 0

°i" di 1e	 Vl n,hJ' -e	 crSO_ifl-
a o ruir - "par h:iIni01liil"

a poiavPaco "quo 1h

Emenda a. 405

AO act. 85 - ACC1c5ce1t'se
§ 1.0 Fin do o pril zof do' recurSC

llao pr'&vi'6o esle. o presidont
Tr:iaunal tará tliinc-air -cnn

POpr j0 OS i1orn5 dos jurrado's mul-

ados cJspectivas mu-has, e Otdp-
bra quo -d-est2 lancaniin/o- se Cx-
1101 a copia - -piiIa 10 cciii ('C fair ('ist '1-
lull, ailni lik, que iSh', f_alt , 1 lfl-
dllpcdo 5ev-Ill 	 oxpef:I em 1c1u
''in finn,) co pruni t ilin 6e justiça as
:c' r Li Ides	 comp -t en	 pit	 a
IXaCUcaO fliscil.

§ 2.° As CiI'I;il')tiS	 Jrt pOSSii-
Ins e - Lscri'ntis p,lo	 sri''i() di

alit rio, pit' qii:rlquer a Uxi ml'
1a nuesni-t rep:i i'ticão, c-u oufro fun-
c;cncI-F-O fis.oal, devon-do i'ei

gn i'd a's poi() co-11 1 ,ct-or 'Oru pOT q 00:11
uls veze5 fhzi'.

E,ncnda n, 406

Supprim a_s1 a' art. 813.

Enu'rda Ii. 407

.Ao 0111. 87 — Suhstitua_ie Ci'J
saguin.lo:

"Alt. - - Soni'iai/e pcmde iLr jLrl'lI(lo
qui rn renoir cs siguinbrs requ-i4

-I
I .) Si'r c.i1a(lSu l*-a"iioii'o;
2 . 0 ) Ter ed. tl t ' niiainiai de mite

urn ann''° e i max:ma d-0 se5-se-nta
3.') Saber Ii )' 5' PSCI'i'VeT coflPrI-

teirenfe a lingua v.ninacUl0
4°) Ti'i' i-mi rondo an,n-ult 1111-

nkr q d ( 2:4C-O$000:
5.1 St r cuint-ribuinte do's cof,ci'

pub ices;
6 . 1 ) Sir roconh'.eidamon'tJe	 de

be-il Sp(150 prcbl Ii 'c' 1' bOOS c-
t,'l:i'S.

Frrn'nta a. 408

Au .(Oa-tOOr i oh	 U'liCO (10 art. 87:

Li' 1: a	 - Sc'psria'la-Se	 a quo
'.-c.m 'l.cri'is c'i, piil'i-viia "co-rpo" -

Letna h_Sn2prinlnm_'s0 as polo-
vra "-estvP rem prinunacil do ou"

Emenda ii. 409

TITULO II

Capitulo VI

Ao art. 87 - SubShitu0-Se: a
l'e1ra d polo seguinte: d)a's pm'a

praças de pret.

Emenda a. 410'

Act , art 88, lIOtIra g — Suibsli-tua-

0(0 polo sli'gtiinte

Secçi1-1 I
Ao turt. 74	 LeiC1_	 "a r1ina_pa ordiflalria mnt:' ond es-.

	

"i'm sesó	 ordnars e Px_

An ii4 75	 Ondp sqs-

A 3 pII,
art	 li meamo

	

hsti t	 ciso 'cm's	 c'rd1eir.,i5" P
ola pai'avra.."C liii ii	 I'fl'On te".

Au a it. 76	 Ondje rt5p1) Ia4-	 "reunjOes".
A	 art. 76, leta'a 6	 Id'em.Ac art. 78	 ld,m

Au 'irt. 79	 Iil	
TITUI ()A .nt	 2.'

em

Fe Fl.
Capita,da".	

.Sccç50 J
Ao art. 79, 

4 .Stthstif,aam.
gar a sort-
hit' d0 soil

Emenda a. 35

TIT[JLO 11

Cap j'talo Vi

SE'4510i I

Ao art. 79
vIJlte C qua/ito"	 di -oito".

Enleada fl.

TITI,JLO I

Capital0 17
A a rt. 79	 L	 .	 01

a r!ecid
 ell

cl,1 do 15 a 45 dia • 0)
	6 rm.,' as difti c ul'da,dus dc.	 m' -

1 C cfj j" ontk' estS - "coot a :1-
P Ilcia	 "aza'avelminle p1ci'

Emunda a '97

Li

Capita!'
Svcçso I

A t 	 flpf	 $ p	'	 -r-'L010 !
)u ' 1 s --	 —
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Emenda p. 431

An art. 136, a. 3 - Depois cia
palavra "ronjov,ijdos" aiccrecienctem-
€' as "ofll itiverom peumetado".

Emenda a. 433

Sulpprmarn..e 'Os ai1gos do 137
a 144 v, os sous pwaigmphos.

Elnendu n. 433

AG ant . 146 - Diga-e "par 05-
ta 11:4" cm vez do "p110 aitigo
136".

Emenda a. 434

Ao att. 146 - DigaoiAe "server-
tuarsos do justice" em vez de
crlvãos"

Em 0 nda n. 435

TITUILO II

Capitulo IX

Ac art. 146 ---- Onde está scii-
pto "Os escrLvãies" ie11eva_sie -
"Os so ntoarios dojustiça"; 0
rto como esla.

Em 0nda p . 436

Substiitlia_$e o art. 149 iel so-
guintiel:

Os avaliadore.s sorão (k iivre no-
rnectçâo o denoiesSo do Presidnte

o Estadha.

Emenda a. 437

Dpo4e do a,4. 150 - Acoreedeli-
te-se:

"Vorific'adal a vaga die cfficio d
juslica a aucton'iitode competento,
den tro do, 011:0 dias. a commu6card

ao Secre4ariO do Interior o ete,
imm,c4i0a1rnEMi4. fatiá a,nnitLnClSr pe-
k jornal off icilal achar_so aberta
POT trinta d405 a irosClpcaO dos
ciandidWor, ac seu proviJnero.

0 r0qurmCnt0 do in5ri
pção dever s0i ' feito e asdignad10
polo proprulo pollilO So iarn1tdtlCY.
coal Iktra (' firma re,C,onhioICldats, e
se'roi ilnStntilldo, coiii s oegluilnles 1'-
cunento:

a) certtddo die (1ti' é miallo'r 40
vitite e 0111 auI11115

ii) aiIva,rá do Mhw earridla, 11-

reds, rio logsr d0 ie1ienda io con-

Emenda a. 420
art. :125, Ti. 3 - Sepprbnia-

• quo vom depois ida paiiavna

Emenda n. 421

art. 126 - Aciorescon4e.-'se:
a 4) Os degaidlois die pdlicila
poi 0 die allIoncia oti em

Ow quo tenham possibiftidlade dle
ir em razão do sou cargo.

Emnda n. 422
Supprimiarn-se o aiit. 130 e

ragraphos -

Emenda n. 423

Sçprinra-se a art. 130 e
Mhos.

Emenda a. 424
rima-s0 a iietra c de wt. 131.

Emenda n. 425

AO wt. 131— deipos 4a paavra
3.nCias" su tilula-sie "&upeI-

' xr "1nferiOreS"

Emenda n. 426

Spprinoace o art . 132.

I?menda n. 427
AO art. 134. § I . ' - Srupprima-
O quo yam depos ides paitwras

art1O".

Ern 0nda a. 428

AO rt. 135 - Supprinia-se 0
'pots di pa kwra ,".ite_

Ernnda a. 429

I 0 do art.
fine "pelu snonar d	 dois

Emenda n. 430
Ao art. 136 - Depoils 'dla pab-

aOt.5	 areSCente-Se 'c do
C dpois dh paiavrla "p1-

5upprimeie' ate "oo dipO-
exclusie e stibstitijaiSe

par

6.

"g) Os rn'nstros de ordenS religio_5105".

Emenda a. 411

TITLJLO II
Capilulo VI

'flC}LVa_se depois do art. 89:Art . São devepe5 la j oraciro:. a) obecior as intdniiacoes,
apTes.3atando excjlsas polr motvo.
j usths;

b) ccrnpare,r as sessOes para
as qILae 5 for Soiriaad0, não sle re-
t:randr ) antes
iho;	 formado o conse-

c) 1fc1urar...	 £mpedido	 n05cas( 's 1aga5 e do CoInrsoicncja;
d) cj nrvai-0 jncommun icayca

o memento orn que d accei-to P0110 0 OOn's'PTho, diIiigj 1 .do_se taoSOniCn10 a presiclenia do. Tribunal
ou Po" Oscripto Oru em voz aita po_ranf o

.e) sigu1.r corn al ctencSo Os trabo..lhs 'd o, pilonaro requorer tudo
qaan.fo .nt€ndi i, convc encPa pa.
rlt

L11 	 -6 1 	 {10 fact0	em	
Emenda a. 416

f) respoicier por mejo de voto 	 Ao art. 117, panagpho nnicrto aos qucsjtos qt:Ie 1h0 forem D q ofo dia palaiviia "Geralpr(poStfos 0 guardar abolLto si- 	 rn'	 "funccion:arjo âa coiifIai011,10 do qu Se paLsar na Saa Se.. do go 1enno"; no rmOSThO	 Ta
g) juL gar corn eircumpecçao	

fllcmta;	
pho. depoi dlats paliavras q$

c	 nnnos". digta_se "p1O	 i1O dcriteria,, Sr:gu ndo OS : rn'puisos	 'la Sl1:ppl'l,mas o que ''	 •i:) 1pl'opria 00115ein cia, COmpenetrruri.. p 01 Io'a admsnistraçacdo-s0 d10 que a faz em defes diasociediade.	
Enienda a.

Ao art. 118 -
Vra "reconhecdos"
que etd par "e serv i-

e(I nutum do gov0rno

Emen a. 4

Ao ant. 119 - S IL	 1':-C

	

Quo vem deos da p	 - ..
ça".

Emenda p . 4

TITULO II

Secçao

Ac art.. I
177	 f

nzs, Cfrfl7	 ci rrnaçao
MOLMO presOJ fl Ia dad noProzo

tres dia.

Art. 108. S app elm

Emena'a Ii. 414
Ao a rt. 110 - Scvb'.	 as

pil'avras imrnediameni,e COn.dij
coma nova autaacao" Pe1 se.
goat 11 -. "Scrão, 1Opcs 1	 vaasuh::çdo, inm edicl:eenle o:c
`Osau Pr:s j deate	 Ic-".

Emenda a. 415

TITULO 11

Ca pitu/o VIII
Ao art 114—h,6, 1%-:1 1('-s , , &,Y s

ItS pOilavilas -- 'cj	 : acrecr	 iS
play-as "Peo ;m0 -.

Ao art. 115 - Idee
Aa art. 117, par 	 plo uca-

Ideni.

Em 'nda a. 412
Art. 91	 Oride so lé "que do-vrão	 rrst1...os" :Iia.se "quo rs

d/v7rci Ptar"
Art. 91. Invierta .	"ncesarrioracil arecim: nios".

Emenda n. 413
Art. 107. Dae dcis6 5 do Jon..ta Revisora havená recurso p ara opr,LA,^Ddenta da Rrtaçãa, ran ten do,porém , Offeito 5uspenso o d

cFt40 atidevida.
Paragrapho uOic	 0 recuajj se-

r5 Infonposlo perante o pretd n to
da Junto, cniro de quinze dias,

o pilazo cta 'pubjLcacaocta
liata ar31 o s prñ a precen 4



oorru t, Jnlrc., dc s 5e5sn4 d a.	
Ernenda ii. 445anstciij	 a dj o requerirninto;	

Aj orL 161 - Dig oga-se	 JUFZ

C) odt	
'nora11c.ade, for_ ou qunique" ane 

eta " j z e
iu:zns dt Cam,arc da q:ieu0r"

	
poer"

rj p	 'i:C do r qnrn to;	
(r 5" podeT5o"•

Diga_s " dd) lictcIoifcsOunipro tiV'Q5 (fCstij !:ic5iaçao.;	
IEmenrja fl 446e) atcs: 0 dc m:ed c, P 3V2 pflc Sli

sffrr rn	 LO

'

	
(art	 164 §	 ,°	 -	 Iflctlñr

va cc:;i' d	 nao	
'ocr.ia dps d "fuinccic s	 'eu

'	

3

( r0 e1p'af 	 co 	 'dua	 L, unhasErndn n. 4.3	 f1mas reconhecjd"
TITULO 11	 Emer.da n. 447
Cait!'O X

Ao ai. 151 - On	 e dz -
'j uizes de dii..r.J,f0 iuz	 rnu.nicfp1es,	 (InPaz	 Stlppi C odeS"	 0 Teat{)ZFCn

Au e:t. 152 § 2.1 - Depo 5 ds
"jues de poz"

POflhUm_e10	
5US 901)p1fl't4sAo cart . 153, g - InsuraFp1..sethe	 pa'avros - "judz do Paz 0pr c r ii I ') tc,res" , ,5525: 'e	 o.as sup-

Au art. 153, c - Accrcenito_5n
° fj 	 SOIUS Coma Ir-

x:Tr'nS 5ielecidos no 163.
Emenda n . 439	 F

Ao art. 164, accrc'con.e-se:
§. Sornpr q.u0 o t1testado de

pana fin 's dc. llCença Temu
noiceda for iinsu.fficjenfe ou hoiu''r
PT (INUM00,01 rife frande's a juizo da
vIn'r'c'r'.datlj 'olue lfvr id le aiprecj5f-0,
pdci'ci ista exigir 1mova exarie per
711k ii Co q u' , 'dresigniar o u justifica_
Of), Conhforme for a nasa.

Emenda ii. 448
Ao art. 165 - Redij 'e:
A ii c0inça podrci S(1' rcrOgad3.

I qc;an'do 0 for reqiueri!49 ent's de
I c"i 0xnra5	 bservadjs as rtrl-

I
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Ao 'art. 151 -- Ddp'a'iish (ha pa,Fa_vra "nocmcacnjo" 02Cr 'CLsrita.s,e "elaiçSo".
Emr'nda ii. 440

Au aid. 152, § 2.' dopofs dii paI'wifla "paz" OCClO5c cS1tQifl_se "0 se
ufpp1 Ieii I es'.

Ernenda n. 441
'St pprj mom ie. no Fart. 152 as pa_1iarras 11,d0po	 1e rogistnado"

Emenda ii. 442
Ao ant, 153, 1he1ra C ianercso te'-.
in fine "a S'eaij sUppire'n,"

Emenda, fl 443
/Ao art. 157 - Digae "diris me-

Ze'" em vez (he "trnes rne2e".

Emerzda n. 444

Ao pairagrarpho Ufl:Co do aid.
159— A'cci's'oont,_	 in fine, heni
como csr 'iscriv5's rcmovfdos	 Pe-

O82

Ernenda p . 445

Rcrdjja_sa:
Art. 165. A I cenca ,cooccd:l'

P 11,0 
,
ju'iz ('p direto de ','orA sr

ni P5' i itilIrnenf p ccinimuntcasl a a a
liiden	 do Es'tnadlo a no dia Relafao.

a 'poolerao oasar, Si d011a e-
sul'tar 19MVe iprejtdzo pul)i5C0.

Emanndq a. 450
Rpd'iia_se:
Art. 166. A 1•oc'a cOflC'

pef	 jtIIZ die di'nt	 deeerS	 1 Iim.
meclia'tamnfe 'coirninkada no
SiMento (ho ESta do hi' au cia Relacao
qtse 13 poIer5o cessna, tst de11 ret.
suflltanr grave pnetjUiZo pvb1iCO

Emenda n. 451

Art. 171 — Ondie sc' Iê
a 'c!a urutia (he' poldor" 1.5'- , 1051 -

Emenda n. 452

Sud1ilu0ni,-se °s
nlrcs 175 no 1 M r -

Art. Cc'n'5th'ira-n t,,-,r a:bnrn'dcrii-
a iu,nocioin,ahrio quo, ox-

p&	 pi'azo dc ioenca. qe t i -
pr 5S5o, rISC) TCCnssUfli.r a

licb 1.1a. cargo.
Art. Si d,niro 'die 30 dm05 oo'nti-

52 dai, rin qoi' i liceaga Cx-
pico a f'.:n-cnanari'a	 prorvar nfio

a'-nnrr5'ii -a	 -r1	 'r car-
FO per ni	 ''a s.r.'r' r do
We Cl catra qodcn0r r0 z5o is-

a uiza 10	 crernic, 2r5 mmii-
40 ro a-'irego.

Po:	 'mu ncico. Na corlo, dos',o
'"i- ' ci dci	 a	 fanc do" a"i o
'a,	 or Coca So

roio S n'PlF kdp dc's
rnr' rTnn he	 1jI11 rite	 Os r2I01C
3) 'dos,	 "c'a aiinc''c inSo tenha ax-

C , g'raz O niax5mo de
s r rr...'rcra51a5	nichC tcrrrnui	 On

i. 1.. § 1.0
Art. Exora(cs o isi 30 dj1:is d0 quo

o ar'a aintecadson'ie' cs fun-
ocursils na COrO'CcaC) dcc

W. 1	 - 'São O , Ci ulflhi E:ttl c05 'a 'it)-
'-a 'c a 'e omnr2'co.

Pargr•aph 0 unico. NSo Se corn-
Prha:-m.	 nas disnosiçSes	 deste
artn, p do immediato o officiacs
e Praçr (a Brigada Policial, os
cuaes Si faltarern aO scu qtiartel,
Companhia on destacamenta, fora
das ccrdicSes regulanientares, se-
ra0 considerados desertores e, co-
in0 tars. submettidos a conseiho de
Julgam.

Art. . - Considera-se egtialmente
cOfllp ado abandonado o cargo,
e Suleito ao processo de abandono,
Ma fórma prescripta r,,este regu-
an-lento, o funccionario que dci-
aar, aindia que temporariamonte, 0
Scu logar, sen-i Iicenca cia aucto-
lidade competente 00 fóra dos ca-
SOS Previstos em id, a bern assim

que, tendo sido .removido de urn
109ar pare outro, ncio entrar em
ezeIcicjo dentro do praz 0 regula-
Iflentar.

Art... 0 -processo de abandono
de empreg0 Se ilicia'rá, findo 0

raz0 do art. 19, pela expedicSo
a Ordem de intima çSo ao funcclo-
flfl0 i ncurso na sanccão do art.

00 pela rnesrna intiniaç5 0 quan-

do couber a auctori-dade processan-.
ti' fazel-a.

Art. . . Sfio competentes para ins-
tauraçSu do processo do abandCt
de enprego:

— 0 Secretario do Interior, con-
tra os desenibargadOreS, juizeS de
direito, sub-P,rocuxador Geral, che-
les e empi'egados das reparticOes
subordnadas a sua Secretaria;

11 — 0 Secratario (as Finan.
ças contra os chefes e ompregados
(is repIrticOCS que the forem so-
bordi n adas;

Iii - 0 Pre.sidcnte (a Relacao,
contra os juizos de direito, qu'ando
por elle tanharn sido ticenciados;

IV - 0 juiz do direite' dia conlar-
ca, contra o juiz substituto e demais
forroclonarhos da justica da sua co-.
marca;

V - 0 Chele de Poticia, contra
os funccionarios da sua nomaaçSo;

Art. .. 0 Presidente do Estado ê
competente Para mandar instajirar
o processo do abanno, quando a
auctoridades indicadas no artigo an-
tececlerte nci 0 o flzerem dentro de
11 dias, contadas da terminacão do
prazo de qua trata o art. 19.

Art. .. São competentes para fa-
Zea a intimacão necessaria:

I - 0 Secretario de Estado dos
NL'gocios do Interior, tratando-sa
dos desemba'rgadore s, juizes -de il1
ret0 e advogado geral;

11 - 0 Presidente da Retacão,
aos juizes do direito, Si a licenca
river sido por elle concedida;

III — 0 juiz de direito da co-
marca sendo o funccionari juiz
st.l tituto, promotor de justiça. Oh
funccioin'ari-o de justica, logo qua
tenha commun-icacSO da auctori-
dde qua tiver concedido a Icenca,
quando não tenha sido por ella
expedida;

IV - 0 Ghefe de Policia, ais
funccionarios de ordem policiat, de
SLa flOrneação.-

Art... A intimacão se fará nor
carta official do Secreta.rio de Es.
tad 0 ou 'do Presidente da Relacão,
Si Se tratar dos funcclOinarios men-
cionados nos ns. I, 11, III, do arti-
go anterior, e, nos demaiS casos,
por rneio de officios, cohrand0-s0



Supprima-se a letra f do art.

198.
Emenda n. 466

Ao art. 198 letra a. DepoiS da

palavra crime acresceflte_50 de me-

flares e de paz dig-Se "de prefe-
rencia por outr 0 esCrivão" em veZ

de como está.

Emenda fl 467

Ao art. 198 letra b. Diga-se Re-
gistros em vez do RegiStro Geral
o Especial.

Emenda n 468

Suppriflia-Se o art. 199.

Emenda n. 469

Ao art. 202 - Supprirnr in-fine
rOpTeSflt

Eme,.da a. 470

Ao art. 202 § 1 . 0 - SubstitUir
"apresentada" par "dirigida".

§ 2° - Diga-se "a qu ase fa-
onde 05th"" a	 fli ar-qUeSC-a".

§ 3." - Supprimir in fine "do

represefltailte".
§ 70 - Incluir depois do "0

apreSentado" "e distribU ido" sup-
prirnindO-Se "os distribUiflido" do-
pois do "superior".

§ 8.° Dig'a-se "quo reconhecer"
onde está "julgando".

A 0 art. 193	 Substitua-SC pelo
ieguinte:
o juiz a quelli couber a subsui-

ação de outro ilso a poderá re-
nsar, salvo impedimento leg .-A '.; re-
:usando-a, perderá o exerciCO do
proprio cargo, quo passará imnie-
iatamerrto auS respeCtivos substi-

Iflos.

Emenda n. 457

0 paragrapho unico do art. 193
isa substituid0 polo seguinte:
Si se tratar die urn dos casos do

art. 190 letra c n. 1, excepto Os
lulgamentos crirninaes - que exijam
a sua prosenca em outra comarca,

IU!Z exerCera cuniulativamente a
Siibstituiçã 0 e as funccöeS do pro-
110 cargo.

TITULO 11

Capitulo XII
Seccão I

Ao art 192, § 1 . 0 Em vez do
tnarSo posse", diga-se "entra-
i0 em exerCiclo successivamente
nials com 0 está.

Emenda n. 45

Emenda n 456

TITULO 11

Capitulo XII

Seccão I

Emenda n 458

AO art. 194, letra a diga-se "de-
°gnaçao em vez do "quem des i

-Inar".
Emeada n. 459

194 a) - Leia-se "por quem for
eMgiaado pelo Presidente do Re-
acao", onde está "por quem do-

1ignar o Presidente".
194 b) - For quem 0 juiz do di-
t0 dosigrar.

E,nenda n. 460

SUpprrna-se o paragrapho UC°
art 195.

Emenda n. 461
Ao art. 195 Diga-se "e 0 sea

ajudalite" em vez do e o Audan-
te do Advogado".

Emenda a 462

Supprima-se o' art. 196

Emenda r. 463
Ao art. 196. SubStitUamse as

palavi'as "regulada no regimento"
por estabeleelda no regulamento".

Etnenda n 464
97. - 00P "nor

Ao art. 1 
quem for dosignado
to" onde está "por
etc."

Ernenda 11

polo Presiden-
quern designar

465
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em ambas as hypotheses recibo da
cornmunicacao.

, Art... Si o funccionarjo sujeito
a processo estiver em logar diver-
so daquelle em quo residir a aucto_
ridade encarregada de fazer-ihe a
intimacao, mandará ella, além da
irtimaçao por carta ou por officio,
publicar editaes clo jornal official
marcando-Ihe prazo, que nSo exce-
derá de 30 dias, contados da data
em que chegar 0 referido jornal
ao logar em que estiver o funccio..
nario, Para apreSentar este a sua
defesa.

Art... Recobida a intimaçao,
deverá o funccionarjo, d'entro do
praz, improrogavel die 15 duos, di-
zer do facto ed0 direito a bern da
sua dofesa, podendo juntar quaes-
que,r d10cumento5 que Ihe pareçam
ute4s oH necessarjos a mesma, e fa-
rá remessa de todos Os papeis a
auctoridade que ]he tiver feito a
intimaçao.

Art... Recebl0 a defesa e de-
mais papeis, quo a ella possarn ter
sido reunidos, serão Os mesmos
transmittidos a auctoridad que ti-
ver ordenado a diligencia no prazo
maximo do 10 dia5 e esta, dontro
die egual prazo, salvo as hypothe-
ses dos arts . . ., os remetterá a
auctoridade con1p ete1te Para dod-
di 1 a questa0 poclend0 instruil-os
corn sua informacao ou documen
to5 COnvientes.

Paragraph0 unico. Si a aucto-
Tidade que tiver instaurad0 o pro-
cSSO OU a qu0 tiver feito a inti-maçã0 for competente Para profe

a decisâo final, unia vez do
Posse da defesa e diemais papeis
que a acornpanharam, conser
val .os-á em set, poder para os fins
de direito.

Art.... Nos processos contra Os
desembargadores luizes de direj-
to e Procurador Gera], recebida a
dOfesa ipela auctorid'a processan_
te, será dentro d0 10 dias ouvid0 o
Procurador Geral, quo eonsultará
Corn 0 seu parecer.

Art... Cabe 0 julgamerit0 dofrrccionnrio q tlieito	 pr'

abandon0 de emprego a aUCtorid.
dad0 competente Para sua nomea.
çSo. a qual poderá declarar o car-
go vag0 ou manter nelle o
nario procesado

Art. .. Os Juizes de direito pas-
siveis de perda do emprego, serão
declarados avulsos.

Art. . .. Da decisS0 final não ha-
vera recurso, podendo, entretanto,
os interessados, quando s 0 n5 0 con-
formarem corn a mesrna, apresen.
tar suas reciamac5es a auctorida-
de qu0 a tiver proferido, ernquan-
t não forem provido5 os cargos.

Emenda a. 453

Aocrescente-se depo is do art.
190:

Art. . . Nos casos de urgencia Os

juizos de direito e municipal es an-
do ausente, em goso de ferias, e
não regressando dentro do 24 ho-
nas entrará em exercicio o substi-
tuto, independente de qusiquer
acto.

§ I .° A parte interessadd apre-
sentará em cartorio, a peticao 0 0
eSCrivdo communicará ao juiz au-
sente a entrada da niesma, e certi-
ficará o decurso de 24 horas em
cartorio.

Emenda a. 454

TITIJLO If

Capitol0 XII

Seccã 0 I
Ao art. 190, n. .° - RedijaSO

0a presidencl d0 jury, nos
despachos de proi. cia on imPro-
riuncia 0 dspronuncja era crime
communs, nos j ulgamentos ciVels,
definitivos ou corn forca die defiflh
tivos, nos processos crimes eiTi quo
Ihe eabe a senteflca condernI1ato
rio ou absolutoria, e no icon hecrnlen
to de "habeas-corpus" polo julZ do
direito da comarca vjsih8, se-
gundo a ordem que a RelacSO es-
tabelecer triennalmen to, tendo em
vista as facilidados de cornm uni-
(,.-I
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-	 Emerda n. 471

Ao art. 204 - Supprimir in fine
"°a terça e todo o n. 1.

Emenda n. 472

A0 art. 205:
Paragrapho unico. Substituir

par "A destituiçã 0 será decretada
polo Presi : dente do Estado, medi-
ante represent'acão d 0 funccionario
prejudicado, depols de ouvido 0
successor, a quem serA marcad 3 o

•praz0 do trinta dias para a dofesa,
nor aviso publicado no jornal of-
ficial"

Emcnda n. 473

A0 art. 205. Diga-se "será des-
tituido do cargo" onde estã. "ficar3
inhabilitado. etc."

Emenda n. 474

Ao art. 207 Substitna-se polo
seguinte:

"Cessad0 0 ipeciirnento, o fun-
ccionari 0 a que so den successor
devorá voltar ao exerciclo.

§ 1 .o Para isto, req uerer im-
rnediatarnente exame d'e sanidade
no Presidente do Tribunal da e-
laçS 0 oil juiz do direi to, segun-
do servir perante urn on outro,
afim de so verificar a procedencia
do pedido.

§2." Si nan 0 fi.zr, o governo
.poderá promover 0 exame e cha-
mad 0 a exercicio, sob pena do per-
da do cargo, dntro. 'de trinta dias.

§ 3." Si o funccionario, .d'eoois d
chamado por edital, corn o orazo
do 30 dias, publicado no jo.rnal of-
ficial nSo se apresentar ao exame
no di'a designado, considerar-se-
provada a cessSo do impedirnento.

E,nenda n. 475

Ao art. 208 - Diga-se "Ser-
lhe-á -dado outro" onde está" ser-
lhe-á dado novo successor" e sup-
primam-so tod0 o .restante.

Emenda n. 476

Ao art. 209 - Diga-s€ "on for-
L't;	 L'

Emend0 n. 477

Ao art,- 211 - supl ; rmr "3
Seci'etaria do Interior, ucs certi-
dOes de exe'rcicio, enviadas PClC

juizes, e das relacOes"; substitu4
"segundo" por "terceiro".

Emenda Ti. 478

Ao art. 211.	 ;'...	 tia;	 unic.;
S u ppri ma-se.

EmLi], /:

Au art. 212, letra I --
mii o quo vem dopois d 	 'la v..;
'1 rn p( is ta s"

Emenda Ti. 480

Ao art. 214 - b -
Ic-si' in fine 'c Consultor juridice'.

Emenda n. 481
Ao art. 215 - Supprimel-Se

Emerrda ii. 482

A 0 art. 216 §	 1.0 -

ou0 n5o deve" ondo vent "qite fl

(love"; supprimir in f ine "pare a)-
rigtiidridc."

Emenda n. 483

Ao art. 216 paragraphcs 2.' 1

- Substituir pot' OrgafliZ3
iista. o relator a apresentaa em

mesa, sendo, em seguida, di.scutida
o approvad,a on corrigida pela Ca-
niara Criminal e, die accordo corn
vencido, lancada no livro proPTiU
publicad'a no jornal offic i al e di
tihuida em foihe s, a	 it;IZC

direito."
Emenda

Ao art. 217 - Di:--' - de
nublicacao" ondo estd '(Ia

caciio" C supprima-se '.01

Emenda n. 4;

Ao art. 217 § 
2.° - Sllh5thutr

por "As reclariiaçOes serSo jLt
des, corno as appellacOf'S crir

ni

-naes precodend0 audiencia dos 1°
];cldoS

Emenda a. 486
No art. 218. Supprimam-se as

pa1avr;i "do Paiacio da justica" e
substituam-5C "marcadas na ta-
belia annexa" "pOr fixados em ici".

Emeiiia a. 487

Suppriifla-se o art. 222

Emenda a. 488

suppr:m'a-se o § 1 0 d 0 alt. 223.

Etnenda a. 489

Subtitua-se C. § 2. do art. 223,
pelo se4uiiite:

Gosarao egualniento da vanta-
ein dete artigo o juiz do direito,

quo, cot outra cumarca, for em sub-
stituicS	 ni falta oil
do respv-ctiv 0 juiz e o quo, para
tomar, v;m 3 substituto, assento ito
Iribu,i1 cia 11ac5o tiver de se
irauspo. tv ear0 a Capital d 0 Es-
tau().

5jaenda a. 490

TITULO 11

Capifulo XIV

A 0 a;t. 23—Em vez e "nvefl
StI de 50$000" - diga-se "trimes-
tral de 150$000". Em vez de "o

- diga-se "0 trimestre".

Ernitiida n. 491

Au ;'i. 224 - Diga-se depois
°alavi 0 Capital" respectivamente
Ma die]; de 30$000 e 20$000.
Su ppire . ; 1J_seo restante do ar-
ligo,

ac nda n. 492
A 0 art. 242, § 1." diga-se "dis-

°Plinaimente" em vez do "corre
(Clonalntente"

Emenda A . 493
AO ut 225. - Diga-se "grati-

cc0 trimestral -dc 120$000 em
de gratificacão mensal do

e supprima-se o que fica
P0IS das. p i lavra s "annexos".

Einenda n 494

8ppriii ti-so	 pa ragrapho uniC0
art. 225.

Einenda n. 495

Substitua-S0 o § 1.0 do art. 228,
pelo seguinte:

Esta dispcsicão n3o se applica
ros escrivães do Tribunal da Re1a
ção dos qttaes us emolumentos 50
devidos integralmente, "'.em aos
contados- em iculrs0S eleitoraeS.

Emenda n. 46

Suppiimam-se as Ictras b e c do

art. 231..

Emenda a. 497

Art. 231, letra d inclua-se "o
promote res dc justica".

Emenda a. 498

Au art. 231 letra e. Supprinlafli-
se "dos pr.omutores de justiça"

Enienda a. 499

A 0 art. 236 -- Diga-se "cm re-
fonda" onde está"a retniuncia".

a
Emenda a. 500

Ao art. 237 -- 30 Supprimir
in line - o que vem depois de
'respettados oS termos essenCiacS
da defesa".

Emend0 a. 501

A 0 art. 237 § 5.° - Substituir
por - "Encerrado o processo se-
rá remettido ao Presidente do E-
trdo, para a 4decisdo final."

Emenda a. 502

Au art. 238 Ictra a, diga-se e 0
11ão corn.

Emenda a. 503
Ao art. 239. Substitua-Se por:

"Os prOThotoreS dc justi advoga-
dos, escrivães e demais uxiliares
da justica", o resto corno está.

Emenda a.. 504

Supprima..se n art. 241.

Emenda n. 505

A 0 art. 242 Ictra a. Supprima-
Se "e d0 Procurador (leral do Es-
0(10'
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Emenda a. 506
AO art. 242. Substitua-se "cot

reccional" por "disciplinar".

Emenda a. 507
Ao art. 245:
a)—Substitua_se "corn" por "e"

Eme4da n. 508
Ao art. 245, § 1.0 Diga..se "a

Pena prevista no artigo", onde verr
"a pena de preteriç50 no caso ck
artigo"; "Si tiver" onde vem "e no
de ter"; supprimir "sendo que",
depois dc "a e V.

Emenda a. 509

Ao art. 246:
§ 1.0 - Substituir por.
Si o Conseiho Disciplinar julgar

a clefesa improcedente ou nSo pro-
vacla, itnporá a IyQrVq respecti'a,
corn recurso para o Tribunal em
Camanas reundas, nos casos do
art. 245, letra e paragraph 0 pri-
meiro, interposto dentro de cinco
dias, processado e julgado como
os recursos criminaes.

E,nenda a. 510

A art. 246, § 2.0 - Supprjmir
ir, fine: o que yem depois •d "Con-
seiho".

Emenda n. 511

No ait. 246 - Diga-se "disci-
pliInarniente", onde está "correccio_
nalmenfe" Supprimjr "Presiden-
te", depois de "rnesnao"; supprimir
"portas fechadas"; substituir "do-
cumeno5 comprovatjv por "prvas".

Emenda n. 512
A0 art. 247—Sttpprima as

remlssöes em parenthesis e ond3
vem "transjtado" lea-se "trans-
tad a".

Emenda it. 513
AO art. 248 - diga-se "ou mo-

ral" em vez de "ou mental".

Emenda a. 514
A 0 art. 249. Substitua_se 0 que

fioa entre as palavras "incapacida-
do" e "dcomh raacJo r"

683

ElTiCrida fl 515

A- art. 252, § 3. - Diga.se
"Para a cia residencia daque]Jeo
em vez de "para a d 0 paciente"

Emenda a. 516

Ao au. 252, § 5.'Em vez de
Daciente e o curador" diga-se m
cvrad'cr do pacierte".

Erneada n. 517

Ao art. 253. Diga-se 3-as'
em yoz de "docur!ento ei:.pruba_
tcrios".

Enenda a 51
AD paragrapho unic0 do art.

255 -- SttJ.stjtua o e "Cvii" pot
Criminal"

Emenda n
A 0 art. 256 - Supp3ma-se i

que vem depois da palavra 'Es-
tado".

Emenda a. 520
A0 art. 257,	 § 1 . 0 Suhstitur

rut:
"Esta incompatjbjfjdade não se

extende aos auxiliares da admieaS
tracSo da justica que funcciofl 5 -

rem em juizos differentes, aos oth-
ciaes dos registros •aos tabelliAes,
0, quanto aos escrivães do meSniG
juizo, é limitad AqUQIII'S que eXet
cerem funcç6e5 IdefltiL'.

Emejida n. 521

Ao art. 259, § 2.
"antes de o ser" onde ..-:3
de sel-o".

Emenda a. 525
Ao art. 269 - Supprimir "no

uerciCio dé suas attribucães" e
'desde quo sejam" e substituir "da
Republica ou a do Estado", pot "e
&S leis".

Emenda a. 528

AO art. 271:
n. 2 - Supprimir in fi'4e

'Para elle";
n. 3 - Substituir por "conhe-

cr da competencia de cada unia
las Carnaras e decidir sobre a
sesma";
n. 6 Substituir - "correccio-
almente" pot "disciplinarniente";
iii. 8 - Supprimir "dentro do

prazo da lei";
a. 12 - Supprimir in fine o

que vem depois das palavras "Pr-
sidente d0 Tribunal";
a. 15 - Substituir pelo: "pro-

cessar o abandon 0 do cargo pelos
juizes de direito".

Emenda a. 527

Ao art. 272:
a. 1 - Accrescente-se in fine

e dos arbitros";
ST. 4 - Supprimir "o conflicto"
POis do "salvo quando"; leia-se

fOlem bvantados" onde -estd "for
levantado".
a. 5 - Substituir in fine "pe-
flte ella", por "de seu conheci-

thento";
II. 6 - Supprimir in fine, 0 que

"m depois do numero 13.

Enuenkla a. 528
A0 art. 273:
!t. 4 - Substituir "nos autos

Sujeitos OU" Pot por "nos feitos";
Substit1l1. "sujeitos", logo a seguir,
Por "submettidos" e supprima-se o
Parenthesis;

5 - Substituir "des" pox "de".

Elnenda a. 529
A 0 art. 274:
4 - 1 - Supprimir "Advogado

	

3	 Substituir por "corice-

4.
 e casar licencas de sua 5 attri-
lçQ5.

ci. 4 - Supprimir "grande";
ci. 7 - Supprimir "e" das Ca-

maras"; dizer-se "ou predado-as"
onde está "c predendo-os";

n. 8 - Supprinia-se:
it. 9 - Supprimir "na outra Ca-

mara", depois do "substituidOs";
ci. 10 - aubstituir por "assignar

as cartas -de setenca e os accor-
daos corn os desembergadoreS";

ci. 14 - Supprimir "e do Pro-
curador Geral d0 Estado";

n. 17 - Diga-se "conhecer dos
pedidos do licencas dos" onde está
"das liceiiças aos";

n. 18 - InClUir "sua entre "Tri-
bunal" e "Secretaria" e. supprinia-
se tal palavra antes de "Chancel-
la";

n. 19 - Substituir "correclo-
ci almente" por "disciplinarmento"
e supprimir in fine "e decisão";

ca. 26 - Supprirnir o quo vem
depois de "Tribunal".

Emenda n. 530

Ao art. 273:
N. 7 - Substituir "em autos

pendentes perante ella", por "do
seu conhecirnento";

n. 8 - Supprimir o que vern do-
pois do "eleitoraes";

n. 10 - Substituir o quo vern
depois de "reclamacôes", pot "que
The forem apresentadas";

n. 11 - Redija-se "organizar
as tabellas das substituicOeS dos
desembargadores e dos juizes de
direito;

n. 13 - Accrescente-se in fine
e n. 6, 7 e 13, do art. 271.

Emenda a. 531

Ao art. 274 - Diga-se "Com-
pete ao Presidente d0 Tribunal da
Relaçao" - supprimindto_se 0 tes-
to.

Emenda a. 532

A 0 art. 274, n. 24. Accrescen-
te-se lit fine "podendo delegar aos
juizes municipaes".

Emenda n. 533

A0 art 275, n. I - Depois cia
palavra "ntrancia", supprirna-se
de de segunda".

Emenda a. 522
A0 art. 261, panagru11 i:rlCO,

etra a. Supprjmjr "de .\l:nJ (lic-

aes".

Emenda a 523
A0 art. 263	 Subst1uH C0111

mtaveis na l'iquidacSo ... ....
ervlç0 publico"	 Suhsi ........sit-
er", por "tiver".

Emenda n. 524
Ao art. 264 - Diga-,e "ir1p

rn
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Emenda a. 557'

Art. 277 - Addilivo:
a) n. - Ahrq r, nuirnera,r, rub'ric'ar

e onCe'rra,r icis liwos os servontun-
riots do jlaizo.
b) ii. - Jutlgatr os embargo's die
nei21 Jades, 'au icnf ringiimen to die seu
tulgado, opposto ma ex'acucão dies-
be.

c) ni. - Norniear curador S lid's,
o o especi'ail into's t.ermco's do art.
387 do Cod. Civil, dispc.nsando
aqueitle nos teitos em que funccio-
ncter o promotor de justica.

d) n. - Nacs ciorniarcas do I.'
entrancia, abrir, rubriciar e rancor-
rar cs liv ras dos cn'm:merciantes, e
arci:nar o regi.stro die tirmas cam-
merciacs.

Emenda a. 558

Ao art. 278 - a. 6 - Suppri-
mir Sep. is S-c "au' "0 juiz" 12 o
mais comb €stS.

Emenda a.3 559

Ao art. 278, paragrap-ho unico-
S U pp,rlaflhi r "app ortuin amen te".

Emenda a. 560

Ao art. 278, depo:-s -do in. 6 -
Acct'escente"se:

7) processar e julga,r cis feitos a
que so refere o ri. 21 do airt. 275.

Emenda a. 561

A' secçã0 qunia, depois do art.
278 e seus n umiaros, aceresQente-so:

Sempre quo o j uiz municipal Jo-
morar a .rubcrSca 'dc livrc'; oorrjmr-
ciac's au 0 registra die firma's par
mats Se circa die's. cessará sua
comipetencia, passanda, immadiata-
menlo, n's ii'v'rocs ou pa.p'eis 00 juz
de direito, si hoover reclamação da
pax be.

Erlienda n. 534

Emenda n. 536

Ao art. 275. n. 6	 Depofs de
It 

quo", aecrescente-se "o' e de-
pois do "tore", supprima-se a
palavra "postas".

Emeitüz ii. 537

Ao art. 275 - n. 26, accrescen-
to-se "exc epto no caso de prisSo
ordenada pelos Secretarios de Es-
tado e Chefe do Policia".

Emend0 n 538

Au art. 275, a. 10 - Upcs dos
palavi as "Inferiores a" substtua-

500$000 por 2:000OGO a ,iccres-
crnte-s 0 "e as arro1an1cnts".

Emend0 ii. 539

Ao art. .I5, n. 12 - l)iga-so
2:060$000 (31 voz do 500$Qt)Q,

Emenda d. 540

Ao art. 273, n. 13 Gup;nrna-
so o que vem dopois 0a palevra
"inventario".

Emend0 ii. 541

A 0 art. 275, n. 15 - Diga-se
iuiz do manores cm voz do juizes
ili fl1ct1Ore. a30:i1111a--u ''C 'in-
41 he54j

a. 512

Au art. 275, 11. 19 - acerescen,
ta-se dopois d0 "iuier6tctos", "flas.
cturas, ausentes e a heranca Ia.
cente".

Emenda a. 443

Ao art. 275, Ui. 22, cm vez de
cor'reccionaes", diga-se "disciplina.
res".

Emenda n. 544

Ao art. 275, n. 23 - Supprimir
o que fica entre as pau;: as "po-
dendo" e "delegar".

Emenda r. 5...J

A art. 275, n. 29 -
Se.

Emenda n. 546

Au art. 275, n. 30 - Supprma-
so a palavra "seu".

Ernenda a. 547

A 0 art. 275, n. 39 Substitua-
SO par: Conceder licencas de sua
attrihuicão.

Ernenda a. 543

Ao art. 275, n. 42 - Supprirna
-so ') qua fica entre as palavras

"cweniente" "ou deternliflafldo

Emenda a. 549

A 0 art. 275, in. 46 - Diga-Se
"Registros" em vez do lcgiStrO
Goral e Especial".

Emenda n. 550

Ao art. 275, n. 48	 S ubstitus-
s "om" por "polo".

Emenda a. 551

Ao art. 275, n. 53	 Em
do "Presidente do Estado" diga-e
"Secretarto	 do Interior"
Tribunal" dia-se , ' 13rtC do
Tribunal".

	

F117T1Th	 552

Ao art. 275, ii. 54. S:4pril0i
:	 )1!:iVje	 ''.	 C_ 131 1 ' 0

E,nenda a. 553

.rt. 275 (aSd5tivo).
N: ccr:oe. 5j. Cap i tal compete

:xSiis.va _1to	 Ez do 1.° vara.
:plS31ta Sc 6stribuiçSo, ex-

erczr attr:bu:cu: join feridas pe-
I: ertiga :atecCd01ta nos numeros
23 (sal n u ornate: 'a adjunctos),
30, 39, 46 (ex::pto nos feitos de
2.' vara), 51 e htra a do. emenda

3o::.:nente ao's juizeS
as dues y r rats cabem as aittribu-

çöes Sos ::. 38, 43, e 49; e cumi.i-
afvamenoe the são pertinentes as
gurilcs	 f4"-,ieñ's: a) Jar pos-

ccn:•cSr 11:•enca ao prornot3r
do justice e adjuncto die suas varas,
e prove- 3 cargo nterinarneate; b)
procoder S arrercadoção e 'l1ql1ida-
c5a dcc 4cns vagos ia do ausentes;
c) abrir cs testameinto's oenradto's,
cabenda a execuçãa Jailers no JUIZ
a quem 17;er aido ditstribUidiO 0
vewtarjo; 5) nomear tutor atos or-
phãos, no coca em que nao houver
bees e uvcntaro's.

Pare eropho unico. As drnais at-
tribaiço.s srã•o exercidas par dis-
tnbuiçao, send3 quo as •docsOes
eflhllalees o erSo proferidas po lo juiz
perante cuja	 avar serve a pomotor
de iustiça quo tiver officiado 	 no
PflOoesso.

Emenda n. 554

A'j art. 277:
ill Exercer cs dcieais a.:tos nSü
Peficadcs neste artigo, mats dc-

ear rentes dc •dispc'sicSos legaes, ro-
gajamentar	 :'egimentaes.

Emenda a. 555

Ao art. 277:
fl. I - I noluir depols die "cuLpa"
"c pro nunaia" ; .snhstituir "atS"

'r 'c'; supprimir "exclusiva"
5 - Substituir palo seguinte:

Preparer os pro cecc0S crimifl0e
i'eIiTS :s Sc iif-accS:s cia qua tra-
ta 0 art. 275 n."

Emenda a. 556

Ac art. 277 ii. 13 - Substituir
per, "2:C25$0O5" e arro-

i amcnt	 -
A c-44

Emenda n. 562

Ao art. 279, ri. 4. Acerescente-
se "provisOra".

Emenda a. 563

AD art. 279, in. 6. Substit'u'a'se
"co,rreccionaes" - p -r "discipli.nca-
res".

A 0 art. 275, n. 4	 Accrescen-
to-Se:
a) - Os crimes previstos 1105

arts. 127, 133, 124, 125, 136, 261,
a 264, 350, § 4 1, 33, 331, e 332,

a 340, 356 a 360, 362 e 363,
todos do Codigu Penal e bern as-
sirn 0 do paragraph 0 unco do art.
1 . 0 d0 decreto s:. 4.294, de 6 de
julho de 1921, os do art. 251 C
254 do Codigo Penal, 20, do decre-
ton. 2.110, do 1909 e 18, 21 a 25,
27, 28, n. 11, d0 decreto n. 4.780,
de 27 do dezernbro die

E1end0 n. 535
Au art. 275, ii. 5 - Dupos dot

laai avra "Cflfranc;a" sulaprima-se
"e do segunda".



Emenda n. 567

Ac art. 283, n3. Leia.-se "reu-
rfl,j SO" Ofle cstS "Sesão".

Eniencja a. 568
Au art. 283, a. 6 - Stbst.jtti,jr

"e1a" por "desta; "accommoda
rem" pOr "cunfoanlairem"

Emenda n. 569

Ao iart. 283, ri. 17 - Substjtujr
"dc quje I a1a" po'r "a quc se refe-
re".

Emenda a. 570

Ao art. 283, ri. 17 - Substjtujr
"de que faa" par "a Clue se refe-
re".

Emenda a. 571
Ao a. 284, a.

	

N. I	 Substjtur "ficaJjaar"
poOr "zeliar pela".

N. 5 - Supprimir o que vem die-
pois da paJara "ftinccoes"

'N. 8 Substjtujjr "vá exercer"
por "exerça" e in fine "exeroitja.1.,a"
POT "faze-o".

IN. 9 - Supprjmir 'de justiça"
d.epoi die "pnomoto-"

N. 10 Substituj,r pelo seguin-
te: requisitar do governo us servi-
çc. die quaesquer funcc icluairiois nas
oona,rcas do Estad,o, on-diesejajn
reclamados pi iInterees da jus-
ti0l o u pef a tnanq ui Ilidade publica.

Ns. 11 e 12 - Su'pprirnir "dc
.justiça" dicipoirs de "promotopes"

N. 13 - Supprimir "us" depoisdc "suscitar" e su'bstjujj "ser ou-
V:ido" pur "upinar".

N. 15.	Substithir o que vem
deperis dir "coma" p'r "nos caso
3
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N. 17 - Suhstjtujr "5cr ouv,
por "Opl'rllajr"

rNs. 18 ie 19	 Substjfu p -dar parecer nars accoes clvejs
I que foiriern rparrtes ou intenessa oEstado, os mienores, os äifltCpcJjct,
us auserites, e alssociacoes pias, r
que vrersarem subre faflencia, dis.
POsiçOes dc uJtima v(ntai	 e afn torpoistais em cajusa dc nuj1iLkjije
on asnrnu.IlaçSo die casafmento e
quite judicial.

N. 20 - Subsfjtujr "ser ouv.klo'
por "da'r pa recer" e in fine redigir
"0 peil'ath,r dio feito io reclani4e" sup-
prinindo "o seu parecer".

N. 21 - Substj.tujr "ser ouvdo
por "0pina4r"

N. 22 - Sajhsttuir "relr
POT "responder"

N. 25	 SUbStjthjT "corrao-
nialrnre,nte" po r "disciplinarimente".

N. 27	 Suppnimir o qibe VeIn

cfepois da palavra "demora

Emenda a. 572
Ao ant. 285, ri 3 - Supprinianl-

se as palauras "c auctorias".

Emenda n. 573

Au art. 285, a. 8 Diga-6e na
primeipa pailavra "zelar pda" e naG
"ffscallizrar".

Emenda a. 577

Ao art. 285 - Substi	 11-
-

13, 18 e 16, pur "officiar"; dos ns.
20 e 25, par "up.inar".

Emenda a. 578

Aio art. 285, a. 15 - Suipprirna-
se "cu que visarem fins diuiererites"
e 'eu rgim'ernto iriterno".

Emenda n. 579

Au art. 285, ri. 21 Inoluir dc-
pois de "requer" - "a' nomeacao
de" e sub.stituir 'as pailaviras "do
MuIardoquelle	 odeir" Xr "die
sees v

Foenda a. 580
Ao	 2i5, a. 27 - Substituir

pee"c Jar, em jnizo, us interes-
ses des incaipaaers para 0 clue serSo
uvidcs e ni todos os actals jodi ciaes

resp.ectvcs".

Ernenda a. 581

Au avt. 285, ri. 30 - Supprimu-
e u quu fl ice depois do pa.lavra
JLry

Emenda a. 582

Au i:t. 285, a. 33 - Supprimiir
"de amnistia"

Emenda n. 583

Au art. 285, a. 37 - Sobstituir
e sir ouvidors" pair "e officiar"

Emenda n. 584

AO rt. 285, ri. 38	 Substitua-
e p se gui n te: "roquerrer que 0
9'lgannto sic faça f5ra do distri-
CtO do aulpa nos cases prev:rsts em
mel.

Emenda a. 585

A at. 285, n. 39 - SiGpprima-
GO r fore Je sara comarca" e sub-
St tO in fine ",sobi'&' pur "die"

Ernenda a. 586

tA art. 285, o. 39, letra a -
Substitueie in fine "diessas au-
CtOri,da as" par "dest'ais".

Emenda n. 587
IFILl	 Ill, Capitulo III, Seccão Ill

A	 287 - Substituam-se as
excepto as dc dar a dc-
0 Irh.rllo" pel	 "excepto

a die offerecer libello". 0 mais co-
niio está.

Emenda a. 588

Au art. 288 - Subistituam-se as
pala'erras "nas acc5es 'contra a
UniSu, Dristricto Federal, on quail-
quer dos routros Estadios" pelas "em
quailquer causar d'ontro ou fóra do
Estado".

Emenda a. 589

Au art. 288:
N. 2 - Suppriima-se.
N. 4 - Idern.
N. 5 - Suppriimirr o fin-ad "e

median te iqudsi ço do P rucunado
(]erad".

'N. 6 - Substituai-se peio eeguirn-
te: "inrterpor recursos nias causals
em que in,tervrer".

N. 7 - Srbstitisa-se ".prumoverr"
Car ",itentarr".

N 8 - Substitua..s*e polo seguic-
te: "falar na corniarca do Capital,
em tiodos iDs feitos, a'nutes 1a senten-
ça definri tivar pam. fisoaLizar o pa-
gal en to die sellios e impostor,".

N. 13 - Substitua-se pelo se-
unte: "prom-over processes die ne-

m'oçSo dc juiaes, par convenie,nroia e
ncremsi'dade rda, boa adnnuirnistraçSu
,dao jutstica, eu of I iciar neiles".

Emenda n. 590

Au art. 289:
N. 4 -' Sup.prirnir depoiis die

"que" - "o Esta'dio ou Fazenda";
'er-se "iorem" oredre está "bra".

iN. 5 - Surpprimir "os" diepois
do prepuvar e a final "Inars cauas
nuieinraic,niard,as no :ncio anterior".

N. 6 - Supprimir-se.
N. 10 - Supprima-se.

Emenda n. 591

Au arrt. 290:
N. 1 - Supprimir "do actos e

contpactas".
N. 3 - Supprimur "na Forma

prescripta em I ci".
N. 5 - Substirtura .€'e' quem a

ccntradi ga" par "ccnrtestação•".
N. 8 - Supp'nimiir "em gena".
N 9 - Substituir "dos" pur

"die".

Emenda a. 564

Ao art. 279, r. 14. Subtjtua_se
"de mcaones" par "respectjvo"

Emenda a. 565
Aoi art. 279, ri. 16. Accrescente

s in fine: "exoeptuan,do...se a bcr-
tura e a adturação de teraios jjie re-giros".

Emenda n. 566
Au art. 281, letra d - lacilujr die-

pois de "Os crimes" - "die jul.ga-
meinto".

Emenda n. 573

	Ao art. 285, in. 9	 LgG
"aos seus adrjunetos" em ''Z
'aos adijunct.os".

Emenda a. 575

Au art. 285, in. 12 -

	

fine "do de falilencia"	 %'(Z

"c I arIrle'ncijra".

Emenda a. 576

Ao ia,rt. 285, ri. 13 - supprimaT
;e 0 que flea depois do
T'orruris"
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juiz do arn- "	 " t'-' ri3 I do
Paz".

Emenda n. 609

Ao art, 299 - 1.nelua-se onde
convicr a S'CgU:flte ail:nea:

"d:stribuir '.-is serviços idios offi-
ciaes do Registr.o do Inam'oweis, on-
de houver naois 'do urn, corn d'i'reito
sómant'a 3 noatad,o dos eniournen-

Eioenda n. 610

Aa art. 209, n. 6 - Accrescen'-
se in fine "a yallos".

Ernenda n. 611

Ao art. 299, n. 7 - Sustitua-se
pebo ?egui'nIo:

-- d'is'tribu.:r as feit,os entire Os

escrivaa; c 'na cornarca da' Capital,
tanibern enrc cs juizes das duas
varas, e entre os prcmotores de
Jcstico, cis feitca •criminla'es, guar-

ndo-s a a mccr egualdade em cia-
da 	 do's classes".

Emenda n. 612

Ao art. 301, in. 2 - Supprima-
Se 	 •paiavr'a "nec'essaria".

Emenda a. 613

Ao art. 301, e. 3 - Substi'tua
peo oogu:nte:

Ccnv oar pessoas 'dc'ncas que Os

aUx!',jrn nra d."!igercias e que tes-
tCIfl,un em actc€ do s'eu off tern
quaa,30 a 'lei o 'exiglir.

Emenda a. 614

Ao art. 301 n. 4 - de-pois da
Paavra "a tid toros" interoabe-se "e
laser ca sorvic'cs do oxpad'ie'nte die-
terminal polo juiz"; o rna'is come

tã.
Emenda n. 615

Ao art. 301, n. 5 - Substi'tu'a-se
POlo segu.in'te:

Servir 'p'erainte 0 u'ry, exercendo
fun:cfes dc porteiro 0 qua for

OSig i r aria peFo pnesidente do Tin-
ban01 pati 'eand'o urn e outo as
lolfimaq6es prises e rnais d':Fiigen-
9vals quie l'hes forern 'o irdenad'as e

1Padir 'comrnunioacão 'do jury do
tena corn pess'oaIs extranhas.

Emenda n. 616

Ao art. 303, n. 2 - Supprim'am-
se as patavr,a,s "dio Pa!acio".

Emenda n. 617

Ao art. 303 - Supprirnarn-se es
as. 3 e 4.

Emenda a. 618

(Stvb-ern'enda a emencla n. 80)
Accrescente-se depots do palavria

"adijunctos" - "cIa séde".

(Sub-'ernen'da a •ern,enda in. 92)

'Suppnimarn-'se 'os :pa'r.agnaphos d,,)
anti go

Emenda a. 619

Acc'rescante-s.e o'n.de conver:
NSo podarSo fu'nociona,r no nies-

mo processo advogad.o o proinotor
do justiça, qoando parentes em
grauprohibi.dio 'Cu socios die advc
cacia.

Peirderá a .ciargo•o prornotor quo
tiver alpum narien'te exarcendo ad-
vocacia na cornarrca, ou que se as-
soc ar a aigum 'advoga do.

E' suspeit'o para funooio,nar no
proc.esso 'o juiz quo for dovedor cu
credo'r 'die ailgumia 'alas partes ou dos
adv'ogadcrs destas.

Emenda a. 620

Art. - . De accordo corn as cxi-
ge'ncas 'do presc'nt'o lei, far-se- no
prim,e u :a q.uinzen'a dc jain'eino via-
dcuro nova qua1iflcac5o gara'l do
jura 'dos, ficando rem effeito a
actual -

Emenda a. 621

Accrescente-se ondo con'vier:
Artigo... Os j'uizes avulsos ie

cm dsponib09daie quo voltarom 00

cxeecicio -ala, imagistratura, para . o
'effe'it'o d a anti gu'ida de, terão corn-
putad'o o tempo die serv'ic.o anterior-
monte pr'estado nra jud'icatura.

Emenda n. 622

mArtigo. . - Ao 'P'ro,cur,ad'or Geral,
a.o Adwogasdo Geral e ao Cliefe de
Policia, qua'ndo terrni .n,adas as re-
spec'tivais comnlissóes, si forem jui-
zes die .dil'reito o quad'ro o gover-

	

Ti,	 ()
Ao art. 296 - SL

2.o a'-§ l.°e2°

Emenda n. (50/
Ao art. 296:

N. 6 - Acoreente
4flpotos 'e sedlos"

Emenda n. 602
Ao art. 296, n. 4 - Su'pprjma..

a palwv,pa "fo'doraos", a substjtu
se as "conferirern 'a le gisbaçao fe-drajI e a ostadiaJ" pelas "foremconfer,jdas"

Emenda n. 603
Ao art. 297	 SLpprjn1am aspaavras "se!rn(pne que, par affuen-

do serviço, o escrivS 0 se ac1armpeddo, ia a'l'la's assistir, nãopo'deido, em caso a'gu.ni, como e
Crevonte". SL bstj tua . . a palavra11 nern" POT "e", e acoreen_se, infine: semi quo a,jj,ct Dj - : 7_ ,j clos p1
UrZ.

Emenda n. 596	 Emenda a. 601
Ao art. 292, n. 7 - Substjta	 Ao art. 297,	3 - Eu vaZ JOse peJ'o egui,nte:	 Regstro Epecj.aj do lmrnoveis C"7	 fornacer aD Procu,rador G. no Regi'stpo Gera!, d'iga"se Regs-ra,!, scm depcn den ,c i,a, do d'es'pacm	 'no die Fnlniove's e Registro do Tq.uaesq u e r Ca rti .dOe s eu p'apeis do tubs.

qne ella precisar para. deseimponho	 Emenda n.de sees deveres, ' in dopefldeflte de	
605

pa'gamento pre'vvo".	 Ao art. 298, n. 5 - Substi'tua-•	
se a paw " dep os;tados" pela cx-Emenda ii 597	 preesSo "sob sua gu'arda'

A'o 'act. 293:
N.	 Emenda a. 606
N. I
	 Ccrt'ar "ia

__ 	 A c,
Re1.ac5o".	

c6	 Accresce,ntar in fine	 art. 93, n. 10 -
"calxndo o'rOm, 'ao• r'espctivo e a a!a.ra 'depsj tado
SoiVenfLruo ext'rathir oe.rtidOos e Pfle,sa'o sob Sua guar.da
per'ceber c eruoluentos a esatas
refe	 E!nenda n. 607re nt	 .

0 paragrapho u'naco do art. --Emenda a. 598	 subs ti tua . se palo segu'i,n to:'Ao art. 293, n. 6 - So bstituam_	 T'ratand,o.,e de ieposi tos do CSse as palav a's "na 'anstanoia stpe- 	 tabeJ ecj me,n ,trs agricc:a,s a die Or11rior" p'e'Lah "do ve'rif. j cacSo, de p	 prosas i .njdustr :dares de voreadares e jui	 .o juiz pcdeaz'es de	
aas

paz flo'mear dCposjt,ar,o otauJr,a 	 re-Perda de m'andafo. 	 fllOwendo..o quan.da jo i n	 C flVi
en to.Einenda a. 99	

Emenda a. (5()

a. 295.
'Suppruinan1	 'ci § Lo e 2.° do	 Ao art. 299, parc	 'ii Ufli

- Substitt,aiii,,	 -	 'r

Suppnja,e
onde vein

se!!"d.cpo: do frnpojstos	 Suppri-noo-	 "a contracts"

Emelida ,z. 592
Ao al t. 291, n. 5	 Lea-s,e "ofi-.fi cacOes" On do- está "rectificacoes"
N. 7 - Supprjmse

Elnenda n. 593
LAO art. 291, 14 -	 Depojs do"mnj'ta" aocrecen	 "do cern mi!

néis "e substi.t[La.m.se 'aos autos"
por "Ihes".

Emenda n. 594

Ao art. 291, 16 - Subsjtun...5
as paavras "uma, vez que as son,
tenças tenh'am trinsjta,o em jU!-
gaio" pelas "certificando em umas
e I)utTals si a sentenca traisi'tou emju'lgad.o".

Enienda n. 595

Ao fl. 19 do atrt. 291 - A'ocre-
c'ente_se "eseLlo
postos"	 s", dopoLs do "um-
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no Iftes podeth diesignar coinarca de	 \	 t	 r: ctos, re-quailquer entraicja ou rorniovei-os, 	 qtt rim?ntas, n'dieac(es, interpe.
poor mienecjme-ito para o T'rbuinta1 çöes e rnoçOes.
ida Reilaçã.o. - Gelso Machado. -	 -
Alionso Macques Fsrpe,j pai. - Euze-. d i.scussao de	 06, ..

Node Britto. - Adopih Viania.	 acos, 1flterpeilacoes emoçrjes.
Olynth .o Mairtins.	 Approvatçao die redaccoes ft'raes.

V.ctaçao em I .' di,;D' UsSAO do

	

Enienda n. 623	 Proijeoto iri . . 76, aflori;ndo credifo pa-
ira pagaJmen'to de grtficaçao ad-(D'isposiçoes ger.aes	 dci'o.naJ a que tern direito o proifes-

At. . . Ficarn maeeti,do, corn 06 sor do Escola Notnrnaj Modelo, dr.
mesnios Liniirtes e dcsignaçôes, o8 ii Francisco die Pau'a MagatEhaes Go-
districto4s, iterm,os e Cornarcias ,
actuaies.	 VcitaçSo em I . dfscussão do

Art... A instituição do juizo prri- i' crojiecto fl. 12, do Senaido, regulan-
vatiwo ide rnenores, na Caipitad	 do a Iilvrarnento condcion,a,1
te'rá logar depois de Pcgularnenrta_	 Viotacao em 2. 4 ussao do
do peo Fader Executivo a maiteria proj ceto n. 40, sabre rcganizacao
die sua comipetencia ic area iios 05 jud,ciiairia, corn as em . 	 a ebe
esta heiFeci men os re iormtatorjos in, aprcontad a..
diispcnsavetjs.

IParagrapho wuco. Eniqa,ntto 	
Segunda part.

nato ifoir prcivido o cargo de juz die 	 Ate 4 hctrats da tta.
.m'enores, exercerd saus funcçóes 0 DjscussAo uinica' do p.recer 0.

juz da Capital'que for designado 147. da cotrnmissSo die Orcamentto
P010 Presi

'
dente do Estado.	 i pi no ndo ipe o arch ivame n to dS

Art... Os saFairios e emoi.0 men- p-ças protocc1.1aidas sob ns. 448.
tots ,d,evidos aids serventuiairios die 481 e 487,
j ustiça diev.erão sor cci tados a mar-	 DsoussSo liniica do paitlecer P.
gem dos iinis'Friumlentos respectivos, 	 148, eta commisisão die Orcaineflto,sob penn . iesteis nio. Os pcdeinetrn , sabre urn requerirn.ento do diirectotreceber.	 do Tnstjfijto die Pom'eu1tura da

Art. . . Fica extincta a Camara "Ohacatra idai ConceiçSo", pdoJ.dOE1e:iit'oiiia.	 snbwncSo.
Sala  das sess6ies, 4 dc siettembro . Deussao imica do pairecer n -

de 1925. - Duque dc Mesquita. 149, da co'mmissSo dc 1nstr.tlCcao
- JoAo Beraiido. - Agencir Alves. P ubEca, ped.ndo o archivameflto da- Odilon Braga.	 p',-,ca retooclada sob a. 498.

INSo havendib matis qoem pec.a a	 iDiis.bussSo unica do paireCer fl.
pafavra d a diiscussão eniceinradla, 150, docomtnaissão die Orcainletl
siendo a votação a da da por falita opin'snôo pdlo arch I VThfl1 en to 

di

die nurnero.	 , peoa protocoilada sob ti 485.
Naicta matis haveinido at tratair, o 	 lDiiscussSo unica do pairlecer 0.

sr. Presidente designa para aniia	 151, do comrnssSo die Orcane
flihã a segninte:	 maindiainidio arclhivar urn reClueF 	

0

to de di. Ottiil'ia Galiotti, dc aCC'C'

	

ORDEM DO DIA	 Corn as i:nfoi:imaçães prstaido
Searieta,rrio do lotte nor,	 doPrimeira pane	

D isoussão unica ida' emenda
Ate I hbirai d'a tarde:	 Senacto ao proijecto n. 60 da, Ca-
Leitora e aipprovacão da acta.	 eniara, dispo'ndo sabre ye
Expediente.	 so die C,arida,die ",Wic C.

	Ate 2 horas eta tardie:	 vies", die tta(na.
Apreseintacao die paireceres das	 Dscussão un	 d

coimmissSes.	 Senado aD proj	 -
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ra, auct D rizando 0 goveirnO a in- CSCS mufliCipaeS e contendo outras

llar varias comarcas.	 providiencias.
1' discusSãO do proect0 ' '1, Emendas of ferecidas e approvadas
öre refo rm a cons tiitucion!all, 
Levanta-Se a sessão.	

pelo Senado, ao projecto n. 62,
da Camara, as quaes se ref era o

SESSO ORDINARIA AOS 5	
officio supra:

Accnescciflte-Se:
DE SETEMBRO DE 1925	 I	 N. I

Presidencia do sr. Bias Fortes Art. . . Fica suibstiitu.iido Pe-10 no-
SUMMARIO: - Ghamada. - me die São Loorenco die Brasilia a
Acta. - Expediuiente. - Vota- do districto cseadO pelo a. VII do

art. 5,0 da lei n. 843, die 7 de se-
cöes adadas. - 2 . 0 pairte. - tembro die 1923, no arntniciPiO die
Discusoo die patre.oeres. 	 Dis- Brasilia, coni 96 de no povoadik) que

prolLctos n	
taimbem passará a chaimiar-Se Sãocussão de ernendais do Senado

Os n ,,. 60, 62 e 72. -
1.' discussãio do proect a. 75	

Lcotrcno die Brasdia e quc tern Ca-

mo limites os sieguinttieS
- Urge 1 cia. Parecie r. - Ordern	 'A coirniecar peIa .embocaicllU na do
do di a. clorrego Cancias, lirnilte da faoeaida
Ao meo dia, feita a chamtada, die "Ranchairia" corn "Tahoca's" ate
am-sa pres entes cis sirs. Bias  suas ciabeceiras; dieste pan to, em

Fortes, Euler Cioelho, Ca
Cha- liinha recta a inairgem esiquerda do

ts, Goires Pereiira, AdioFpho Vi- aorrego GrnieIll,eirai; por etste aol-
anna, Olvntho Martins, Duque die rniai a barra do coirrego Riacho do
Mesquita, Enéas Camera, Odilon Meio; diesta a suias c*beoeiira

S ; pair-

aga, Aeno,r Alives, Celso Macha- tindo deste ponito, jintha recta aBr, Ari-tdes Coimbra, João BeroI- ponte die São Uo,ureflco; margeaiflhdo
), Vi'f o Caiuidaits, Atlonso Mar- este.	 Reidirjs pie-

sua naisoenite; desta as ca-

U€S, Paulo Menicocci, Euzebio de beceiras do iria:h3 dais

Britto, 't' guel Baptista, Goimes La miargein direita a sits 
emtioca-

Frire, jcão Hienriique, Ferreica P1- dora no Riaehão; rnargeandO este
res, ELI! CO fl 

utra, Pedro Laiborne, ate a siva coin tliuenc i a corn a Tacu-

t1rO da Alrnieida, Reheibo Hor'ta, hy; e pela mairgern direita deste ate
Reiro da Luz, Ignacio Murta, ci 

pointO iniciia11."

ILatcio B arr. sio, AdeFio Macil, IN. 2
kiltiibal Assutnapcão, Argemillo die
Resende a Martins Praites.

Abre-se a sessão.
Ljda	 acta eta antecedente é a
ma sern debate aipprovada e

11 a rn a eta sessãO ditirna.
o sr. 1 . 0 secretario apresenta 0

Seguint:
EXPEIDIENTE

U!! icios

Do s	 Seer etairilo do Initerior, die-
0l'iend	 inifoemado am aequeri-

flto ci sr. Laiiz Pa olliiellillo, 1 . 0 es-

rivao judicial e notac do termo
Mco mhiniho. - A' commissãO
Pet uies.
0o i ." secretaro do Sena-

do, dev ilvenido, •acornpaln uliado de
ditas cienidias, o projeCtO a. 62,

Sta Crmara, dAsponhCiO sabre ciei-

-

IAcCresCeflte
Att. . , Os rn unicipiOS c read06

pela lel n 843, dc 7 do igetembro
dc 1923, 1 arão pairte, corn todos
seus distrtctOts die ipaz dos circum-
scr!pcoes eFeitOracS a qtne perten-
cern ã suas actuates sCdeS.

Paco do SenadO MincirO, em Bel-
10 Horizonte, aos 4 de seternbro die
1925. - Francisco RTheiirO die 011-
veira, pirecidente. - Olympia Moo-
rão, I .° seciretarlio. - Gabriel San-
tos, 2.° seoretario.

Projecto a qtne sic ref erem as
e mendas supra:

Projecto n. 62 da Gainilana.
0 Ccingrestso LegislatIVO do Es-

tado di e Mtin.as OeraeS diooreka
Art. 1 .' As dec156es a que se tie-

fore o art. 2 da llai in. 837, die 26



do seternro dt 1922, podcrão se
rn:d f:ca.d'as, serpp r.e quo se verifi
U", ter hav:rjo :crltradcão, au engene.

1.0	
re'ciarnaç

proce5 ) do art. 1.441, 1.0 .o 2.
do 'Codgo do Pro,c,000 C(vl, send(

poT cc1a a Camaro' EFeitorrd , e 'ccaoed•do a prazo frnproroga.
vcl 'do oto d'ias ao relator.

2.° A rorJrn:o po'derá ser fel.
to pro 'irma oó vez a ate s&s neze

do mrcfj',a a decisão.
 2.° Sc'mpr'e quo a presiden-

Ic do Camar c:i do Con'o'o3iq 11-
m:rc:r as •a .oirie de vercao-s
de jidsos 'do paz, dentro. dos praos
prmvistos ma art. 1.0 da lei 846, dc
13 do ootom.bro 'dc 1923, on a fzer
do rnodo irregular ou inoonven.fen.te
o Pr Edeate 'do Eta'd, depo	 decuv:Ir raqt!e1 .! .e, cosignara o di.a em
qua o 'dvaoi r'oazar ess'as elei-
ç5es.

Art. 3.° Pro: r000nh.e.0i,mento de
no rosa do vagas qua

c.rco,rrQo:.rn 'oran?te 0 quatrieinjo,
a Cariiaoa iVun.fcma1 reunir-

corn 'qLrri:ar n'urnero dc morn-
bros.

Art. 4.° Ha'corá recu:rso 'pera a
Camara Eo'toirr, roa fOrm.a da Ire-

Eoocao em Vigor, s'omipre que a
Cr 1':'a Mo':::p:! CII a Conseho
DeErhsrat';,a do qua1qu 'e:r ;mcdo de-
c,Eorar a van .da sCia presidenicia
cii d.a vio'e-pr.asfidencja

Art. 5.° Na scduçao dos lifigios,
a que so refere o art. 41 da lei n.
843, de 7 de setembro de 1923, o
Piiesdeote do Estado , dopois de ou-
vir a Corrm,issaa Geograiphica on
cngen heros'desta, paira a detcrnii-
iiacäo e fixacao das hnhas de ex-
'FneniacSo entr.e os m'uinJcipios di-
vergentes - cscoãher, dentre os
u zes do di'rei to do Estaido urn del-

lies para .airbitno, a 'c4Flie se cfeferindlo
a s Cu ção do dissi,dijo.

Paragraipli.o unico. Da escoliha
serSo sempre escoihidios os juizes
'cbs comaipcas a que gertenoe!pem ou
puderern vfr portencer os territodos
em lftigiio.

Art. 6.° Os hcnroririos do arb'i-
tro, I ixados dc 500$ a I :0G'O$000 e
Pam , cal Parf' 	 , ' r

, Cu I -	 C'.tO()

	

C ilipo 1 	 •
tra judici.a a.cslgnado pelas park,n Secretoria do Interior, a
nl&s do	 2.° e dos 'acts. 3 e 4I ci n. 830, dc 7 de seVcrro
1922.

Art. 70 
Profec.do 0 Iauo d

cone, sera ele €nviad.o ao Pri-
dante do Estadci, qoc a sujeitari
o pro. acão do Congresso Esti.
dual, 'do a,ocrardo corn o paragrao
more do art. 41 'do lei 843, de 7
setambro do 1923.

-Art. 8.' Compete as CatTmrs
Mwnicipnes ie arcs Co insel hos D4
berativos Urganizar as su -
crc tarias corn fu nccic .narios, C140
nti,mero e ve flcr mentos serão tji-
dos em lei ordinaria, s -ubmetfiift
aos dispositivos do § 22 do at
39 da 1ei n. 2, de 14 de seterO
dc 1891, e lei n. 733, de 5 de 0aw-
bro de 1918.

Art. 9.' Verificando-se vaga ô
presiejente do Camara, esta rUd
se-a independente dc ccwac'
no trigesima die, após este bc'.
para proceder a eieiçaodo r
presf 'dente, si para iSSO naO Mole,

side convocacla.
Art. 10. Reveganl-€e 'aS

cöes em contra'rio.
0 Sr. Euler Coelho (1.'

r.ic') pede, sand
sa 'd'as forrn,a,:oade reg	

acparr.a que sejam as €iie'	
N

refcanjdas'discutdas C

essãopresente s	 e hem a.sUfl
do n. 2 seja destacada pir
tuir pr.o.j.ecto em separo--

'Fi'ca sabre a mesa
dos trabal'hcs.

Nãa ha pas'ecereS (
s(oes, oem projec'tiYS 	 U.ct,Se3
ind'icacO.cs, interpei'Fac( e
34 serem aipresentad.

Votacöes adiadas
São approvados: -

Em p^imeiira

oton.	 credit-9 P.
4anlenta do
sque temV.J\I'dL

F pTora LlO,CLSOO, I)

n. 12, do San-do, regulando o
Ecimenta cond.Eoi arca'l.
0 p: ' oi:c v:e a commissSo d'.
carr:nt3; a sogLado, 6. dc L'ogis-

00.
A eagu":, é suh;ett .d'a a v'otacão,

mi 2.' d ' s' ussã", a .projecto n. 40
freforma jud.iciara), quo é a .ppro-
i s:'vas ao emo rcdzs dos quac's

o redtcda'; as do ns. 1, 3, 6, 9,
11 18, 19 22, 23, 25. 26, 2-7, 28,
10. 30, 31, 32 , 33, 34, 35, 36, 37,
38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
. 48, 54, 54- .h, 55 59, 60, 61,

i9, 73, 71, 73, 74, 79, 84, 86,
. &S. 89, 90 94, 95, 96, 97, 100,

101, 102 103 104	 104-his, 105,
ll. 107, 108, 110, 111, 112, 113,

115 116, 117, 118, 119, 124,
138 129, 1 0 0, 141, 144, 155 1 156,
157, 159 160, 161, 162, 163, 164.

, 165 167 168, 169 172, 174,
1T3 . 176, 177, 178 179 180, 181.
M . 180 184, 186, 187, 188, 189,
192 , 193, 194 199 197, 202, 203,2. 207, 209 211, 212, 215, 216,
217. 218, 222 221 226, 228, 231
Z2. 2.33, 234 235 236, 237, 238,9 240, 241; 242 243 244, 2452J 

247, 248, 249 251, 252, 256,
257 258, 259

27., 

260, 261, 262, 263,24, 255, 265, 267 268 269, 270,

	

273,	 1, 275; 276, 277, 278
V9 23, 281 282, 283, 284, 285,. 289, 291, 208, 299, 309, 304,

. 307,3 39, 310	 311 311-bis.

314

312, 313, 314, 315 316 317, 318
, 320, 321 322 323 324, 325.
e 233; sendo r'etira 'das, a reque-

dc seas auctores as dc ns.
125, 126, 127, 128 , 129, 130,13

142I' 132, 133 134 135 136, 137,

	

, 147, 149 150151	 152, 153.
158, 249-bs, ' 253, 254, 273,
292, 293, 294 295 296 2977, 
301, 302, 303, 327, 328, 329,
331 c 332, e approvaidas as

Volta o 'projecto corn
..Tfle-j05 a commjssão do Consti-cao, Le gis1aç3 e Jusitica.
or oecasião da votacão taaernra0 de ter votado contra o

F 
1't ° 40 e eimenda 381 e a

,dO fl. 156 oar. A.nge'rniTJ
p	
. 

Parecer a. 147
(9,0 legislotura)

A carmrn:são de O.ncamento e
Cantos, estudroide o pedido dc sub-
varcSo do cr. Jenciny'nco Gu.edcs
F'e;mnand os, d :'rocton-prcipniietanio do
las tit'uto de Pomicu!'tu na "'Chaicatra
do Conceicã'o", aichou-.o razoaiv-el e
digno de dcfer:mo'n1'o, visto a in-
o:'ntestavcl vantagem P-ara a Esta-
do em 1 canentair a desenvolvim'ento
do crtmiotEtuna entre n/cs. Mas, es-
fain-do, jd votado macta Garcia o on-
çrrnercto nSo C do boa pol.iti'c:a
cream-co nova dospa mao prevista
cocnonissOo C do parecer se archive
no 1'ei dc naoEos, razão pan que a
o padido, qua poiderd ser iienovadio
c'pponttcn atni.e rote.

Sat a dais ccirnaiissiec, 3 do setem-
bro do 1925. - Antc'no Augusta
lu nque 'Ira. - Rib ci no do Luz. -
JoSo Henrique. - Arciiivo-se.

ELf do e pasta em discussão unica,
é scm debate appr'o.vado a seguin-
te:

Parecer a. 148

(9. Jegisaitura)

A co'mmissão dc Onçamento a
Cantos, a quo fotam presentes
pedidcis prot'000!0ad'os sb ins. 448,
461 e 487, é die parieoer seja1fl OS
mesnoos 'airchivados, visto já se ter
votaido o orçaimonto do .cxerlcici'o
v,ind'aicro.

lS'aila dais ccimimiss6es, 3 de setem-
bro dc 1925. - Antonio Augusta
Irtoniquellia. - Ribeiro do Luz. -
Joao Henri qule. - Archive-se.

Li do e 'pocita em dicussão imica,

declac'açS.e's consignadas na presefi-
to arta, ccrnfcirsne pedirarn.

2. PARTE DA ORDEM DO DIA

Disucszão do pareceres

i ida e po'sto cal diccucsãa unica,
ii scm dobrit" apprcvada o soguiu-
fe:
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Parecer n. 150

(9. egisLatura)

A comm.j'so de Orcalnl.ento a
Cl a qua foi presente a peça
PrOOCoJada corn a 'n. 485, é de
parnoer que seja a mesma archiva
cia.

SaFa cia's con-u issöes, 4 idle setem..
bro die 1925-	 JoSo Henrique, re-iator.	 Ribejro da Luz.	 01yi-
tho Martins - Archive-se

Lik1a o poe p em dcuss50 unica,
rora	 o soguinilj:

Parecer n. 151

(9. !egi8atua)

Coll
A cssmm50 'cle Orçamonsj e

a quo foi pr fle requite
Timono d '. Ottl1a Oittj viu-
va d auff Gdfliot4j pediindo r.
leVacS0 e PaeeCrpçSo die di

avem	 oir d Estada, e d parcor
quo seja inde11nidk am	 dos
iiafornniaçoo p11e$tad, pela Secret_

Jo Lnferibr d nada dover o Ea..
ia	 ao nionio r. Podro Pautbo
Galotti.

Salta dos Commis	 4 d ste-
ambao die 1925. — 

OãrO Honirñk1uje,
010 sitar. — Ribcr cia
o Mall
Arhiie.e.

Di,cu8sao d8 emena do Senado
' Itciia e pasta em ds:uss5o ,

oi

Sala dais CoinmijissOes 3 de setem-
bros de 1925. - Viyiano Catdas.

A. de Resell Costa.	 O1yntho Martins — Archivee

pLido e .pasto em disc'uss5o unica,
é appro	 0 seguinte

- --.-	
WIll nh1rs	 aCasa do Cardaide cue RaepoJy,

(1eNFOam-S21 a Santa Case	 Mi.se.lMiCofpdla do BaOpeinidT
Paço 'do Sesiado d Este

Mtnos Gemaes eum Br o Hasir,
aas 3 d sietesmbro cia 1925. — 0
p:leLO djeIflte	 Fracco Rbeio de
Cl —o i .o 5ear, o. Olym.pj Jail die OJaveiiira MourAo. -
o 2. 1 secratlajrio, Sium5o cia Cunh
Pauiiuii.

Projecto a que Se ref era a emenda
o Co1ngs 5 a Legiusfadvo d Es-

taudjo do Mina8 Goriaes thcrata:
Aunt. L' A varbas consligr ".

aims lafs coifjeip oir a ca de :0 1 , :-
duad do ltou'na, deilflsfl1-O a Cl.

,'d0ld "Mans I Gonc&-
ws" cia mleonii.a cdode.

Art. 2.° Revogairn 5e as diVooll
-010 I i aim Coniitiriaprjo.

S am deblaite é a djsurus8So
raidb, seTlda amc1oi oyrovad.

A' coim11jso lie Radiiiccao.

Djscuso do emenda do Senado

E' 1'id	 posutiau :rm d1SOI1ãO a
SiaigutiMe:

Emenda ofterecida a approvada
polo Senacjo 170 proi°i' ii. 72.
da Camara

swetario. SImAloi dia Cunha

a JUC se ref era a emenda

Cngra ..so Legieffativio do Es-
de Minus Gerialee, Idlooretia:

*. 1 . 0 Fica o garerno do Es-
aectOrz,ldO a 1ntalf5ir . desdie

Iez COT Ircas daIs quo fojianii
a palo 1'ei Ti. 879, cia di'visão

4 Tin, rindo paira ease tim ()
aia €rJifoi.

lit. 2. D .\' niedidla que a gover-
dD 	 To for fnietaullaunilo a

naaroa a qua s ref ore a
anteri	 pod rã utiiisando-sle
veDhaS quo forem deixondlo sal-
*silta II a r, ogciallimieinthe . atté dez

Th20, cite:iti. ' as qule floiriam coca-
eli ma i t i i-jos pli5 ditaldia M.

Art. 30 piaaf eflieada a
tO die c aldue 'as vii!11as aim quo
lTstaBuaa ni t0uimiols j ud1c3alros.
lit. 40 Fica o gaveienuo duo Es

ho acvot17adio dspeun'dle'r pe'lIa
!ba Prooliv'axfa Rusraul a quuauwlia

t€ii 10 COflllCS die re's connie,
tvçdo a fusndiacão Galfré-Guin

quo ma !T'era niesuta Capiutat mm
ccuniosimie accourdb

' Venha a celobsilir.
Ant. 5•0 Reaogalmno a

Cal contraurfia.
Sem dl hit 0 é a diiiccsSàie ainiee)r_

io a emenidia aupprorvoda.
A comns5o do LegisiiicSO.

(le emendas do $enado
, Na fOm' do debiloerado pela

f submetbida a disc u-.s
UIIOCfl s duas ememd's di) S1-

hi0 all pr jecto n. 62. dla Canu-.
Lanlpeutenia pa01a conhe-

d 'hah as-cCurpu" e quie cOnS-
a1 (lb i .)IF Ilentte dosta 505550.

iflgupn pe41indo a palavia, é a
a cerrad'a a aqJly1lovaIt1s

S
A' COilp'lO50 die RadaccAo.

(IISCUSIIaO do projecto a. 75
Piiiriiio to é lido e p00(l0' '€fl1 1.'

.J psioj eCto 01. 75 1l'dhre
flia Constituicionail, quue e Sup-.
Ika urn dobaute.

A ccmuivIssâo die LeglsJ1c50.

Urgencia
0 sr. Eurico Dutra (paflia ordaim),

obtesido uagesl&a, petla oommfsAo
do Orçarnenuto aupresenta, podia
obltaim diopesisia 	 farnma1dlsidns no-
ginhiontaics paira qu 0 fique nia or-
diem "Th dilc dc amuanhS a sieguiinfe:

Parecer para 3. Lj8CUS5d0 sabre to
pro joel0 a. 47

(9. 1 luegisfiatuna)

A aammiSSSO die Orçaumento e
Cantos, a que f of presiant a pro-

i. 47 do 1925 (usasão extir
ouSditnarfa), quo li0Xtior(a a gorvair
no ella EtaklO a maindlaur cansutrudir
hum estabeIieicjini lein jo l bafni0airio, paura
nipnorvairbamionto idlaus hugulals nnedf ci-
mauls do rnunicipiio do R101 Pardono
logair cfenomin .adto "Agun Qoento",
pnocedaifldD-Sk, pre'eiilnieirte. aOs s-
iuidos neceisariOS. proj [iCtO asse qu
já tve parader iavoraaeI cia corn-
ni'FssS 00, em s0 g undo . disc uss So. j a
fbi approl é die paCT qua soya
aife dada paSs 3. (teurceira) e
Italic discusa.o	 aipprovad0.

Salia da s comnri s5eS, 5 de see-
bro de 1925. — Enrico Duitra, re-
Fhitor. - joSo Hnmrique. _Ribeiro
dia Lu7.

A flniprthmiT-se ,pania ourdierm i05
uraba'thCS.

0 sr. Presidenift, ha flonmia da
ructolrizaCS& quo lube lot conodi1-
da aeta Cnivaira. e hr.ndo yes tea
rnaflera urrgcn 4e a detuheraur . corn-

",saol extraonldlleiaria pus-.
rtc ssmarriihS, do010k) f101JTt 011a a se-
guinfb:

ORDEM DO DIA

Prim cira pOrte

Ate i houmi nfl t0pdie
LeiTtuulia e approiiruçSo da ada.
Expedliante.
Allé 2 harris dai tair-ile:
fip'rosnsifacSo die puirOeihIOS dos

conarnliss5eo.
Apirarcsntac30 d psiojeDtO. TO..

queilleflt'bs, i oac5e, inarpautla_
coitus a inoçbest.

DiouSsão die	 fun-
diitouscOas, ihltleolp0lfaic6e s ie nioçö€cs.

AppravaçSo do recbauccbEMs Iiaes.

	

Parecer n. 149	
Ernenda'PP"ovadape.

(9. Ia ScizaIo ao proj. cto n • 60 da	Iegis1atura)	 Camara
	A c ormm jssSo de Instruca0 Pu-	 (9. legiSiiabua'a)

	

blica., a qua foj paeaente a peça 	 Sub's4jJtukse.	POOtocoLia,da corn o n. 498, é de	 AnL . . Egua1ini an	 Os v.rbasparocerr qua a mesma, seja atrohiva.
d.

(9. 1egisiia!aiirL)

Ad1rt_5a on(12, cfluI.
Art'... Filca o govar.no

do a ai rjr o oreidIo	 111111
'c inroonta , U11 nil re

(1 :351$000) para completar ' P°
goellionfo da g'natiIficacSo
da lt.l a. 425, de 1906, nO.
Iydiciro dkasieq is Ffaueil
ctar eohnfto regional.

PaVol d1n Senado die MIIITSS Gera'eS.
anus 3 de sot mubio do 1923. -
Predanute. Frai cisico Rlheiro de
(Tharnri	 ( I



Officio

Do sr. Sevrearb Jo In1erjo.
um'a rn(eInagem &mQt::' o Sr. Pr eIs1dieln(te dio Esa.db o_

J(c(IIt o cnedft(o n€c	 para' pa-
gaImeInt do a cionaflj Idle 10 oJoaciyile cI v'an'd(rn,rjr.fflo doi juJz de(jIrJf I ' T rOCirnlalrcal do S. Joao d'Ej_
Rei, ha chara	 AnitOnjb Firna.ndiP liio Coelho,.- A' coimmisisSo di'

N. 2
Ad lif Ic-s a-ride cv:
Art. . . Fica a,utori,;Ii'	 Pro-
•r0 do Es'adio a despCild	 se

cc:rn a !11Lidi'!1C do cUr
so do rio Piornih	 , S. F!1
cisc0.

N. 3
Art. . . Fica auct r70	 Q

de ti do F a To a Ci	 ) murV
C.'t-	 I	 0	 e.dfic'e
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Sega ada POrte
A16 4 IlOra,s. dia farde:
3.1 •IiSCLSQ do ;projec;t; 	 47,SCr a CUastu;ccao do ram .st.ruac IJccimen to baineurjo em

Quon.te", rnumicfp:a do RIo Pan0.
a seasSo

Sr.	 s	 rir	 do S_devov.	 i C11 0fl1.a orroiri. 68 , i'.-c hec01j0 do
.J:.Lde Pulh!ia c I ntJtt 9 CoC1ii	 e Mirras Garacs 

afl	 aCieg Beth'c Hoi'iz	 exo
- A n_(:c rnjr.,	 PLairU rct€rm 1oa traba1h,

E/?cndas offerecdag e approvadas['rio Senado ao project 0 a. 68,c:a Camaro, e a qee se ref ere oofficio supra

Ac a	 0	 kkpcs ds pr
vxta3 "Bel'0 Horjzonfe"ao,

• . . 'a ESOL(Ja Livpe de Cj.jt..nc::cic, ca Capi	 o 'Cur'so Cam-morci3(1, amnexo ao Gymnsjo S.
SadvcO die S. Jo So Ne'pornreao",
(illflC:_s co cct:go a rod Lrcçao con-VCfli&flle

'Paço do Sonaij de Maag Ge-
'('' 5 de Sel'imbr'r dj 1925. -0

ae, Erancjo Rrbr {le
o:vea. - 0 1	 sCit
Oi y rn1alo MoairSo - 0 2.° SCI
ario, 	 Sarit.

a:.	 1.0 r;ecrr3?:J da S:.
devcvrc-rdo	 eoaJ.nierne cam 24
eron .da, o •crccf	 49 (,in
FC cça a	 ceif	 fi\1 a

para
A'

N. 5
ho art. I	 § I •0 n. 36 (Ii-A

pt	 t vas •daS'0rxj	 do
Or):

h0 "In tL:tO Pasteur", dc Jtaiz
Fóra. n vez do 15:000$O0O
Se 25:C433$033.

N . 6

l

nde cGnVI-v:
A't.. . I	 auctorizad.j a givoi-
a aiarjy j cr ' . lf;j d	 15:003$(jDiJ

a ,, ciio de o::ruslLu qu0
ma-icr 1 la cenalhei-

Joao	 .\itta Mahadj, (a B:r_
O Gui: ri	 mi0sti'o joSo
Matia

N. 7
AO art	 I, §	 ii. 12:
1 ga-e I .828:470$000 e ......

h45:470S0C3 em logair de .
e I .803:870${j{)0 ci

'X(e do augmeal to dp 141:600$,
des(tnar a varba nocas)sa_

Pam instaltaçSo die dez com:ar-
dk) Saguintle nio'dc:

10 JUiz s d	 I. ' enI,CaulciC a.
ftW a nnuries, 78:000$000,
10 pronuicfo	 a 3:960$000 ai-

, 39:600$000.
10 ea crivacs 410 crime a ......

$009 ahlrluaes 24:000$000.
N.8

MI.. Flea o governor do Etado
tO1iizado a refojmar 05 sleoviços
111!prp nsa OifFiei a, expdii ndjo no-

rvendo o qua-
p°ssoal titufado e cornp[ra_

N. 9
(:i 1 'aoxplicativa da Sccrc_

a da Financais: - vorbir 7 -
Official - 2 - Pcsoal

doqtraIe B - M0t2 ri a 1, sob-
r p.jo seguinte:

2) Pessoji corat:ictad:
"Officnaa":

murrsa.'5t,L 520:033AjJ3Q.
Pscaai ohrer-o, 19iJ:0OC$OCO.
Pc5 s al 2vcnC:ua 1, 10 :CO0$C0O.
Servfças extrace.Iinai'us . . .

63 :CO3$033.
Tca, 780-:030$000.

B - Mated-au:
Papj ,"nii boj'cias, 280:COOtICi33.
Pc?-, pa-Pa obras, 400:000$COD.

Ti: Ia 24:CC0$OG0.
PapelSo, 18:CC3$030.
Di'vcrrjs0 250:000$003.
Madeira)-,	 ferraim1nas	 ....

20:000$660
Fretes, criar-etos e diespachos.

80:000$000.
Forç-a e luz 15:000$CO0.
Ccnbeat;:v.l, 28:C09$000.
Eg( a IT il 1no,'i,	 sello-s e	 pc.rtea-

in 0ntrr da "Minis Ge.raie.s",
30:0OiIl$030.

Teieg: :cmlmua 15:000$000.
Eventuiruis, 15:'JiiO$OOO.........

1.355:000$000.
Tot	 2.28,5:000$000,.

N. 10

Fica assdrn subsfituidb , o n. 18.
alo § 1 . 0 , do art. . 21:

18 - Rend-a da 1amprens Offi-
cial:

a) Asi sigriafurias do "MMieis ()...
taaes" , 240:600$000.

b) P uhl I ca,çdas e (5fl0Om11eIida5
pa gas, 700:000$000.

c) Eri:coimmendais officiiae&:
Secretaria. do LnitIerior,

542:000$000.
Secretaria (Is Finainças

230:000$000.
S.cre'ara da Agricuhiur.a

79:000$000, 851:000$000.
Toital, 1.791 :000$000.

N. II
Undo corwier:
Artigo... Auctoriza-so lot goerno

a entregar rio Asdo dle Santo An-
tQi0. de Uheraba a i;rnpar(1an;c;iIa die
1:000$000, coirresipond€'nlce a sub-
W'.flcSO 110 Esitado no segundoW'
mLestii die 1924, qu0 n-So ieceibeu.

SESSAO EX'PIAORDINARII
MiS 6 DE SETEMBRO DE(1925

Presidjencia do sr. 
B,-as For/c8

SLJMMARJ0. Cha mlJr ACt2j1j1Expod	
dePJUacerie	 i(1

2. a part	
ut5	 doP1 '0010 n . 47•	 Urg.nc aRe'dacçSo ina 	 - Or'ciem Jb

\cIha, alto na d i elu cijj

N. 4

artig 0 § 1.0, a. 3,9 (Ia-
exp icativas d.a Ser, iar'a cj
r) a crcanVo_,s:
rni ide Onnexa rio Hosptr.i
sta nhc:a dri Dor; a de
Novi , 3:030$000.

lAo	 dia, fota a
Iurrn-s	 presfoin t os CS srs'. BiaF ik	 Et:or

V	
Clotho, CaJn(U
 Chu-ja, Ciaud1	

Feirro O!yrlthoMair'j0, Doqii d 
M€ sqotia, OdLoin Rg1a Ag.:.r Alvro	 CorsMEJchado, A(jc Cmbra JirSo

Beiaij0 VidorK Cc da 	 E u€h3'Jo Brt3 Migii.i	 B ap!s(•r,, JOãOHocciqu1, Frai ia	 Lsa, F0 1110f_ro Pi:e	 EJjr0 d LePY,s, Pc-d'	 L 	 dMartj.,. PTlaI.s	 Rbero da Luz,Igriaco A1iura,	 Ign'Lib	 Barro)A.dLi,j Maiçj Ann:ba(
Enéi' Came	 Pau Meniou.cjAbr&-s. a

Lida a oi:th l anteceKifll.0 é arn-na eirfl deboll , a(pproaa
0 sr. • o 

8ecrctarjo 1 o segu(n_te:

EXPEDIENTE

Fmcndas offerecJJ- o anprovadas
pc/a Senado oc poicclo a. 49.
da Camaro, e a 1/,: 0 ref ere 0
Officio so pro

N. I
Ao arfirro I .°	 I . . rr. 36 (fl

hei'ii ('xDifcativa (Ia Secrc101	 do
Inerior)

AO As Born Pe.Lir do Rello

em vez	 3:f'OO$000,
paerha-s 10:000$fl'il.
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N. 12

ACcn.etese.
Art... A Cauçã	 dos COhc't0de Rello HorizonteJuz do

Fóiia, é fixacija em 7:500$ e. 	 ds01JPectfvo e5coiys em 
5:000$,Cam a oYrigaç5o

 de 'ecohar s sal-do diariam:e,njt	 a,o Thsoro do
EAado eu ao Ba:aco deignj p1
grverno

§.	 Qua icj j a fiança for pros-ta'dla urn litue, rboamar_se..â Per ba-se a c0'(ac5çj of 11oiaj dest0s a nãoSOLI Vailr flom'j a.

N. 13
Nas taljallas epcati5 do or_

co 11onfo, SelcrewrPa
Veinha 36.	 'do'. Interior.Sulbwnco as a a udJj os—
2. A.sy!os: am vez do Asylo do Or-phSoig do Cuveiilo, ponha_se: -_Asyllo d Oflphão5 de Gurv]JJj (or-
phianialtio Santo Antonjo. de Ctrvj_
10) man te 'do_ 0 a miasma vgPba Of
con signaJ - 2:000$000.

N. 14
No Wrtágo 1.0, § 30 n. 19 (tabC3 vxp1jo:,	 da S ocrebarj,a tib

Suipi4rnia-. -Aj InstLbufj dGhinijoa (La. Caipi'fj -
a	 - A' Es op a doEmgc nJart 1a Cap4ai do isna sOez Pa ra obrs e gabinotes
25:00O$Q0()

N. 15
Ao ao 1.0, § &,

	 3 - Es-trada die, rodogom OabeUa epifca-
iva di Secretai da Agrthra)
A) — Peo 3
DSapias de °lngenJer a SfldJULotort ds	 yj

50:000$000, tig	 100:000$Q3

N. 16
Ao antigo	 I.- § 3•o n. 2Ohras pulflLca ( jla bulfa epPioa,lija

dia Sec refaeja tiia Agci.tcij.a)
A) rPeoil:

D1aIrI,aS de engenheiroc e Con ci u
Ctors do obra, em vez dc' .
50:000$000 - d1ga-e 100:00000

Acci esicenfe se
P0ipajO

A' A.ssocjaçao cia-
rickido do POcos 

ci2:000$0(Jo
N.

Na aibLfflja ep	 I ,i d, Sere_
taria do interior, \;	 20
qa PcvblIjca - B - A1aerjs
(14) Ac Hospitiaj M1itir: eleveie
a orha a 20:000$00)

N. 20
Na taibeQ4, exjpd,jcajjTd da Secre-Lana 

dbs Fn'anças — lmprena Of.
ficia - A) Ps51 

aCc5ct8.
Sc': Represcntaçao 010 Dicecter:...2 :40O,$0yJ

Parecer n. 152
(9.0 1legls)1tth11a)

A coinmssho do PoticOas e Re-
tac6o, a qua foil presenitL a

irLrnantc iIrotloao iltt.id& Wib p.
3. é a pa racier e I1.tquer quo a

ta	 da	 govorno.
Sala das CIOSIiii1IIISSOOS, 5 de aetem-

Va d0 1925. - Cijisci Machado,
F4Jeaite e relator. - Gomes

- Igniacilo Banroso.

Parecer n. 153

(9,0 ].egisllatuoa)

A ccn1mis5o de PetiçOu e Re-
!sanlaçO S a quo bA pro'fltC a

I.irnjnijc,nJo d Antonio OrisñnL,
p.oto'r technilco regional , podun-

OD 	 miezias de liicencia paira ire-
cia 110 go&ss . C de	 relcee e re-

Wr 	 il.spatte 5e peigawin informs-
P ao goVe000.

A 1nlJp rim jr_se.
Spa. di	 crrnmiii5s6os . 5 do sat ni-

tie 1325. — Celo Michado,
P5idente a' relator. - Ocimes
Frer . - Ignacio Banroo.
0 Sr. Duque de Mesquite, pela
tfltfliSSão do LegislacãO e Justi-
apreta. e pede sendo coIl-

a inclu'sào na ordem do dia
'Ii' uhã. scm prejuizo dii im-

Pre5	 10 suguirite:

Pwecer c redaccao do pro jecto a,
40, para 3. discusSdo

(9.4 legislatura)

L
A Commssão do Consttuicão,
gsIaçao c Justica a oujo exalnc

0lt011 0, projacto n. 40, bern assirn,
Cna- -a cUe offerecidas, já

provarI, em 2. di.scussho—C do
Parer quo seja 0 memo dade

Para 3., corn a seguinte redaccão
o approvado.

—Vide redacção final na acta
de 16 deste rnez do setembro.

Sala das sess6es, 6 dc setembro
de 1925. —Duque de Mesquita. —
Odilon Braga. —Joao Beraldo. —
Age nor Alves.

Irnprirna-se pa.ra ordem dos tra-
baihos.

o sr. Joao Beraldo, pela corn-
missão de Legiotacão, apresenta e
requer, sendo egualmente concedi-
da, dispensa tar formaildades re-

gimentaes para quo figure na or-
dem do dia do, amanhã o seguinte:

Parecer para 2. discussdo do prO-
jecto n. 75

(Reforma constitucional)

Sobre o projecto n. 75, ala Re-
forms Constituci onal, apre8entado
O Camara, na seasão de 3 do 'ocr-
rente rnez, já approvado em pri-
meira discussão, veth a comrnisão
C,c,, Legislacão e Justi.ca apresentar
parecer, opinando Para quo o meS-
mu se.ja dado 0 cegunda discussão,
a', consequentemente, approvado.

Antes, porCm, c para que so nSo
objecte, de futuro, quo, na mesinia
sessão do Con gresso Mineiro, fo-
ram aipresentados, oonconiitantIe-
meilte, dois projectOs die reforma
coa-titucional (projectos nS. 59 e
75), contrariando a dispoSto no
iii. 42, da Constituicão do Estado,
iulga de acerto a Commissdo es-
claJ'ecan. liminarmente, esse ponto,
para, emPOs, sobpOr a sen exame
o murito das questOes objectivadas
no projecto em apreco.

A disposicao constitucionial allu-
dida, que dove sor observada na
gc.staçOo dais 10ts, C a seguinte:

"Os projcctos rejeitados, ou não
approvados, nos termos do art. 38,
§2.1 , não poderSo ser renovado's na
mesma sessho" (Con stituicAo do
Estado, art. 42).

Que esisa disposicão se ndo ap-
plica ao caso sub judice, resulta, a
evidencia. cia mais love apreciação
quo do assumpto •se faça.

N. 17
Ac art. 30	 1 1 e"gas: § 30

1	 51 7, 8, 9,	 2116 19,	 29.	 ,	 e 38.
N.

N. 21
Na verba 17 , destinada a gmrch

civil:

E1'eve0 a nsais de 46:800$0,
d,jLjnalos a maiLs 30 guardesc-
V.8 dj 3,o c2iaa, para jidz tie Foni.

N. 22
AID aintign 2.° 1, k.:dJ erd,r

na I Ronija &s lmp&ta -. n . 3):
EIeè0 a 'end do i.mposto de

tr1rn5säo, "cau'a.'r' ii4is" a
2. 25900Q$rjyj

N.
Ac a .rigo 2. o Ii en

ra, I , Reaido dc inp8t's, °
E1eve-i0 a ronda do ImPeStO

10] L'8ria,' e prO1S .6	 ..........
3.800•tj1J(j$0

N. 24
Accrejo01p0 	 Cl.	 u IV r:
Aotigo.. Ftaa a r to nijild) ?

vernj a d espender ate a qui1fi3
1O0:000$000 COin c .r'cca°do
caes do r io Paiiah\ .., t c'd-
ie do Jufz de Fóna.

Pace do enado 
'flea 5 'to 1t'Piiii}r

o Francisco Ribeiroi de
- 0 1 .° ecrebarj O Jodo

Montafldloai. - 0 2.° so-
M' gu'el do Dana.

-

cOO dé pareceres de com
rfliSSOes

Lo 8r. Cclso Machado, piela coin-
Damw	 o do Peti.çOos, a3arosen'La as
Cltldasl
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Icda a 1c ter,,0 sea 

iOu, o	

d

s	
:jj, p1jCCtø

t u cp1r	
eito Para a bOa iuterpr_ 75•	 de ncv	 dispo5içaço d um tex o legal dOve o attinent	 ao asumpto de quiaL'rprete pc!letrai	

pensarnentu tan::s tratando.co icgs1a	 e iac nstr ,j-o	 .	
DOD exposto, ye_se quo "do0Cc 0 Scu prop:Ifo a mans le-

	

	 nfrarcao dc pTccejto COflStjfC
na j Slvccado, els quo na s 1mt

Via, é	 5a1-el quo n ntu:Lo oc proJe.cto
i:ldub	

rejetado	 nao apprdo recit0 COnSiituciojlal daqueile vado mas d urn 
projecto que e

arigo, impedjndo	 reflovaçao	 tava em andamenfo peia Camaramesma ses50 J.e gislafj	 lie pro-	 Oi	 n corp.o ada Como foI, todaJeclos Fejetajjos ou não approva_ 
G sun nlatcria ac novO projecto, quedo's, foj prohibjr que matoria ja vae soffrer tres discu s i-ni sdscutida e julgada ven cida, vol- turnos, em ambas as Camaras 

do
l asse, de flOv, a prnder a atten- Ccngre, so, forcoso d coiifesr ainopportu
00 00 poder qua a rejeiton, por vista da realidade da 5 cousa, qfla o lnoj1vonjeflfe	

em relacao S malaria. de quo0 impr ivo legal exige quo as COflstituiu 0 projecf i. 39, vcrifl-
So repifa

Carnara cun	 0Tc d ciboratjvo ca se major 11 bi1d0 :	 psrn, ha	
SCOãO 0 olateria será SLibmcttid 1	em pr-

po quo jS
SOU	

Sobre assum_ rner0 turno na Camain, a qua-

	

oj object 0 da sula de- tio discuasOes,	 a saber: - urnJiberacao o que .foi rejejfodu, D	 q000do objecto dia p r000scao fl	modo contrario, 'Seem adrnitt;r_se	 omo m59 e tres c at eria do proje-PPesu'mpcao de que as suns delibe- cto 75, cm exame,racOos' foram irrefiocfJd	 e que	 NSo se tratando portanto, deno dimijiato tempo de ama sesao pojcot0 rejejfadoparlamenta,	 transforrnaram ra- vado, mas de	
ou nao appru-
cto em and-dicaimente	 projeas circumsta flcas quo menlo, cu a materia mereceu a

	

tornarani f naccei't.avel o project	 provacSo d	 m	 eC a ara m sua p11-

Iicou a hypothes
No case, em exame

a•rguj	

o
nSo se von- mjra di&cussSo, qua 5 0 que ee	 da	 55 em reiaçao no Se j. 59. a apre-

qucstionav0010 So se foata do sentacao, posterior, do den.urn proj ecto rejetado	 ou n5o lISc Se co n .tempia, em absoluto,fla

	

approvado , o que &e flao dcii efl	 prohibjcao Consfante (IC dispo.1tt-Tela cO o no de n. 59, e nem pouco	 VO C011stitucloflal L;tico (Cut. -da renovaçSo Sc urn projecto, quo da Constltulçao)apnoveitou rnaferia rejef1 a 1150
	 11°P provaSa 0 quo flão	 'ac 2I1i	

Examjjiada a	 V
o de n.	

pecto dApresen	 a rd vaçu do projecto

	

tao o projecto	 li• 59. reform	 quo acabaa coflsfitucional

	

a'nprovade efli P:10'ra (iiccllss5i	 1e er es ludajo no &eu todo,ea quo r	 Suh:neIff, a1I's
Cm	 gunca	 qua, face do preceifo, legal q' d isc i-tllaccs5o	 °bra dIr pIlia	 mpto pass€mos a eec
qurida a sun v	

o assuso m'aiiifesta0 a Camar	 foj to- ral-o sobo 	ponto de vista do meolta a cornrnissSo

me

Ile Cc	 cimento da mateña Se que

	

n tjipçao Legislaca0 o Jits-	 cou ljjtutj	 ocaiizando particulantiça. Eta, dools 5e axminaJo, zadamente, as medidas que. domai's detidarnente 	 Co nsider,)1, do	 nlo dOs pertam niaor

	

niclhor alvitre ampliar a sue ma- 	 C011eCfjyjdade	
ere-

	

teria e ccncluir pela co n y 11 ' j j	 Denfre estas, win duvida, rnde serem apresantado, ao estudo Ja cern ser eselarecidas pelaCamara haves tissli	
a	 o	 d

mpios do roil são, poe onvolverem provide 1i1iteres 0 para o 
Estado De'arlo inimdJ alcance a refordformulcu 0 relator ilfe parecr m enlo S C 0nC55o do pasefl

	

urn prjecto, centempland0 e app)_ Fin a funccjon arjos pubi1c0	 aVeifando, i1I f e
gralmejif toda a ma- quo outora aos mun:cpios th-let-Ia do proieclo	 fl . 59,  quo ft	 it"	 !creftrem	 cumti]a

rit

ft c ni o Est ido o imposto de antic's, ou, entAo, Icr prestado mai
ndustria agricola. tie 35 annos do serviços.
xamj'Cliic'S, urns e depois ou- E a lei n. 7 dspOe ainda, que,
 ess:i m0dd'as: para fades os effeitos do dircito,
 dspoicSc do pi'ojecto a. 75, (a cocim'entOs dos fuoccionarios

bre o ittituto Sn :i,posentadorla, 	 clividem em 3 partes, constituui-
I a seguinte:	 Co, duas o ordenado.

'Art.....A concessSo do aposeal- Qu'anto sos vencim'entos e to or-
sdoris nos funccionarios publicOs denado do funccioflariO, poSer-the-a
que noa'r promu.lgnda a lei addi- rer concedida a aposentadorla, ob-
doioal n. 10. de 14 de setembro de s 3rvadas as jsegu1ne	 ms discriina-

920, 
C4 '!I	

mais do 10 annos	 Oes:
de eerv'c	 tieUt1V, se"á 1-egulads	 a) corn urn ter'ço dos venCzlfldhi.-
ç1as d' -p sici5e,; Sn lei ii. 7, Jo t's, no funccionario que, alites ac
14 do :1L'uto Se 1909." 10 annos do serviços, impossi 'bili-
Pot- (sa disposicSo, a materia t u-se 110 exercicio do cargo qur

pasiarS a ser regulada pela lei all- ('ocupar, Se maneira a lido pod'er
Sdonat a. 7, do 1909, 2xcepto, continual	 a .exencel-o, Ou outro
quafltc ni icmpo Sc dez ansios, con cualquer;
dção e-eiiciai para conceder-se a b) corn o ordenado proporciOnal,
pOsenttçao, o qual passará a ser Co quo contar mais (If , 10 anrios' 5e
contado pu cedcntem'ento a let D. srrvicos e menos do trintlt;
10, do 1920 e nae anteriOrmente a 	 c) corn 0 ordenado, ao quo COO-
ti II. 7. Se 1909.	 tar mais de 30 e menus do 35 an-
0 instltuto da aposentadoria dos r.oS do serviços;

servidore (10 Estado vxisteiiteenfee d) corn OS i'cncirnentos integracs,

tiCs, ljo regimen n'niarchicO, fi ,G quO tiver mais ti 35 annos Sc
a aol i do 9 Ia Censtituicao Mineira S 'rv1ç.
C.'e 1891 (art. 104), v'indc, miSs Neste ultimo cast), e sOmente
tarde, a ser restabelecido, pela ci- rr5te, poderá o funcciOnario ser
ada let ii. 7, de 1909, incoieporan- aposentado corn todos Os voncimen-
dS-sc a iioS'd le fundamental. Lot tos.
1920, pIa 101- addiciollil, u. 10, 	 E', polo, ama medida Se justica
quo Ori se modafoca. s offreu aquOl- a propugnada polo p'rojecto in. 75,
It institu fo as allCracot'	 conSt(lli- -orouc vem ampai':l r o funcciona-
tes da ulitino I'' qt ,-, ta''irfliii '1'	 do Estado, essa classe aNie-
flossa C'onstituião.	 gada de, honestos servidores Sn

Conv.rtdo em 101 o prCJcto n. cusa publica.
75 e rcvigorando 'a lei addicional 	 0 Congresso Miticiro sanccio-
- 7, a nncessao do apooentadorle LaildO, corn a set , voto, a disposi-
ra puua lies terms d0ssa let ° cáo lo projeeto, modificando a
ar_s<a nos segu!iIteS casOs, a re- concesão Sn aposentadoria aos

querimrn0 co interes.ado:	 -.	 fijiiccionarios publicos, prestarS as-
1. quaiid.o o funcciona,rlo publo- signalado servico a Minas c no-

CO COnf'ir mtlls di doz annos ,'° bre classo de sous s0rventu'ario&.
'erviço 5 e em caso ci° inval?uez
prova ij t oil /Ji.'StiIfllda

2.° guando o funccioilario, 1150
Cbstan, nSo contar (fez annos do
'Orviç . vonha a se im'possibiiitar
Co 0X01'ClClC do sea funccãO,•f:,
flIed 0 ii nan poder exercer 0 sell
Cargo, u outro' qualquer.

A . aumpçfio do invalidez. nt
iirtmri ia i	 hyp<tllirSr,	 vC'i:ficii-se
Provan do	 a fullc'ciOnariO	 pkslosl
rne ics d 0 dileito, ser malor de 65

A.— c.-45

Ill

Isto postal tran5ponlemo-nos a
segun da q ue'stão—a de conferir-se
no m	 diunicipio o reito f d0cretar
imposto sobro a industr a agricola.

Pr'eceitda a Constituicão 'esta-
dual, no sou an. 83. o seguinte:

"São da compef'encia cumulativa
do Es'tado C do muni.cipio a deere-
tação e arrecadaçSo do im'posto do
industrias e profissO'.'s".
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,A essa disposiçao, manda o pro- cr.	
(Leroy_Be_j ecto que se accrescente, in fine: lieu, op. cit.), e tern, por mate"cetre as quae5 a industda ag. tributave, o fructo prejpjcola".	

trabaiho, ou da activjda&Sobre 0 assumpto, 'dinpunha a trial ou profissional (Caj
Constituicao Mineira •de 1891,, no Mou,rã.o, em parecer).seu art. 76:	

I	 Praticamene, a incidencja des"E' da competencia exclusjva da lmposto iseria sobre os lucros oumu ni.cipalidad,e •decretar e arreca- renctimntos do comnhJcio 
(5

dar Os inipostos... sebre industria I Iridustria propriamente difa, ae pro fissão".	
certas profissOes l iberaes, mas, em

A Ici addicioiitj n. 5 de 1903, cm doutrina, flão milita razao 
paiseu art. 11, danclo ao municiplo a - ijelle se liherfarern 0S Provenlos docompetencja Para decredar e arre- excrcicio da profissão do agrcñ-

cadar irnpost,os sobre predios or- tor desoneradc hs do imposto tern-banos, manteve a exclu'sivjdade das tonal.
municipalid,deS para a decretacSo	 U rn e'outro de laes impostos am-de impostos sobre industrias e pro- ila Se distinguem do im'posto ge.fissjes	

tad sobre a renda, que d urn tribu-Sobreveju pordm, em 1905, o to comple.m .entar, u de compensa-
ado addjcjonal n. 6, conv,entijo no ção, qae se destina a estabelecer
actual art. 83, da Constituicao, e tim 'regimen eguaditarie no system"estabeleceu a competencia fiscal. Com4 61tai, esle ultiino jut-lativa 

do Estado e do municipin pOsto so Superpde necessariamente
Para a decretaçSo e arrecadaçao aos impostos directos, como seam
do inposo de indusj-pjas e pro h— o impost o territorial, 0 de indus-

trias e profissoes, etc. Dahi, a fad.P'elas d poiics fundainentacs ta de t'undamento juridico da alle-aqui lenibradas, a argtricao de i- gação do dupticata, na incidencM
constitucionalidnde do imposto de do taos impostos.
industria agricoia, cm do imposto 0 imposto territorial incide dire-sobre a indusiria c profissSo do ctamente sabre O hens 'de raiz elavrador ou fazendeiro, e improce soas accessoes; 

0 de industnias edente.	
1r0fiss6es recahe sobre o trabalhO,Demonstremolo:	
ou industria, ou profissSo do 1&Doutrinariamente	

imposto ue wador. Assim e contribuinte deifldustnias e profisd, •aften	 a prmoiro o senho; :do immovel etavemateria trihul, dtaguese do ela simples razão de Sen dOmjulO*
iniposto territorial. Este Incide so. Concorre para o segundo o culUbre a rend do dono da terra, vado.r da terra. quem a explorL
abrangendo o concurso das forças seja iroprietario, 00 1150. AqueHeflatura	 do sóllo na p'oducçao é 0111 trihuto puramente real, te
agricoda e o Juno dos capitaes em- urn imposto exclusivarnente pessoal.pregad05 na cultura; essa renda	 Née ha, pois, paridade antrecot respone ao preco de locacSo da sas duas modajjdadeg de ifli0S;propridae rural (Leroy Beaulieu
"A Sciencia da,

	
0 do industrias e profiss0e cFinancas").	 incidenfe sobr0 o in divjduo que la-0 irnposto territorial não onera vra. que am,inha e cultiva a terra,

a parte do valor da produccao da aindaquo alheia; o ternit0r, 011

forço Industrialdo agi-icultor, rem i mmovel inculto, ou cultivadopésa sebre O lucros do ifldustrja	 Feitas	 di5tincçSEs, lindaagricole	 eBe-au	
ditos (Leroy dos. cl nramente , do de indUSITiSS

terra, produccSo resultante do et,-/ rural. recahe directamenle sobre °

jeu
a, propriarnent

, op. citado).	
profissoes, o imposto territorial. eo imposto de " I ndlistrias e pro- de o mbos o irnposto sobre a ren-

fts ô es" recahe sohre o exercicjo da, 0 quae5 no se confundem ade qualquer proP off; -ssSo, arte ou off;- Comm is. 	 a f lenfos o svstema eC10 . orIlIito_thn (	 rP	 ,	 .	
cOflS

peIJ	 n(J-a	 ConstituicSo,
cr&uu, fl' tJCahI o regimen
tariO, a compet1Icio cumutti-
do Estado e do municipio para

decretacao do imposto do iIluus-
e profiSueS—fla0 so constian-

em atfirmar quo a nossa ici
a nao impede a tnibutacao de
to sobre a industnia agnicola,

profisSo (10 agricultor.
E 

j

S0 de r're, irnplcdi2tamente,
clausulas contituCionae$ To-
eras do assompto e da cir-

stancia do não hover a Consti-
- , explicita e declaradarnente,.
libido a taxacao cice imposto
flãu ttravem aos preeeito e-
ii0h consigrados.

Conio cedente, jnvoeamoS, em
3io de nossas aftirniaçdes, o f a-

i de iliuJas mu.nicipalidades do
ado teirn, incorpoladas a sua
islacao, disposicees de lei, crean-
0 alludido imposto, Sob a deno-

macau la industria agnicola, ou
Ofss' de fazendeiro.
Quci do procuradores do Es-

CiLia urn a sou tempo, os ii-
tres disembargadores Aure1'ia-

L 	 Raphael Magalhães, cha-
dos a	 manifestarem-se sobre
c0I1ttijna3idade dto ma!-

ado impos1o, ambos, em pa-
ercs, iino de Sua cultura, ii-
111nar 1 o assumptO, corn a af-

irinaça	 Ic quo não havia razão
1 p i ser vedada a sua de-

Tetac5n.
Aff	 ao conhecimento do Tn-

'nal 1 Itelaçao do Estado, existe,
QfltC.LfltC, uma accao	 civel,

10"Id it	 ultra a Camaro Munic i-
I de Ptinguy. por contrihuintes

05 quaes pdeiteam. perante 0
Cell :mposito, por ella tributa-

uer diciario, a inaplicabilidla-
POr ;iconstitucional, da lei mu-

CtpaI iue creou serneilhantte im-

0o P nuiiciamento do Tribunal.
tuu' a conhecimentoS do ques-

P ju' dlciaes allegadas pe1as
Iligantes, nesultou quo a

a l Js alto Cone de Justica
te"i como injuriclico, ou incOn-

al o direito que 'SC arro-
0 'ilunicipios do taxarem OS

°	 igricultores polo Imposto
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Lie sua iticlustnia, Oil profissdes do
lavrador.

Contrariando, entretanto, esta
nossa argunieiitacão, as opinOcs in-
vocadas em SCU abono e U pronull-
ciamento do Poder Ju'dicianio, opi-
nando, em sentidu oppOsto, levan-
tarn-se juristas do nomeada, ful-
minnn do do incoustitucionalidade
os actos do poder m'unici:pial que
docretarn a creaçSo die tributo in-
cidente sobre aquellia modalidade
d 0 industria.

Convencida, embora, cia impro-
cedencia das razdes expostas pe-

qtre assim opinam, e em que
peSt a auctoridade scientifica dos
que a suste-niarn, a ComrnissSo e11

-tndeu não ser desacertado— es-
to paSso em que vamos revêr
a noasa COflstituicaO—iflCluir noseu
contexto oma disposiçao expressa,

umerando, dccl aradamente, den-
tie Os impostos quo aO mUlliCipi')
cabo a competencia do decretar o
dc iridustria agricola.

Assim o faz, para'espancar, do
uma vez por todas, a nuvem quo
vcm toldando os e5 pinitos e Para
cue se dissipem tr I minalitemente
quaesquer duvidas que por ventu
ra existam em relaçao ao assumpto,
evitando, além do mais, quo fique-
ius a 1ne1C do urna uriapruden

cia de flagrante tnstabilidade.
Tambem esta é uma medida die

alto ,alcance para o Estado, quo
tern a sua grandezo na grandeza
dos mOnidiplos quo C COlLStltUQfll.

NSo e justo quo C snhior de ter-
ras, o proprietanio rural, mais ao
contacto dos influxos hencfjcos do
mtmicipiO. não concorra paa Os
sCus comes corn o qlianto deve e
,dde concorrer, Irax irnC ia Cpoca
actual, em que a proiriedade i'a-
inavel estS coits idei avelmeite va-
1o'rizada e em quo a lilvoura ze
torrou a mai5 inJpendente e abCs-
tada des classes conservadOraS do
palz.

Corn a apprOvação dessa meclida,
o agricultor, qu seapre fol o me-
nor contribuinta dos cofres inuni-
cipacs C que semore coI:OrrCu inais
para o fisco estadual do que Para
o do municipio, vi-. emprestar 0 oeu
concursce—e o fard scm constran-



91rne1it0_..para a prosperjdade c
grandeza da pequena commwa. n1ejn v passar s dias descuicloso
C. soa eXisteucia e, ye alvoje-

c uccumbir a sua prole na 1 , 0110va.-
00 c perpetuacao dc epeci	 (9 legisiaturo)0 PiunIcip i o terá maluIes possi-	 A comrnissão de Redacçao, a que
c
hilidades, porqu0 se d f1iif5 o cir- foj presedte 0 projecto n. 47, apr-ilo d sua triutacbSo, e assim pa.- senta Conlo final a ni(Smt corn que
dcrá dispeirsar melhor cJU1Ort aes transitou nos tres tur o

ns regirnea_municipe5, abriudo esco1a tunic 5 e taos.rasgando estradas de povo'ado a	 Sala das Commjssöes 6 de sete!ncom
povoado, dc modo a tornar faceis bro do 1925. —

.Ignacoj Murta. -
as	

munlcaçoes e mobs lano- Olyntho Martins.
O campo.sa a vida dos humIldes habitant-.- 'Lida e posta em discussac é ap.

provada a redaccão acima citada,
quo vae ser remettida ao Sezado.
Nada rnais havendo quo tratar,

o sr. Presidente, conforme aucto-
rizacao que the fol concedida an-
teriormente pela Camaro, convoca

ama sessão extraordjnarja para
arnanha, dajido para ella a.segnfl-

te
ORDEM DO DIA

Prim cira porte

Ate 1 hora cia tarde:
Leitura e approvaçso da ada.
Expedjente

Atci 2 horas da tunic:
Apresentacao do pareceres d:a

ConirnissOes
• Apresentacao do projeefos, Teque-

rlmenfo5, indicacOet interpel1ttc6e
e mocoos.

Discussão de requerimentos, fl
d:cacoes, 1fl terpellaç6es e rnOc0

ApprovacSo de redacçOes finaS.

fornoijdau	 l(flh1itdcS Pt:cu5são immediata do seguiiit.

)?edacçao final do project 0 ,.

'V
Sobre °s demais assumptos con

tidos no projecto de reforma ,  cm.-
stitucional, a Commjssao mani-
£estajrá °pPortunarnente reservaiz-.
(10-se o direjto de offerecer ao pro-
ject0, quando em discussSo as
emendk S qu0 juigar convenjentesEste, 0 parece.r da Comni:ssão
do Constilwo Legi'slaçao e Jus-
tiça, que, em ConclusSo, ()Pll i t par
quo o projecfo n. 75, Já approva
do em primeira , seja offerecid) a
Segundo dfscL:'ssSo, em quo deveiá
Sol approvado

Sala des SessOes cm Bello Ho-rizont 6 dc s'etembro do. 1925. --
() relator, JoSo Beraldo ---Oj1cB ago. —Agenor Alves - :ia no
do Mesquita —A imprimir_se pa
ra ordem dos trabaihos

Não ha projectos. requerjmenfo5
indicacoes intenpelFacoes e moçSc
a serem aprOsenfados
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do Redaccdo final do prOjecto n. 60,
le accordo corn urna em 0nda 1°

40	 Senudo
(9.' legisiatura)

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA
3. discu50 do projecto n. 47
Lido, d submetti.do S 3. discus-

São, C scm debate approvao o
projecto n. 47, que vae S commis_
são de Redacçao, sobre a constru_cSco do urn esfabelecim.el)to b a!_nearjo em "Aguc Quente" m un j cj_pio de Rio Pardo.

Urgencia

0 sr. Ignacio Murta (pela or_
dern), Obterido urgencia, apresenfa
pela COmm j s5o de RedacçSo, c pe
de, sendo Conceit ida. disprna

7u

Segundo part,

AtC 4 horas da tard:
Discuss da5 emenda 5 do SoDa-

do ao projecfo n. 49, sobre orca-
mento.

DiscussSo da emenda Jo Send°
00 proec n. 68. reconhicendo (le
utfljdad0 publica to Instituto Corn-
mercial de Minas Genies. annexo
00 Colleglo Bello Horizonte.

2.° d iscussao em 1. do
P rOjecto n. 75, sobre reforms Con-
Slit uconaJ

2.' dicu5o do projecto TI. 76.
aucto rlzahldo a aberfura tie cre
to Pani pUgimpnto do 	 i.atificIcao

hr:	 Lit Th

SESS0 ORDINARIA, AOS -'
DE SETEMBRO DE 1925

do sr. Enéas Camera

(Vice_presidento)

IMARIO: - Chamada. —Acta.
-Expedirote. —Apresentação do
pareceres do comrnissóes. -
iresriitac5o do projectos. -
Discusdo de i-equorimentos. -
ApprovacCo de redacçöes finae.
-2. pane. - DisCuSSO do
ernendas do Senado ao5 projectos
nt. 49 o 68. - 2. discussao do
proecto a. 75. —2.' do do n. 76.

—Emeudos. —3.' do do n. 40. -
Ordem do dia.
Ao mejo dia, feita a charnada,
ham-se presentes os Ms. EnCas
arnera, Euler Coelho. Camillo

áav0s, Claudemiro Ferreira, Go-
Pereira, Adoipho Vianna, Olyn-

o Martins, Duque de Mesqwta,
Agenor Alves, Celso Machado, Aris-
tides Coimbra, Joao Beraldo, Vivia-
no Caldas. Paulo Menicucci, Euze-
is do Britto, Mario Matl!os, Joao
enriqtie, Francisco Le-ssa, Edel-
Fto do Lellis, Pedro Lahorne.

Laura do Alm&da, Rehello Horta,
1lartins Prates,	 Ribeiro cia Luz,
Ign acio Murta, Ignacio	 Barroso,

de Faria, Ad 0lio Macid, Anni-
1 Assumpcao. Cordovil P:nto

Coelho, Ferreira Pines e Enrico
Dutra

Lida a acta da aritecedente, C a
sma scm debate approvada.
Abrc-e a sessão.
N	 ha matenia do expediente

Mesa.

4 PPC o ntação de pareceres das
Cornmissöes

0 Sr. Ignacio Murta, pela commis-
SPP du RedaccSo apresenta e pede,

nd 0 concOdidit, dispensa dos for-
iial id:lIes regimentacs par.a quo 5e-
141fl di,,cutidoc, 0 votados na pro-

sessSo os segtiintes

A cornmissão dc Redacção dos
Lois, a quo foi presente u projecto
ii. 60, cia Camara, do corrente an-
no. e a omenda a elle offerecida
pet-) Senado e acceita pela Camara.
é dc parecer quo para 0 meSmo
projecto se adopte a seguinte re-
dacçSo final, do accordo corn a re-
ferida emendct

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. L° As verba:s consignadas,
em le

i
s anterl000s, S Casa de Ca-

ridade, do Itadna, destinamso a
Casa de Caridade "Manoel Gonçai-
yes" cia mesma cidade.

Art. 2.1 Egualmente as vorbas
consignadas em leis anteniores a
Casa do Caridade de Baependy des-
tinarn-se S Santa Casa de Miseri-
cordia de Baependy.

Art. 30 Revogam-Se as disposi-
çöes em contrarlo.	 •

Sala das SessSes, 7 dc setern-
bro de 1925. - Ignacio Muria. -
Olyntho Martins.

ParCcer C redaccão final do pi'oje-
cto a. (12, do accordo corn ama
emenda do Senado

(9.0 egsiatura)

A' ccmrniSsão do RedaccSo das
Leis a quo foj piesente 0 projecta

• ii. 62, cia Camara, do chorrente an-
(00. o a omenda offereclda polo
Senado e acceita polo rnesma Ca-
mara. C do parecer que para 0
refenido projecto so aclopte a so-

guinte redaccão final, do accordo
ccn a dita ememida:

0	 iigresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraes decreta:

Art. 1.° As cisOes a quo so re-
fere o art. 2, cia lei n. 837, do 26
de setembro de 1922 ipoderdo 5cr
modificadas, 5 empmno que so verifi-
car ter havido contradiccão ou en-
gano.

i

1 .0 Appiicar-se-á S reclamacSo 0
processo a art. 1.441, 1.° e 2.°, do
Codigo do Proc0sso Cilvil ,sendo
j ,ulgada por toa a Camaro Eleito.

tagalhP	 Gomes, professor
pla No cocci Modelo.
3. discccsSO do proje.cto n.
re orgolcZacão judiciaria.
Levafltac a ses5ã°.



parecer e redaccao final do proje-
cto xi. 72, de accordo corn ama
emenda do S0nado

(9." legislatura)

A commiss5o do Redaccao tins
Leis, a que fol presente o proecto
n. 72, do corrente anno, e a emen-
da a elle offerecida polo Senado e
acceita pela Camara, C do parecer
que para o rnezmo projecto so ado-
pte, como final, a seguillte reda-
cção:

0 Congresso Legislative do E5 ta-
do d0 Mini's Geraes decreta

Art. 1.° Flea o governo Ldlo Esta-
do auctenizado a installar, desde ja,
dez comarcas di's quo foram crea-
das pd' let n. 879, da divisão judi_
ciaria. abrindo para ease tim o tie-
cessdrto credito.

Art. 2.1 A' medida que o governto
do Estado fOr instahiando as dez
comarcas a quo so refere 0 artigo
anterior, poderá, utiliza.Iido-se dais
verb' quo forern deixando saldos,
lnstcbir, egualmeflte, aId dez ten..
mob. aentre los que forem creados
oU rldntidos pela citada let.

30 Ficam elevadas a catego-
ra to cidades as villas em que se
lest larem termos judiciarios.

Art. 4.° Fica '0 governo do Esta-
do iuctOrizadO a despender pela
verbi Prophylaxia Rural a quantia
de oitenta ciontos tie rOis, como sub-
venç5 0 a fundacão Gaffrd-Guinle,
quo nianterá nesta Capital urn dis-
pel] rio e conforme accordo que

a celebrar.
Art. 5,0 Fica o governo auctori-

a abrir o credito do urn cnto
trL7ltoS 0 cincoenta e urn mil réis
( 1 :ba1$000) par' completar o pa-
gan nto da grat'ificacão addicional
di' n. 425, de 1906, no sr. Polv-
dor dos Reis Figueired0, inspe-
ctor technico regional.

A t. 6.1 Revogam-Se as dipoai_
coe em contrario.

S Ii' das CornmissOes, 7 de e_
fOnlilo do 1925. —Ignacio Murta.

-( )vntho Martins.
Sabre a Mesa nara ,ordem dos

trahaihos
0 mesmo senhor, pela mesma

COmrnissão offerece 0 seguinte:

Pro jecto a. 77

(9." legislatura)

(Constituido da ernenda ii. 2. do
Senado, ao pnoje.cto n. 62).

A cornmissão do Redaccão do
Leis ,a que tot presenie a emenda
n. 2, ofterecida pelo Senado ao pro-
jecto n. 62, da Camara e per ella
acceita e rnandada destacar Para
constituir project.) a parte, e tie
parecer quo par' a refer ida emen-
da se adopte a seguinte redacçao:

o Coagresso Legislative do Es-
tado de Mina5 Uei'aes decreta:

Art. l.° Os municipioS creados
pela lei n. 843, tie 7 de setembro
do 1923, corn todo 5 s sees distri-
ctos de Paz, fardo parte das cir-
curnscnipcOes eleitoracs a qu'e per-
tencem silas sédes actuaes.

Art. 2. 1 Revogarn-se as disposi-
cOds em contrario.

Sala das CommissOcs, do setem-
bro do 1925. —Ignacio Murta. -
Olyntho Martins. —A imprirnir-se.

o cr. Martins Prates, pola corn-
missSo do Petiçöes, offerece
go ±nto

Parecer xi. 154

(90 legislalura)

A commisSão do Ropresentacoc
e PetiçOes. a que fi presente o re-
querimenfo em que Luiz Paoiiello.
1 . 0 escrivão do judicial e notes do
termo de Muzambinho, pede dois
annos de hicenca para tratar dc
saude e fendia em vista a informa-
ção prestada pd' Secretaria do In-
terior-6 de parecer e requer que
Se archive o requerimento, uma vez
quo n requerente ainda pOde din-
gir-se ao Poder Executivo no son-
tide da sua pretencSo.

Sal, das Commi ( sOes, 7 de se-
iemhro de 1925— Celso Machado.
presidente. — Martins Prates, rela-
tor. -- Ignacio Barroso. — A im-
primir-.Se.

Diccussdo de requerimentOs

Lido e posto em dlscussão unica,
0 app liovado o seguinte

Parecer n. 152

A cornrni6são •de Petiçdes e Re-
presentaçôes, a quq foi presente o
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ral e concedido o prazo improroga- 	 -..7."f	 o audo dlvi..vol de alto dias aij relator.	 t&oriu,	 ra ei.I eIlViadu	 ao Preg..2. .\ rejm	 ed er ferta duiite io Estado, qu0 o sujeitaráPC,!' tuna so vez e lie SC16 flI,JLCS	 PPV:a de C n	 Ltp015 do prtferida a dci5So.	 tie acCordo corn 0 pare a rupho uni..
Art. 2.° Sempre que o presidente co do art. 41 da lei 843, de 7 tie

da Camara ou do Conseiho ndo selembro de 1923.
marcar as eleiçOes de vereadores e

I Art. 8.° Cornpee d Carnaras Mu-
de juizes de Paz, de.ntro dos prazos Ilicipacs C aos Conse.11ios Delibera
previslos no art. 1.°, da lei 846, do	 VOs crganizarem as suas Secreta.
13 do setvmbro de 1923, Ou fizer rias oirn funccionarios, cujo mime-de 'modo i rregular ou lCOflV0fljCn lo e vellc iment.os Serlo Iixado 5 emto, o Presidente do Estado, depoi5 k ordinaria, submettida acts disp
do euvir aquelle, designard o dia em itivos do § 22, do art. 39, da lei
quo Se devam realizar easas elei- ti 2, de 14	 brdo setenio de 1891,
cOes.	 1i D. 733, de 5 de outubro de

Art. 3•0 Para reconhecimento do 1918.
vereadores, no caso do vagas quo 	 Art. 9.° Verificando-e vaga do
occorrerem durante o quatriennio, presidente da Camara, esta reunir-
poderá a Camara Municipal reti-	 irrdependeat0 de cEoivocação,
fir-se, corn qualquer nurnero de no trigesimo da, após est2 facto,

mernbro.	 Para Proceder a eleiçao do noyo
Art. 40 Haverd recur5o Para a president0 , si Para tsso nSe heuver

Camara Eleitoral, na fórma da le- ido COnyocada.
gislaçafr) ern vigor, sempre que a	 Art. 10. Fica s ubstituidb pelo flO-

Camara .Municipal on o Conselho me de S. Lourenço do Brasilia o do
Deliberative	 qualquer modo do.. tI;stricto creado polo n. VII, do art.
clarar a vaga da sua presidencia 5.', da let n. 843, de 7 de setembre
Ojj da vice-presidencia	 de 1923, no municipio di' Brasilia,

corn sdo no pOvoadlo que tambern
Art. 5.° Na sOlucSo dos litigios, passara a charnar-se S. Lottre.flcoa que se refere o art. 41, da lei fl. 

do Brasilia e que tern como lirnites843, de 7 do seternbro de 1923, 0
Presdenfe d Estado, 	

"A começar pela embocadura do
depoi5 de ou_ 

S Seguintes:

vir a Cornrnissão 000graphica ou corrego "Canôas" limbo da fazen-
engenhefro desta, para a det0rri do Je "Rancharia" corno "Tabocas"
naçSo e fixacSo das linhas do ex- ate Sims cabeceiras; deste ponto,
trernaçSo entre os municipios diver- em linha recta, a margem esquer-gentes,_esco0	 denfre o iuizes (In do corrego "Garnelleira"; pordo direilo do Estado, urn dell	 este acima a barra do corregopapa arbitro. a elle so deferindo a "Riacho do Mei'o"' desta a suas
solucSo do disjd'io	

cabeceiras partjno deste P°'Paragraph 0 Unico, Da escoiha se- hula recta a ponto de S. LOureflcor5o sempr0
 excluidos cis juizes das margeando este, a saa nascefltOco

marcas a quo pertenceram ou pu- desta ds cabeceiras do riacho dos
derern vir pertencer os territorios Pedros; pela rnargern direlta a SO
em litigio.	

embocadura no "Riachdo"; mar-
Art. 6.° Os honorarios do arhi- geando este ate a sua conflUeflt

tro, fixados dc 500$000 a I :000$000 (\)fli o Tacuhy"; e peja marge0 pagos, em panes eguacS, pelas dis'eifa deste ate o ponto inlC1ahCaniaras i nteressada serdo reco.. Paragrapho unico. A sdde do
1hido ao Thesouro do Estadl, an-districfo passará a charnar_s e tTtes da assi gnatura do compromjsso bern S. Lourenco de Brasilia.
extra-judicial assignado pelas par-	 Art. 11. Revogam-se as disP0
tes na Secretaria do Interior, nos cöes em contoari,
lermes do § 2.°, art. 2.° e cI)S arts. 	 Sala das Cornmj-.j)(, , 7 de3.0 e 4.", da l& xi. 830, de 7 de se-temhro do 1925. - lO1:L	 .\1Urtembro de 1922.	 Ojifi Martin
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Dccusg6o ne Iedacci5es fines's

São fidas e Po
st,",', em djcusãoto sis m dehte , approvaçjag, as r0-daccties t naas tins proectos ns. 60,

Sabre aux1jo S Casa de Caridad0
do Itadna; 11. 62, sobro eieicOcsmunicipa.e5 e 72, se-bre 1nstallaçac
do comarcas._ Rem€'fla-se S sari-
cçSo.

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

Discjjz.cão dc emendas do Senado
São Tide, e. postas em dicsS

as Stoguintes:

L rnenda. off erecidas e approvadas
pelo Senad0 a0 project0 n. 49
da Camera

N. I
A0 art. 1.' , §	 0 n. 36 (to-.bella ex plicativa da Secrefaria do

Interior)

Ao Asylo Bom Pastor de Bello Ho
Hopizonto p m vez tie 3:0008,

10 fli0'0fln

N. 2

Addite-se onde conv-r.
Artigo...	 Fica auctotrizado

Presiciente do Estad 0 a despender
otd 50:0005000 corn a nu'daoç 1 docurs0 d0 li0 Piumhv flora o Sä
Francisco.

N. 3

Artigo... Fica auct rizado a
Prs'itideiite do Estado a cede- ao
muacipio do Campus t jeraes e
eduficio do Quartel Veihu, sit0 nml-
quella cidade.

N.4
A0 artigo I .", § 1 .o, n. 36 (ta-

b•ellas explicafjvas do Secretamia do
Interior), accrescente_sc:

Mate rri j dade annexa ao Hospital
de Nossa Senhora dos D's de
Ponte Nova, 3:0005000,

N. 5
Au artig0 I.- § 1 . ", n. 36  (ta-

belki explicativa do Secretaria do
Interior):

Au "Ii:stitiito Pasteur", de JUiz
de FOra, em vez d 0 15:000$000, dfr
ga-se 25:000$000

N. 6

Co ndo! convici-:
Artigo. . . Fica auctoriza-d0

govorno -a abrir a credit, de
15:000$000 para a erecção de maU-
Sol6os que perpetuem a memorm
d 1 conseiheiro João da Matta Ma-
chado, do Bernard o  GuiniarSes C

maestro Jo5 0 da Motto.

N. 7
A 0 artig0 1.0, § l: j. 12:
Diga-s0 1.828:470$000 e •

I .94.5:470$QO(), em logar do
1.686:3705000	 1.803:870$000 em
vi.rtude d0 augrnento do .
141:600$000, que Sc destiflara ,,a
verba necessaria para installacao
do, dez 6001arcas, do seguinto mu-
do:

10 juizes -dc I.' entranCia a
7:800$000 anrotlaes, 78:0005000

10 Promotores a 3:9605000 a-fl-
rivac's, 39:6005030

10	 sci-'-	 (i) ci-fl)	 -

N

Atigu.	 Pica 0 goveiflo do Es-
auctuF)Zod0 a reformar us 5cr-

115 ci	 IniprenSa Official,0xpO-

:d0 nov-' regul-arnento e reven- t
quadiu do pessoal titulado e j

itractado.
N.9

Na toc0a exp1icat'a da Secre-
n do 5 Finarças: - verha 7 -
prenso Official -- 2 - Pessool

a*tracl 0 Lij e B - Material, sub-
tittui1-se pelo seguinte:
2) -- Pessoal ccntractado:

'Otflcinas":
Pessool mensatista, 520:000$000.
PS S OIJ:I obreiro, i90:000$000.
Pessol eventual, 10:0005000
Servip ' s extra ordinarios,
:O00SU0O. Somma, 780:030$000.

B --- Material:
Papal em hohinas, 280:0605000
Pope para obras, 400:000$000.

Tioto, 24:000$000.
Paps-Flo, 18:000$000.
Diveasus, 250:000$000.
Mad-las e ferramentas.....

200:0Q0000.
Fret,-, carretos e dospachus,

80:000a,000.
Forç 1	luz, 15:000$000.
Corrihustivel, 28:000$000-
Estamp-ilbas, sellos e portoarnen-

to d0 Minas Geraes", 30:000$000.
T,1uriranimas, 15:0005000.
Evu tuaes, 15:000$000. Sommt,

i.355-000$000. Total......
22850005000.

N. 10

- Pica assim substltuid0 o n. 18,
00	 1.', -do art. 2.°:

18 - Ronda cia lnWrensa OfF-
Cal:

a) Assignatutias do "Mm-as Ge-
ras-s', 240:000$000.

b) Puhlieacties e encommenda
Paga-, 700:000$000.

c) Encommendas officiaes:
Secretaria d0 Interior,

542 000$000.
Sanetaria dos FinancaS,

2:ppQ0$600.
S-coetari-a da AgricultUra, -

70:Onfl$000. Somma, 851:000$00C
1 01al, 1.791:000$000.

N. 11

Oudit convier:
.\rtigo... Auctol'iza-Se o gover-

i entregar an Aslo do S. An-
0-0 de Uberaba a irnport200ia &'
-COOS000, correspundonte S sub-
cncSo do Esca-do no segundo Se-
ieStt? do 1924, quo nSy recebcu.

N. 12

ArcreSCCnte-5e
Artigo. A caucSO dos coilectO-

ts do Bello Horizonte c' juiz de
°Ora, 6 fixada em 7:50050'dO, c a

reSPOCtIVOS cscrivSCS em
5:000$000, corn -a obrigacão do re-
coiher os saidoS diariamente ao
Thcsouro do Estado on ao Ban-co
ciesigflado pelt) governo.

Quacado a fianca for pros-
tad:' em titUlOS, tornar-SC por
bS a cotacSo official destes e nãD
salt valor nominal. -

N. 13
N-os tab-alias expliittiVaS do or-

:im€'flto. Secretti.ria -do Interior.
\'erba 36. Subveflctie s e. auxillOS
-- 2. AloS: em vez do Asylo do
OrpliãOs do Curvello, ponha-se: -
°-sv10 de Orphttos do CurveilO (Or-
phanat11 S. Anton io tie Curvello)
niantendo-Se a mesma verba 0111
oonsignad:t - 2:0005000.

N.14

No artigo 1.0. § 30, in'. 19 ( ta-

helia explicativa da SeCretanitt cia
AgricultUra)

Suppnirnat-Se: -- Ao Instituto do
Chimica da Capital - 50:0005000,
e accresCeflte_5e

—A' Escola de Engeflhal'a da
Capital, d0 urna so vez, pard, obras
e gabifletes - 25:0005000-

N. 15
Ao arttgo 1.0, § 30, fl. 3, —Es-

trada do rodagem (tabella expil-
cativa -cia Secretarlia da Agricul-
-uca)

A) ---- PCs, o1, 3 (Dianias):
Diarias tie engenheiros e condu-

etores de obras - cm vcz do -
50:0005000, sO ga-s-c 100:0005000.

requerime0o prctocoIlacIo sob a.
•13. tie parccr e I-eq uer quo arc pito sja coivido o goveruo.

Solo ila.s CommissOes. 5 ilL' SO-lombro do 1925. - Celso Machado.
0 relabo -- Gome5

Freire. —Ignacfo Barroso. —Re-
1Thtf-se ao Gverno,

Litlo	 posto em dscus5o uni-
Ca, C °PPr°vOdo o Seguint

Prirecep n. 15.9
(9.0 legislatura)

A commissSo de P efjcoes e Re-
PreonacOes, a que fdj presenfo ct
requenrn0 co Antonio Orsini.
Inspector fechnico regional, pectin-
tic 'loze mezes tie liccnca para tra-
fir tie negocios, 6 60 parecer e re-
quer quo it respeito Se pecam infor-
mactics ao governo.•

Sala dos C'ammissties 5 tie So-
tembro dc 1925. —Celo Machado
P eSiIio!1e_reijoj. - Gomes Fi'ei
re	

-
- Ignacin B a rroso.... Remetta_

so 00 govenio.



N. 16
Ao artigo 1.; § 3., n. 2 -pubjicas (tabeObras	

!a exp!jcatjv-da Secretaria da Agricultura).
A) Pessoal:
Diarias de engenhe1r05 e condo

C tOies de ohms, em vez do .
50:000$()00 - thga ...se I0O:000$000

N. 17
A0 rtigo 30 a. 1, it- fine, diga-see § 30 n.s.	 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13,16, 19, 21, 29, 34, 35 e 38.

N. 18
Accrescenlese na tahella e lo-

gar proprjo
A' Associaçao das Dan-ias de Ca-ridad0 de Pocos de Caldas,2:O00$0yJ

N. 19
Na tabella expljcatjva d 0 Secretaria do Interior, verba 20 -- For-

9a Publica -- B - Material —(14)
Ao Hospital Milifar: eleve_se a
cierha a 20:00Qsyyj

ON. 20
Na tabelja explicafva ila Secr0

taria das Financas - Im prensa Of-ficial	 A) Pessoal . accrescenfe_so: Represen(0 ao director,
2 :400$000

N. 21
Na verha 17, d estinada SCivil:

Elevese a mais 46:800500o des-
tinado 5 a fliais 30 guardas CiVIS 'le3. 1 class, para Juiz de Fora.

N. 22
Ao artigo 2.°, 1, Renda ordi.ra

a, 1, Rcioda dos lmposjos a. 3):
Eleve-s0 a renda d0 imposto dotransmissSo causamorj/s a . .

2250O03$O00

N.23
A0 aitigo 2°, 1, Renda ordina-

na, I Ronda, dos impostos n. 3):
Eleve-se a renda d0 imijost0 doindustrias e prof j ssOes a .
3.800:000$00

N.24
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corn a cuostrucção do
caes do rio Parahybuna a erdad,
d0 uiz de FOra.

Paço do Senado de I inas Ge.racs, 5 do setembro de 1925. 0
Presi deiite, Francisco Riheiro iij
Oliveira _. 0 1." Secretario, Joa
.Jacques Montandon - 0 2.' Se.
cretario, Miguel de Lana.

0 SR RIBEIRO DA LlJZ:
Sr. Presidente, a commjssao do
Orcarnent0 emitt;ndo c seu parecer
a respeito das enl endas quo aca-barn d0 se postas em discussã,
offerecidas e approvadas pol 0 Se-&;ado, a0 project0 n. 49, desta Ca.
mama, (}pifl'a pela apprvação d0
tcdas ellas, corn excepcS1 da de n.
24, que pede ser enviada a corn-nssao para 0 OVOS estudos

Aprovejt0 o ensej0 para requerera v. Sr. Presiden fe que asemendLis d0 as. 2, 3, 8 c 12, sejam
destacadas para constiti;; propo.

c 5 o do leis disfinctas
(Maij0 beni! Mu/to born!)
Niiigiiem mais pedindo a pala-

vra d a discussS3 encerrada sendo
approvadas todas as emerdas, me-
nos a do n. 24, quo vae S comrniS-
s53 do Orcamento

D iscussao da ernenda do Senadr
São lidas e pos	 mfas e	 disciissAi

Os SOgUintes

Sem debate é a disCuSSãO encer-
ida e approvada a ernenda. --A
Crj)n rW —`,, d Redaccão.

2. doOvssdO do project, p . 7T

Dspensadia a loitura a r uc:-
tento do sr. Joao Beraldo, C
ubmettidO a 2. discuss-50, por
ut grs, em l.' tuillo,	 p ojectO
1. 7d, obr reforma Cth1titUCiO-
pal.

Encoirada eata 8ern debate S a p
-prevaci projecto que VOlta !t

conin;issã 1 , do ConstituicSo, Legis-
açIo o justica.

0 so. Francisco Leasa (pc's or-
&m), pede que se coosigne na
acta too votado contra o disposi-
tivo d 0 projecto, que detormina
ale poder impostu municipal dc
industmias e profissSes 5cr rnaior
que 0 do Estado. •-- crS atteaddo

nobre deputado.

N. 2

Ao art. 1 . 0 Depois de "a quo
tern direito o dr. Francisco do Pau-
la do Magalliães Gonies", o seguin-
to: "lente da Escola Normal Mo-
delo da Capital".

Sala das sessöes. 7 de seternbro
do 1925. - Ribeiro da Luz. -
Ledo de Faria.

Lidas, s5 0 pestas em discussSo
conjunctamente corn o artigo.

0 sr led/a de Faria, pela corn-
rnissão de Orcamenlo, apresenta a
seguinte:

Emenda a. 3

Art.. . Fica o governo auctori-
zacio a abrir o credito do dois con-
fos quatrOcent0S e setenta e quatro
mil o oitocentos e trinta e ti-es réls
(2:474$333), para pagamentO ao
bacharel Antonio Fernandes Pinto
Coelho, jUiz dii dircito da comar-
cade S. Joao d'El-Rei, do addicin-
'I 'll de 10 % a quo *rn direito, ate
31 do dezembro do corrente arino
por ter complettvdo 30 annos de
servicoS ao Estado a 23 do outubro
dc 1922.

Sala das soSsôes, 7 do, setembr°
do 1925. -- Ledo de Friria.—Ri-
heiro da Lux. - Olvnth 0 Martins.

Lida, é posta em dicussSo coil-
junctamente corn o artigo.

Ningueni mais pedindo a pa.1:i-
vra é a discussão encerrada e an-
provados prolocto e ernendas. -
A' comrnisSão do Orc'amonto.

3." diScussão d0 projecto n. 40

Finaimerite, disoens'ada a leitu-
ra a requerimentodki sr. Duque
de Mesqu i ta, en'tra cm 3.' discus-
são, sendo scm debate approvado,
e remettid& a comrnissã 0 do Reda-
ccão, o projecto n. 40, sobre refer-
ma judiciaria.

Nada mais havendo quo tratar,
0 Sr. Presidente dá para arnanhã,
a ordem do dia regimental e

Levanta'se a e9S0.

Enicnda. offerecidac e approvadas
pCl Senado ao pro ItO!) a.
da Camara

(9.	 legislatrir
A 0 ar1iio I ." •- dep

avras "Bello Horizonte', accrL'
"a Escoa L i vrO ..c

ornmercio da Capital, e 0 Lit
:ornniomcial, annex 0 00 OymnaSlO

Salvador, de SA, Jobo Nep°-
1ticeao", dando-5 a0 artigo a re-OcçS0 COnvefliente
Paç0 d0 Senad0 de Minas Ge-

aes, 5 do setembro de 1925.-- -
Acrescente	 Presidente, Francisco Riciro dese onde Convier: 	 Oliveira,_..O j.- 	 Olyrn-Artigo. .. Fica auctorizad0 o

Ve	 go- pi0 MourSora 0 a desnerider ate a quantia do I OohOil Snn
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2.' discussã0 do pro jecto a. 76

E' -onunciada a 2." discussSo
d 1 p;ojocto n. 76, auctorizando
abertuma de ci-edito pant	 paga-
mento do gratifica4ã0 r4ddicional
ac d:-.. Francisco de Paula Ma-
galh pes Ciomes, professor da Es-
Cola Nominal Modelo.

Em discussao 0 art! go 1.0.
0 sr. Ribeiro du Luz, polo corn-

ms	 de Orçamento, apresenta as

Emenda a. I

Art . . Fica egualniente o go-
VCO. tuotorizado a abr ir o neces-
sar : o eredito para pagamento da
grati p caca 0 adidicional de quo tra-
ta a ici n. 425, de 1906, na impor-
tnci;i do (1:837$500) (urn cont-)
OItOOrntos e tiinta e sete mil e qul-
flh€otu rSis), a quo tern direito Au
gusto Pereira Serpa, mestre
Oftci;as da ImprenSa Official, so-
lativ ac) periodo de 16 de dezon-
bro d 1924 a 31 do dezenibro de

Sala das sessCes, 7 do setembr0
do 1925. -- Ribeiro da Luz. -
Jo5 0 Henrique. - Leão do Faria.



-. "a3, . uzb 0 ACCrc saonte_se .Miu0i Bncti	 F;re	 Art.	 A sde din disiricto deAbc.c_se a	 •-S	
Bon:á no m unijf .0 do Caratin,a aat di a 'n eced.e nt	 trancf,flle	 pn 0 p V ada dema 60.,n dha .	' 	 S. Joan do Qrje;;t	 77II0 flU-Vn ja 	- ---'	 appr.c_

i. Secrefc10 apresontaseguint.e.	
Accresr.cnte.

Art... 0 districtn de S. J .asé do
Paimpom die mumnic;pmo de T1ie0
ho Ottcnm, passarS a .den,crnmnar-
e S. José dais Aguas B.eIas.
Paço do Senado do Estado

Minas Geras Bello Horizonte,
de sete mbro die 1925. - 0 p resi-
dente, Francisco Ri'beiro de Ohvel-r:a.	

0 1.0 secr'et,a'rjo 0!ympl'J
MouirSo	 0 2." €oCrt0:), Ga-
hPieJ de OJiveiira Santo,..

Communicacjc\
O Sr. Argemjro de Re,si adi CC171

rnunca e a C/amrnara, ficajente.
que o Sr. Meldo Franco tern fal.tado e Co.n.tj nuar,S a failtar as sessO.
P"' niofivo do ThoJ.cstja

O sr. Claude,nj,.0 Ferreira Cfl%'1d	 'f	 1	 n	 jii	 .

N

XPED1ENTE

Officio
Do Sr.	

scc eta rio do Sena docorn e mend35 0 proje-ct' fl. 56, .csta.biecendo rnedij.
nelatj vas ao pesaaiJ din S'e cj-e'tari,,da Junta CoIm merciad e
Clefras .iispcsico.cs - A 

i mprilmoir540.

Ernendas offerecidas e approva;
pc/u Senado ao projecto a. 56.
dci Camara, a que se ref ere o of-fcio supra

Emendas admjitjvas
N. I

Art. . . Fica .o go"erno Liiuctori_fl 'dc 'S, ,P c,A Je, a imp arfancia d.
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32*1 SESSAO 

ORDI NARJA OR-
DINARIA AOS 8 DE SETE
BR0 DE 1925

Pesjdencja do sr. Enecs Camera

(Vice..presid:efl te)
SUMMARIO. Charnadn - Act

- Expedjentc - Apresenja
cSo de pa recers do Comnhjs.Disctis0 d requerj 0 -tJrgenc11	

Redccao
Ordem do dia.

A' O ' mo 	 df•a, fef	 a.
Camera	 cs 1,N En.

, Eij CoJho Canhj110 Cha.yes, C1 ar .de -, o Fe,rrejra
Perejra Arg€i-0 d

taOlynj0 Martins Duque de Mesq
tpOdi1	

Ba Agoio1
Jo	 Coj

A1'vsn M
oagC	

Aristides	 )rn
A1'n,0

ao Borado
	 Viviano, CaidaoMai-1. Pe;3, Mon.cucc;Gcim F er.e M1, n Maf5 Fr:i:(.:CO Lc	

,	
3isa, Cc.rd3,jj Pt CoeJh .nEur0 Dutr.a,

P'o	 do LeJsr3	 itra,	 n Lahorn	 LaIUro o	
?obo:.j Horta MarPrae

c:o	 Rjboin da Luz
, ignaE:rrc, Le.1 do Farm	 An,i-bn i---

	

-•,iç	

T:hu..1-.1 di Ro'icào

il)i :tLiajO do In; 0li

N. 2
A cor€ace n fe-se:

Art.	 A verba
do Director da Ialproi; a
cIo1sfaflt.c do verbo 7 d
será pag'a do s'koi	 ozrn0do Co Irrfe am 	no.

a do Cairval,ho, viuva do so-
or Onto'	 do CamrvalIio, por scu

I:igrodoco a ; hcrnena-
preo: don par ceta Cama,ra a

 rnoria do	 _em saudo.	 mnnr::n.
- Infeirada.

Apresentacdo de pareceres das
conimissdcs

o sr. Riheiro do Luz, pita corn-
iissão do Ooçr.m.nonta e Contas.
aprenta o p edo. sendo c Ca :edi do.
a ir?c!ustmu ea cdo.n do Ea do
niuniã, son; preju.iza do diapreis-
g0, do segu

Parecer e redacçdo dada ao proje-
do n. 76, para 3. discussdo

A comrnissSo de Orçament 'o
onta, a cujo ostudo VO.CU a pro-

jecte ci. 76, c .. n tres emori das ac-
otas poa Came: a cm 2.' ds.cus-

o, é ci. ;oa:coer quo soja a mosaic
subrnett do a 3.', corn a soguinte
redaç5, do aecerdo corn o vcnoi-
do:

o C 'ngrenoo Logs1ativo do Es-
tade. d Mini; (Jocacs deereta:

t;t. 1.0 Fica o governo auctori-
a abr.ir n niecessar.io credito

Para p:gamento do adidicional c
lao se rc'fe.re a 1ei a. 4251 de 1906,
a impertan;:ia dc urn canto cento

e tr:ritr a quatco mi1 otocentos e
VIII 'Le L setie réis (1 : 134$827), a quo
team dcoito 0 dr. Fraino;seo die Pau-
la Magaihães Gomo.s, kate da Es-
eda Normal Modota da Capital, re-
L OVa a periodo do 11 die abr.i;1 10
corr, 10 anno ao tim do dozembn'o
do 1626.
Art. 2.' Fioa eguaime'nte a governo

auct . zado a ambr.1r necessar0 erie-
itO porn pagiamento din graitmifica'-

cäo a tiici .c ,n:al ala citamda liel, na im-
da urn canto aitacen to's e

.s'.ote ni/i c quinhentocs rein
(1:837ti)0), ai que tern dieito Au-
gust Perora Serpa, irnestre dos

Oi cia imprensia Official, re-
Iatv no poriodo do 16 dc dezem-
br	 1924 a 31 dc dezembric &
1926

ainda o govemrfl'aY auctorizam
do ' brir 0 eredito' dc dais ccntoi
9uac; 'dntos •e seten'ta) e quatro ma
QitUiitS e t'rinta e ti-es aéims .....

2:474$833), para pagoononto:no
bach are! Antonio Foanan des Pint)
CoTho, juiz d.c ditcefto cIa comarca
do S. Joan d'E!-Rci, dc addici'onaes
co 10 (/ a quo torn c:i/te, ate 31
do d'ozc'mbro do coo eunte ann po, pcir
tor ccrn.pLrad:a 30 annos do seivt-
y es an Estaclo a 23 do cutubro do
1922.

Art. 30 R'evogmm-sie as ddspo'si-
0cs cm

'Sea dare cc rmrnf'ssi5cs, 8 do setem
boo d.c 1925. - Ribeiro da Luz.
- Leão do Faria. - Ecrrico Dutmc.
- A mni7r:rnr-S'0 pal-a cirdiom dos
toalbalihOs.

0 sr boo Beraldo, pca dc Con-.
-t.tuicão, Legisi'açao e Jus'tica,
apiesonta e pock, sc-ada ogumaFuira-
to cc 'a:cd Ja,a inclusSo na ordom
o	 din do ammasihti, scm prejuizo do
nple.saa:. do seguinte:

Parecer para 3.' discussOo sabre o
pro jecto j . 75

A C:'iiiis:.S:o'do Cainstituicão,
Legimslacão c Justica é dc pairecer
quo o projeicto n. 75, die ref orimma
co mist tue an ad, app! ovaidmo iem so-
gunda dfscussbo , do 1.° tumor, seja
cfferecido patra a teirrcieir.a e aippro-
vacto.

Sai'a den sossöos. 8 die setemliro
do 1925. - JoSe Beraildo. - Odi-
Ion Biraga. - Duque die Mesquita.
-- A imprimir-so para ordem dos
t-.abaihors.

O Sr. Agenor Alves, peta niasma
:.'mmosSo, ap: coonta e peale, sen-
ala approvada, diuspensa dams form-
Lidaides re.grmientaL.s pana in,ot.usSo
na ordiem do dia die armanhS do se-
guinte:

Parecer para 2.0 discussOo sobre 0
pro jecto n. 12, do Senado

A Ccamtrn ssiio do ConmstituicSo,
LegslaçSo •e Justiça, a quo toi pre-
Semite oprojeoto .n. 12, do Senado,
dispeocido sebme suspennao die con-
dc,rn'n uacão, jb appnoivado em l.
d'iscussSo, C de parecer seja o imes-
mo dado pam 2.0 e ampprovado.

N. d
Acorec.cntese.

Art. . . Fi•oa ron	 r:t. 6.da !oi ii. 722, cL	 .
do 1918.

N. 4
Accr.eecnte...e.

Art. . . Nos fonrn	 • nn comr-on do boo ye r jua m Li
000lP0f216C pr3oes	 Os crimesc:nn.ua at	 a pronuncja inclusi-o, ha'	 'n do	 desta re--0 j'. 	 JYara 0 JUI Z &dr.oifc o r::co.3 vc''flbrjij do de

pniohc df paa a Cimci Crimi-nnm q do



720	 721
Sa1ia das	 8 d seternbno d'e 1925.	 Agemor Alves . -

Doque Ide MesquitaOdilioin
Braga.

Emenda a que so refere o parecer
.Supra

C01ieseeflf1ç in fine.
Art. . . Esta •1ei cntrará em vigordopejs do reg t1Ja!men tada.
Sala dos s.osses, 8 dc setembrodc 1925. - Agenor Alves. - Od-i

Fin Braga. - Duique dc Mesquita.
- A imprjcmrse Para orcteni dostrahaq0

N0 ha proje c to.s, req ue r nlentor;i .nct caIcSe.s, inteclpeijaçoes c nlocöesa S epcn1 aar!eoentados
0 sr. Preside,ife SUspende a ses-

s5o por 10 nhj!nj e siend.o estareaberta fincbcj este prazo, é annu!n_a di;seussSo dc reqLvermefl..tcs.

Discusso de requerj,nen,o
S

Lid0 e pcst enhi d, sussao unica
app rovado r segunte:

	

P. !C'CL r e redact	 di Ic pro.jecto Iz.

(9•0 iegls!atura)
A comn1 ; sSo die Redacç das

a que fj p resicne o projta. 40, Op 'eselfa CoplO final a m-.
ma rcdoccSo acm qiue foi approv,_do em 3.' discuss5y

Sala dais c o!mrnssöes 8 do sein_bra dc 1925.	 JgnaoJ Murta.
Oyn iii o \lartin.

a subnjeftjcia a discus é
oppiro vada a re fend a re'daecao
qino Vc'e 5cr memettida no Senado.

Naja 

	

nias havcn	 quo tratair,o	 Pires.jdente 6 i 	 sna,-
nba a seguinfe:

ORDEM no

SESA0 ORDINARIA, AOS
9 DE SETEINIBRO DE 1925

president' do Sr. Enas Camera

(Vice.-presicfente)

SU'diO: Chcornalda. - Acts.
- Ex r octien te. - Apresontaçau

de parC .oras. - Appro'acSo dc
daccñ.s finajs. - 2.0 parte.
2.' ,iiscussão do projecto a.

12, do Scnado. Discrirso e omen-
cia 12 Cr. Airg-erni,roi die Resende.
- a cLsoussSo do de n. 73. -

n. 76 - 30 do do n.
75. D "aracdo, do voto do Sr.
Conduv:. - lirge.ncia. - Reda-
edo f:	 - Ordoni do dia.

Ao ii - dfa, fo. ta a chaimada,
achani-se p reLsenfaes Os sirs. Enéas
Camera, C arniflo Chaves, CIau do-
rios Fcr-Cr,a Qmes Percira Ar-

,FEM: ,re 4: Reonde, Ado;tpho Virai-
as, Oiynfio MOrtins, Duque Jo
i!ooqu:ta. GdEion Braiga,	 Agenor
Alves, C'iao Machado, Artstiches
cc"']" R. Joao Benaido,	 Vivia:noca,
:r ..lOflSo Marques, Paulo Me-

Ccc. Eizbio do Britto, Arenibal
A:a	 Fads-co Lossa, Car-
3'	 data Coelho, Edielberto de

LCd Pdro Laborne, Martin
tes , Rhero cIa Luz, Ignacio Murtay

Frria, Ignacio Barroso,
J&ã') Co':ique, Lararo do Almeida,
Go01. - F acire, Miguel Baptista e

Dutra, ialtaado corn cause
parte ; -- do o sr. Mcih Franco e.

cs nTodS senhores.
-no a sess5o.
a ada da anteaeciuote t a

1 1urn dcbate copp;'csvcuda.
- 0	 secretario 1ê o s.eguin-

EXPEDIENTE

Off icios
1 ' secr'ctaniiio do Seniado,

cardvs teirem suh ,cho a san-
rca	 b as. . 459, 460 e 461, as
PrO	 dos do leis as. 57, 63 e 66

ado sabre reorgania ecão
notaria do Podcia; sobre cia-

ac00 do Lotte dos eniprestimos
Carteira Hypothecaria do Aan-

cD 	 Gredtito Reel, e so,br'e graftFi-

cacao ads prolessores flOriiiaMstas
que regencm e.soc!as dishrictaaes e
on roes, r espe etivanien to. - A Ca
maca flea inteiroda.

o mesmo senhor, do'colvendio,
0cm unia ern'onda, 0 pro jecto ni. 61,
d s panda sc bre coinci 0500 das ob ras
do Hospital die S. Vicente die Paulo
diesita Capital . - A imprimir-se.

Emenda offerecida a approvada
palo Senado ao projecto n. 61,
da Camara e a quo se ref ore o
o fficio supra

Aecrescente-se endue convier:
Art. - - 0 praso dc qua trata 0

art. 3•0 da lei a. 867. due 19 dc se-
tcmbro do 1924, iterminairci em 31
do dezembre do correnite nano.

Paco do Senadio dc Minas Gie
rae's, en: Belo Hooiaonfie, 8 die se-
te;T1bro ide 1925. - 0 presidiente,
F rancisco Ribeino die 04iveira.

° secaetamrio, Oiympio MourSo.
- 0 2.0 seeretariio, Aibertino Fer-

ca Drummcsnd. •

Projeclo a que so ref era a emenda
supra

(90 legislaturia)
Projecto a. 61, do Carnaa aP

0 Cengreaso L'egisilativo do E-
!-dc) do Minas Genaes deoreta:

Act. I.' E' ia goveirno auctoriza-
a ccniui r o c-diiFicho , do Hospi-

t.,i dc S. Vio nte die Paulo, desta
C api tail, mcd: ante corctracto do quay
fcque estuladio:

a) A 1cretac5o ic sorvicos medi_
coo e cirt:rgicca gnatui'tamente as
ocralcrs indgtntes.

ib) A po,rzlssSo, eon sirs enfer-
ni arias do fuOcccn amen'to da cli-
ideas pediatcicas, medica cirurgica
do Faculdado die MecLeina, medliian-
rL 000c'rdio corn 'osta.

a) Rove rs5o a o Estado do ed'ifi-
co do Harpital, scm mobdiarilo, ap-

dcpendoicia's, eon
CiFO do dissciuçSo cia fundacão que
P ma atom.

Aot, 2 " Re'iogcrn-se as disposi-
çö.cs cm cant-once. - A imprirnir-

Do no. Scoridaro des Finances,
scilieitan'd;o auctorizacão paira ak,er-

Saa das c'olmrnisses 7 do se.tembra do 1925.	 Celso Machado
Marin 'Prats, re-iator. - IgrJ:aDc Bararoso

ice-se	 - Ar-cli

Urgencia

0 sr. Jgnacio Maria ( ! eJa oiidiem), oh tendo ii rgerieia, a Presenta.
ped e ehIem qive seja 'discu•tjd
Vc.tado na presente sessSo c c-

Parecer a. 154
(9.0 Iegis1to)

A counrn So de R'epnese.n taçdcsPetices, a quo I 01 preoflf o re-q Ue!rir1n to eoi que Lu z.°
esorivAo do j uldicial e mo.tas dotei-mo do Muz erab;.l,ho pede dos

ajnnc dc Iicen;a paoa toPar doe tendO em Vista a niornia,. jcSo prestacia pela Seopcta .,; a do Fn-
- é de palecer e roquer qee	

At 4 hO- 5 dase arch	 erime o lu cnto. um VCZquo

	

	 2. discus5o do prrjt:ro	 12,
o requ!eIafe ain,da 

odo did gic- do Sc aado, 'dSPOnd O s-obre 0 li
se &a PCddr Execu ti V0 flO Sfl!tid0 men to 

CO fl! djCj onal.
do sua pretencSo 1 . doscuo do projecto n. 73,

d.S'q:'cb scibre o Regimento de
Cuta5.

31 (LdLISSS 0 rio projecd ii.auc'c::z2ra, a : yort-a do pedit
pana pagamer0 dc graLl L aa0
adJc1 fl a dive-sos serventuafl
di

Pr'mejra part

At 1 hcr O cia tajrde:
Ld tuna a a apro'aço da aeta.
Expedjnte

A td 2 Ii oras cia ta rde:
do pareoeae dasC!d.t11iflifsOes

dc rrjroioetos, -
qrierlmeflf05 indicaç5 interpella-
ct5es e m000es

die tlelque,riTnenfos, en-dcaçôe5 i:fiterpcJJ3p	 C nlTccoes.
App 'ovaçao dc cedoc	 fna

Segunda pa.

30 dicijasSa em 1.0 tn :'.
a. 75, sbre	 r

Stitflcicflj

P1
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Pessoal, 570:480$000.
Material, 161:000$000.
Somma, 731:480$000.
18) PrisOes:
pessoal, 156:780$000.
Material, 830:000$000.
Somma, 986:780$000.
19) Penitenciarias:
Pessoal, 89:958$000.
Material, 101:300$000.
Somma, 191:258$000.
20) Forca Publica:
Pessoal, 6.390:217$000.
Material, 1.748:000$000.
Somma, 8.138:217$000.
21) Servico de Hygiene:
Pessoal, 451:300$000.
Material, 199:400$000.
Prophylaxi rural, 500:0005000.
Servico de lepra e doenças ye-

areas, 120:540$000.
Serviço permanente de hygiene

ms municipios, 81:000$000.
Sommi, 1.352:240$000.
22) Assisteriucia a Alienados de

Minas Geraes:
Pe al, 275:323$000.
Matinal , 781:000$000.
Summa, 1.056:323$000.
27) Ensino Artistico;
Pe s so al, 57:720$000.
Matinal, 3:000$000.
Sonuuna, 60:720$000.
28) Ensino Superior:
Pesooal, 71:850$000.
Material, 26:000$000.
SuhvonçSesi, 140:000$000.
Somnia, 237:850$000.
29) lnspeccão Regional do En-

S:CO:

P roal, 427:510$000.
Material, 8:500$000.
Sonuna, 436:010$000.
30) FiscalizaçSo Federal do En-

iIio, 36:000$000.
31) Arch iv0 Publico Mineiro:
PcoaJ, 32:6105000.
5otorial, 6:400$000.

SOnlma, a9:010$000.
32) Servico Eleitoral,.....

1Q-p5
33) Empregados em dispibbi1i-

tl 100:000$000.
34) PublicacOes e encommendas

0 a In urensa Official, 542:000$000.
3) Transportes e commuflica-

c(f, 253:5005000.
A. c.-46

36) Subvencôes e auxilios,
517:600$000.

37) Exercicios findos, :.. 	 r.
20:000$000-

38) Eventuaes da Secretaria,...
,50:000$000.

Soniuna, 32.774:580$000.

§ 2.0 - Pela Secretaria das Fi-
naflcaS.

I) Divida fundada;
Divida interruia, 3.537:680$000.
Divida externa, 4.643:650$140.
Sonima, 8,181:330$140.
2) Secretaria dais Finanças:
Pessoal, 753:550$000.
Material, 164:000$000.
Somma, 917:550$000.
3) Gabinete do Advogado Geral

d0 Estado:
Pessoal, 57:000$000.
Material, 2:000$000.
Somma, 59:000$000.
4) Delegacia d0 Thesoaro de

Minas:
Pesual. 293:000$000.
Material, 50:500$
Somma, 343:500$
5) ArrecadaçSo pela fronteira:
Vencimentos, porcentagens e dia-

rias, 798:720$(00.
6) Fiscalizaçao de Rendas e do

P atrimof io:
Pessoal. 292:515$000.
Material, 1:500$000.
Somma, 294:015$000.
7) Imprens., Official:
Pessoal, 932:400$00.
Material, 1.355:000$000.
Somn$a, 2.287:400$000.
8) Co]lectorias:
Pessoal, 3.350:0005000.
Material, 21:0000$000.
Somma, 3.371:000$000.
9) Estradas de Ferro:
Porciutagem sobre arrecaaçao

do impostos, 2:150:000$000.
10) Junta Commercial:
Pessoal, 11:700$000.
Material, 500$000.
Somma, 12:200$000.
11) Feiras de Gado:
Pessoal, 23:I60$000.
Material, I0:040$000.
Somma, 33:2005000.
12) Aposentado 5 e reformados:
Aposontados, 804:149$115.

to:a o crodfj 'pa:a pagan:njSr. M:aci da S1va Jc:g., c.'oL
tn"'S frL das offl	 die pautacda I nprLr•	 Off: a', ca gratjfft
çSo ac .acr..,1	 10 / sobreVar oiniLntc rO p::c	 co1rcho

do 12 do rna:ç ) do Corri
cJé 31 do dozoa4j	 dr 1921

-- A' conirn oSo do Orcairneflo

Requerinzento

Dos sirs. Henrque Raiclia re a:
ras d;r:otor ida Asscoç5o d

13 nsais •Prat:o: 3 do Minas G:'raos,	 i0oitando t:oa:• pro-vdo,;legiskifj	 s'obre a rogularnanitaçao	 xer,:j,o d'a	 J:o	 roSo	 polodreni&tas pratcos	 A' ocirnjmjsd Saud Pobra

AprL'se,ltacao do parocercs das
COfl//flsj

0 sr. Ignacio Marta, polo ccai-rms53 So R:dr:ocSc, cr0: o1:a
peSo, sood'u ConceWda diseoro
das fcrrn;aijdades regirnenfaes pa!,-,asquo ojcrrn d*ufjjd:as e votadas na
prcSento ooss5o, as seguintes:

Pa,'eccr a radar çJ0 final d0 proje-
cEo n. 49

(9. legislatura)

A comm j ssS 0 de Orcarnento
oue beam Presentes o projecb

da Camaro, e as emendas di
Senado ao mesmo offerecidas i
a cc eitas pe (a re forid 1 Cr rr':na (
do Parecer quo scj Oduntd
Soguinto !odacça 0 inal. reddo
de accordo corn o vencido Coin .
leferidas einoridas

0 Congress0 Leg:slatjv0 do Es
todo de Minas GOti 	 deorcta•

CAP ITULO I

•	 Da despcsa
Art. I .° E'	 gavel: 0

do a dospender no exercjcj0
1926 a importancia d0 novent0
Cit0 flu llUVecCiitcs C Oitenth C fir5Confos, trezentos C V J flte e ljVseisc"utos e tita	 Olt (1 r9:,(98. 983 :329$638) Corn	 s2rvico,

722

ra-
or	 ci	 i	 J	 ::	 S.cretariasj forma abaixo:
au	 §	 Pela Secrc'taijq 5 I'!.a-	 terror:

i Subsi	 a 0 President0 do Es.ta c o, 48:000$000
2) Gabinet0 da F rc

•	 Pessiial, 58:800$d )
Material 40:00h(
Sonima, 98:800$tj
3) Despesa corn u	 iilaci (i di

Possoal, €d:OOOpCO
a	 Material, 124:000$0;

Srmma , 184:000$00
4) Rep resentaç50 do	 -iip -

dente do Estado, 12:000,SjijO
5) SUbsjdjo aos Sen:udoes.

151 :2C0$OOQ.
5) SOCretaria do
Posso:1, 79:560$CL)
Material, 14:860$00
Sornma, 94:420$00U
7) Suhsidi 0 aos Cimirid
2:400$000.
8) Secretaria da Camara dos

Deputados.
PssiJa1, 94:574$Q0o
Material, 17:560$000.
Somma, 112:134$O0U
9) Ajuda de custo aos mombros

do Congresso, 72:000$000.
10) S ecretarj 2 do Interior:
Pessoal, 448:200$0c().448:200$Ot.
Mate:ial, 59:500$OQü
Somma, 507:700$000
11) Justica do 2.-
Pessoal, 358:2I6$00.
M o tcr;al, 16:060$000
Soninja, 374:2765(0o
12)Justica do I. ,	:
Pussoal, I 828:470$C ().
Material, i 17:000$009
Somma, I .945:4705000
13) Ministerjo public,):
Pssoai, 484:905Q(r)
14) Secretaria di PoL
Pessoal, 345:820$000
i'viaferial, 126:200$005
Somma, 472:020$OO
15) Delegacias Se P ci:
Pessoal, 564:600$000
16) D i ligencias pouch -

120:000$00()
17) 000rCir
\' hic1J



Somma, 35:325$0U-
22) TerrenOS Diamantinos:
Pessoal, 9:480$000.
Material, 1:200$000.
5oiina, 10:680$000.
27) Serviço dc Minas e Rios:
Pessoal, 15:160$000.
Material, 7:200$000.
Somma, 22:360$000.
24)Del esa Pastoril:
Pessoal, 62:472$000.
Material, 440:000$000.
Somma, 502:472$000.
25)Postos Zootechnicos,

26) lrnportacao e selecçã0 de
productores, 150:000$000.
27)Sementes dc forragens,

24) Servico anti-ophidico,
Z$o00.
24) Expansão economica,

0s000.
)) Exercjcjos findos......

L.c(is000
31)Eventuaos, 50:0005000.
32)Serviço do Estatistica:
Pessoal, 136:000$000
Material, 34:0005000.
5°Xna, 170000$000

) Publicac e encommendas
111prenS Official, 79:000$000.

Somma, 33:372 :452$704.

CAPITULO II

Da recejia
t. 2.° Para	 mesrno exerci-
de 1926 a recejta do Estad 0 e

em floventa e oito mil no-
e Oitenta e cinc0 contos,O1flhen mil réis ......

985:5O O$0O0) provenientes da
udaç5 de impostos e outras,
5 di scr j mj 5 nos para-

9"SOS seguin05.

CAPITULO I

Da despesa
o goveroo auctori-a despender no eXercicio do

impoflC3, de noventa C
flh1 " Ovecentos 0 oitenta e tresS, trezo0t05 C vinte e nove

.ISQCntoS p trinta e oito réisci
3:3	 corn Os servd	 ls

0	
co
r' i

§ 1. o - Pela Secrctaria do In-
terior:

I) Subsidio ao Presidente do
Esrado, 48:000$000.

2) Gabinete da Presidencia:
Pessoal, 58:800$000.
Material, 40:000$000.
Somma, 98:800$000.
3) Despesa corn o Palaci 0 da

Presidencia:
Pessoal, 60:000$000.
Material, 124:000$000.
Somma, 184:000$000.
4) RepresentacS 0 do Vive-Presi-

dente do Estado, 12:000$000.
5) Suhsidio aos Senadores,

151:200$000.
6) Secretaria do Senado:
Pessoal, 79:560$000.
Material, 14:860$000.
Somma, 94:420$000.
7) Subsidi0 aos Deputados,

02:400$000.
8) Stetetaria da Camara dos

Deputados:
Pessoal, 94:5745000.
Material, 17:5605000.
Somrna, 112:134$000.
9) Ajuda de custo aos membros

d 0 Congresso, 72:000$000.
10) Secretaria do Interior:
Pessoal, 448:200$000.
Material, 59:500$000.
Somma, 507:700$000.
11) Justica do 2. 1 Instancia:
Pessoal, 358:216$000.
Material, 16:060$000.
Somma, 374:276$000.
12) Justic.a dc 1.0 lnstancia:
Pessoal, 1.828:470$000.
Material, 117:000$000.
Somma, 1.945:470$000.
13) Ministerio Publico:
Pessoal, 484:960$000.
14) Secretaria dra Policia:
Pessoal, 345:820$000.
Material, 126:200$000.
Somma, 472:020$000.
15) Delegacias de Policia:
Pessoal, 564:600$000.
.16) Diligencias Puliciaes, -

120:000$000.
11) Guar.da Civil c Inspectoria

de Vehiculos:
P ..	 7oioro

7i,,

Re'formados, 333;298$776. 	
1	 ::j	 A.Somma, 1. 137:447$891.	 Pessoal, 65:910$000.'13) Juros de emprestimos, depo- 	 Material, 153:060$000sitos c caucöes, 1.490:503$903. Somma, 218:970$00014) Ptthlicacöes 

p 2ncommendas	 8) Escuta Superior de Agrc.xia lmprensa Official, 230:000$000 	 tura:15) Causa da Fazenda,	 Pessoal, 50:000$00j50:000$000	
Material, 450:000$000.16) Seguros, 50:000$OQO	 Somma, 500:000$OOo17) Restituicoes, 400:0005000. 	 9) Fazenda da Gamelleira:18) Exercicios findos...... ..Pessoal, 24:140$000.

50:000$000 Material, 10:260$000.

20:000$000.
19) Despesa5 eventuaes.........Som'na 34:400$000.

20) Fiscalizacao d'a Loteria,	 cuari Ensin
0 Ambu lante .gro-P10)

20:000$000.	
Pessoal, 222:000$000.

21) Tranp&rtes e communic..	 Materia, 9:9965000.
c6es, 400:430$000	 Summa, 231:996$000.

22) Auxitj 0 para calçamito da	 11) Defesa Agricola:
Capital do Estado, 40:000$00. 	 Pessoal, 51:600$000.

23) Differenca de cambio, . . .	 Material, 30:000$000.
300:000$000.	 Somma, 81:600$(W. -

24) Defesa do café:	 12) Servico do Algodao,
Fund0 de detesa do cafe,..,.	 100:000$000.

9.800:0005000	 13) Defesa dos Uifezaes.
C usteio do serviçu d€ . ernbarque,	 Pessool, 190:08000O.

200:0O0$00.'	 Material, 40:0005000.
Somma 32.836296$934.	 Somma, 230:0805000.

Pela Secret3.°	 14) Subvencôes e auxilus,,S _.	 aria da Agri	
244 9005000dultura:

1) Secrotaria da Agricuittira: 	 15) Hortos F1ostaes:
Pessoal 117:7505000.Pessoal, 911:846$000.

Material, 105:000W. 	 35:000$000.$000.	
Somma 152:7505000.Somma, 1.016:846$000.	
16) Acquisicão de ?''2) Obras Ptiblicas:	

Agricolas, 610:000$00.Pessoat, 200:700$000.	
17) MedicS 0 c DiVISO dMaterial, 5.550:000	

e
5000.

S	 rasomma 5.750:7005000	
430:600$000.3) Estradas de rodagem:	 Material 40:000$000.Pessoal, 173:540$000.	 Somma 470:6005000Material, 5300:0005000.	 18) Defesi de Terra sSomma, 5.473:540$00	

Ppssoal 42:98050004) Réde do ViacSo Sul-Mineira•	 Material, 2000$000.Pessoal, 5.535:7475990, 	
Somma 44:980000.- .Material, 6.303:2125290,	 19) Cornniiss5o Jogr'!Caixa de Apontadoj q i Pen-	 GeoIoica:sf3es, 162:039$720.	
Pesoal 240:2205000Somma, 12.000:(005000	 Material, 58:5005000

5) Pl` te"50 aos Selvicola.s:	 Somma, 298:720S000.Pessoal, I S00$0O.	 20) Servico Met poro
i 
U ô..

Material, 5:000$000.	 Pessoal, 145:6685000
Somma, 6:800$000.	 Material, 53:6$()) 11 1 1stitutos agricolas:	 Somma, 198:668S	 , ..
P000):t1 113:1365000	 21) Estancjas 11Material, 274:080$(00. 	 Pessoal, 34:l2aS0Sornnin, 387:21f31)Ofl	 fJ	 :?00(I.
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Somnia, 731:480$000
18) PrisOes.
Pessoal, 156:780$000
Material, 830:000$00t,
Somrna, 986:780$00

CAPITULO 111

Disposicaes geraes
Art. 3.° E' o Presidente do Es

tado auctorjzado:
I - A abrir creditos supplemen

tares as Seguinte 5 verbas do art.
I , case verifique nao terern sdo
suff;centemente dotadas	 §
I' S . 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 34, 35, e 37; 2.°, ns. 1, 5, 7, 8,
9, 12, 14, 18, 19 21, e 23; § 30 fl S.
2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 21, 29;
34, 35 e 38;

II- A realizar operaçOes de
credito para cobrjr o deficit qee severificar, uSo send0 a receita ar-
recadada 'SUff j cjente para as des-
Pesas ordinarias;

111 -.- A realizar, come antecipa_
cao da recei, operacöes do cre-
d;to liquidave,s dentro do exerci-
do, e nSo excedentes a terca parte
do roceita orcada

Art. 4.° As suhvenci5es e ouxi-
ljos constantes desta lei, quo nSo
forem requer j dk. s ate o primeirotrimestre do anno segnlnte, flca-
rSo caducas.

Art. 5." 0 i mPosto de doacao
inter-vices de ascendps a des-
ccntentes, serA egual a 0 imposto
dc transnhissöes causa-m0 1.f 18, (is-
to é 3 %), ficand revogado o
art. 9." da lei 851, do 15 •de Se-
tembro de 1923.

Art. 6.° Revogamse as disposi..
ciTes em Contrario

Sala da5 commisses , 9 de so-
temhro de 1925. Ignacio Mur-
to. - Olynth 0 Martins

Parecer e redacção final do proje-
do n. 49A

(Constitujjo das emiendcs ;os. 2, 3,
6, 8, 11 e 12, offerecjdas p1io
Senado ao projecto *. 49)

(93' Fegiartnra)
A CormnliLSsSo 'de RedaccSo, ta que

foram preseot'es as emen'cjas ns. 2,

.	 '', Ii a 12, offartcidas e ap.prorvadas p&Iio Senad,o
da pnojecto n. 49, o1re orç.
to, pana Coflisfi'tujr PrOposicao
tincta, C do pairecr que Para as
Mesmas seja Jada a soguinte red.ccao final:

0 Congresso Lgislafjvo do Es,
tadro do Minajs Geilacs focjieta:

Art. I ." Fica io Pru,;jdu,,nte do Es-ado a'uct'arjzado.
I. A dicspejn,dor a'ti 50:000$OQO

c.nl a nuidrnça do curso do rio
Pi,mhv paxai o São Fra'ncjco

11. A ceder ao rmun.1pio do Cain-
PUS Geriae,s o Cdlfjc ) do
Vel'ho, ife naque'Ha ciciade.

111. Abrir o credifo dc 15:000$
pa'ra a erleccSe dc ,niauso1Cos que
parpetuem a' mrcfloIrja do nseIhe-
co JoSe cia Mjaitta Machado,
Rernarndo Guim ia,rdes e mesm
joSo da Matta.

IV. A refonmar cs services da
Irnlpre'nsra Offfciarl, cxpedfn'do nOV0
,rug u!arrnento e revendo 0 quadr do
posse al ti'tu'ado e oontractajo.

V. A entregar ao Asyilro de San-
to Anton dc Uberaha a nIiOrtafl
cia die I :000$000, coirrespenden'te a
subverncao do Estado, no segundo
serne,strre do 1924, qule não foi Yaga.

Art. 2.° E' fixada em 7:500SC)
a cauç5o day eo1lecties & Bc410
Horixoute e Juiz dc Fór'a, ie a d106

respiectjvo esCnjvSies em 5:000$000,
corn a obrigacao die recoihor
dos diarjamnte ara Thesouro
Estado au jao Banco designado pelo
gorverno.

ParaJgnaph;o tSnico. Quain'do
onça for presfada em tittfIlOS,t
111 ar-se-S poer base a ootaçao offi-
cial drestes •e nSo 0 seu vagoir
n al.

Art. 30 Revogoini-se as
cOos em cOnrwrio

Sofa das couflrnisñes 9 de et1
bro dc 1925. nnan .\Itrrt3. -
Olyntiho Marfiin

F0ap

,do carreate anna, a a rnan-
 11e offerecida poloSenaido re
a pela Oamara, C de pairecer
ara a mesrno projecto se ado-
seguilite redacçao final:
Congrasso Legisilativo do Es-

,io de Min,-Js Geriaes decriota:
Art. 1 . 0 Silo deolacaidos do utili-
e publica o Institute Commer-

• de Minas Games, an.n'exo are
gio Belle Harizoote; a Escod'a

vre do Commerciro cia Capital e
,curse cammerciall ainnexo ao Gv-'
anasio São Sarhader, die S. JoSe
Nepomuacno, fi 'carndo extcnsiva a

es fnstitutcO a aurtoaizaçSo corn-
tine do -rt. 10 cia •lei n. 752, do
7 de setembro die 1919.
Parnagrapho ucico. E' con iiçSo
ncia1 parra que ios neferirdo in-

itutos gosem cIa's varntageiirs destia
, que sejorn ccuncecfictais imatricu-

ks dci's alumnus porhres, a juize
governo ie per deterininacSo dies-

, qua poderá tamberni suspender
Is regaa's concedidais qurando jul'

t C 'eniente.
Art. 2.0 Revcgarm-sie as disposi-

PS en corntrario.
Sala las commriosOe's, 9 dc setem-

Ire do 1925. - Ignacio Mortar. -
Ol'nih Martins.

 
Sob! 0 a mesa pa	 'sra ordain do

tr ha3 ..
an ha projectors, requeriirnentos,

a as e mocoets ar aerem apse-
11 rtaJ s.

Apprrrt'açao de redacçöes finaes

tid e pasta's em diiscussSo sSo,
aarnente, rarpprceadas as ire-
finnies dos projectors ii. 49.

soh, rcamento, n. 49-A, sobre
'sidanca do curse do rio Pinmihy, e
68, hre Instituto Commercial die
Minors (leira'es. - VSo ser remett9-
dos it rsarncção.

2." P\RTE DA ORDEM DO DIA

2.' l°cussão do projecto n. 12,
do Senado

run unciada a 2." diseussãio,
Por goss, do prejecto n. 12, do

flaJ r disponclo soibre 'Iivcamiei'to
corn a e tnendia a. 1,

Cr nqnjs.saIo.

O SR. ARGEMIRO DE RESENO
DE: - Peril a palaira, sr. Pres-
dente, paica arpnesentar ao project')
era em debate omia crmenrdo quo oo-
gita da re'vogaçäo do em dIspoisi-
tivo tdia rlei qee tieguda at oleicão do
vereariores rnchnicirpaeS em floss
Estaide.

Em vitrtu do dossia Iiei, Os cidajdãoIs
qIPe tverern conteaoto corn as Ca-
niaras nSa poderm ses elieitos ye-
reaidioees.

ama restricçSo, scm duvida,
moralizadaca, mars o qua dc nenhum

se jc'rstifica it que a incompa-
tibilidade se extenda arcs parentese
affins ate o 3•0 griaru, inclusive.

V. exc. bern s'abe, sr. Presidren-
ta, que elm mu itois inuniCipirOis mi
nreicos, dada a esoassex do nossas
populaç5ers no nrterriror, torna-so As
vezes drifficif a eferiçSo do verera.do-
as cern essas cxi gelicilas.

Ora, •o dispositirvo da del a quo
me nefirro enibaraça,inda mrais es-
era .erlreiçSo, dc vez que incompatibi-
liza para a cargo dc verieadarr mui-
tars individaaors qure pord.eriarn corn
preveito exercer o mandate, entire-
lraçadas carne coistumaim ser as fa-
nv1is nos divdrsos imtnircipiors do
Estadre. Confess* frail c.amen te a
Caimara quo não vejo rnEitivo quo
usrtirfique a inooinapartibilri dadie pro-

scripta peta iei, tornrainrdo inekgi-
vol's cidadãos eapazes e dignos, sit-
mente polo facto die serum paren-
ties, em gnau zcfarstadro, de urm indñ-
viduo qua tern corntracto cam 

-
a Ca-

maca. 

Reserv,emres 'a i ncoinpatibididiadie
para oste, imas nSo 'a cxtencFamos
acts sours pa'rontes renlatos perquie.
assini, remhartaçaremes a's reIreiçies
do vereardiores rem me ito's umunici-
pies, creando omrhararçots desoabi-
doe, baiseadois em ceojectuinats un-
fundadta, scm calbiimrcnto no nOOSe
Esitaido.

Passo as mãos do v. exc., sr.
Presidonte, ta iemenda qufe fun1a-
mantarci mans defidamente, S
vent'uia for imrpugneidra lir qual-
quler do's norhres oodilregals. Está re-
drgi dia nos segni ate's tarrnos:

Parecer e redacçuu final do prOJe
cto a. 68

(9.' legiLarhvra)
A cosllmksSo do RedaccSo dos
n quf , f 	. 	 projecto



Aoc pesoente	 oide contvielr:,
Artigo.. Fijca revogja a uJt-

ma pairte do :artigo 26 da 1,ei, n'.
837, die 26 die setcnbpo die 1922,que diz: "e	 us p ens e a'ffiiesate 0 3° grau , ncijisj,vie"

(Muifo bern; ma jto bern!)
Vem a Mesa, é Lida apaja e

m dIuã, conjtmctamefl1e coin 0 an,tio. a seguinte

Elnenda

N. 2
Acer, 0flF8 Ca1r:Apt... Fca rewgada a uitijnTapart0 do ant. 26 da 1i ii. 837, do

26 lJIe sdenibno, -de 1922, que diz:
Pal$ntes e affins ste o 3°grau ilnJdits"

Sa(lia dais SaSsôie' 9 d0 ejijen1brdie 1925. - A. de ' Rezenjjo Cost.
Can'o Chavs.

Sm mails d'oliaif p s5 a a'ppnova3o ar'fgio e41S 0m0nda..
Sam dohatpiippc_ as ar-

tigos 2°, 30	 4 1 e volta o 'pro-
iano 5 Cornrniss5o de Legistaçao aJustiça.

I. ' dicuss 0 d0 pnojecto rz. 73
Em spgufda tntra em I dlscus-

Sc' a pro .j'imlIo n. 73, soh-r0 Regi-
mon a die Cusfas. Sendo. sna liCttura
dpenisadc a req uorjmtito ao Si1gnsd:,o Murta.

Ericerrai	 a df SCUSSS .O C o
jecto appporvadio e vie S
ão do L'egislacao a Justica.
3. 1 di'seuss 0 do projecto n. 76

E' tIdo iel PPosto ebii 3.' 'd15C5500 'p1j"J"00 a. 76 c14ziandjo c
alber'tui, de crod,ib Pailla riagsmen_to die gr'a.tifi.caça- aIdcjonafl a di-
Vpies1l 1Pl'V0rttiaiifoS do Estado.

'Ningucm podndo a pMjjavrb é a
diisoijsâo en,cc4rra,(j; ,.,j e aIppro,aji,-3pilOjfo.

A' camnlissa:o die Redaiccao.

3 .1 discussão do pro jecto U. 75

(1 0 1urno)
Judo 0 poc5tlo' cm 3.

no	 .° tUi'ii(, , SOfli	 fTiI)flh

lladb 0 P'OJOCtO fl. 75, sobre r..
Forrala constiItLonaI,

0 sr. Cordovjt Pinto Coe//10 
(.•J ord.m) P die qua e COs5ige naaota ter votadkj contra o paaag

hTo 'tn
tigo 87.

co die airtigO 83 3° do -

S0r5 atteqidido .

Urgent-,:,j

0 V. Ignacio Mwi (pela or..
d (-Im), 'aprecerta peilla cnnmiLão de
R'daccao, poodle e iebtcm dispensa
(lbS f0rmstidake1s 110gimen	 ira
quo aejam 'dcutdas e Madas n3
praje	 s5 as segtrn:

Parecer e 7 edaccão final do pro_
jecto n. 75

(1.0 tu'rno)

(9.' egidltajtur)
A comm jsSo die Red:c'5o

foi Prldsleldto o 'prajecto a. 75 )-
bre 'rfcrma cOnstitucionjj,
c'nfa como firi ^al a rnesraa corn (1

to,i approvadra em 3. 1 IiscaO.
Sib dos commiss&cs, 9 do ter-

bro Se 1925. Ign'aclo Muria. -
Olyntho Martins.

Parecer e rcdacçao final do pro-
ject0 n. 76

(9.' iegsiIaitura)

A c0mmjss5 de, RedJccão off-
ruc coma final a do pjiectO fl.
76, tst qual corn quo f appI'O%
em 30 djcuasSo.

Sala das conirnssSes, 9 d s-
tembro d 1925. - Ignacio MLJ1't
- Olyntho Martins.	 -

Lidas e postas On disLus3O
oem deha'f, lppr.ova•as s
das rod0iec6ps ftn'aes.

ReImrtJt,arnLse ao Senado.
Nadia testis hst,vendo a fpstar 0

pIied,dCn,lie dS .para amanhS a
gtanfo

ORDEM 1)0 DIA

Prjmra parte

Al-C I ho'va 4a tarde:
Lci,t,nrna o aporoação di
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L

'té 2 hcl'as da taucJue:
lp1ieelrntac0 de pahleceres this

Op's
preteFacaO die projdctos. Ileque-

iin'dioaçSe, inte1lpeace5

DcasSo do tequeOimefllbOlS.
105, i nt€iiipeIllaco os a moçóes.

4 pprovacão de me4acc0s tinaes.

Segundo porte

Ate 4 htas do lardie:
Dj5cussS dais amoiedas do Sena-

pro] cto a. 56, qua asbabe-
i nie'di ds rr1,ativa'S	 a

Secnotarrta do Junta ComrrnharCi5l,
contene outri di9posicOes.
Levanta-se a sessão.

i4 SESSAO ORDINARIA, AOS
10 DE SETEMBRO DE 1925

Prcsidencja d0 sr. Enéas Camera

(Vice_PreSidehlte)
SUMMARIO: Charnada. - Acta
Expediente. - Apresentacão d°
pareceres. - ApresentacãO de
projectos. - Apresentacão de
:ndicaçao - Urgencia. —Apre-
sentaçao de parecer. Discus-
sdo de narecer. - UrgeLacia.-
ledacçSo final. - 2.° parte.

DiscissPc de emendas do Se-
flado ar projecto n. 56. Discur-

D do sr. Ledo do Faria. —Or-
dern do dia.

Ao rnio ma, feita a charnada,
icharn ..se presentes Os srs.: EnCas
'. rnera, Camill 0 Chaves, Claude-
ro Ferreira, Games Pereira, Du-

que Mesquita, Agenor Alves,
'elsa Machado, Aristides Cairn-
bra, joao Beraldd, Alonso Mar..

Paulo Menicucci, Euzebio de
ntto, Miguel Baptista, Goizes
'rP Francisco Less -a, Cordovil

fltO Coelho, Edeiherto de Lellis,
Ped ro Dutra, Pedro Lahorne, Igna-

Murta, Ignacio Barroso, Leão
Farn, Acloipho Viaeina, Viviano

al das Adeii 0 Maciel, joao Henri-
'Ire e Laur0 de Almeida, fa1ando
cOm c ausa participada 0 sr Mel-

Prance e, sam ella, os mis sel -

ibre .'se j sesso.

Lida a acta da antecednto 6 a
rnesma dada por approvada.

NSo ha materla do expedient°
obre a mesa.

Membrios de commiSSãO

0 sr. João Beraldo pecle a no-
rneacSo de dois menebros ipterinOS
para a commissAo die Leglslacão e
Justica.

Corn assentirnento da Camara
s50 nomeados as srs. Celso Ma-
chado a Lauro de Almeida.
0 Sr. JoaO Henrique pede, egual-

rnente, a norneacão de dais -mern-
bros para a do Orçamento e Con-
las, sendo nomeados os srs. Euze-
blo de Britt0 a Gomes Pereira.

o Sr. Ignacio Murta pede egual-
monte a nomeacao de urn mem-bro
interino para a commisS5 0 de Re-
dacção, sendo nomeado o sr. AbEL
so Marques.

A present a cáo de. Pare cores das
coin misSOs

o Sr. JoJo Henuique, pelii corn-
misso dc Orçamento, apresenta
Os seguintes:

Parecer n. 155

(9. 1 lagislatura)

A' ComniissSo de Orcamento e
Contas foram presentes Os reque-
rimentos dos srs. Magnavacca &
Filho e Paulo Simoni, fndustriaes
estabelecidos nesta cidade, sollci
tando cada urn delles urn empres-
timo do 1.500:000$000 (mil e qul-
nhentos cantos de réis), a jurOs
modicos, prazo minimo d0 dez an-
nos, sob garantia de seus haveres
sociaes e a titulo de auxilio- a in-
dustria siderurgica em Minas.

A commiSSãO, embora reconhe-
cendo 0 louvavel a honroso esfor-
cr desses dignos industriaeS em
incrementar, entro nós, industria
tao de perto ligada a vida ecouc-
mica niineira, 0 que as torna me-
recedores -dos cuidados -do gover-
10, acha corntudo quo esses nã0 Se
devem traduzir da enaneira alvi-
troda.	 -



o governO estS patrioticarnent0ernpeflhad0 em pl opulsiona t, a si-
derurgia, havendo mosmo este
Congress0 Votad0 pa pa tal firn mcredit( , d 20.000 000$000 (viIIreMil cOnto.s de réls). Mas o gover-
no tern urn program delfiueadö e
quo deverS executar nos lirnitesdos )recu'rsos. o rcamen tarios n -
signads Retirar d'essa dotaçao
3. 000:O0j$00 (ties roil Contos doréis) pa:ra empresiar acs requeron_
ten .seria desfa1cal_a	 impossjhjjj_
Prograrnm
tand mater j ajrnente a execuç 0 do

goverarnenj arin..
do-se, além disso, precedents pa-ra outros empresfimos quo Virianl
Por Sua vez diminuir cad,a voz niaisa q uefla verba d 0 20.000i00000
(virlite 'nil contos de réis) augmen-

ii do Propo FclOn al 
fllente a impos.

sibilidade dc dar-se cunlprjm(fltO
a1, dspoto no art. 2.0 dii lei n.
881 de 27 d0 janejro de 1925

Pop °55 e lIiOtivo, a Commiss50 di

IL1)	 j( "
'in """' s P dindosua in010550 na lista dos prt

Sures norrn al jstas quo lccebm gx.
tfica00 comeregL-nti de eScof
roracs e d is trictae5, d do pare.
recer e requer sejarn pedidas
icrn)acoes
'or.	

ao Secretarjo do

Saia das comnhissoes, 10 de s-f0ib 10 do 1925.	 Joao Henriqu1.
—Lo de F'aria. - Comes l'e
reira. - Euzebjo do Brjttø. 	 Ai nip rim i r-se.

0 Sr. 1a0 Berald() pela corn-nhLss50 do Legislacao, preserta oseguinte, pede e obtum dispensa
di formalidades regin1taes par
que figure na ordeni d dia do

Pareccr para 3. discijssdo Sabre
a project0 ii. 12, do Senado

(9.' legislattnej)

	

en t O C t_ontas 0 do par core 	 A commjssaoIeque

	

	 d	 Constituicãc,seJamsnegados Os favores Legislaçao e Justica, a que foi pr'-Pedidos Ielos srs. Magnava	 ,	 Scnte	 projecto a. 12, d 0 Senad,i,F.j10 c Paulo Simoni	 approvadO on segund dscussão

	

Sala das comnhjssOes10 do	 dosta Carnara, 0 do 1arocer qee 0temhr0
 di' 1925. - 150 Henri- nhtsmo seja offelec i do a ferceiraque, relator	 Lc50 e Faria.	 m	 ae approvado, corn a eenda .

Brit0
Comes Perejr,	 Euzebjo de a edo a Presenta,o:pj ii a ii do pela

da de ii. 2.
S;I ]a this cornmissoes, 10 de sCtonihr0 do 1925 - H	 Reraldo.

---Lauro (l	 I:-	 ---

	
'so Ma-

chado.

Enlcnda,y off	 j,	 par 'er

N.
ACcri'c00t0_s0
Art.,. Esta 1e1 ontrarS •nl VO

or d-r'pois do regulanientada.
Sala das sessOes, 8 do setem-

h 10 d 1 1925, --_ Ageni' Alves.—
1) dilon Braga .P -
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Parecer ,. 156

(9. legisiatwa)
A c0mmiss5o do Orcarnenfo o

Conta.s, a que foi 1)resent0 o re-
querjni. 1111 do Sr. Elias dos Reis,é de pa r000r e requer quo sobre
.ssumpt do n'esrn0

	

	 o
seja ouvidogoverno.

Sala das conl nhissOes, 10 do so-
t€mbi'0 de 1925.	

JoSo Henri..quo. - Loa- () d' Farm.	 ComesPereira - Euzebj 0 dc Brifto

Parc'cer n. 157

(9-'Tegislatura)	
Accr.	

N.2
_A camrnjssao do Orcamento e	

Art... Fica revoada j u1t:niContas, a quo foi presente	 re- I Poq uerimen 0 do	 rte do art. 26 da 90 n 837,r. Antonio Ole- 1 26 di' setern p	0 1022 oLnlenf;ii0 Pereii'a, professor publi-	 "e aos pariii	 HCo em Santo A nton j 0 dos Camn1	 cju..jiu -

Sala das sessOes, 9 do setembro
de 1925. - A. do Rezende Costa.
—Camillo Chaves. - A' imprO-
rir-se pei'a ordem dos, trahaihos.
0 flieSmo sen/wi, pela mesma

commis.-do, offer-eec 0 seguinte:

Parecer n. 158

(9. legislatuia)

A uurnmtssã0 de Constituiçho.
Legs1uc5o e Justica, a quo foram
presentes as pças protocolladas
b nurneros 266, 491, 339, 44, 180,

308, 606, 440, 481, 318, 148 115,
259, 214, 572, 264, 327, 265 e 303,
consklLrandØ quo as medidas net-
!as puclidas, umas ja forum aften-
didas 1 , outras perdleram a o-ppor -
tunid,1 - 0 do parecer I , requeli
quo jarn as mesmas archivadas.

Sal;L bus cornrnissOes, 10 be se--
Srternr 0 -do 1925. - Jo5 0 Beral-
do. - Agenor silves. - Laurc do
Alrne1a - Celso Machado. —A
Impr::iiir_se.

Apreutaç4 do pro fec/os, ret/ac-
I1iL atos, indica coos e moçOes

0 e. Games Pereira, peLt corn-
flhlSidii de Agricuitura, envia a Me-
sa	 eguinte:

Pro fec/a a. 78

(9." legislatara)

A conirnissS 0 do Agricultura e
t nduoriia, a qtve Lii presente o re-
Urii :iiento em quo o sr. Joao Ba-

Ptist Nunes, capitalista residente
Idstii Capital, so propOo a comprar
fl1t' ;ilqueire do terrero. mais ou
niOflos, situad 0 005 confins da 6.
S1cç2 0 suburbana, desta Capital, e
i piopriedade do Estadi, - con-

S IdIT in odo quo 0 Estado, Para or-
ganuzr it area da nova Capital de-
sapr llrjOU entre outros, terrenos,
do Clicispirn d ta!, na Lagoinha e
que, cjuando se fez a demarcacào,
Urn porte dosse terrevno, nâo so
CO nhlicendo per que razão, fico1
fóra 0 a area da Capital, coritinuan-
do, portanto, a pertencer ao Esta_
do; considerando mais qLie nao
COnvom quo continuem desapro-

priados e tZio pouco habitados poe
Pessoas quo flão são os proprie-
Curios, pois, ha alli variosiotru-
sos; considerando, poiOrn, quo a
venda devia ohCdece i- ac prucesSo
cia hasta publica, porque, os ter-
reiios da visinhanca da Capital
estbo so valorizando, grandernert-
te, de dia pain dia, e a tal ponto,
que ha 0xemplo do dez cont os por
aiqueire, é dc parecer qu-e so de-
e auctorizar o governo do Esta-bo

a dispor do toda area desapropria-
da polo Estad 0 não dernarcada
para a Capital, näo so a qtie so re
fei'e o requereate, mas ainda a quo
esta sendri explorada per Cheru-
bim d0 tal e outros e quo const-
tue o trecho inicial da estrada rio
autom-ovel Para ConceicOo d0 Ser-
ro, pain niunei ra nlais conveni-ente
e, Para este tim apresenta 0 O-
guinte projecto do lei:

0 Congi'esso Legisiativo do Es-
taclo de Mina decreta:

Art. 1.0 Fica o governo do Es-
tado auctorizado a dispOr, pole
maneira mais conveniOnte, dos ter-
renos quo foram de Chrispim de
tal e nA O aprov4itados Para a do-
marcacão da Capital.

Art. 2. 1 Para este fim entrarO
(in accorclo cofli OS proprietarios
be barracOeS no terr{'no construl-
dos, podendo, so juigar convenien-
te o proferivel, em vez de vendel-D
em hasta puhlica, divhdil-o em Ic-
tes Para upeI'arios.

Art. 3.' EntrarO, egualmente,
Cifi accor-do com o requereilte joOo
Baptista Non-,s para indemnizai-o
des despesas que provar na defesa
dos interesses do Est-ado re-laUva-
niente a parte dos referdos ter-
ielio-s.

Art. 4,0 Revogam-se as disposi-
çOes cr11 contrarlo.

Saladas sessOes, 10 do sctem-
bro de 1925. - Conies Pereira.

- —Paulo Menicucci. -- A impri-
mir-se.

0 SR. JOAO BERALDO: -
Sr. Presidente a preSielite SOS5O
do Coingnessio Minoino jS vae to-
cainb'o a isOu te-rmo. E, como no
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Ignorau os s• doputa	 he di-versos aruoip8 reJ1ieyajnij 	 q 0COfliula,m 's!n bnt a dtks..
cus5j e a deiiberçao do Sniado
Nine-q`01-Pajrr que tae asstMmptoa
nbo Sjainj procraInado paria a
scss'ã0 Viflthuira o (We) 	 ncog1.vesi&snU, polls qirie	 5o 'aJssuitoglie M1 P0fltri,iIa, taos ccno c ¶'efe.
1r&n!

	

	 a oirgaaJc5o jtsdldairij dEslado oe a ref &rma
CU torne ad1ibEpaç0 di
tcr aa iuthgaImen0 da Qa jnlam dosax's. Depuiajis tma ndr'e4ao1 ioS4iniik10 4e er prorga.da a. presrjts gão por rnas 0J119ui

o sr. Francisco Lessa: - E do-liiherors :fltilto barn.
o sr. Lec7o de Farja: 	 De1llibe

rott muto paotjdam0n
o Sr. Francisco Lessa.•	Conmuito zello paia os interesses doEtado.
o sr Joao Beraldo: - M uito

obrLgao a VS.	 a
ujto be m;

Passe a êr1 n1acao (le) M rn; muitobern!)	

o sr. Ignacio 111 111 1,z 	 (pda 0(-
	'em a Me a, é 1kla e va	

cam,_ dem), bFendo Ug'ncilt Ipr0
rnLV50 do LegsIçao a sguirite:

	

	 ta, P('1a comm,6s5 do Iduccae.
o Obfrn dFsipensa daa fornioil -

(FltdeS	 Ipfl":l CjU(' CO re
ern dscusisb.o ua preSei	 saO 0
sguijr to

Parecer e redacçao flit/I 'a ifl-
clicaçdo a. 5

A conlflhjSsaO d0 R,edtacc,;jo das
Lis a quo foi prsente o projecto
ii. 5, ja approVj peia Caznai. é
d. 'parccer q&ie saja R rnma 8P
provada corn a redacçao ofli que
fo1 approvajo'.

Sale dog sossóes, 10 dc' se-tmnbro
tIe 1925. - Ignacio Mwit*1. -
Olyntho Mart 108. - Aonso Mar-
qu/es.

Lmda e poata 'em dLou*j
rida ro/dacçao fi,n:ali, é a	 na c.rll
dab at0 alpprovada.

Rern e tta-se ao Seriado.

2.' PARTE PA ORDEM DO plA

STia	 ln	 p('-tfl. (ln dic1Ssao
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dente, Fratnc'isoo R'bero die Olivei-
ra. - 0 1 .o socretarlo, Oiynnpio
Mourd'o. - 0 2. * saoi1eltasio Ga-
briel de O1'ivei'ra Santos.
qu!o So :referum as 'ernend,as:

Pro jecto a. 56, da Camara, a que
se referern as emend

0 Congress* Legisiativo do Es-
taCo die 'Minas Gerares, decilota:

Art. 1.° A Secret,arIa dia Junta
CornTnorC114 Iierá 0 seguinrta pes-.

ali:
Urn chafe de, scçdO, urn slegunido

af'ficIalI, urn arnanuense a Ism p0/I'-
tejtO, corn os .rn&rn'c aneiirnIentoS
do5 funocion loos dir egu.at catego_
na dos Socretarias do Esadki.

Pahiagrapho ri/nice. 0 chafe die
seiccao e 0 magisndo 'off icia1F serdo
nonhleladoS par ittebrelo , os deniaLs
c.mplre,gados per portarhila. do Secre-
tune ,das Finaaças.

Art. 2. 1 E' o gorno aucoirfzo.
do a rner a modrtfi.calr os etrnofiu-
mento da j unta Crnrn'erciaiI.

Art. 3.' Flea exfnsiva ale che-
e do saccão Ca Junta CcrnmIsrlci,at
disposicão do art. 3.*do Pet a.

249, dO 28 Ic junho do 1899, re-
Iativamian'te acs, ellTOUlmIOfltDS quo
line coipnetirm. 'par inteirO, peTh
aclos quo pruuticar.

Art. 4.° A pOrcen'tagem do aju'-
tante do Advoga/do Gorai do Esta_
do o°a arr0C R da CO do d1vidIa arch-
v.a flea equipada as dos' c*beoto
r.

Art. 5. 1 As porcen.tagens semen..
to' erde devi'dla,s ao 5 funccionarios
Pel.OS ar tos que tenhTan% prartic.aldO,
qu'ando recolthorehli, die facto, di-
nhaiiia au out ros bans ao oatiiirnno_
no do Estato o tiver haviiO oppo-
sicdo doe ,devet)oros.

'Art. 6. 1 As porcantlagella sahr0
mu,1tas ado 'pedeird'o excedler die
20 1 , e serdo devidtas c'XdiUsi'Va
monte quanillo fiiear ,piioinalclo qu o

Acc:ecpnte_ae:	
lunoclonarto ,dpsc,obPiu po'r seu es-

Art.. : 0 districto do S. Jose do 1orço a facto pun ivel.

do onuniicilpiO db Thee..	 Art. 7.° 'Esta ,ei on'trará em vi..

Philo C/Ito/nj paSSaPá a deflOnhiFhllar- gor dlode jb, revogadias as dtpo-
S. José cfa AgUa Beilas. 	 SucOOs em cOntrarrlO.

Paço do S4enadie do EstaaIo die
M,as Gore/es 'Belle HanizenPe, 7
(113 Sctombro do 1925. - 0 pre61-

o pde ci' -.p	 ' iW	 frcgirnent . , dr. qu' JLna prrsonL. esdo 0

Parecer a. 158

(9.' egiFatua)

A commjdo de
e Jua1icai, a quo fit pre-,sei'te fa isidiAaçao 'a. 5	 rpo

a prorogacça.o dla iotai	 l&gks!ativ atié o dia. 18, indusiye.
exannoua attena,men	 e bepsados Os Seus motivo defieif
nanes, C do paroar quo Seja e11*
°jppnovada

Sa/la. 'd'a coimisses 10-9-925.
—'Aqerior Aes, - 1,050, &et1do.
- Duque die Memsqui'ta'.

Lido e pOs'to am diScudo é ap-prov/ak) 0 parcac
A' C0t11flIiSdO dL' 	 1:	 ii.

Urgent ii

lndicaçdo R. 5
(9.' }egisatua)

Considerando qv_,, ha,, peridente
do thscussbo votacâo do Congresc.
so M:n ejrQ, diyfiros assumPtus dieauto in tere 8 pu ' r o Esf'a1e; coil..
sJder'anj ma'i quo a prean ses-
são eá pre5	 ¼t eice11rafr_s Semqn. sóbre trnpe Para a COPflC1uSü
d'os rossos tralhahos papirn'ntL

e para a Vo'tacao dos, projoctosP 10M.0ne,109 em wndaM e, to, na O utraca a 'do Conigres	 ndico pe SejapPCIrogada ate 0 dia 18 do corren_
t m'z inclusive.•a actua.1 SPSS50ondinaia 'flol 000 9111esso Legisiarj
vo do Estado.

Saa da's sjeLssñes, 10 d/e setcrnhro
de 1925. - Jade Beia1do.

a	 do per 10 militites, sida r.eabejrfa	 find OSSOpaz(.
Urgcncia

0 sr, Aenor fives (pela or-
(L fl	 (	 '' fl;i	 fl

ii endas of ferecida.s e approvadas
pe'° Scnado ao pro jecto ii. 56.
Ia Camaro.

(9. 1 ilegisllarbus'a)

Emen das additva:

N. I
Accrescente:
Art. .. Fica o governo ajucoai-
do a desiponidelr a rnportanlcja do

118:560$000, pa.ra pagwmLnto do
0ai tmtuado da impreaisa Of ft..

N.2

Acctecente_se:
Art... A vdrba - Rapnessnfucão

do director do hmpreusa Officiad-
constanto do vc111b,a 7 do orça/m'en-

será paga de. sotrnbro a do-
nbro ao conrente atil/nO'.

N. 3,

Accrocrife-se:
Art... Fica revogado o art. 6.°

ii. 722., do 30 'ic s.'tornbr0
1918.

N.4

Accecen,te_se:
Art.. . Nos termos •o nas comar-

t55 &nHe hacuver juiz municipai
C TqJQtchc processa'r	 as Cril/m/O4

Oman- i.té a prolnuncia inCl1Us-
. have:ndo' do dc'spacha 'dlcsta re-

ClJra..ex_ffto para o juiz 'ub di-
1 110	 recurse val luntllriO do d-

chc d	 pOCa a Camara Cr1-
T	 :. "1 do. Relação.

N. 5

H'--:
Art. . A	 He 'do dlstri 'co do
oadhd no mualctpio' die Caratin-

flea tansfor.ido puma 0 poivoa-
do IH S. !cae i] Orienite, do me's-
mo flnnn icii&.

N. 6

0 SR. LEAD DE FARIA: - Sr.
Presiidente, iendo as emend'as of-
ferecida's a discusSdO, ima selici-
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uu-ni n itlenç	 E' a do A. 4,quo diz: (14)
"Aocrcsoente.

Art. . . Nos,, termos o flats cCSflar-
cats on die houvr j uiz mu rn c pail,
coipetehe proce'stsa r os armies
ciomimunis ate a prcnLIrnca flic:uSj_
ye, haveido do despaicho desta ae-
curso "ex-orffj•jio" Para o juiz dc
dire'to e redurNo lunita p o do des-
piacho deste para a Camara C'rimf-
nail db Tribunal dia Re?1açao."

Mia foj vaisa
'
d,ai cm mall des die

pere.ita equimthade. Prescreve trata-
monto dcsegrnal Para os jurisdico_
nados dc p.rmIejra 0 os c scgunda,
tercoira e quarta entrancias.

Pejo proeco do cirg?anzacao ju-
dicijarjai do Estadjo, emtr.ansjto o
Coinapresso Mi.ne:jr.o, h'aveirf juiz mu-
niIcipal apenas flats 'coimarcois dias
tries ti!lFimas oVasse •não os haven-
do nas de prirneaa.

Assjm, lois re us, p.rcnij n cad Os ma S
OTh0 pCO3s dme segnin do, tonceira a

quarta antra'nas. gcsarão do re-
Ciurso neciOssa Pa para o juiz die di-
reio, e do voilunfar;o pora a Cama-
Ta Crimiinafl do Tirbun.aj •da Reba-

0 Sr. Jodo Beraldo: - Orne'r di-
zer quo tcdio's chegaim ao Tribunal
da Relacaio.

o Sr. Ledo de Faria, .. ao pats-
so qne Os irons dais comarcas die
Pnanhiejra entnaincja ter5oi apenos 0
rccoirso voll  do derspa,Aoi de
proinunicia, proforido pijuiz do
direito.

IC.cmiprehcnidlo quo o i'ntuito dia
eaiienda C imp.rfiniir rapid.ez, C aecc-
1erar o a'nda,rnento do processo,
maLs l?aimento, quo 'par.a tant9i tives
sid'o forcada la, romper o p'rmcipo
die eguaIldaidie quo C da essencia do
regimen republicairno.

o Sr. Jodo Beraldo: - Actual-
monte não ifia recuirso para o urz
singu:lair a paro o tribunal collie-
ctiwo?

o	 Ledo de Farja:	 Ha o
re'cursio die pronnvnaia.

o Sr. Joao Beraldo: - V. exc.
p'erinhitte urna apaJrte

o sr. Leão de Fciria:	 E' corn t
pnazer qua ineoeho as apairtes die

C) sr. Joio JJi'rai	 v.
lllu-.sa'b que quarado

000 hee 'dots caisots d a '. 27, § 4,do Coidigo Penal, a[	 :hsoly0
umdemna o 'rou a soff. pe,r a pen

ctessre art'igo, reoo'nre	 Vol Ufl'rja_' flenite para 0 juz	 4diee	 reito.
o sr. Ledo de Fa(ia: - Rcec,rre

ex-offjco
0 sr. Jocio Beraldo... porfeia-rnienrfe lOc'C4p 'e ex-offiejo o desse

"ec u,r'so ha aiinda outro pairai o Tin*-
bunal cia Rlelacao. De modo quo
á exktia no 'systamo do nossa le-

gisa'cao a recuoso do juiz flitini-
cpal par-a a juiz dc direito e desto
paula 0 Irn'bunal dim R ocio

0 Sr. Adoipho Va12na: -- Mas
nao ha recurso da pairr.

0 Sr. Joao Beraldo: -- 	 iiec'r
50 0 vol Un tar jo.

0 Sr. Laziro a Almejda: -. E'
qua a parte nun corr,p arece jar-
zo. E' sem'pre rarpreisentaid.a por
ct:ra,dirar o esse interp6e o recurso.

0 Sr. Ledo de Faria: - Cc!no
id disse, Fouvo 0 ifltutG da eilTefl

Tribunal .la Rolacao C tvnia dupla
gn'ti a m a ra Os rneiao!rre ii tes; au Cm

ser feito 0 juulgamento pair ju,i-
xis extranhos no nhieio cm quo Sc
deu 0 crime, ba a vasumtaigem de te-
ran iOS julgadonies, cointo miemboos
de am tribunal codlectivo, nimior
treiao e mais elevaidia cullituira quie
Cs jUiZC-'S sin gudmaces em gerail.

NAo son contra a emenda, rnmas
queria fazer sentiir a Caisa a jim-
presiscia &sargradavel quo chin me
causcu pic.s vicious qure arpantoi
especlaIrilL ito pela failta dc esthoti-
ca e do aguLaildacte tao cia vssencia
do 110550 regimen.

o Sr. Jolla Beraldo: - NOs quo
ranuos lionens die horn gusto nbo
odemos presaimndir do' ciegancia.

o sr. Lebo de Faria: - Nbo
contra a ampiirtudie •ao dreito do

o 'dis.so C testeniurnih'a' custa
Camara. Não smei quail C o nume-
10 do oozes que tenho aqui pugraa-
do pela arnpliacão cia defesa. Mats
nao me impiressionia berm a -Jes-
NLM.Idide corn que são trautados os
rails b o ponto dc vista do recur-
5) d despracho do pronuncia.
o , Joao Beraldo: -. Macs  elle

vame ao juiz coilimectivo.

o sr. Ledo de Faria: - Dou a
flICu votoi a emienda...

0 sr. Jodo Beraldo: - V. exc.
aiponas da for-ma Em sub.

Sta .ncia v. cxc. e'stá dc accordo.

o 	 Ledo de taria...
Vess o:ida a emienda •outro rocur-
SO a manor, em borneficio din defe-

dalrio o men apolo.

0 'mien fim, vindio ci trihtrnar, foi
uuentar quo ncio tivessre sdn
S ernenda ama fcirma quo car-

'pcndiesse a eguatciade quo tan -
acaricj'ames.

(Mi10 bern; muito barn!)

Er'aorradra a discucssbo scm mais
dab 0 ' a são as ennen dais approva:lai

a ccrnmnis.sbo do Redo-

' Nada mais havendo qua tratai', Ii
Presiden't'e dci par amnminha a

°guimnt';

cORDEM DO tMA

Prirneira parte

AId 1 rhora do tardie:
Lentura e appmrrovaçbo ida aicta.
Expediemn'tle.

Ate 2 hoirmas dma taarcfe:
Apresernmtacão idle paeieceros dais

commissOes.
Apresicntacão die proiecmtos, zie-

quorr'imerntcms, :mndiaaçoes, interpeliha,-
chas 'e nio.cbcs.

D iscu ssã o die req ure riimen tots, in di-
oagbes, iinte'i'pelnlacbes e moçbes.

Appro'vacão do red aucçbes Finales.

Segunda parte

Ate 4 hairas du tairdle:
3. dliuscussão do proijecto n. 12,

dioi Se'naido, di,sponciro sobire Fivruas
men to ,00ndicionail.

Dis'cussão' 'cia em.e,nda. do Senn-lo
ao prmojecto n. 61, dma Caimaura', so-
bra conciusdo dais obrars do Hospi
tal dc S. Vicente die Paulo, diest'a
Capital.

Levanta-Se a scsbo.

35.' SESSAO ORDilNARIA, AIDS
11 DE SETEMBRO DE 1925

Presidencia do sr. Enéas Camera
(Vi ce-presi-chente)

SUMMARIO: Chamada. - Acta.
Expediente. - Apre'sie'ntiacnci

cc pareceres de comrnissbe's. -
Apresentaçbo d.c projectos a in-
dicaçOe's. Disaurso do Sr. Go-
uses Pereira. - 2. parte. -.
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to Sena-do. - Disnussão do
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6. Discursos dots srs. Lebo
de Fan-a e Clarudomimno Ferrmeira.
- - 0-de-in do dia

Ao nieio dirt, feFta ma chrajmradua,
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Camnooa, Caini.ililio Chaves, Claude-
moo Ferreira, Gomes Piereinra, Arduol-
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Elpidia Cannaihrmava, ()lyntho Mar-
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Britto, Miguel Baptista, Go-mes
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tc m'anco. 0 tratamento dcsegu'ail
a .rndvid:cvos eguras, C unnia fuga
quo nba Ccndiz corn as nOSSOS
Oar-cs pram iat p'e.afeicbo. 	 -

0 Sr. Jodo Beraldo: - Ah naO
ha carceriejito.	 -

0 Sr. Ledo de Faria: - Eu naO
amsse quo haja c&nc.eairneuito.

(Irn Sr. deputado: - A falt'a
amplitude do 'direito dc defesa m
pPica ipso facto no ce'rcearnento.

0r. Ledo de Faria: -. 0 Coln-
tCdi cia •anienda n. 4, rieputo, virA

a est'ructUTa dia rnostsa ieglS'
acao. 'Dreveimcs diar,, ao Jado do
Faitia moral, urn pouco de ologa'
cia As n csiazs lois.

O Sr. Joc7o Beraldo: - E ate do
lygionie.

0 .cr. Lejo de Far/a: -
anii .anta A sa'4	 ',r

Sr.	
':	 '.
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pois de ouvil-o, declarar, no prazo iiiiimo de dez dias, aberta
a vaga, salvo ao interessado o recurso para a Camara Criminal.

Art. 58. Si, durante o quatriennio, occorrer alguina vaga,
o juiz de djrejto chanar successjvament a exercicio Os irn-
mediatos em votos ao quarto juiz de paz, ate o numero do qua-
tro, e offjcjará ao Presidente da Camara afirn de que marque
a eleiçao, no prazo da lei, para o preenchimento do logar ou
logares vagos, na hypothese de no estar o quatriennio 0111seu ultimo sernestre.

§ I. Si o Presidente da Camara não marcar a eleiçäo, será
esta marcada polo Presidente do Estado.

§ 2. Seião considerados supplentes os que tiverem obtido,
pelo inenos, urna quinta parte da votaçiio a1cançi la pelo (lUaltO
juiz de paz.

CAPITULO EXTO

Jury

sEcçAo PRIMEITh

Conseiho e sess(5cs

Art. 59. 0 serviço do jury é obriatoiio.
Art. 60. Oèonselho de jurados será composto de virite e

oito jurados, mediante sorteio entre os alistados, e o do sentença,
do sete, sorteados dentre aquelles, podendo cacla uma das partes
recusar ate sete, sem motivar as suas recusaçOes.

Art. 61. 0 jury reunir-se-á na séde do termo, em sessOes
publicas, ordinarias e extra ordinarias, sob a presidencia do
juiz do direito da respectiva comarca.

Paragrapho unico. Nos termos annexos, a presidoncia p0-
dora ser delegada ao respectivo juiz municipal, e, nas comar-
cas onde houver mais de uma vara, devorá ser exercida alter-
nadamente pelo juiz de direito de cada uma.

Art. 62. Haverá em cada terino, annualmente, quatio re-
uniöes ordinarjas, não excedendo tres mezes o intervallo de
uma a outra.

Paragrapho unico. Na sCde da comarca da Capital
o jury reunir-se-á, ordinariamente, de dois 

9
dois mezes.

Art. 63. As reuniOes extiaordinarias terão ogar nos se-
guites casos:

a) quando sobrevier algum motivo extraordinario o pa-
recer ao juiz de direito, mediante representação fuiidamentada
do promotor de justica, quo, por se não tratar do caso imme
diatamente, possa ser compromettida a segurança publica;

b) sempre quo, no intervil10 das reunjOes ordinariar, se
prepararern ate seis processes do reus presos ha ineis do

IlIeZOS.
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Paragrapho imico. Onde houver mais de uma vara de
direito, a representacãO deverá ser dirigida ao juiz que não
houver presidido a ultima sessão ordinaria.

Art. 64. As reuiliöes do jury não ultrapassarão quinze
dias uteis successivos, contados de sua abortura, mas serão pro-
rogaveis por mais oito no maximo, quando assirn o decidir a
maioiia dos jurados presentes as mesmas.

Paragrapho unico. Incluem-se no prazo deste artigo os dias
em que o jury não tenha funccionado, por falta de numero,
e os em quo não haja materia sobre quo deliberar; excluern-se,
porém, os domingos, que serão guardados em horira de Deus.

Art. 65. E' dispensavel a installacão do jury, não haven-
do, dez dias antes do designado para a reunião, processo algum
preparado ou em termos de ser prepai'ado para o julgamento.

Paragrapho unico. Essa dispensa serã annunciada pelo juiz
de direito ou, mediante ordem sua, polo juiz rnuiicipal, no termo
annexo, em editaes affixados nas sédes de todos os districtos do
terino e publicados pela imprensa da séde deste, onde a houver.

Art. 66. Quando o juiz do direitotiver de convocar o
jury, marcará dia e horã para a reunião, corn antecedencia
do tiuinze a quarenta e cinco dias, conforme as nifficuldades
do cornmunicacão e, em seguida, convocará, por officio, os
clavicularios da urna geral a quo so refere o aitigo 92, proce-
dendo, no dia immediato o corn a presenca dos mosmos, ao
sorteio dos vinto e oito jurados que, na sessäo, deverão servir

Paragrapho unico. 0 juiz do direito poderá incumbir do
sorteio o juiz municipal, nos termos annexos.

Art. 67. 0 sorteio dos jurados será feito a portas abortas
e per moio do uma creança, e do tudo quanto occorror lavrar-se-
a lermo no livro dostinado ao lancamento da lista dw jurados,
mencionando-se os nomes dos sorteados o Os districtos do suas
residencias.

§ 1. Concluido o sorteio o fechadas em urna especial as
cedulas daquolles nomos, o escrivão immediatamonto enviará
urna relação dolles ao juiz municipal do respectivo tormo.

§ 2. Recebida a re1aço, o juiz municipal annunciará
1oo, por odital, o dia designado para o inicio dos trabaihos
do jury, convidando nomeadamento os sorteados a comparece-
rem, assim corno todos os interossados, sob as penas da. lei,
si faltarem.

§ 3. Para affixaçäo, eni logaros publicos, Os editaos sorão
reiiettidos ao juiz de paz do cada districto, o qual ordenar
ta]Ibem, por mandado, a notificacão dos jurados alli residen-
tes, presumindo-se feita essa notificaçäo, si o official de justica
ceitificar tel-a entregaclo na residencia do jurado e estar estc
no tormo e em logar ondo possa recebel-a a tempo de corn-
l)aleCer ao jury.
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§ 4. Juntar-se-d copia dos C[itdLS, uev1(LInftntu autlien.
ticada, a cada uin dos processos que, na sessão do jury, te-
nhain de ser julgados.

Art. 68. Será requisitado polo juiz as auctoridades corn.
petentes o comparecimento dos funcc!onrios publicos, em
exei'cicio, quando sorleados para o jury.

Art. 69. Silo necessarios, pala a abertuia da sessão,
polo mobs, vinte e urn jurados presentes.

Art. 70. Não havendo numero legal para se installar ou con-
tinuar a sessão, o presidente do tribunal pioceclerá, na fórma do
artigo 67, ao sorteio do tantos supplentes quantos faltarem para
complemento do numero do vinte e oito jurados, sendo os seus
nomes inscriptos na acta da sessão, segundo a ordem do
sorteio.

Paragrapho unico. 0 presidente do tribunal ordenará a
immediata notificação dos supplentes, Os quaes, Si comparece-
rein, sO ficarAo excluidos no caso de so apresentarem 110 mOb-
mo dia os primeiros sorteados.

Art. 71. Quando, exgottada a urna de supplentes, riiio se
puder installar ou continuar a sessão do jury, o presidente,
convocando OS outros ibis clavicularios da urna 'era1, proce-
derá, na fOrma do artigo 67, ao sortoio subsidiario de tantos
quantos faltarthu para o complemento do numero a que se
ref ore o artigo anterior.

§ 1. Sórnento em caso de falta de jurados residentes a menos
do trinta kilometros, poderão ser chainados os que rosidirefli
a major distancia, verificando-se, para isso, a lista geral, du
rante o sorteio.

§ 2. Pa acta da sessão deveião constar, na ordeal do
sorteio, os noines dos sorteados, ainda quando, por morarein
a mais do trinfa kilometros de disfancia, não tiverem de sei -
vir, fazendo-se dessa deliberação expressa menção.

§ 3. Concluido o sorteio, podera o presidente do tribu-
nal rnarcar novo dia para o mesmo se reunir, fazendo-O PU
blicar por editaes e declarando-o nas notificacoes quO
ordenar.

§ 4. 0 adiamonfo não excedorá tres dias, Si Os J
rados chainados residirem a menos de trinta kiloinetros, e
oito dias, si for necessario recorrer a maiores distanclaS.

§ 5. Si, apesar das diligencias empregac 	 flO C01
parecerem, no dia novamente designado, jurados em flU11
sufficiente, o presidenfe do tribunal convocará outra re	

0

de
impondo aos quo, som causa justificada, tiverem deixado
apresentar-se, multa correspondente aos quinze dias do SeSc 

_0

on aos quo faltarem para completar esse tempo.	 ateArt. 72. Reunido numero legal de jurados, o presi '- e
declarara abeita a SOSSi1O c 1()Inlnd()	 collseiho do seflteflQ''
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deferirá a ete u seguinte compromisso:—Prometto (ou juro)
pronunciar-me bern e sincerarnente nesta causa, haver-me
coin firinqueza e verdade, tendo diante dos meus olhos Deus
a hi (ou sómente a lei) e proferir o meu voto segundo a

njinha consciencia.
Art. 73. Aos jurados quo faltarem as sessöes sem motivo

ustificado, será imposta pelo presidente do tribunal a multa
devinte mil réis, por chamada, havondo recurso voluntario
para o Presidente da Relação, interposto dentro de cinco dias,
contados do oncerramento da reunião do jury.

§ 1. Findo o prazo do recurso, ou não provido este, 0
Presidonte do Tribunal fará lançar em livro proprio os nomes
dos jurados multados o respectivas inutas, o ordenará quo
doste lançamonto se extraia copia para o collector estadual,
dim dc quo este, feita a inscripcão devida, expeca em acto
continuo ao promotor do justica as certidOes competentes para
a execução fiscal.

§ 2. As certidöes serão passadas e subscriptas polo escri-
ao da collectoria, por qualquer auxiliar da rnesna repartiçäo,

011 outro funccionario fiscal, dovendo ser assignadas pelo
collector ou por quem suas vezes fizer.

§ 3. Os jurados so se excusarão do serviço do jury,
Provando molestia grave em si proprios ou em j3essoa de sua
familia mediante attestado do medico, ou do pharmaceutico,
onde nio houvor aquelle.
• § 4. Sempre quo o attestado do doença para dispensa de
Juracbo ou relevacao de multa for insufficiente ou houver pre-
Sflmpcao do fraude, a juizo da auctoridade quo tiver do apre-
Clal.o, podera esta oxigir novo exame por medico que designar,
01.1 JUstificaeiio, conforme fOr o caso.

SEccAo SEGUNDA

Jurados

Art. 74. Somente poderá ser jurado quem reuni os Se-
guintes requisitos:

1) ser cidadão brasileiro;
2) ter a edade minima do vinte e urn annos ou maxima

SOSfl

3) saber Mr e oscrever correnteineno a lingua vernacula;
4) ter uma renda annual minima do 2:400$000;
5) ser contribuinte dos cofres pubikos;
6) ser reconhocidamente do bom senso probidade e bons

)Stumes
Paragrapho unico. Exceptuarn-se
a) os incapazes por enformidade do corpo

A. C.-52
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b) Os quo tiverein soffrido condeinnaço, passada emjulgado , por Immicidjo voluntarjo, furto, roubo, 
estellionatofaijejieja fraudulenta peculato, falsjdade e mooda falsa, ainda

que tenham cumpriclo a pena on obtido perdão;
C) os que tiverem assignado termo de bell vivei ou de

seguranca, emquanto diirarem os seus efcitos
d) as pracas de pret.
Art. 75. São dispensados do jury:
a) o Pres jdente do Estado e seus Secretarjos•b) os deputados e senadores federaes e estadua(-s;
c) os desombargadores, juizes, escrivães e offieiaes de jus .tiça, federaes e estaduaes;
d) os represontantes do Ministerjo Publico;e) os empregados de policia;
f) os agentos do correio o elnpregados do te1eiapho;g) os Ininistros de ordens religiosas
h) os professoros publicos do instrucção primaria1) Os collectoi •es, quando as collectorjas não tiverern es-

Crivão, ou este já tiver sido sorteado
j) Os vigias fiscaes, fiscaes de rendas e adminjsfradoresde feiras;
k) os di'ectores e os chefes do serviço das ropartiçOespubifeas;
1) o thesoureiro do Estado e seu fiel;
m) os militares de terra e mar e policia, em aetividade.
Art. 76. Serâo dispensaclos, si o requerereni:
a) os rnaiores do sessenfa annos;
b) os medicos, não havendo inais de urn no lotr;c) os pharmaceuticos, 11ão havendo mais de urn no logare não tendo ajudanto;
d) os quo residirein a mais do sessenta kiloinetros

distaneja da séde do termo.
Art. 77. São deveres do jurado
a) obedecer As intimacoes, so apresenfando excusas pormotivos jUstos;	 -
b) coinparecer és sessOes para as quaes for sorteado, naO

so retirando antes do forrnado o conseiho;
c) declarar-se impedido, nos casos legaes e Aconscienc1a;
d) conseryarso incommunicavel desdo o momento em quo

for acceito para o conseiho, dirigindo.so tao soinonto ao Pr051
dento do Tribunal on por escripo on em voz alta, perante 0publico;

e) seguir corn attencao os trabaihos do plenario e reqU erer tudo quanto enteiida (10 eunve]ljeneja para eselarec ini entOdos faetus ciii jU'ii
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f) responder por meio do voto secreto aos quesitos quo
the forem propostos e guardar absoluto sigillo do que se passar
na sala secreta;

g) julgar corn circurnspecção o criterio, segundo os irn-
pulsos da propria consciencia, compenetrando-se do quo o faz
em defesa da sociedade.

Art. 78. Ao cidadão jurado, em razâo do suas funcçOes,
são concedidas as seguinte regalias:

1. a de não ser preso no periodo das reuniOes do jury,
salvo em flagrante delicto;

2. a de quando preso, antes de condemnacão, ser man-
tido em sala especial.

§ 1. Serão privados destas regalias os jurados que, sor-
teados, não forem assiduos aos trabaihos do jury e aquel]es
quo, quando criminosos, excepto o caso de flagrante, não se
apresenta rem a priSão.

§ 2. A assiduidade será apurada c declarada polo Pre-
sidente do Tribunal, medianto reclamaco do interessado.

sEccAo TERCEIRA

(7ualificação dos jurados

Art. 79. Compete aos juizes de paz a formação das listas
pareiaes dos cidadãos aptos para jurados.

Art. 80. Para esse fim, os juizes de paz requisitarão os
esciareejinentos necessarios das auctoridacles, agentes policiaes,
esuivães e quaesquer outros funceionarios publicos, quo os
devorão prestar, scm deinora.

Art. 81. Os juizes do paz incluirão nas listas todos os
eidadãos moradores em seus districtos e quo, preenchendo os
requisitos exigidos polo artigo 74, ainda não fizerern parte da
usia geral do termo, doclarando o numero approximado do
kilometros entre a séde deste o as residencias do alistandos.

Paragrapho unico. Em seguida, forrnarão urn lista dos
que, fazendo parte da lista geral, houverem iierdido as
qualidades exigidas, tiverem falleciclo ou mudado o sen do-
Iiiicilio para fOra do terino.

Art. 82. Osjuizes do paz remetterão as listas ao juiz de
threito da cornarca, de prirneiro a quinze de novembro do cada
aino, e, nessa occasião, farão publicar urna copia das inesmas,
pu; editaes affixados na porta da casa das audiencias e pela
'ci prensa, sendo possivel, coin a declaraçao final do quo quaes-
qor reclamaçOes contra inclusOes on não inclusOos do noines
dcvcrão ser apreseniadas no juiz do dircio, ate o dia quinzo do
flIIJL &ttiiit.
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Art. 83. Aos juizes do paz que, dentro do prazo niarcado no
artigo antecedento, no tivereni enviado as listas ao juiz de direi-
to, impora este a pena correccional de multa, nos trinos do
artigo 225, havendo recurso do accordo coin o artio 2.

SECcAO QIJARTA

Revi&70

Art. 84. A revisão das listas parciacs dos distrjctos e a
organizaçao da lista geral competiräo a urna junta composta do
juiz de direito, quo a presidjrá, do Promotor de justiça e do 1.0juiz do paz.

§ 1. Nas cornarcas do mais do uma vara, a presiden-
cia da junta competirá ao juiz do direito da primeira.

§ 2. Impossjbjljtado de exercer essa funcçao, pop afflu -
encia de se1viço, o juiz do direito podera delegal-a, no ter-
mo annexo, ao respoctivo UlZ municipal, a quem enviará as
listas parciaes e as reclainacoes recebidas, sendo permittida,
tambern, em caso identico, a substitujcao do pron-jotor de jus-
tiça por seu adjuncto, na séde daquelle teimo.

Art. 85. ,\. reviso será feita annualmente, do quinze de
dezembro a quinze do janeiro seguinte, no dia designado polo
presidente da junta, na sala destinada ao jury, ent sessOes publi-
cas e sUccessivas, ate a sua concJuso.

Art. 86. Os membros da junta que, sen
t

 justificado,
deixarern do comparecor, soffrerio a pena correcejonal do mnulta
do artigo 225, observadas as disposicoos dos artigos 227 a 229,
quanto a competoneja para impol-a, aos respectivos termos e
ao rocurso.

Art. 87. Rounida a junta, tomará esta, em prirnejro logar,
conhecjrnento das reclamnacoes aprosontadas contra iriclusOes
ou não inclusSes feitas pelos juizes do paz, nas listas parciaes,
e, em soguida, procederã a revisao dossas listas o a forniaçao
da geral, inscrovendo nosta fodos os cidadãos quo indevidainente
naquellas tonham sido ornittidos e olimiriando os incluidos somn
os requisitos logaes.

Paragrapho Unico. Na lista geral serão inscriptos OS
quo, durante o anno, tivorem adquirido as qualidades oxigi-
das pela lei, o serão della oxeluidos aquellos quo as tivorem
perdido, houvoroin morrido on mudado 

0,-,Vu domicilio pa-ra fóra do termo.
Art. 88. Concluida a apuracao da lista goral, será ella

lancada em livro proprio, abet-to, nunìerado, rubricado 0 0fl
cerrado pelo juiz de direito, e, depois do assignada pelos meITi
bros da junta, será publicada por oditaes affixados na portja dos
auditorios e pela imnprensa, onde a houver.
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Art. 80. Alérn da lista goral, a junta oiganizará a es-
pecial do supplontes, incluindo nolla sómeute os nomes dos U-

rados que residirorn na séde do termo on dentro do seis kilo-
metros do distancia da casa das sessöes do jury.

Paragrapho unico. A lista especial será lançada no mes-
mo livro que a geral, e, juntamente corn esta, assignada e
publicada.

Art. 90. Organizada a lista goral, a junta fará tranScre
ver os nomes dos cidadãos alistados em pequenas cedulas de
egual tarnanho, as quaos serão recoihidas em urna urna, verif i-
cando-as o juiz de paz, a medida quo os nomes dos alistados fo-
rem sendo lidos.

Paragrapho unico. Si, na occasião da revisão, nao esti-
ver ainda oxgottada a urna do anno antecedente, sómente entra-
rae para ella os nomes dos novos alistados o os dos antigos que
ainda nao houverem servido.

Art. 91. Do mesmo modo prescripto no artigo anterior,
procederá a junta, quanto a lista especial do supplentos, fazendo
escrever os nornes destes em cedulas para serem recoihidas em
urna especial, os quaos assirn ficarão fazendo parte das duas listas.

Art. 92. A urna geral serã fechada coin chaves di-
verses o a especial corn duas, ficando aquellas )em poder de
ea(la urn dos memnbros da junta o estas ent poder do juiz de di-
reito e do prornotor de justica.

Art. 93. As urnas, livros P mais papois relativoS aos tra-
belbos da junta ficarão a cargo do escrivão respeetivO, que Os

ter sob sua guarda, em cartorio.
Art. 94. NAo se fazendo em tempo a revisãO, continuará

em vigor a qualificacão do anno anterior.zn

sEccAO QUINTA

Recursos da qualifLca cáo

Art. 95. Os cidadãos indevidarnento incluidos on omit-
tidos nas lislas organizadas pelos juizes do pa, poderão recla-
mar perante a junta revisora, apresentando as suas i'eclama-
cOos ao juiz do direito da cornarca, ate o dia quinze do dezeinbro.

Art. 96. Das decisOes da junta revisoia haverá recurso
para o Presidente da Relação, näo tendo, porém, offeito sus-
pensivo o da inclusãO indevida.

Paragrapho unico. 0 recurso será interposto perante o
piesideute cia jta, dentro do quinze dias, contado este prazo da
publicaçao da lista geral, e será apresentalu na imistancia su-
perior dentro do eois mezes, corn a ino:inaçiiO do mesmo
presidente, dada no prazo de tros dias.
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CAPITITLO SETIMO

Ministerjo Pub lico
Art. 10 0 Minisferjo Publico sent ex1T1,
a) pelo Procurador Coral do Estado:
b) pelo Advogado Geral;
C) pelos prornotores de justiça;
d) pelos adjunctos.
Art. 101. 0 Procurador Gor1 do Estado d o cliefe do Mi-

nisterjo Publico, e exercerá directarnente as suas funeçoes Pc-
rante o Tribunal Especial e o Tribunal da Relaço, em qUe
tera assonto, direita do Presidente, Para discutjr as questoes
em que houver do intervir, por força do cargo.

Art. 102. 0 Procurador Goral será nomeado peloPre-
sidento do Estado dentro os doutoros ou bachareis em direitopolas Faculdades officiaes ou reconhecjdas o quo tiverem, pclo
menos, oito annos de pratica forense, no exercjcjo cia advocacia,da magistratura ou do Ministerjo Publico, e servirá por oitoannos.

Art. 103. Os prornotoros de justiça seräo nomeados poloPresidente do Estado dontre os doutores ou bachareis forma-dos pelas Faculdados officiaes ou reconhecidas o quo tivereflPolo menos urn anno do residoncja no Estado.
§ 1. Os prornotores serviro por quatro anno , podendo

porém, ser dernittjdos ou rernovidos, caso o reclaino a C0flvenjoneja do administraçao da justiça, mQdianfe propoa fuii-da rnenfad do Procnrçj01 . G'iol.
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2. Sorão rnatricuIadO3 os promotoreS em livro espe-
cial, aberto, nuinerado, rubricado e encorrado polo Prom-
rador Geral do Estado, obedecendo-SO na matricula ao que
tá doterminado no artigo 196.

Art. 104. Os adjunetos serâo noineados pelo Presidento
do Estado dentre os cidadãos quo tiverem os reluisitOS cxi-
gidos para juraclo.

CAPITTJLO OITAVO

to çao e assistencia judiciaria

SECcAO P1T1IMEIRA

Repicscnton(CS t-/ u Estado e cia Fazenda Estadial

Art. 105. 0 Advogado Geral do Estado é o representan-
to deste, peranto todas as jurisdiccöeS dentro ou fOra do tor-
ritorio mineito.

Paragrapho unico. 0 Advogado Coral, funccionariO do
eonfiança do Governo, seeã norneado polo Prsclente co Es-
tauo dentie Os cioutores ou L)acharois iorrnados em diroito
pel; Faculdades offciaes ou reconhecidas e quo tiveroin polo

ifi000S quatrO aimos do peatica do fOro ou do dminiSiaQo.
Art. 106. 0 Ajudante do Advogado Ger.l será norneado

polo Presidento do Etado dontre os doutoreS ou bacliarois
ciii (Iiroito pelas Facui jacleS officiacs ou r000nheCid{H, COifl

dois annos, polo menos, de pratica do foro no Estado, e ser-
vir no cargo ad nutum do Governo.

sECcO SEGIYNDÀ

A dvogado8

Art. 107. Nas causas criminaes, as partes sempre pode-
rae, por Si ou por procurador, comparecer em juizo e defender
os sous direitos, scm dependencia do 1iceca.

Paragrapho unico. A defesa perante jury é inteiramente
livro, podendo as partes chamar qualquer pessoa idonea para
a ilefesa das suas causas.

Art. 108. No fôro civil, sórnente podem exercer a advo-

cacia:
a) os doutoreS e os bachareis em direito formados por al-

gurna Faculdade da Republica, official ou reconhecida, que te-
uliarn suas cartas registradas na Secretaria do Tribunal da Re-
laçao;

b) na primeira instancia, Os advogados provisionados
quo tiverem renovadas as suas provisoes;

Art. 97. 0 recurso, quo pc: :1 ci iniurl)ost() polo ci.dadäo incluido não incluido ou exciuido e polo promotor dejusfiça ou pelo adjiiricto quo houver servido na junta, será ins-truido corn a petiço do r000rrento, terino do recurso, certjdão
da incluo, no incluso ou excluso, inforrnaco do juiz,
certjdo da afflxaco dos editaes da lista e todos os documen.tos quo o recorrente quizer produzir.

Art. 98. Apresentados os autos na Secretarja do Tribu-
nal da Relaçao, sero depois de nova autuacao, immedjata.
monte conelusos ao Presidente, quo dora a sua deciso dentro doprazo de quinze dias.

Art. 99. A decjsäo Co recurso provido será communi_cada, ex-offiejo e logo apds a sua prolaçao, polo Presidentedo Tri bunal ao juiz do direito, quo i lilinediatamente a mandará
transcrever no livro da qualifjcaçao, e, collvocanro a junta
revisor,- dontro do trini (?i, 1i j nas ec'dn}; da urna asalteracoes necessaijas
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e) as partes, quando tiverem a habilitacao legal, ou, median.
elicenca do juiz, nos casos defalta de advogado, no logar, ou de

recusa e impedjmento dos que nelle existirern.
Paragrapho unico. A disposico deste artigo não se appli-

ca s causas da compotencia dos juizes de pa 'm e perante ellestratadas.

Art. 109. Os advogados diplomados em diroito podem
exercer a advocacia em qualquer circumscrjpcao judiciaria doEstado; os provisionados sómonte na cireumscripçao indica.da em suas provisoes, devendo uns e outros registrar em

seus diplomas e provisoes.
Art. 

110. Sómente podem ser renovadas as provis5es:
1) quando houveroin sido oxpedidas ha mais do trintao Cinco annos;
2) quando o seu titular tiver exercido, por nomeação

do Governo, as funccoes do proinotor do justiça
3) quando, na comarca, nAo houver inais do dois advo .gados formados, além do proinotor de justiça.
Art. 111. 0 pedido do renovaco, quo será dirigido ao

Presidente do Tribunal da Rolacao, dovorá sor instruido:a) corn a prova do urn dos casos do artigo anteriordevondo ser Loita a do mci50 torceiro, por certidöes dos escri-
ves e attestacoes dos juizes da cornarca para a qual a reno-
vacao for pretendida, ou por qualquer meio probante sub-sidiarlo;

b) corn attestacoes do moralidado firmadas pelos juizes da
comarca o quaesquer outros docurnentos quo o roquerontejulgar
uteis, podondo aquellas attestacoes sor Substitujdas por justifi-
cacOos processadas coin citacao do prornofor do justiça.

Art. 112. Publicado, no expedjento do Tribunal, o pedido,corn umresumo dos documentos apresontados, o näo sendo
feita nenhuma reclamacao no prazo do dez dias, contados
da publicacao, o Presjdento do Tribunal, si tiverem sido sa-
tisfeitas as exigencias legaos, concederá a renovaco por tresannos e mandará expedir a provisão respectjva.

Paragrapho uflicO. As provisoes, quo podoião sor irn
pressas, sertlo, depois de pagos os impostos devidos, subscri-
ptas polo Secretarjo do Tribunal, assignadas polo Presidenteo registradas em livro proprio.

Art. 113. Em qualquej tempo, as provisses poderäo sercassadas, 
ex-officio, pelo Presidente do Tribunal, on em virtudedo represontaço (1ocuinentada do juiz do direito 	 comarcaon o Ministeijo Public0, por i rregularj 0 do conmlcta.

Ait. 114. E' vedado o exercicjo do mandato judicial:
1) aos monores do vinte e urn annos, no omancipados OUno declaracios 1naiorc pela id;
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2) aos juizes em exerciciO;
3 aos oscrivães o a outros funecionariOs judiciaeS;
4) aos inhibidos por sentonça do procurar em juiZO, oU

do exercer officio publico;
5) aos descondentes, ascendeutes ou irmãos do juiz

da causa;
6) aos descondentes Thu ascendentes da parte adversa,

excepto em causa propria.
Paragrapho unico. Iucorrorão em pena discphnar os es-

crivães que juntarem aos autos requerimentos, articulados ou
razSes do pessoa a quem reconhocidamonte for vedado o man-
dato judicial, devendo-se ontendor por juiz da causa näo sO o
juiz singular, corno o membro do tribunal collectivo.

Art. 115. Mo podem oxercer a advoccia:
1) os mombros do Ministerio Publico, nas causas civois em

que houverem do intervir, em razäo do cargo, e em todas as
causas criminaes, mesmo fóra do torritorio no qual exorcerom as
suas funccOes;

2) o Advogado Geral o o sou Ajudante, nas causas em quo
fOr interessado o Estado ou a Fazenda Estadual, como auctor,
réu, assistente ou oppoente;

3) Os funccionarios de ordem administrativa, prohibidos
pelas respectivas leis ou regularnontos, e aquelles cuja obriga.
ç5o de pormanoncia na sua reparticão fOr incompativol corn 0

preenchimento das funcçOes do advogado;
4) os dolegados de policia nos processos de fallencia ou

em feitos nos quaes tenham possibilidade de intervir em razäo
do sou argo.

Paragrapho unico. A infracçâo do precoito contido neste
artigo importará em ronuncia do cargo quo o infractor exorcor.

Art. 116. Os advogados estão sujoitos as penas discipli-
nares do artigo 226, quando, em audiencia, sossão dos tribunaes
ou autos, faltarem ao respeito devido aos juizos, commettorom
oxcessos, altorarem a ordom, ou, sem motivo attendivel, recu-
sarem o seu patrocinio, nos casos em quo forern norneados cu-
radores ou patronos.

Paragrapho unico. A applicação da pona compote ao
tribunal oujiiiz peranto o qual liver sido commettida a I alta,
eabendo no advogado o recurso do quo trata o artigo 228.

sEcçAo TERCEIRA

Assistencia 2ucliczaui(t

Art. 117. As pessoas desprovidas do rocurss pecunlarlos
poderio, pira a clefesa judicial dos 	 (l :io:, roquoor,
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em qualquer phase do processo, o beneficio da Assisteneja
Judicjarja.

Art. 118. Consiste o beneffejo da Assjsfencja na isenco
do pagainento do custas, sellos e ilnposfos estaduaes ou mu-
nicipaes, rião sO pelos actos processuacs da acção, como pelos
documentos e certidöes expediclas pelos furiccionarios judi.
ciaes e repartiçoes publicas, para Prova dos direitos em lide
e da carencja de ineios pecuniarjos.

Art. 119. A nomeaço do patrono será feita, nas instancias
inferiores, pelo juiz da causa e, no Tribunal da Relaçao, pelo
relator do feito, e recahirá:

a) em urn dos advogados formados do auditorio do juiz da
causa, porordern daantiguidacie, ni.o devendo, porém, 0 mesmo
ser nomeado cluas vezes, scm que os demais jml tenham servido;

b) em urn advogado provisionado daquello auditrio, SiI-lao houver alli advogado forinado desimpoclido.
Art. 120. Aos patronos das partes adrnitLidas assistoncia,

em causas civeis, serão contaas em dobro as ciistas marcadas
no rogimento, devendo paQ'ar-lheS o rssistido victorioso viute
por cento da quantia quo receber, nos pleitos do valor não oxce-
deute de 20:00$000, e mais cinco por cento sobre o quo exceder
essa quantia, nos de major valor, seiido dois lerços pare o
patrono da primeira instaiicia e urn terço pare o da segundo.

Art. 121. 0 beneficio da Assisteneja Judiciaiia poderá ser
re'vogado, a todo tempo:

a) si, no curso do processo, o assistido obtiver meios suf-
ficientes para custear a demanda;

b) si o benefjcjo tiver sido concedido, mediante allegacOes
mentirosas ou falsa prova.

§ 1. A revogacao será decretada e't-officio ou mediante
representaçao da parte contraria, desde quo so faca prova de
urn dos casos deste artigo.

§ 2. Revogado o beneficio, tornar-se-5o exigiveis os sellos,
impostos e custas dos aetos requeridos pelo assistido, devendo,
além disso, a decisão revo.gatoria coudemna1 0 a tuna multa de500$000 a 1:000$000, no caso da lettra b deste artigo.

§ 3. Em materia civel, o beneficiado não proseguirá no
processo, depois da revogaçibo do benefiejo, nem sera ouvido,
sem que pague todas as despesas judiciaes e a multa quo Ihe
houver sido imposta.

§ 4. As disposicoes destetigo não so applicam as ecu-
sas do locaçäo de serviços, quaiido Proposta pelos locadomes.
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CAPITULO NONO

Empregados de justica

Art. 122. Seräo norneados 1)010 Presidonte do Tribunal o
Secretario o dernais funccionarios da Secretaria da Relaçibo o
dependencias.

§ 1. 0 Secretario será nomeado dentre os doutores ou ba-
chareis formados em direito por alguma Faculdade da Repu-
blica, official on reconhecida, e que tenham dois annos, polo
menos, do pratica do fôro.

§ 2. 0 official e os amanuenses seribo norneados mediante
concurso, de conformidade corn o disposto no regirnonto da
Secretaria.

§ 3. Os officiaos do justica, os escreventes do cartorio, 0

poitoiro 0 OS outros empregados scro norneados dentre as pes-
so.s icioneas, rnaiores do vinte c urn annos, dovendo, porOm, a
nornoação dos escrevenies ser precedida do proposta do respo-
etivo escrivão.

§ 4. Todos os funccionarios do Tribunal da Relação serão
conservados emquanto born servirern, ao nuto do Presideuto.

Art. 123. Os escrivibes da flelação, os do judicial e notas
o os do juizo do paz, os officices privativos dos 'egistros e do
crime, os depositarios publicos, os distribuidores-contadomes o
paitidores e o porteiro do Palacio da Justiça, serão norneados
livremento pelo Presidente do Estado.

Art. 124. Vorificada a vaga de officios de justiça, a an-
ctoridade competente, dentro de oito dias, a communicará ao
Secretario do Interior e este, immediatarnente, farti annunciar
pelo jornal official achar-se aberta, por trinta dias a inscripQibo
dos candidatos ao seu provimento.

'unico. 0 requerimento de inscripção deverá ser feito e
assignado polo proprio punho do candidato, corn letra e firma
reconhecidas, e serd instruido corn os seguintes documentos

a) certidão de quo 6 major do vinte a urn annos
b) alvará do foiha corrida, tirada no logar da residencia

do concorrente, dentro dos sessenta dias antoriores a data do
roquerimento

c) attestados de moralidade, fornecidos pelos juizes da
cornarca do residencia do requeronte;

d) documentos comprovativos do sua habilitaçibo
e) attestado medico, provando ser vaccinado c nâo sof-

frer molestia contagiosa.
Art. 125. Os officios do justiça são vitalicios, e os seus

titulares sómente os perderão em virtude do sentenca do po-
der judiciario.
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Art. 126. Os serventuarios de justiça poderão ter ate doi5escreventes, nomeados, mediante proposta sua, polo juiz dedireito, verjfjcaclas as condicoes de capacidade oxigidas poresta lei.
Paragrapho unico. Os escreventes, em qualquer instan-

cia, poderão ser destitujdos livrernente pelo escrivão perante
quem servirem, levado o facto ao conhecimento da auctori.
dade que houver feito a no1neaco.

Art. 127. E' perrnjttjda a perinuta do officios de justiça,
rnediaiite acto do Presidente do Estado, quando forern da
mesma natureza e não resultar prejuizo ao serviço publico,
seiido pagos os direitos fiscaes Polo excesso do lotaçao.

Art. 128. Os officjaes de justiça seräo norneados pelos
juizes perante quern servirern, dentre os cidadãos rnaiores de
vinte e urn annos, que souberem ler e escrever e tiverom a
precisa moral idade.

Paragrapho unico. Na séde da cornarca, competirá a
norneacão ao juiz do direito, e, nas comarcas do Inais de uma
vara, ao da prime ira.

Art. 129. Os avaliadores serão do livre nomeaçäo e de-
misSão do Pres jdente do Estado.

Art. 130 Nos casos de vaga ou impedimento, será o pro-
virnento interino dos officios de justiça feito pela aucto-
ridade perante a qual o funccionarjo servir, competindo, na
Relacão, ao Presjdente do Tribunal, na séde da cornarca, ao
juiz do direito, na comarca do mais do urna vara, ao dapri-
meira, no termo annexo, ao juiz municipal, e, no districto,ao juiz de paz em exercjcjo.

CAPITTJLO DECIMO

Compromisso, posse e ezerciejo

Art. 131. Os desembargadores, juizes de direitos, juize
municipaes, juizes de paz e seus supplentes, orgãos do Ministe-
rio Publico e funccionarjos auxiliares da administraçao da
justiça não poderão entrar em exercicio do seus cargos, sem
que a auctoridade competente ihes dê posse, mediante titulo
de noineação.

Art. 132. Constituird titulo do nomeação o respectivo de
creto, portaria ou acto, quo, si não for pedido dontro do oito
dias, será remettido a estação fiscal do logar, para ser entr&
gue aos nomeados, quando o solicitarem, sendo então alli
pagos os respectivos direitos.

§ 1. Findo 0 prazo legal e sua lWorogaqdo, deverá serdCv1yjd0	 Secrefarja do I1:jcp o titlo quo no fl yer sido
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§ 2. Servirá de titulo aos juizes de paz e seus supplentes a
copia da acta da apuracão a que se refere o artigo 52, para-
grapho 1., ou do accórdo, si a decisão final sobre a eleiçäo
houver sido profeiida em (Yrau de iecurso.

Art. 133. São competentes para dar posse:
a) o Tribunal da Relação, ao seu Presidente e Vice Pro-

sidente
b) o Presidente da Relação, aos desembargadores, Pro-

cuiedor Gral do Estado, Advogado Geral e seu Ajudante,
juizes do direito, juiz de menores, empregados cia Secretaria,
escrivães e officiaes de justica do Tribunal;

c) Os juizes de direito, aos juizes municipaes, juizes de
paz (, sous supplentes, promotores de justica e mais einpregados
judi( , iarios cia comarca, termo on districto

ci) o juiz do menores, ao escrivo piivativo do inenores;
e) Os presidentes das camaras rnunicipaes e prefetos,

aos juizes do direito, manicipaes e de paz e seus supplontes;
f) Os juizes municipaes dos termos annexos, aos seus

esci'ivães, ofCiciaes de justica e adjunctos do proinotor
g) os juizes de paz, aos escrivães e officiaes de justica

do respectivo districto.
Art. 134. Tornará possa o juiz ou funccionario, pres-

tado o seuinte eornprornisso: —Prom etto (ou uro) desern-
poliar ical e honradamente as /uncçöes do cargo de.

Art. 135. 0 depositario publico soniente será empossado,
depois dc ter prestado fianca idonea, nos terinos da legislacao
tiseal e qUo será fixada polo Governo, tenclo em vista a im-
portancia dos termos, variando entre o minimo do 1:000$000
e o maximo do 20:000$000.

Art. 136. A posse poderá ser tomada por procurador,
corn poderes especiaes, sO so reputando, porOm, completa, nes-
se easo, para os effeitos legaes, depois do exercicio.

Art: 137. Os juizes e os funccionarios auxiliares da admi-
nistiaçãokla justica tornarão posse do sous cargos e elltrarão
em exercicio dentro do prazo de dois inezes, que poderá ser
prorogado por mais trinta dias, si o requererem, provando
legitimo impedimento.

Paragrapho unico. Será declaiada sern effeito a noinea-
cão do que não entrar em exercicio dontro do prazo da lei,
contando-se este da data em que, na foiha official, a nornea-
c5o tenha sido publicada.

Art. 138. Os juizes e mais funccionarios quo foiein re-
movidos, entrarão em exercicio no prazo do artigo anterior,
seiii dependencia de novo compromisso.

Paragrapho unico. A disposição deste artigo C extensi-
va aos juizes em disponibilidade, a que fOr designado termo
on cornarca.
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Art. 139. Os juizes de direito que acceitarein o accessoon remoçao, ou forern remoyjdos por corlvenfencja publica, e
não assurn dentio do prazo da lei, o exercicjo do logar de-si

gnado, serão declarados avulsos, sern direito a vencilnentosParagrapho unico. Em condicoes identicas, Os juizes mu-nlcipaes e os pronotores de justiça perderao sons logares, borncorno os escrjvães rernovjdos a pedido ou em virtude de per-muta.
Art. 140. Os juizes do direito, Os municipaes e Os promoto.res de justica remetterão dentro do oito dias, certidao doson exorcj

cio ao Secrefarjo do Interior, devendo os prirneiros
e os ultjnos enyial.a tambern, respectivarnente ao Piesidentedo Tribunal da Relacao e ao Procurador Gei1 

do Estado.
CAPITULO DE OIMO-PRIMEIRO

Resideneja licenças, interrupcoes de ezerejejo e abandono
de enzprego

Art. 141. Sem licdnça da auctojjdade competente, o juizou qualquei outro funccjoriarjo não podor, ainda que tern-
porariarnente, deixar o exercicio do cargo e mudar a residencia
pa.ra fOra da Mde da respectjya circurnscripço judiciaria.

Art. 142. A infracçao do artigo anterior, quanto are-
sidencia, será punida, mediarte representaçao do qualquer cida-dão, corn a multa de cincoenta a duzentos mil réis, imposta
polo Presidento do Tribunal da Relaçao aos juizos de qualquer
categoiia e pelos juizes a seus inferiores 

hierarehjcos, logoquo tenham conheej inento do facto, scm prejufzo do processodo abandono, no caso do porsistencia, e de quaosquei outraspenalidades em que os infractojos tenharn incorrjcjo.
Paragrapho unico. 0 Prosidente do Tribunal da Bela-ç0 

ordenará sirnultanoanente quo o substjtuto (lcr julz all-sente assurna o oxercicio do cargo.
Art. 143. Para iflterrupçio do exore jcjo, Pódem con-ceder licença
a) o Prosidente do Estaclo, ate dois annos, aos desem-bargadores, juizes e auxiliares da adin inistraço da justiça;b) o Presidente do Tribunal da Re1aço, ate tres mezes,aos mosmos juizes e funccjonarjos;
c) os juizes do direito, ate sessenta dias, aos juizes mUni-cipaes, prornotores do justiça, oscr jvães e demais officiaes doso.j juizo ou do outro da cofliarca.
d) Os 

juizes do rnenores, Wsessenta dias, taos fiincciona-rios do seu juizo.
Art. 144. As licenças podero ser concedidas, para tra-tamento do saude, corn lnetade dos 

Vencirnelitos provada '
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molestia por attestação do profissional, ou, na falta deste, do
phaimaceutico quo ao funccionario onformo tiver fornecido me-
dici iiientos.

§ 1. Sompro quo julgar conveniento, a auctoridade a quem
Mr requerida licença, podera ordenar inspeccão medica no
requciente, por peritos do sua livre nomeacão.

§ 2. Nenhum funccionario poderá gosar de mais do urn
anno de licença remunerada, e osta sómente será concedida
pela metado do tempo marcado no artigo antecedente.

§ 3. 0 podido de licença poderá ser feito pela muiher
ou (lescendente do funccionario, ou a rogo desto, corn duas tes-
temunhas e firmas reconhocidas, si a naturoza e a gravidade
da molestia o impossibilitarem de o fazer por acto proprio.

§ 4. Sempre que o attostado do doenca, para fins do ii-
cença remunerada, for insufficiente, ou houver presumpçao de
frau(Ie, a juizo da auctoridade quo tiver do aprocial-o, podera
esta exigir novo oxamo por medico que designar, o1 ]UStIfi-
caçüo, conforine for o caso.

Art. 145. A licença poderá ser prorogada, quando O for
requerido antes do sua expiracão, obsorvados os maxirnos
estabelecjdos no art. 143.

Paragrapho uuico. Para o computo do tempo maximo das
licenças, contar-seo sempre as interrupçöes do oxerc'cio,
excepto o tempo de susponsão, em viitude do pronuncia, eo
concedido ao funccionario removido para assumir o exerciclo
do cargo.

Art. 146. A licença concedida polo juiz do direito doverá
ser inrnèdjatamente communicada ito Presidente do Estado o
ao da Relação, quo a poderão cassar, Si 4el1a resultar grave
prejuizo publico.

Art. 147. Ficará scm offeito a licença, si o funccionario
nao entrar em goso della, dentro do prazo quo lhe for mar-
eado e quo não excederá sessenta dias, contados on do dia
da eoncossao, si esta for feita pela auctoridade local, ou do
em quo cegar a rosidencia do funccionario licenciado a foiha
official, s outra f 6 a auctoridade concessora.

Art. 148. Todas as licenças concedidas aos membros do
Ministerio Publico pelos juizes de direito serão communica-
das ao Procurador Geral do Estado.

Art. 149. Abonar-se-á a inetado dos voncimentos ao func-
Cionaiio quo, scm licença, interromper o exercicio e provar
tel-o teitu por molestia, não excedendo a interrupcão trinta dias.

Art. 150. As licenças não poderao ser concedidas aos
funceionarios intorinos e aos que não tiveremn entrado em
etlectivo exercicio do seus cargos.
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Art. 151. Toda licença entende-se concedida para ofun
ccionarjo della gosar onde ihe aprouver, e renuncja1a, em

qualquor tempo.
Art. 152. 0 funccjonarjo que liouver gosado de licença

ate o maxirno permittido, não poderd obtoi• nova, nas mesmasCondicöes, antes de ii'-1do urn anno, contado do dia em que aultinia tiver termjnado

Art. 153. 0 funccjonarjo liceflejado communjcará a au-
ctoridado que ihe houvoj concedjdo a licença, e a Secretarja
do Interior, a data em que Liver entrado em goso della e a
em que reassurnir o exerciclo.

Paragrapho Uflico. Quando o licenciado fOr juiz do direi.to, a com1flu1icaçao ser sempre feita ao Presidente do Tri-
bunal da IRelaçao.

Art. 154. A cOJ1CO5So do licença constaiá do uma por-tarta a qual so serä assigiada, depois de satiseitas asexigencias fiscaes; registrada na repartiçao quo a Liver ox-
pedido, o annotada na Soeretarla das Financas, quando so tra-tar do funcej onarlo rornunorado

Art. 155. Consjderarsea abandonado o cargo polo func-
clonario, quando este, expirado o prazo da licença, quo ]he Li-
ver sido concodida, no roassuinjr o oxorcicio do rnosmo.

Art. 156 Si dentro de triiita dias, contados do em que ti-
ver termjnado a licollca, o funccionarjo provar quo no reas-sumlu 0 oXorcicio por causa do enfermidado grave oU por 0U-
tia qualquer razão attondivel, a juizo do Govoino, sora man-
tido no emprego.

Paragrapho unico. No caso desto artigo, provando o func-cionarlo onfoi•midacle por Inejo de attestado medico, terá di-
reito d metado dos vencjlneitos clurante os ref eridos trinta dias,
caso ainda não tenha exgottado o prazo maxirno do licenças
romuneradas nos termos do art. 144, § 2.°.

Art. 157. Expirados os trinta dias de quo trata o artigo an-
tecedente, o funccjonaiio incuro na sancção do art. 155 sera
submettjdo a processo do abandono do emprego.

Art. 158. Considerare..d egualmente abandonado o cargo
ficando sujeito a procosso do abandono, pela forma proscripta
nesta lei, o funcejonarfo respoctivo, quando osLo o tiver deixado,
ainda que teinporariameirte sem licença do auctoridado coin,
petente ou fOra dos casos previstos em lei, e bern assim quando,
rernovido de urn logar para outro, não ontrar em exerciClO
dentro do prazo regularnontaj..

Art. 159. 0 processo do abandono do emprego so Irnciar,
findo o prazo do art. 156, pela expedicão da ordern do intima-
cão ao funccionarjo incuro na sancção do art. 155 ou pela
inesma intimação, quando couber a auctoridade j ocessante fa-
ZCl-a.
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Art. 160. Sâo competentes para instauraço do processo
do abaridono do emprego

I - 0 Secretario do Interior, contra os desombargadores,
juizes do direito, Advogado Geral, ehefos e empregados
dos repartiçöes subordinadas a sua Secretaria;

II - 0 Presidente da Relaçäo, contra os juizes de di-
reito, quando por elle tenham sido licenciados;

III - 0 juiz de direito da comarca, contra o juiz muni-
cipal e demais funccionarios da justiça de sua cornaica.

Art. 161. 0 Presidente do Estado é competente para man-
dai instaurar o processo do ahandono, quando as auctorida -
des indicadas no artigo antecedente não o fizorom dentro do quin-
ze ([Lis, contados cia terrninação do prazo de quo trata o art. 156.

Art. 162. São competentes para fazer a intirnao neces-
saria

I - 0 Secretario do Estado dos Negocios do Interior, tra.
tando-so dos desembargadores, juizes do direito o Advogado
Geral;

II —0 Prosidente da Relacão, aos juizes de direito, si a
licdnca Liver sido por die conceclida;

III - 0 juiz de diieito da comarca, Si 0 funccionario
fOr juiz municipal, promotor da justica ou auxi1ir desta, logo
quo tenha coinmunicação do auctoridade quo Liver conce-
dido a licença, quando não o tonha sido por aquelle.

Art. 163. A intirnação se fará por carta official dos So-
cretarios de Estado ou do Presidento da Relação, si so tratar
dos funccionarios mencionados nos us. I e II do artigo
anterior, e, nos demais casos, por meio do officio, cobrando-se
em ambas as hypotheses rocibo cia cornmunicação.

Art. 164. Si o funccionario sujeito a processo estiver em
logar diverso daqueflo em quo residir a aucto?idado encarre-
gada do fazer a intirnação, mandará cue, além da intimação
poi carta ou por officio, publicar editaes no jornal official
marcando-ihe prazo, quo não excederâ trinta dias, contados
do data em quo chegar o roferido jornal ao logar em quo es-
tiver o funccionario, para aprosentar este sua defesa.

Art. 165. Rocebida a intimação, deverá o funccionario,
dentro do prazo improrogavel do quinze dias, dizor de facto e de
dire ito, a born de sua defesa, podendo juntar quaesquer do-
cumentos quo ihe parecarn uteis ou necessarios a mesma, e
farã remessa de todos os papeis a auctoiidade que ihe Liver
feito a intiiaço.

Art. 166. Recebida a defosa e demais papeis, quo a ella
rossam ter sido reunidos, serão os mesmos transmittjdos
deTitro de dez dias no maxiino, a auctoridade que tiver ordena-
do diligencia, a qual dentro do egual urazu, salvos as hypo-
theses do art. 167, Os remetteiá 4 auctoridacle competente

A. c.-53
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para decidir a questão, podendo instiuil-os coin sua informa
çãø e corn docunientos convenientes.

Paragrapho unico. Si a auctoridade que tiver instaura-
do o processo ou a que tiver feito a intirnação for competente
para proferir a decisâo final, uina vez do posse da defesa e
dernais papeis que a acompanharem, conserval-os-6 em seu
poder para os fins de direito.

Art. 167. Nos processos contra os desembargadores, juizes
do direito e Procurador Geral, recebida a defesa pela auctori-
dade processante, será dentro de dez dias ouvido o Procurador
Geral, que consultará corn o seu parecer.

Paragrapho uriico. Devolvidos os autos a auctoridade
processante, esta os I ará immediatarnente subir a clecisão do
Jresidente do Estado.

Art. 168. Cabe o julgainento do funccionario sujeito a
processo de abandono do emprego a auctoridade competente
para a nomeação, a qual podora declararvago o cargo ou man-
ter nelle o funccionario processado.

Art. 169. Os juizos de direito, passiveis de pena de per-
da do emprego, serão dec1arados avulsos. 	 -

Art. 170. Da decisão final não haverá recurso, pociendo,
entretanto, os intoressados, q uando se não conformarern corn
a mesma, apreseritar suas reclamaçöes a auctoridade que a ti-
ver profer,c1o, ornquanto não forern provicios os cargos.

Art. 171. Ficarão egualmente sujeitos a mesma fórma de
processo de abandono os funccionarios:

1) que deixarern o oxerciclo do seu cargo sern licena,
salvo o caso do artigo 149;

2) que, sendo rernovidos, ou tiverem permutado seus car-
gos não entrarem em exercicio dentro dos praios do artigo 137;

3) que, depois de multados, no caso do artigo 142, no vol-
tarern a residir na séde. da sua circurnscripçao judieiiiia.

CAPITULO DECIMO SEGLTNDO

Subetituiçöes e successöes

SEcçAO PRIMEIRA

Substituiçães
Art. 172. Os rnernbros do Tribunul Especial seiiiu suljsti-

tuidos polos respectivos supplentes, eleitos iia mesina occas!aO.
Paragrapho unico. 0 Presidente do Tribunal seri substi-

tuido polo Vice-Presidente o este polo membro mais edoso do
Tribunal.	 -

Art. 173. Os menibros do Ti'ihuiial do Remees -4e"50
substituidos:
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a) o Presidente do Tribunal da Relação a o Presidente
do Senado, pelos respectivos vice-piesidentes;

b) o Piocurador Geral, poE quern o Presidente do Esta-
do (lesignar.

Art. 174. Os membros do Tribunal da Relação seião
substituidos:

a) o Presidente, pelo Vice-Presidente, e este, pelo desein-
bargador mais anti(ro, sern distincçao de secção, e, nos casos
traiisi Lori os, polo inais antigo da Camara, pieferindo-se o inais
veiho, na hypothese de egual antiguidade;

b) os deseinbargadores, successivainente, pelos da outra
Camara, na ordem da precedencia, e pelos juizes de direito
da prilneira e da segunda vara da Capital a das cornarcas
de mais facil commmicação corn esta, conorrne a tabella or-
ganizada pela Camara Criminal.

§ 1. Verificar-se-á a substituiçäo:
a) quando, por impedirnento ou suspeição, a revisäo do

feito nâo se puder completar pelos membros dii Camara;
b) quando, excepto as appellaçöes ciiminaes, so tratar

de deciSãO sobre ernbargos ou outra materia, dependente do
todos os rneinbros de cada uina das Carnaras.

§ 2. Não se procederá a subtituição por ausencia, ainda
quo decorrente de licença; ou por demora de 'rovimento e
posse do cargo va(yo, devendo o serviço ser distribuido on-
tre os demais mnembros tia Carnara, conforino a Ordern da
distribuição.	 -

Art. 175. Os juizes do direito serão substituidos:
a) polo juiz municipal da séde da comarca;
b) polos juizes municipaes do' térinos annexos, conforine

a ojilern quo o Presidente do Estado estabelecer; 	 -
c) na falta ou impediniento dos juizes rnunicipaes:
1) na presidencia do jury, nos despachos de pronuncia

Ou impronuncia e despronuncia em. crimes comrnuns, nos jul-
ganientos civeis, definitivos ou corn força do dofinitivos, e nos
dos processos crimes em que Ihes cabe a sentença condemna-
toria ou absolutoria, e no conhecimento de habeas-corpus,
polo juiz do direito da comaica vizinha, segundo a ordern que
a Relaçao estabelecer triennairnente, téndo em vista as facili-
dades de communicacão;

2) polo primeiro juiz do paz da sdde da comarca e sue-
Cessivarnente pelos substitutos deste, 1105 demais actos juris-
dice ionaes.

§ 1. Nas comarcas de mais do urna vara, haverá a sub-
Stituiçâo ciproca dos juizes do direito, autos do so soguir a
Oi(.Iemfl estabelecida neste artigo.

§ 2. 0 juiz do menores sera substituido successiva-
m onte pelos juizes de direito e pelos substitutos destes.
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Art. 176. Nos casos do urgencia, estando os juizes de
direito e os municipaes ausentes, em goso de férias, 0 não
regressando dentro de vinte e quatro horas, entrará em exer-
cicio o substituto, indopendentemnente do qualquer acto.

§ 1. A parte interessada apresentará em cartorio a pe.
tição e o escrivo cornmunicará ao juiz ausente a entrada da
mesma, e certificará o decuiso das vinte e quatro horas em
cartorio.

Art. 177. Os juizes municipaes sero substituidos pelos
primeiros juizes de paz das sédes dos termos e, na falta ou
impedimento destes, pelos sous substitutos legaes.

Paragrapho unico. No termo da Capital, a substituição so
dará polo primeiro juiz do paz do primeiro districto, e, na
falta deste, pelo do segundo.

Art. 178. Os juizes do Pz substituir-se-äo rocipiocainente,
do fórma que, na ordemn da votaçäo, o segundo será substituto
do primeiro, o terceiro do segundo o o quarto do torceiio.

§ 1. No impedimento ou falta dos quatro juizes do paz,
entraro em exereicio successjvamento os immediatos em
votos, ate o numero de quatro.

§ 2. Exgottando-se a lista dos juizes do paz e immediatos,
serão elles sustituidos pelos dos districtos mais proximos do
termo, naordem dsua classificaçao, e, na falta ouimpedimento
destes, pelos dos districtos mais proximos do termo vizinho.

3. 0 juiz de paz quo houver servido como substituto,
não ficará inhibido de exercer o cargo, como proprietario, no
anno quo The competir.

Art. 179. 0 juiz a quern couber a substituiçäo do outro
no a poderá recusar, salvo impedirnento legal; recusando-a,
perdera o exercicio do proprio cargo, que passará immedia-
tamente aos respectivos substitutos.

§ I. Si so tratar do urn dos casos do art. 175 lettra C
n.° 1, excopto os julgainentos crirninaes que exijarn a sua pre-
sença em outra comarca, o juiz exorcerá cumulativamente a
substituição e as funcçOes do proprio cargo.

§ 2. A delegaco dejurisdicç() para presidencia do jury
poderá ser parcial, ou limitada ao acto da presidencia.

Art. 180. Os membros do Ministerfo Publico serão substi
tuidos

a) o Procurador Geral, por quern o Presidente do EstadO
designar, e, nos casos isolajos do impediniento, por designacaO
do Presidente do Tribunal da Relaçao;

b) OS prornofotes do justiça pelos adjunctos das sédcs e, DO
caso de falta on impedimento destes, p01 quem o juiz de direlto
designar, cabendo a desiaimaçio ao (1,tprimeira vara, mis co-
marcas do mais do urna;
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c) os adjunctos, por pessoa idonea nomeada pelo juiz
peiante quem servirem.

Paragrapho unico. Na designação do substituto do Procu-
rador Geral ou do pioinotor de justiça, observar-se-ão, quanto
possivel, Os requisitos exigidos para o preenchirnento defini-
tivo desses cargos.

Art. 181. 0 Advogado Geral do Estado e seu Ajudanto
sero substituidos por quern o Presidento do Estado designar.

Art. 182. 0 Secretario do Tribunal da Relação será sub-
stitiiido por quem fOr designado pelo Presidente do Tribunal,
e o official da Secretaria e os amanuenses, pela fórrna regu-
limda no re(, imento respectivo.

Art. 183. Os fimccionarios dos officios do justica serão
substituidos:

a) os escrivães cia Rclacão e 05 escrives do judicial e
notas e do crime, os do menores e de paz pelos escroventes do
cartorio e, na falta destes, de preferencia, por outro escrivão
on por pessoa id.onoa norneada polo Presidente do Tribunal
on polo juiz perante quem servirem;

b) os officiaos privativos dos Registros pelos respecti-
vos escreventes e, na falta destes, por umn dos escrivães desi-
gnado polo juiz do direito;

c) o depositario publico, por pessoa idonea !nomeada polo
juiz de direito, mediante fiança, quo serã prestada por duas
pessoas abonadas, domiciliadas no termo;

d) o partidor, por pessoa idonea norneada polo juiz pe-
rante quem servir;

o) o avalidor designado para servir, polo outro avalia-
dor e, na falta deste, pelo quo fOr escoihido pelas partes,
seguindo-se o quo está determinado no Codigo do Processo
Civil, e leis quo o modificaram.

Paragrapho unico. Nas comnarcas de mais de urna vara,
a designacao do substituto, nos casos dos incisos a, b, c e d,
ser(i feita polo juiz da prirneira.

SECcAO SEGUNDA

Suecessöes

Art. 184. Poder. ter successor o funccionario yitalicio de
officio do justica que, no exercicio do cargo, so impossibilitar
de contjrivar a servir.

Art. 185. Compete a norneação do successor ao Presidente
do Estado, a quem 0 funccionario on seu roprosentante legal
dirigira o pedido, instrumndo-o corn os docurnentos quo pro-
Vern a impossibilidade do continuar a exercer o cargo, de-
terniinada por uma causa legitima, como a edade avançada,
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cegueira, amentalidade ou qualquer doeiiça incuravel, segun-
do o juizo do profissionaes.

Art. 186. Näo querendo o funccionario a norneação do
successor, nos casos de impossibilidado a quo se relere 0 artigo
anterior, a verificaçâo da sua incapacidade far-se-a inediante
representaçao do Ministerio Publico.

§ 1. 0 Presidente do Tribunal da Relação ou o juiz de
direito, conforme o caso, a quern f Or diri g ida a representa-
çäo, mandará intirnar o iunccionario para requerer a nomea-
çãø ou allegar, por escripto, o que Me convier, dentro do
prazo de dez dias, sendo-Ihe entregue então copia da repre-
sentaçao e dos respectivos docurnentos.

§ 2. No caso de amentalidade, será dado ao funeciona.
rio urn ciirador, a quern se fará a intimaçäo e que ihe pres
tará assistencia.

k 3. Findo o prazo do paragrapho 1, corn a resposta ousem
iiella, não tendo o fuccionario requeiido successor, o Presidente

do Tribunal on o juiz de clireito poderá mandar, si julgar neces-
sario, suhmettel-o, em sua presença, a exame de sanidade por
prof issionaes, que nomeará, ou ordenará qualquei' diligencia,
corn citação do curador e do Ministerio Publico.

§ 4. Poroccasiao do exame e em seguida a elle, mas no
prazo de oito dias, poderão, o fwnccionario, seu curador e 0 re-
presentante do Ministerio Publico requerer outras diligencias
e produzir provas.

§ 5. Concluidas as diligencias necessarias e ouvidas as
partes afinal, decidirá o Presidente do Tribunal ou o juiz de
direito, no prazo de dez dias, si deve ou näo ser dado SuC-
cessor ao funccionario.

§ 6. Da decjsão sobre a successão haverá recurso, para a
Camara Criminal ou para o Presidente do Tribunal, coufor-
me tiver sido proferida por este ou por juiz de direito.

§ 7. 0 recurso será interposto e tornado por termo den-
tro do prazo de cinco dias, contados da intirnação da decisão as
partes, arrazoado dentro de egual prazo e apresentado na
instancia superior o distribuido dentro de trinta dias.

§ 8. Passada em julgado a decisão, quo reconhocer pro-
cedente a representacao do Ministerio Publico sobro a neceS-
sidade do successor do funccionario, o Presidente do Tribunal
on o juiz de direito mandará a certidão respectiva ao Presideflte
do Estado, para ser feita a norneaçao do successor.

Art. 187. 0 successor servirá durante a vida do funCclO
nario, ernquanto durar o impedimento deste, o pagar-lhe-a a
terça parte do rendimento do officio, segundo a ultima Jota
ção, devendo o paamento ser feito inensalmento, si outFa
cousa nao Ii OU y e IOU I	 ti I
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Art. 188. Cessará a obrigação do pagamento:
1) si 0 funccionario recusar servir, depois do julgado habil;
2) si renunciar ao beneficio da mesma terca.
Art. 189. 0 successor não poderá exiniir-se da obrigacäo

de agar a terça parte do rendimento e, no caso do não satis-
fazel-a, será destituido do cargo.

Paragrapho unico. A clestituicão será decretada pelo
Presidente do E stado, mediante representacão do funccionario
prejudicado, depois do ouvido o successor, a quem será mar-
cado o prazo de trinta dias para defesa, por aviso publi-
cado no jornal official.

Art. 190. Desannexado urn officio do outro sujeito ao onus
da terça, o funccionario quo fOr nomeado para aquelle officio,
nao fica obrigado ao mesmo onus.

Art. 191. Cessado o impedimento, o funccionario a quo
so tenha dado successor deverá voltar ao exercicio.

§ 1. Para isso, requorerá immëdiatamonto exarne de sa-
nidado ao Presidente do Tribunal da Relação ou ao juiz de
direito, segundo servir peranto urn ou outro, aiim do se ye-
rificar a procedencia dopodido.

§ 2. Si não o fizer, o Governo pOderá promover o exa-
me e chamal-o a exercicio, sob pena de perda do cargo, den-
tro do trinta dias.

§ 3. Si o funccionario, depois do chamdo por edital, corn
o prazo do trinta dias, publicado no jornal official, não se apre-
sentar ao exame no dia designado, considerar-se-á provada a
cessação do impedimento.

Art. 192. Por morto do successor de urn funccionario, Si

este continuar impossibilitado de servir, ser-lhe-á dado outro.
Art. 193. Logo quo fallecer o funccionario substituido,

o officio sorá preenchido na fOrma da lei, embora a existencia
do successor.

CAPITULO DECIMO TERCEIRO

Matricula e antiguidade dos juizes

Art. 194. Serão matriculados na Secretaria do Tribunal
da Relação todos Os juizos do direito, inclusive o de menores
e os avulsos.

Art. 195. Amatricula o as annotaçOos sobre o exercicio
seião feitas a vistadacornrnunicaçOes officiaes de pagainento,
quo, ate o I irn do terceiro rnez do cada arnio, o SecretariO das
Financas remetterã a Secretaria do Tribunal.

Art. 196. A matricula deverá conter:
a) o norno do juiz;
b) a data da primeira norneação e a das remocôes e

proinocoeS
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c) a data da posse do cargo e (la entiada em exereicio;
d) as interrupcoes de exercicio e seus motivos;
e) os processos intentaclos contra o juiz e as decjsOes

rospectivas;
1) as penas clisciplinares que ilie forein impostas.
Art. 197. Para a rnatijcula haverá na Secretaria da Re-

laço os livros necossarios, abeitos, nurnerados, rubricados e
encerrados pelo Presidento do Tribunal.

Art. 198. Por antiguidade dos juizes de direito entende-
so o tempo de effectivo exercicio em suas cornarcas, deduzjdas
quaosquer interrupcOes, excepto:

a) o tempo marcado para o juiz assumir o exercicio, no
caso do remoço para outra comaica, no so incluindo oda pro-
rogaço;

b) o tempo em quo estiver em exercicio dos cargos do
Chefe do Poijeja, Procurador Geral do Estado, Advogado
Gcrale Consultor Juridico;

c) o tempo do suspensão em viitude de pronuncia por
crime do quo fOr absolvido;

d) o tempo de interrupcao, em virtude do sentonça do
Tribunal do Rernoçoes, emquanto ihe não for desi gnada acorn area.

Paragraho unico. Ao juiz avulso que, depois de ser
declarado tal, occupai urn dos cargos aquo se rofore o inciso
da lettra b, sOmente se-rd computado o tempo do exercicio nesses
cargos, si voltar ao exercicio do seu logar, na ma-
tratura.

Art. 199. Os juizes avulsos e Os em disporiihilidade que
voltarem ao exercicio da inagistratura, contarão, para o effeito
da antiguidade, o tempo do serviço anteriormonto prestado na
judicatura.

Art. 200. A organizaçâo da lista do antiguidade, que será
revista no primeiro sernestre do cada anno, compete a urna
cornmisso constituida do tres deSembargadores da Camara
Criminal, eleita no começo do anno o do quo será relator 0
mais antigo.

§ 1. A roviso far-se-a para so incluiiem Os novos juizoS,
excluirem os fallocidos o Os quo houverorn ierdido sons loga-
res, o so deduzii o tempo que no deva sor contado.

§ 2. Organizada a lista, o relator a aprosontará em mesa,
sendo, em seguida, discutida o approvada on corrigida pe1
Camara Criminal, e do accordo corn o vencido, lançada no 1i
vro proprio, publicada no jornal official o distiibuida, em foihe-
tos, aos juizes de diroito.

Art. 201. Dentro de quatro mezes, contados do dia do pU
blicaço dessa lista, podero os juizes, quo so julgareni pro-
judicdos, npiosentai as S111 ,( CUnOe;	 Camara Crinunal.
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§ 1. As reclamaçoes no terão effeito suspensivo, alteran-
do-se a lista sOmento no caso do seiein attendidas.

§ 2. As roclamaçoes serão julgadas, corno as appellaçOes
crimiilaes, precedendo audiencia dos juizes quo possarn sor
projudicados e do Piocurador Geral do Estado.

Art. 202. A antiguidade, no Tribunal da Relação, 0 re-
gulada:

1.0 pola entrada em oxercicio;
2.° pela posse;
30 pela nomeaçâo; e
4° pela edade.

CAPITTJLO DECIMO QUARTO

Vencimentos, distinctivos e tratamento
Art. 203. Os desembargadoros, Procurador Goral do

Estado, Advogado Geral, Ajudante do Advogado, juizos de
direito, juiz do inenoros, juizes rnunicipaos, promotores de
justiça, osciives do Tribunal da Relaçao, escrivão de menores
o oscrivães do crime terão os vencirnentos constantes da tabella
B, e quo serão abonados a contar do dia de exorcicio.

Paragrapho unico. Os venciinentos dos juzes vitalicios
no podero sor dirninuidos nern tributados.

Art. 204. Os vencimentos dividir-se-o em ordenado e
gratificaçao, a qual se constituiri da metado o não poderá
ser abonada, em caso algum, ao funccionario fóra do exercicio.

Art. 205. Os juizes do direito quo fororn rornovidos ou no-
ineados desembargadores, continuarão a perceber o ordenado
Correspond ente aos lognrs que deixarern, durante o prazo mar-
cado para assumirem o oxarcicio, nada percobondo, porOm, du-
rante a prorogaço desse prazo.

Art. 206. Aos juizes do direito e aos municipaes, riornea-
dos, rernovidosou promovidos, será abonada, atitulo deajudade
eusto, para as despesas do primoiro estabelecirnento o transpor-
te, quantia egual aos vencirnentos do um rnez, a qual sómente
será paga dopois da entrada em exercicio do novo cargo.

Paragrapho unico. As vantagens deste artigo, do que não
gosarao os quo tiverem do oxercei os cargos no logar da sua
rosidencia, extender-se-ão, corn o mesmo lirnite, aos memnbros
do Ministerio Publico, ao Advogad Geral do Estado o ao Aju-
dante do Advogado.

Art. 207. Os juizes de direito do cornarca de mais do urn
termo, alOrn dos seus vencirnentos, teräo a gratificação trimestral
de 150$000, a titulode indemnizaçao do despasasdeviagempara a
Presidoncia do jury nos termos annexos, pordendo, entretanto,
Q nietade dessa gratificaco, durante o trimestro em quo o jury
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funecionar, si ao juiz municipal do teimo annexo delegarem a
prosidencia.

Paragrapho uruico. Gosar?io egualmente da vantagem
deste artigo ojuiz de direito que for a outra comarca, em sub-
stituição, na falta ou impedimento do respectivo juiz, e o que
tiver de so transportar a Capital do Estado para tomar as-
ento, corno substituto, no Tribunal da Relação.

Art. 208. 0 Advogado Geral do Estado e o seu Ajudante,
além dos seus vencimentos e porcentagens, teräo, quando em
diligencia fóra da comarca da Capital, respectivamente, as
diarias de 30$000 e de 203000.

Paragrapho imico. Set-lhes-ão abonados dois por cento
(2°/ a) sobre as cobranças, liquidaçOes e arrecadaçoes que effectua-
rem judicial ou amigavelmente, sendo o respectivo pagainento
effectuado na fOrma e termos das leis o regularnentos fiseaes.

Art. 209. Os promotores de ins tiça, nas cornarcas de mais
do urn termo, além dos seus vencirnentos, terão a gratificacão
trimestral do 120$000, a titulo de indemnizaçäo de despesas do
viagem, para a accusaçao perante o jury, nos termos annexOS.

Art. 210. Os escriväes do Tribunal da Relacao e OS do
crime, alérn dos sous vencirnentos, receberão uma quota mensal
do 80$000, destinada a expediente.

Art. 211. Os furiccionarios chamados ao exercicio da sub
stituição do outros, perceberao o proprio ordenado e a gratif 1-

cação do substituido.
Art. 212. Dos emolumentos fhxados aos funccionarios qUe

recoberem remuneração dos cofres publicos, a metade ser-lhes-a
devida, o a outra rnetado será arrecadada como renda do Estado,
quando taes elnolumentos rosultarem do sorviços regulados
por leis estaduaos.

§ 1. Esta disposiço não so applica aos oscrivãos do Tri-
bunal da Relacao, dos quaes os ornolumentos são devidos inte-
gralmeilte, norn aos contados em recursos eleitoraes.

§ 2. Os juizes sO receborão os seus emolumentos por 111

termedio dos escrivães, quo ihos farão a respoctiva ontroga, por
occasião de serom proferidas as decisOes, ou depois do pratiCa
dos os aetos que, polo regimonto, devarn sor rernunerados.

§ 3. Tratanto-se do qualquer docisão on sentenca, Corn a
conclusão do feito, o escrivão enviarã ao juiz que a tivor do
proferir, a importancia quo ihe for devida.

§ 4. 0 Secrethrio do Tribunal da Relaçäo organizará rnefl-
salmente a foiha do distribuiçao this custas que devam ser 1)agas
aos desembargadores, o far-lhes-á, no principio do cada rnOZ,
o repectivo pagamento.

Art. 213. Os juizos do paz o os dernais funccionarioS re-
ceberäo os emolunientos taxados no reirnento do oustas pel0S
iet(e (jib praticareiui.
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Art. 214. Os magistrados quo tiverem mais do triuta annos
de of lectivo oxcrcicio no Estado, receberão uma gratificacão
de 10/ 0 sobio seus vencimentos, liquidado o tempo do exer-
cicio, para os effeitos desto artigo, na Secrotaria das Finanças.

Art. 215. Para so recebereni voncimentos, 0 exercicio
des funcçöes é attestado

a) dos desembargadoros, Piocurador Geral do Estado e
empe(y ados da Relação, em folha organizada na Socretaria do
Tribunal, coin o visto do Presidente;

b) dos juizes do direito, de menores o rnunicipaes, e pro-
motoros de justica, mediante certidão dos respectivos escrivães;

c) dos escrivães do crime, polos juizos do direito perante
tUCIU servirein.

Art. 216. Os desembargadores, Procurador Geral do Esta-
do, juizes do direito o do meiiioros, juizes municipaes o pro-
inotores de justica, nos actos publicos e solemnes do exorcicio
do suas fuiicçOes, usarão do vestuario descripto no desonho
annexo ao decieto do 10 do fevereiio de 1854, sendo branca
afaixa dosjuizes e vermelhaa dosOrgãos doMinisterio Publico.

Paragrapho imico. 0 Secretaiio e o porteiro do Tiibu-
nal da Relaçao, naquelles actos, usarão do capa o volta.

Art. 217. Os juizes do paz, nos actos do seu officio, trarão
sol)re as vestes uina faixa de cores verde e amarlla, posta ati-
raedlo, do lado direito para o esquerdo.

Art. 218. Continuam em vigor no foro as fOrmulas o tra-
tarn autos observados por estylo ou legalmente auctorizados,
coinpetindo ao Tribunal da RelaQão o trataniento do Eg;e "10

Tribunal o aos desembargadores o ao Piocurador Geral do Es-
taolo, o do exeellencia.	 -

Paragrapho unico. Salvo o caso do condomnacão crimi-
nal, o desembargador quo doixar o cargo, conservará o titulo
cia cleseinbargador e as honras a elle inherentos.

CAPITULO T)ECIMO QTJINTO

Inc ompa tibilidade

Art 219. Os cargos da magistratura o do Ministerio Pu-
blico e os officios de justica são incompativois corn quaesquer
outios, guardadas as restricçöes estabelecidas na legislação
eieitoral.

Paragrapho unico A incoinpatibilidade, porém, não corn-
piehendo

a) o exorcicio, pelos membros do Ministorio Publico, das
Fulucçöes do inspectores municipaos do instrucção publica;

b) a accumulacão do outros cargos polos juizes do paz e
aujunctos do promotoros do justiça, quo poderão exercel-os,
oxeepto si as funcçOes do uin e outro forom repugnantes, ou do
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Reu exerejejo simultaneo resultaj a i1npossibjlj1acje do serem
satlsfactorjamente desempenhadas

Art. 220. A acceitaço do cargo incompativel ilnporta,
sem dependeneja do declaraçao expressa, em renuncia do que o
magistrado ou o empregado do justiça estava exercendo.

Art. 221. Não poderá ser nomeado promotor de justiça
aquelle quo tiver no fôro da comarca algum iarente ate 0 tercei.ro grau em exercicjo do proeuratura judicial.

Paragrapho unico. Nio podeio funecionar no mesmo
feito advogado e promofor do justiça ligados por laços de pa-rentesco ate 0 mesmo grau.

Art. 222. Os ascendentes, descendentes, collaternes eon-
sanguineos, ate o terceiro grau, affins, ate o segundo, o con-
cunhados, não poderao s3rjr conjunctrnente no inesmo tribu-
nal, comarca, termo on districto.

§ 1. Esta incompatibilidade não se extende aos auxilia-
res da administraco da justiça quo funecionarem em juizos
differentes, nem acs officines dos Registros, nern aos tabel1ies
e, quanto aos escrives do mesmo juizo, C limitada áquelle
quo exercerern fun cçöes identicas.

§ 2. Dada a eoexjstencja de fui1ccjonarjos iinpedidos deservir C0fljUrtamente, terão preferencia:
a) entre juizes proprietarios, entre empiegados vitalicios

ou entre estes e aquelles - os quo tiverern prioridade de
exercicjQ.

b) entre empregados vitalicios on juizes proprietarios e em-
pregados amovivejs ou juizos rião prprietaiios—os primeirOs;

c) entre juizes não proprietarios e empregados amovi-
veis—os juizes

d) entre einpregados alnovivejsos que tiverem priori-
dade de exerejcjo.

§ 3. Si, dentro do prazo do dez dias, contados do em
quo o impedimento so verificar, o funccionarjo preterido naO
levar o facto ao conhecjmento da auctoridade competentee
não solicitar a sua demissão, o representante do Ministerlo
Pubijco promoverd a vacancia do logar perante o juiz do di-
reito, respeitados os termos essenciaes da defesa.

§ 4. Si o funecionarjo preterido for deseinbargador 00
juiz do direito e nâo solicitar deinissão on a declaracao
da sua disponibilidade proinoverá a vacancia o ProcuradOl
Geral do Estado perante o Tribunal da Relaçao, em camai'S
reunidas, seguindo-se o procosso do abandojio do cargo e ti-
cando o funccionarjo em disponibilidacle, coin ordenado slifl
pies, si a decisäo ihe fOr contraria.

§ 5. Encerrado 0 p'ocesso será remettido no Presideflt°
do Estado, par decisio final.
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Art. 223. E' vedado ao eserivão, sob pena de suspensäo,
funecionar em causas em quo seja advogado parente seu, con-
sanguineo ou affirn atC o segundo grail.

Art. 224. E' suspeito para funccionar no processo o juiz
quc for devedor ou credor do alg uma das partes ou dos advo-
gados destas.

CAPITTJLO DECIMO SEXTO

Disciplina judiciaria

SECçX0 PRIMEIBA

Disciplina geral do fdro
Art. 225. Os juizes do direito, os rnunicipaes e os do paz

são sujeitos ds penas disciplinares seguintes:
a) advertencia, e comininação;
b) censura;
c) multa ate 200$000.

Art. 226. Os promotores do justiça, os advogados, os es-
ciivães e os dernais auxiliares da justiça são sujeitos as penas
disciplinares seguintes:

a) advertencia, e cornminacão;
b) censura;
c) multa ate 100$000;
d) suspensão ate sessenta dias.
Art. 227. Incorrerão nas penas disciplinares do artigo

antecedente os funccionarios de justiça que:
a) receberern on exigirern custas indevidas on exeessivas;
ii) recusarern entregar as partes recibo das quantias re-

cebidas para ernolumentos, sellos c qualquor despesa corn o
expedieiite dos autos ou papeis a seu cargo.

§ 1. No prirneiro caso da lettra a, accrescentarseá sern-
pre a qualquer das penas a resituiçao das quantias quo o
funccionario tiver recebido de inais on indevjdainente

§ 2. Essa pena será imposta ex-officio ou medianto re-
clarnaçao da parte, Polo juiz quo liver do tornar conhecirneuto
do feito.

Art. 228. Da iniposicão da pena disciplinar, em despa-
cho, sentenca oil portaria, alCrn da reclamacão perante quem
a tiver iinposto, haverá recurso:

a) das decisOes do qualquer das Carnaras do Tribunal da
elaçao e do seu Presidente e do Procurador Geral do Estado,

Para 0 Tribunal ein camaras reuijdas;
b) das dos juizes do diroito e do juiz do inenores, para o

Presidente do Tribunal da Relacão.
c) das dos juizes rnunicipaes e dos do pat, para 0 juiz dedi reito cia respectiva coinarca.



850

§ 1. Ofunccionario, punido ciieipiinarmeiite, terä o prazo
do Cinco dias para a reclamaçao e prazo identico para o recurso,
contados aquelle da intiinaçäo do despacho, sentença on porta-na, e este da intiinaçao do despacho eni quo a reclamaçao
no fOr attendjda, ou, na falta desta, da prilneira intimnaco.

§ 2. Si a pena for iinposta em autos, o escrivTio, ex officio,
extrahjrá a respectiva certidào e a autuari, intimando, so mdeinora, o funccjonai •jo punido, devendo egualmonte proceder
a autuaco e ri intimação immediata, si a inflicco da pena
tiver sido feita em portaria.

§ 3. Tendo sido imposta a pena pelo Presidente do Tri-
bunal, exercerá o Secretarjo as funccoes do eserivilo.

§ 4. Tornado por termo, o recurso seguirá, quanto ao
processo, prazos e julgarnento, o que está estatuido para 08demais redursos strict z" juri, devendo, na segunda instancia,
ser observado o disposto para Os recursos Crirnjflaes, Si 0 juizad quem fOr o Tribunal da Relação.

§5. 0 redurso näo terá effeito suspensivo, oxcepto si foi'
de multa a pena imposta.

Art. 229. Passadã em julgado a deciso quo impuer a
pena do multa, a auctoridade que a houver infligido ou confir-
mado, remetrá, nas cornarcas, copia do acto repatiç5o
fiscal da respectiva circumscnipcao 0, na Capital, ao Secrc-
tanio das Finanças, para promover a cobrança immediate,
amigavel ou judicialmente.

Paragrapho umiico. Si o acto ernanar do Tribunal daRe-
lacao, a romessa será determinada peloPresiciente doTribunal,
a quem, para esse fi.rm, o escrivão fará o; auto, conclusos.

SEGUNDA SECç.0

Disciplina especial da magistrate i(t.

Art. 230. Na mesma sessão em quo se verificar a elei-
ção annual do Presidento e do Vice-Presidento do Tribunal
da Relaçäo, constitujr-se-á o Conseiho Disciplinar da Magis-
tratura.

§ 1. 0 Conselho será coinposto do Presidente do Tri-
bunal e dos dois desembargadores mais edosos, vonificada a
edade logo apOs aquella eloiçao.

§ 2. Em suas faltas e impedirnentos, o Prejclento sera
substituido polo Vice-Presidente, e os dois dcseiniiai'gadores
pelos immediatos em edade, sendo ostes designados, em numerO
do dois, na mesma occasião em quo o Conselho so constituir.

§ 3. 0 menos edoso dos dois desembargadoics servira
de Secrefario do Conselho.
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Art. 231. 0 Conselho Disciplinar poderá impor aos de-
embtrgadores, juizes de direito, rnunicipaes e de paz as so-
guintes penas:

a) advertencia, e comminaço;
b) censura;
c) multa ate 200$000.
§ 1. Aos juizes do direito ainda pOde ser iinposta a pe-

fta pievista no artigo 146, paragrapho 1.0, do Codigo  do
rnProeesso Civil, se prejuizo do desconto alli instituido, si tiver

resultado inefficaz a irnposição das penas dos incisos a e b,
, eiii ambos Os casos, o juiz descer6 dez numeros na escala

I
e
'da  aill iguidade.

2. 0 Conselho näo eonhecerá dasfaltas do quo já tiverem
conliecido outras auctoridades.

Art. 232. Aquelle quo tiver de ser punido disciplinar-
monte sera chamado por carta confidencial do Presidente do
Consellio, marcando-se-ihe dia e hora para comparecer noga-
binete do mesmo, onde será scientificado da falta quo ihe
Mr attribuida, sendo-lhe permittido, em seguida, produzir suas
razOes do defesa e provas.

§ 1. Si 0 Conseiho Disciplinar julgar a defesa impro-
cedente ou nio provada, irnporá a pena resectiva para
puniçio da falta, corn recurso para o Tribunal em cama-
ras reuiiidas, nos casos do arti go 231, lettra c e paragrapho
primeiro, interposto dentro do cinco dias, processado e julgado
COrno Os recursos criminaes.

§ 2. De todas as occorrencias lavrar-se-á minuciosa acta
em livio proprio, aberto, nurnerado, rubricado e encerrado pe-
lo Prcsidente do Conselho.

§ 3. Sendo interposto recurso, será elle tornado por ter-
no polo Secretanio do Conseiho e remettido, corn os docu-
Iflentos existentes, a Secretaria do Tribunal, para a distri-
buiçao.

Art. 233. 0 Conselho, para o conipleto exercicio do suas
funcçoes, onganizará, pola maneira quo lhe parecer mais acer-
tada, a inspecçäo permanento do. inagistratura.

CAPITULO DECIMO SETIMO

Cessação do exerejejo

Art 234. Cessará o exercicio das funcçoes judiciaes vita-
Ilcias:

a) pela perda do cargo, em virtude do sentenca, em pro.
Cesso criminal, transitada em julgado;

b) polo abandono regularrne0 venificado;
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c) pola incapacidade l)hysica ou moral deereLada ciii sen.
tença judiciarja;

d)pela aposentadoiia;
e) pela successäo.

SECçA0 PB1MEJIA

Incapacidade physic  ou mental

Art. 235. Si, em consequencia do qualquer enfetnudade
physica ou mental, algurn funecionarlo do justiça so toinar, de
modo permanente, incapaz do exercer as suas funccoes, ser
decretada a vacancia do cargo, sern prejuizo da aposontadoria,
que será concedicla peic Presidente do Estado, nos casos em
quo a lei a permitte.

Art. 236. 0 processo para verificaçao da incapacidadedo desembargador,juiz do direito, juiz do monores e do Pro-
curador Geral, terá inicio por ordom do Presidento do Tribu -nal, ex-officio, a requorirnento do Procuiadoj Geral, ou me-
di ante represontaço do (loverimo.

Art. 237. Distrjbujda a portarja do Piesidente do Tribu-
nal, o requejmnento do Procuiadoi Geral ou a representaçäo
do Governo, o relator mandai, por çlespacho, ouvir o desem-bargadom., Procuradot Geral ou juiz, remnettendo-tho copia da-
quella portaria, lequerirnento ou represontacao, corn os docu-
mentos produzidos, e marcando-Ihe o prazo do quinze dias,
prorogaveis por mais doz, para allegar o quo enfender a bern
dos seus direitos e iristruir, Si quizer, corn documentos, as suasallegaçoes.

Paragrapho unico. Si o magistrado estiver ott residir
fOra da Capital, a rernessa ser feita pelo correio, sob registro,
por inteirnedio do urn dos escrives da colnarca, quo certifi-
cari a data da entrega, devendo, na outra hvpothese, ser
feita essa entrega pessoalmente polo escrivão do Tribunal a
quern competir o processo.

Art. 238. Tratando-se de illeapacidade mental, o relator
norneará, desdo logo, urn curador idoneo, quo represente 0
magistrado e por elle responda, dentro do prazo rnarcado.

Art. 239. Findo o prazo do artigo 237, corn resposta OU
sem ella, o relator norneará uma cornrnjssão do tres medicos,
para proceder ao exame do magistrado, o ordenará quaesquer
outras diligencias que julgar necessarias para a completa
averiguaçao do caso.

§ 1. A nomeaçäo dos peritos recahird do preferencia
em medicos alienistas, quando so tratar do incapacidademental, 0 a ella a parto ou scu eurodor pudori opjiut qual
quer motivo legitimo do rccnsu
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2. Achando-se o paciente fóra da Capital, mas no
territorio do Estado, Os exames e outras diligencias poderão,
por ordem do relator, effectuar-se sob a presidencia do juiz
do direito do logar em que aquelle paciente esther.

§ 3. Tratando-se do juiz do direito que se ache na pro-
pria comarca, a presidencia caberá ao da comarca vizinha,
que, por ordem do relator, se transportará para a da re-
sidencia daquelle.

§ 4. Si o paciente estiver fóra do Estado, os exames 0
diligencias serão deprecados a auctoridade judiciaria local, quo
for competente.

§ 5. Aos exarnes e diligencias assistiro o representante
do Ministerio Publico e o curador do paciente, quo poderão
requerer o quo for a bern da justiça.

§ 6. Mo. comparecendo o magistrado para ser sujeito
a exame ou recusando submetter-se a elle, sera marcado novo
dia polo presidente do acto, e, Si 0 facto so repetir, o jiil-
gamento será baseado em qualquer outro rneio do prova

Art. 240. Concluidas todas as diligencias, poderá o ma-
gistrado ou o curador apresentar allegacoes e provas no prazo
de dez dias, sendo afinal ouvido o Pi'ocurador Geral do
Estado.

Art. 241. Conclusos os autos ao relator, farâ este o relato-
rio, e passará o feito ao desembargador que so lhe seguir, na
ordem da precedencia, e este ao seginte, sendo finalmente jul-
gado peld Tribunal em camaras reunidas, do accordo corn
o prescripto para o julgamento das appellacoes criminaes,
admissivel, porém, do respectivo accórdão o recurso de em-
bargos.

Art. 242. Para verificacão da incapacidade physica ou
mental do qualquer outro funccionario, excepto dos quo tive-
rem direito a successor, seguir-se-á, corn as adequadas mo-
dificaçoes, o processo instituido nos artigos anteriores, sendo
para elle competente o juiz do direito, quo ihe ordenará o ml-
cio ex-officio, a requerimento do promotor do justica ou me-
diante representacao do Governo.

Paragrapho unico. Da deciso final haverá appellacão
para a Camara Criminal, observadas as formalidades estabele-
cidas para os recursos do pronuncia.

Art. 243. Da decisão definitiva, decretando a incapa-
cidade do funccionario, remetter-se-á copia ao Presidente do
Estado.

SECcAO SEGTJNDA

Aposenadoria
Art. 244. 0 desembargador, juiz ou qualquer outro I unc-

cionario quo receber vencimentos pelos cofres do Estado, no case
A. C.• 54



854

de invalidez provada e contando mais de dez annos do serviço,
poderäo requerer ao Presidente do Estado a sua aposntadorja.

Paragrapho unico. Si, porém, o funccionario so invalidar
por accidente no exercicio do cargo, de modo quo se tome in.
capaz de desempenhar o mesmo ou outro, poderá ser aposen-
tado corn a metade do ordenado, ainda quo nao conte dez armos
de exercicio.

Art. 245. 0 requerimento de aposentadoria, corn a firma de.
vidamente reconhecida, será encaminhado por intermedio do Se-
cretario do Interior, perante o qua! correrá 0 respectivo processo.

Art. 246. Provar-se-á a invalidez em exarne medico feito
perante o juiz de direito da comarca da Capital ou do outra, a juizo
do Secretario do Interior, quo nomeará para peritos tres profis-
sionaes, devendo o exaine ser julgado por sentença, ouvido o
Ministerio Publico e corn o recurso de quo trata o artigo 242,
paragrapho unico.

§ 1. No exarne observar-se-ão as seguintes regras:
1) Os poritos serão notificados, a requerirnento do pa-

cionte, por mandado do juiz, que, na mesma occasião, designará
dia, lo(yar o hora para o exame, citado o prornotor de justiça.

2) Será iniciado o exame, ouvindo o juiz duas testeinu-
nhas sobre j identidade do paciente; em seguida, deferirá
juramento aos peritos, encarrogando-o de procederem ao
exarne e do responderem aos quositos, que formulari, sobre
a invalidez do paciento, e aos que as partes apresentarem.

3) 0 escriväo a quern o exarne for distribuido, lavrará 0
auto repectivo, quo será rubricado pelo juiz o assignado por
olle, pelos peritos, partes o testemunhas, mencionando-se as
investigaçöes feitas, os quositos, respostas e tudo quanto hou-
ver occorrido.

4) Si, no mesmo dia designado para o exame, os peritos
não puderorn formar juizo o apresentar o resultado coin-
pleto do suas investigaçOes, ser-lhes-á concodido, para esse
fim, urn prazo nio oxcedento do cinco dias..

§ 2. Si o paciente for desembar(yador ou juiz de direito,
o exarne far-se-a do conformidado corn os artigos 239, 240 e 241,
devendo sor requerido, antes de o ser a aposentadoria, ao Pre-
sidente do Tribunal da Relaço.

Art. 247. A aposentadoria será concedida, corn todo 0
ordenado, ao funccionario quo tiver trinta ou mais annos do
sorviço, e, corn o ordonado proporcional, ao quo tiver menO1
tempo.

Paragrapho unico. Para os effeitos da aposentadoria, Os Vfl
cimontos dos funccionarios seräo divididos em tres partes, con-
stituindo duas o ordonado e a terceira a gratificaçao pro labore,
quo, em caso algum, será concedida ao funccionario aposentadQ.
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Art. 248. Na liquidaco do tempo do serviço descontar-se-o
as mterrupçOes do exercicio, em virtude de licença ou outro
motivo, por rnais de seis mezes em cada quatriennio.

Paragrapho unico. Computar-se-á na liquidaco:
a) o tempo do servico prestado no exercicio do cargos

provinciaes ou estaduaes, excluidos os transitorios do cornmis-
sao, Os dos fnnccionarios que não tiverom tido assentamento
em foiha, ou sómente houverern recebido salarios, vencirnon-
tos cliarios ou gratificacoes;

b) o tempo de serviço prestado por funccionarios effecti-
yes uo exercicio de cargos geraes, autos da promulgacão da
Contituiçao do Estado, o quo, para outros fins, ihes tenha
side ou deva ser contado, em virtude do lei.

Art 249. Não poderão ser aposentados os funccionarios
cujos cargos foram excluidos no inciso a do artigo anterior.

Art. 250. Os veucimentos da aposentadoria, quo não p0-
dei'io ser meihorados, serão Os do cargo quo o funccionario
estiver occupaudo ao tempo em quo a requerer, si nelle
tiver ties annos de serviço publico, e, no caso contrario,
serio os do. cargo anteriormente occupado.

Art. 251. A acceitaço do commissão on do cargo rernu -
neado, municipal, estadual ou federal, ou o xercicio das
furieçOes do procurador de paiths, importará em renuncia das
vanfagens da aposentadoria.

Art. 252. 0 Governo cassará a aposotadoria, desdo que
verifique no ser invalido o funccionario ou não ter ella si-
do concedida regularmente.

TITULO TERCEIRO
Conipetencia e attribuiçôes

CAPITTJLO PRIMEIRO

Disposicöes geraes

Art. 253. A competencia do juizo 6 determinada, em
materia civil e criminal, conforme está prescripto nas leis e
codigos respectivos.

Art. 254. A jurisdiccão dos juizes e tribunaes do Estado
n10 comprehende as causas reservadas a justica federal pela
Constituico e leis federaes.

Art. 255. As disposicOes desta lei sobre materia do corn-
petencia näo excluem outras attribuiçöos dadas aos I unceiona-
rios judiciaes pela legislacão federal e pela estadual, quo, quan-
to aquella materia, rio tenharn sido expressamente revogadas
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Art. 256. As auctoridades judiciarias negarAo effeito As
1&s e decretos do poder legislativo, aos actos, decisOes, do-cretos e regulamentos do poder executivo 0 aos actos e de-liberaçoes das camaras municipaes, manifestamente contrarjos

Constituiço e As leis.

CAPITtJLO SEGUNDO

Tribunaes e juizes

SEOçA0 PRIMEIRA

Tribunal Especial

Art. 257. Compotom ao Tribunal Especial o processo e o
j ulgamento dos crimes que commetterern os desembargadores,
senadores e deputados.

SECçAO SEGUNDA

Tribunal da Relaçdo

Art. 258. Compete ao Tribunal da Relaçao, em carnaras
reunidas:

1) eleger o sou Presidente e Vice-Presidente e dar-ihes
posse;

2) processar e julgar o Presidente do Estado o seus Se-
cretarios, nos crimes Communs, e os juizes de direjto, o Pro-
curador Coral do Estado, o Advogado Geral e o Chefe do Po-
ucla, nos crimes communs e do responsabilidade, excepto a
formaQão da culpa, ate a pronuneja inclusive, que competirá
Omente a Camara Criminal, corn recurso voluntarjo

3) conhecer da competencja do cada uma das camaras 8decidir sobre a mesma;
4) julgar as suspeiçöes postas aos desoinbargadores, nos

feitos da competencja do Tribunal, em camaras reunidas;
5) processar e julgar a reforma dos autos pordidos 8

outros incidentes que occorrerern em procossos perante elle
pendentes;

6) punir disciplinarmente os jzes, advogados e empregados da justiça;
7) mandar riscar, a requerimento da parte offendida, as

calumnias o injurias encontradas em autos sujeitos ao seU
conhecimnento, punindo o auctor do accordo corn o Codigo
Penal;

8) organizar e apresentar ao Governo a lista do an,
tiguidade e a de merecimonto para a proinocao dos juizes de d1
reito, prestando-ihe informes sobre cada urn dos ineluidos naulti ma;
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9) dar regimento a sua Secretarial
10) averiguar e declarar a incapacidade physica ou moral

dos desembargadores o dos juizes de diroito;
11) processar o julgar os exames de invalidez dos desern-

bargadores o juizes de direito, para a aposentadoria;
12) oleger os desembargadores membros do Tribunal

Especial e seus supplentes;
13) decidir os recursos interpostos, em materia sujeita ao

seu conhecimento, das decisöes do Presidento do Tribunal;
14) dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidento do Es-

tado, quando não estiver reunido o Congresso;
15) processar o abandono de cargo pelos juizes de direito;
16) processar e julgar os recursos interpostos das deci-

sOes do Conseiho Disciplinar, impondo multas ou a pena de
pretericão.

Art. 259. Compete a Camara Civil:
1) processar o julgar Os aggravos, cartas testemunhaveis

e appellacoes civeis das decisöes dos juizes do direito e dos
arbitros;

2) processar e julgar Os aggravos das decisOes do Pre-
sidente do Tribunal sobre renuncia de qualquer recurso, em ma-
teria civel

3) processar e julgar Os embargos oppostos a seus ac-
córdäos;

4) decidir os conflictos de jurisdiccão levantados em ma-
teria civel, entre as auctoridades judiciarias ou entro estas e
as administrativas, salvo quando forem levantados entre as
auctoridades estaduaes e as da União ou (fe' 	 Estado;

5) processar e julgar a reforma dos autos pordidos, as
habilitaçOes incidentes, as suspeicöes postas aos desembarga-
dores e juizes de direito, nos feitos da competoricia da Cama-
ra, e outros incidentes que occorrerem nos autos pendentes
do seu corihecimento

6) exercer, nos autos sujeitos ao seu conhecimento, as
attribuiçOes de quo trata o artigo anterior, ns. 6, 7 o 13;,

7) julgar os embargos de nullidade e infringentes de sons
julgados, oppostos na execuçäo;

8) julgar os aggravos clas deeisöes da Junta Commercial,
negando ou admittindo o deposito ou registro do marcas do in-
dustria o commercio, on cassando matricula do commerciante.

Art. 260. Competed Camara Criminal:
1) formar a culpa, ate a pronuncia inclusive, nos pro-

cessos crimes cujo julgamento competir ao Tribunal;
2) conhocer originariamento dos pedidos de habeas-cor-

pus e, em grau do rocurso .nocossario ou voluntario, do to-
das as docisöes sobro os mesmos, disponsando o compareci-
inento dos reus ou detentoros, caso não o julgue prociso;



858

) processar e julgar Os rocursos, aggravos e appellacesriminaes;
4) processar e julgar os pedidos de roduccao de pena,

nos autos em que por ella houver sido proferida a ultima
sentença, e proflunciar a prescripcao da acção ou da condo-
mnação, nos feitos quo tiverem sido subrnetjdos ao conhoci-
mento do Tribunal e que no houverem descido a instancia in-ferior;

5) prestar infori-nacoes ao Supreme, Tribunal Federal,
nos cases de revjso do processos crirninnes;

6) docjdjr os confijetos de jurisdicço levantados, em ma-
er1a criminal, entre as auctoridados a quo se refere o artigo

anterior, n.° 4;
7) processar e julgar a reforma dos autos perdidos, as

suspeiçoes postas aos desembargado pes e juizes do direito, nos
feitos da competencia da Camara, e outros incidentes quo oc-
correrein em autos pendentes de sen conhecimento;

8) processar ejulgar os recursos eleitoraes;
9) processar o julgar as appellacoes intorpostas das do-

cisöes do juiz de menores;
10) organizar a lista dos juizes do direito pela ordern

do, sua antiidade e revel-a annualmente, assim come decidir
as reclalnacoos que ihe forem apresentadas;

11) organizar as tabellas das substituicôes dos desembar-
gadores e dos juizes de direito;

12) processar e julgar o recurso do quo trata o artigo 57;
13) exercer as attribuicoos do quetratam os fl?s 6, 7, 0 13,do art. 258.
Art. 261. Compete ao Presidonte do Tribunal da Relaçao:
1) dar posse aos dosombargadores Procurador Geral do

Estado, juizes de direito, juiz do monoros, empregados da
Secretarja, escrivães o officiaes do justiça do Tribunal;

2) nomear e deinittir, nos termos da lei, os funeciona-
rios do Tribunal e prover a sua substituiçao intorina;

3) conceder e cassar liconças do sua attribufção;
4) cassar as liconças concodidas 'elos juizos do direito

si dellas resultar projuizo para servco publico;
5) prosidjr as sessOes do ribunal o do cada urna das

Camaras, dirigindo os trabaihos, propondo as questOes e apu-
rando :o vencido;

6) exercei o voto do desompate, nos casos legaes, e rola-
tar as petiçOes do habeas-corpus, de reducçao do pena e dodesaforamento do julgamontos, em matorja criminal;7) manter a ordem nas sessOes do Tribunal, fazendo
sahir os quo a perturbarem e os desobodiontes, ou prefl
dendo-os, para serem proce ados o punidos pela auctO.
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ridade eompetento, a quem serão remottidos, depois do lavra
do o respective auto polo Secretario do Tribunal;

8) distribuir os feitos pelos desembargadores e designar
substitutes Para estes;

9) assignar corn os dosembargadores as cartas do sen-
tença e os aecordãos;

10) expedir, em seu nomo e corn a sua assignatura, as
ordens quo não dependerem do accórdão, cm no forem da corn-
petoncia do juiz relator;

11) mandar colligir documentos e provas para ye-
rificacão da rosponsabilidado e dos crimes communs, cujo
processo e julgainento pertencerem ao Tribunal;

12) convocar sessöes extraordinarias em todos os cases
em que o sorvico publico o exigir, o especialmento convocal-as
para o primeiro dia util, quando, per qualquor circuinstancia,
o feito deixar do ser julgado no dia designado;

13) abonar as faltas dos desembargadores;
14) informar os recursos de indulto ou cornmutaco do

penas, quando o processo tivor corrido peranto o Tribunal;
15) renovar as provisöes de advogado, nos casos em quo

a lei o pormitto;
16) conhecer dos pedidos de licença dos juis do direito

e do do menores, dos juizes rnunicipaes, escrivães, sous ascen-
dentes, irrnãos, cunhados e sobrinhos, para so casarem corn
viuva ou orphä da comarca ou termo em que aquelles func-
cionarios tiverem exorcicio

17) abrir, nurnerar, rubricar e encerrar os livros desti-
nados ao Tribunal, sua Secretaria o cartorios, podendo, para a
rubrica, usar do chancella;

18) exercer as funccoes do corregedor das justicas em todo
o Estado, competindo-ihe as mesmas funccoes do Conselho;

19) impor penas disciplinares aos ernpregados da Secre-
taria, escrivães da Relaçao e aos seus escreventes, aos juizes
e empregados da primeira instancia, per faltas averiguadas
em processes sujeitos ao seu conhecimento;

20) colligir docurnentos o provas para provocar a acço
do Coaseiho Disciplinar da Magistratura, convocal-o e presi-
dir as suas sessöes;

21) providenciar sobre a publicacao dos trabalhos do
Tribunal no jornal official o em foihetos;

22) julgai:
a) a renuncia dos recursos interpostos para o Tribunal

ou para qualquer das Camaras, e quo nâo tiverem tido prepa-
ro opportune;

b) as suspoiçöes postas aos escrivâes do Tribunal;
c) os recursos quo para ello forem interpostos, na fórma

da 101;
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22) conceder fiança;
24) presidir aos cOncUlSOS do juizes de direito;
25) organizar e fazer publicar, ate o rnoz do maio do

cada anno, urn relatorio circurnstanciado do serviço judiciario
do Estado, acompanhado do todos os accórdãos proferidos
pelo Tribunal, dos relatorios, em resumo ou por extenso, dos
juizes de direjto e da estatistjca civil o criminal de todo o Estado;

26) corresponderso corn as outras auctoridades, em nome
do Tribunal;

27) exercer os actos no especificados neste artigo, mas de-
correntes de disposicoes legaes, regulamentares ou regimen -taes,

SECçX0 TERCEIRA

Juizes de direito

Art. 262. Compete aos juizes do direito:

1) nas cornarcas do prirnoira entrancia, formar a culpa
atC a pronuncia inclusive, nos crimes communs, decretar a
absolviçao do réu nos casos do artigo 27, § l, 30 e 40 do Cod.
Penal, appellando ex-officio desta decisão, preparar Os respe-
ctivos processes para julgamento e executar as sentenças cr1-
mlnaes;

2) procossar e julgar os juizes municipaes o os de paz, pro-
motores de justiça, adjunctos, vereadores e mais funccionarios
publicos, nos crimes de responsabi]idade;

3) juigar os recursos crirninaes das decisöes dos Juizes
inferiores;

4) julgar:
a) as contravonçôes, infraeçoes do posturas, do termOS

de bern viver o do sogurança e os crimes cuja peria nao
excecler seis mezes do prisão cellular, corn multa ou sern ella;

b) os crimes previstos nos arts. 127, 133, 124, 125, 136,
261 a 264, 330 § 40, 333, 331, 332, 338 a 340, 356 a 360,
362 e 363 todos do Codigo Penal e bern assim os do paragra-
pho unico do art. 1.0 dcdecreto n. 4.294, do 6 do julho do 1921,
os do art, 251 e 254 do Codigo Penal, 20 do decreto 2.110 do
1909 e 18, 21 a 25, 27, 28 n. 11 do decreto n. 4.780 de 27 de
dezembro do 1923;

5) preparar, nos termos quo forem sedes de comarcas do
primeira entrancia, os processos relativos as infracçöes crlml
naos do numero 4, lotra a;

6) processar e julgar as suspoiçSes postas aos juizos mu-
nicipaes e aos do paz, e julgar as quo o forem as dernais em
progados do justiça da comarca, termo ou districto;
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7) conhecer do recurso necessarlo, depois de terminado 0
suminario e da absolviçao do rou, nos casos do artigo 27, §
1.0, 30 o 40 do Cod. Penal, appellando ex-officio desta decisão;

8) julgar Os aggravos, cartas testeinunhavois e appolla-
çSes civois das decisöes dos juizes municipaes e dos do paz;

9) procossar os recursos interpostos para. o Tribunal da
Relaçao, quanto aos actos quo devam ser praticados na instan-
cia inferior;

10) procossar e julgar todas as causas civeis, excepto nas
comarcas do segunda, torceira e quarta entrancias, as causas do
cobranca do divida do valor ogual ou inferior a 2:00$000, e os
arrolamentos, não ihos compotindo, porem, nos tormos an-
noxos, o proparo daquellas causas;

11) julgar todas as causas fiscaes;
12) proforir os dospachos do quo cabe recurso, nas cau-

sas civois do valor excedente do 2:000$000 e preparadas polos
juizos municipaos;

13) conceder prorogacäo do prazo ate urn anno, para a
terrninaçao do inventario

14) auctorizar a verida de bens de menoros, na fórma da
lei, e supprir-lhes o conseritimento para a vonda do bens de
Beu ascendente a outro dosceridento;

15) praticar, na sua cornarca, todos os actos da compe-
tenca do juiz do menores

16) conceder cartas de emancipaco e supprimento de
edade;

17) supprir o consentimento dos paos e tutores, curado-
res e interdictos, para o casamento do menor ou orphão;

18) supprir o consentimento do marido, born corno da
rnulher, para avenda de hens, nos casos previstos polo Codigo
Civil

19) nomear tutores e curadoros aos orphos e intordictos,
aos nascituros, aos ausentes e a herança jacente e ro-
Inovel-os, quando negligentes ou quando procoderom de modo
inconveniento, tanto em relação aos bons, como no tocante as
pessoas dos orphaos ou incapazes;

20) ordenar a entroga dos hens de orphãos e ausentes;
21) processar o julgar, mediante parecor do dois peritos,

Um. nomeado polo locador e outro polo locatario, todas as ques.
toes ate o valor do 500$000, relativas a interpretação e exocu-
çâo de contractos do locação do sorviços agricolas, dovondo
ser reduzidas a termo as allogaçoes e provas e seguindo-se
Immediatamente a decisão;

22) julgar Os rocursos das docisOes dos juizes inferiores,
quo contenham imposição do penas disciplinares;

23) convocar o jury e presidir-ihe as sessOes, em todos os
termos da comarca, podendo delegar ao juiz municipal do ter-
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mo annexo a presidoncia do jury no mesmo termo, quando
houver grande accumulo de servico da sua competencia;

24) convocar a junta revisora da lista geral de jurados e
presidir-ihe as sessöes ou delegar aos juizes municipaes esta
incumbencia;

25) sortear os jurados para cada reuniäo;
26) conceder habeas-corpus, excepto nos casos do prisão

decretada pelos Secretarios de Estado e Chefe de Policia;
27) conceder fiança;
28) prover interinamente os logares de prornotor do justiça,

adjunctos e demais funccionarios de justiça do seu juizo;
29) nomear os officiaes de justiça do juizo;
30) tomar conta aos tutores, curadores, syndicos, liqui-

datarios e liouidantes, as associacöes ou corporaçöes pias,
quando lh'o requorer a directoria ou a maioria dos associados;

31) piocessar o julgar as acçöes a quo so referem os ar-
tigos 1.239, 1.240 e 1.241 do Codigo do Processo Civil e sup-
prir a approvação de que trata o artigo 1.237, paragrapho 2.°
do mesmo Codigo;

32) cumprir e fazer cumprir as roquisicOes legaes dos
juizes e tribunaes federaes e locaes;

33) conder lieença aos escrives do notas para terem
destas dois livros, além dos do registro e do procuraçöes,
quando o exigir a affluencia do trabaiho em sous cartorios;

34) impor penas disciplinares aos juizos, advogados e em-
pregados do justica de sua comarca;

35) mandar riscar, a requerimento da parte offondida,
as calumnias o injurias quo forern encontradas em autos su-
jeitos ao seu conhecimento, punindo o auctor das mesmas, do
accordo corn o Codigo Penal;

36) dar aos juizes inferiores o aos empregados de justica da
comarca as instrucçoos necessarias para o born desempenho
do seus devores;

37) rever, em correição, os feitos e livros findos, Pu.
nindo, na forma da lei, os quo aar em culpa;

38) conceder licenças de sua attribuição;
39) dar posse aosjuizes municipaes e aos de paz, promoto-

res do justica, adjunctos e demais funccionarios de justica d
comarca;

40) punir as testemunhas faltosas ou desobedjentes corn
a pena de multa ate 100$000 ou prisäo ate cinco dias, COU-

versivel em multa;	 -
41) ordenar as diligencias necessarias para.a punlca°

dos quo forem achados em culpa, em autos ou papeis sujeito$
ao seu conlaecimento, impondo a pena disciplinar convenieflt.0
ou determinando a remessa dos precisos documentos ao
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nisterio Publico, para este promover a responsabilidade do
culpado;

42) ordenar, ex-officio ou a roquerirnento da parte, as
cliligencias legaes necessarias para a rectificaçäo dos processos
crirninaes o osciarecirnento da verdade, nas questöes sujeitas
ao sou conhecirnento;

43) procoder ao inventario dos bens de ausontes ou
vagos;

44) abrir e executar os testamentos, tomando conta aos
testamenteiros;

4) resolver as reclarnaçOes relativas a actos dos tabel-
Iiie, officiaes dos Registros, escrivãos e demais funccionarios,
nos casos permittidos em lei ou rogulamento

46) executar as senten ças civeis quo proferirom, exce-
pto as dos termos annexos;

47) oxocutar as sentenças proferidas polo tribunal su-
perior;

48) or(ranizar a estatistica civil e criminal da comarca,
remettendo-a, em janeiro do cada anno, ao Presidento do Tri-
bunal da Relaçao, corn um relatorio circumstanciado do es-
tado da adniinistraeio da justiça na mesma e expondo
as duvidas o difficuldades encontradas na execuão das leis e
regulameritos

49) substituir Os desembargadores;
50) aveiiguar a incapacidado physica ou moral dos func-

cionarios de justiça da comarca;
51) exercer as attribuiçOes quo ihes são conferidas pola

Iegislaçao federal sobre o Begistro Torrens;
52) communicar ao Secretario do Interior e ao Prosidonte

do Tribunal da Belação as licenças quo concoderem, e ao
Procurador Geral as concedidas aos membros do Ministorio
Publico;

53) fiscalizar o pagamento dos impostos e sellos;
54) abrir, numerar, rubricar e encorrar os livros

dos serventuarios do juizo;
55) julgar os embargos de nullidade, ou infringentes

de seu julgado, oppostos na exeeução deste;
56) nornear curador a lide, e o especial nos termos

do art. 387 do Cod. Civil, dispensando aquello nos feitos em
quo funccionar o promotor do justiça;

57) nas comarcas de primeira entrancia, abrir, rubricar
e encorrar os livros dos commorciantes, e ordenar o registro do
firmas commerciaes;

58) exercer os actos não especificados nesto artigo, mas
decorrentes de disposiçöes legaes, regulamentares ou regi.
rnentaes.
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Art. 263. Na comarca da Capital compete exciusivamen.
te ao juiz da 1. vara, e independente de distribuicao, exercer;
as attribuicoes conferidas pela artigo antecedente nos flume-
ros 28 (salvo promotor e adjunctos) 29, 33, 39, 45 (excepto nos
feitos da 2. vara) 50 e 54; alternadamente, aos juizes das duas
varas cabern as attribuiçoes dos ns. 23, 24, 25, 37 o 48; e cu' -
mulativamente ihes são pertinentes as seguintes attribuiçoes: a)
dar posse e conceder licença ao promotor do justiça e adjuncto
do suas varas, e prover o cargo interinamente; b) proceder a
arrecadaçao e liquidação do bens vagos e do ausentes; c)
abrir os testamentos cerrados, cabondo a oxecução dellas ao
juiz a quem tiver sido distribuido o iriventario; d) nomear tu-
tor aos orphãos, no caso em quo não houver bens e inven-
tarios.

Paragrapho unico. As demais attribuicoes serâo exer-
cidas por distribuição, sendo que as decisOes criminaes seräo
profeiidas polo juiz, perante cuja vara servir o Promotor do
Justiça quo tiver officiado no processo.

SECçAO QUARTA

•	 Juiz do menores

Art. 264. Compete ao juiz do menores:
1) ordenar a apprehonsão dos menores abandonados ou

delinquentes e o seu deposito no asylo dostinado ao recoihi -
mento provisorio, providencjando sobre a guarda, educação
o vigilancia dos mesmos;

2) determinar, depois donecessarjo exame, a internação em
estabelecimento apropriado, para que fiquem sujeitos ao
tratamento especial conveniente, dos rnenores quo, não podendo
ser confiados a propria familia, soffrerem qualquer fórma de
alienacão mental, forem epilepticos, surdos-mudos, cegos, al-
coolicos ou tiverern qualquer deficiencia mental que os tome
inaptos para receberem a acção dos processos educativos;

3) processar e julgar o abandono#do menor não recla-
mado 6m tempo, mediante fOrrna summarissjma e ouvidos pae,
mae, tutor ou o encarregado da guarda do mesmo, e ordenar a
restituição, nos casos em quo a lei o permitte; 	 -

4) prover sobre o destino do menor abandonado ou nao
restituido, conformo a sua edueaçao, instrucção, saude e graU
do porversidado, podendo entregal-o a pessoa idonea, ou inter-
nal-o em uma escola do preservaçao ou em um reformatorio.

5) decretar a perda on suspensão do patrio poder ou da
tutela sobro o menor sujeito a sua jurisdicção;

6) coiher as inforrnaçöes convenientes sobre o facto pu-
nivel attribuido a menor do quatorze annos, sobre o estado
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physico, mental e moral deste e sobre a situaQão social, moral
e economica dos paes, tutor ou pessoa sob cuja guarda viva,
mandando registral-as em autos proprios, a quo so juntará tu-
do quo disser respeito ao mesmo menor;

7) decidir sobre o destino do delinquente menor do
quatorze annos, conforme o exigirern as suas condiçOes, ou
deixando-o sob o poder do pae, mae, tutor ou pessoa debaixo
do cujo poder ja vivia, ou confiando-o a pessoa idonea, polo
tempo necessario a sua educação, ou internando-o, ate a eda-
do maxima de vinto e urn amios, em uma eseola de preserva-
ção ou do reforma;

8) processar o menor auctor do crime ou contravencão,
que contar mais de quatorze annos e inenos de dezoito, obser-
vadas as formulas estabelecidas para os processos dos crimes
communs da competencia dos juizes do direito, devendo, porém,
ser secretos os termos processuaes, permittida sómente a pre-
sença do curador e do advogado do reu, do representante do Mi-
nisterio Publico, salvo si o contrario Mr requerido peios repro-
sintantes legaes do menor, e tomando-se as inforrnaçOes conve-
nientes a respeito do estado physico, mental e moral do reu e
da situacão social, moral e economica dos paes, tutor ou pessoa
encarregada da guarda do mesmo;

9) julgar os menores processados nos termos do inciso
anterior, mandando internar em uma escola do reforma o reu
abandonado, moralmente pervertido ou em perigo do o ser,
e o quo for encontrado em eulpa, o provendo sobre o destino
do quo for absolvido, nos termos do inciso 8

10) remetter ao juiz competonte os documeiltos e provas que
existirem sobre o procedimento criminoso do pae, mae, tutor ou
encarregado da guarda do menor soviciado ou abandonado;

11) ordenar a transferencia do menor de uma escola do
reforma para uma do preservacão ou vice-versa, mediante
proposta do director do estabelecimento;

12) prover sobre a internação, em colonia correccional, dos
vadios, mendigos e capoeiras, quo tiverem mais de dezoito
annos e menos do vinte e urn

13) conceder o livramento condicional ao menor internado
em escola de reforma, modiante proposta fundamentada do di-
rector da respectiva escola;

14) revogar o livramento condicional, Si 0 menor
dir em falta quo reclarne pena restrictiva da liberdade, ou
xar de cumprir alguma das clausulas da concessão

15) impor as penas instituidas pela lei n. 4.242, do
Janeiro do 1921, art. 3.°, paragraphos 15, 22 e 31.

mci-
doi-
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SECçA0 QTJINTA

Juizes municipacs

Art. 265. Compete aos juizes municipaes:
1) a formaçao da culpa e a pronuncia nos crimes corn muns;
2) ordenar a prisão dos culpados;
3) conceder fiança;
4) fazer, ex-officio on a requerimenfo cia parte, as diii-

gencias legaes necessarias para a rectificacao das formulas pro-
cessuaes e esclarecirnento da verdade, nos processos em quo
houverem requisitado a cooporacão dos juizes do paz;

5) preparar Os processos crirninaoS relativos as infracçoes
do quo trata o artigo 262, n. 4;

6) executar as sontencas civois, nas causas do sua alçada,
e as sentenças crirninaes;

7) punir as testornunhas faltosas on desobodjojites coin
multa ate 100000 ou priso ate cinco dias, conversivel em
multa;

8) impor penas disciplinares aos funccionarios quo pe-
rante elles servirem;

9) rnanr riscar, a requerirnento da parte offendida, as
calumnias e Ynjurias quo foremn encontraclas em autos sujeitos
a seu conhecimento, punindo o autor de accordo corn o Codi-
go Penal;

10) ordenar a notificaçao dos jurados para as sessOes do jury;
11) substitujr os juie$ de direito;
12) cumprir e fazer cumprir as requisicOes legaes cia jus-

tiça dos Estados e do Districto Federal, dos juizes e tribunaeS
federaes e do juiz do menores;

13) processar e julgar os arrolarnentos e as causas do
cobrança de dividas ate o valor do 2:000$000, excepto as fis-
caes, e processar todas as outras, quando os juizes de direitO
ihes derem essa incumbencia;

14) proceder,. fóra da séde da cornarca ou termo, as dmii
gencias de quo forein encarregados peI juizes do direito, nas
causas da competencia destes;

15) preparar o processo das suspeiçOes post as aos e1lll)r0
gados do juizo de direito;

16) abrir os tostarnontos;
17) nas comarcas do segunda, do terceira e de quarta 0fl

trancia, excepto na da Capital, bern como nos termos annexoS,
ordenar o registro das firmas ou razöes commercjaes o abrir,
numerar, rubricar e encerrar os livros dos cornmercjantes;

18) exercer Os demais actos no ospecificados neste ar-
tigo, mas decorrentes do clisposiçes legaes, re ulanientares
QU regimentaes.
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Art. 266. Aos juizes municipaes dos termos annexo
compete egualmente:

1) preparar todos os feitos civeis, cujo julgamento perten-
cer aos juizes do direito;

2) publicar o executar as sentenças civeis, podendo ser
perante elles interpostos e preparados os recursos que no caso
couberem, salvo as decisöes dos juizes do direito;

3) nomoar tutores aos orphãos e curadoros aos interdi-
ctos, tomar-ihes as contas e seinpro quo, a born dos pupiilos e
curatelados fOr do convenioncia, o removel-os nos casos legaes;

4) nomear os officiaos de justiVa do seu juizo o prover
interinamonte os off icios de justica dos funccionarios quo pe-
rante elles servirem;

5) presidir a junta revisora e sortear os jurados para a
sessão, por incurnboncia do juiz de direito;

6) fazer apprehensão de menores doiinquentes e abando-
nados o deposital-os em logar convonionto, quando o roquisi-
tar o juiz do menores ou o de diroito;

7) processar e juigar os feitos a quo se ref ere o n. 21, do
art. 262.

Paragrapho unico. No exercieio das attribuiçOes quo ihes
so conferidas peios ns. 1 e 2, os juizes municipaes não o-
dern proferir despachos interlocutorios recorrivis, os quaes
compotem aos juizes do direito, devendo sordhes remettidos
os autos para esse fim.

Art. 267. Sempre quo ojuiz municipal demorar a rubri-
ca do livros cornmorciaes ou o registro do firmas, por mais do
cinco dias, cessará sua competencia, passando, immediatamen.
to, os livros on papeis ao juiz do direito, si houver reclama-
cão da parte.

SECçio SEXTA

Juizes de paz

AL 268. Compete aos juizes do paz:
1) prevenir os crimes eni seus districtos, evitando rixas,

obrigando os vadios e mendigos a trabaiho honesto, tendo
OS embriagados em custodia, durante a ombriaguez, e obri-
gando a termo do bern viver OS que a elio estivorem sujoitos;

2) fazer auto de corpo de delicto, ex-officio ou a reque-
rimento da parte;

3) cooperar, a requisiçAo do juiz do direito ou do muni-
cipal, nos actos da formaçao da cuipa e do proparo dos pro-
cessos, nos crimes communs cia compotencia do jury e do
juiz de direito, competindo, porérn, ao juiz formador da culpa
on preparador do processo o recebimento da queixa ou de-
fluncia;



SoS

4) conceder fianga provisoria;
5) punir as testemunhas faltosas ou desobedientes, nos

termos do artigo 265, n. 7;
6) impor ponas disciplinares a seus escrivães e off iciaes

de justiça;
7) nomear os officiaes de justiça necessarios ao serviço

a seu cargo e prover interinamento as escrivanias de paz;
8) dar posse a seus escrivães e officiaes do justica;
9) processar e julgar as causas do cobranca do dividas,

per quantia não excedente de 500$000, excepto as causas
fiscaes;

10) preparar o processo das suspeiçöes postas aos em-
pregados do sou juizo;

11) formar a lista dos cidados aptos para jurados;
12) conciliar as partes que, para osse firn, recorrerem a

sou juizo, valendo como sentença o accordo quo ellas e 0 juiz
assignarem;

13) arrecadar provisoriarnente os bons do ausentes, vagos
on do evento, ate quo interveuha a auctoridade competente,
ao conhecimento da qual levarão as providencias ja tomadas;

14) communicar ao juiz respectivo a existencia, em seus
districtos, do menores abandonados;

15) abrir testamentos;
16) exercer as funcçoes relativas ao registro civil, quo

ihes forem conferidas pela legislacao federal, excoptuando-se a
alteraçäo do termos do registro;

17) exercer as funccoes quo a1egislaço eleitoral ihes at-
tribuir.

Art. 269. Ao primeiro juiz do paz da séde do termo OU a
seu substituto legal compete privativamonto:

1) fazer parte da junta revisora da lista do jurados;
2) substituir o juiz municipal.
Paragrapho unico. Tern tambern competencia privativa 0

Primeiro juiz de paz do cada districto ou o sou substituto legal
iara a celebraçao do casamento e habilitaçao respectiva, na
órma da legislaçao federal.

SETIMA sEcçAo

Jury

Art. 270. Compete ao jury o julgainento do todas as ifl

fracçOes sujeitas a jurisdicção do Estado.
§ 1. Exceptuam-se:
a) os crimes do responsabilidacle;
b) os crimes militares:
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c) os crimes communs commettidos pelos desembargadô-
res, senadores, doputados, Presidento do Estado, seus Secre-
tarios, Procurador Geral, Advogado Geral, Chefe do Policm,
juizes do direito e do monores;

d) os crimes do julgamento da competencia dos juizes de
direito.

§ 2. A disposiçao deste artigo, lettra d, nao excluo a corn-
petencia do presidonte do jury para a imposição da pena,
quando, em virtudo das decisöes do tribunal, so verificar a des-
classificaçao do crime e a affirmaço de outro incluido naquolle
incise.

Art. 271. Os jurados sómente conhecerAo do facto, cabendo
ao prosidento do tribunal a applicacao do direito.

Art. 272. Compete no presiclento do jury:
1) procecler 1 verificaçao this c3dulas quo contiverem Os

nomes dos jurados sorteacios para a sessäo;
2) multar os jurados faltosos;
3) conhecer das excusas dos juiaJos, antes ou depois do

multados, dentro de trinta dias, contados do encorramento da
reuniäo do jury, coin recurso voluntario para o Presidente do
Tribunal da Relaço;

4) proceder ao sorteio dos jurados supplentes 0 mandar
notifical-os;

5) ordenar as diligencia nocessarias para o compareci-
mento das testernunhas quo faltirem, punindo-as corn a prisâo
por dois a cinco dias on multa do cern mil reis e obrigaço do
indemnizar as despezas feitas pelas quo tiverein compareciclo,
bern comno as resultantes das novas notificaçoes, si a causa for
adiada, podendo, porCm, converter na do rnulta a pena de
prisão, a requerimento cia Partc;

6) regular a policia das sassoes, chainar a ordom os quo
della se desviarem, impondo silencio aos assistentes, fazendo
sahii os quo so rião conformarem e ordenando a priso dos
desobedientes e dos que injuriarem os jurados;

7) prender os quo assistirem as sessöes corn armas defesas,
e mandar apresental-os a auctoridade comnpetente para os pro-
Cessar;

8) dar curador aos rous menores ou miseraveis;
9) sortear o jury do sentença, deferindo-ihe o juramento

ou compromisso;
10) interrogar 0 reu;
11) regular os debates;
12) instruir os jurados, danclo-ihes explicacOes sobre

o cumprimento do seus deveres, som manifestar a sua opi-
flião sobre a causa em julgamento;

A. c.-55
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13) ordenar as diligencias precisas pata mais amplo es-
clarecimento da verdade, mediante requerimento das partes
ou solicitaçao dos jurados;

14) formular as questOes do facto precisas para a appli-
caço da lei;

15) proceder aos exames e mais diligencias necessarias
a verificaçao da falsidade dos depoirnentos ou documentos
arguidos de falsos, e decidir si a arguicão O procedente;

16) decidir as questOes do direito quo so suscitarem e
as quo respeitarern a organizaço do processo ou versarem
sobre diligencias;

17) impor as multas, a quo so rofero o artigo 73, aosjura-
dos desobedientes ou que, em sesso, faltarem ao desempenho
de alguin dos seus deveres;

18) applicar a lei do accordo corn as respostas do jury,
condemnando ou absolvendo o reu.

Paragrapho unico. 0 juiz quo tiver presidido ao Pr'-
nieiro julgamento poderá sempre presidir co segundo, ainda
mesmo no caso do protesto.

CAPITULO TERCEIRO

Ministerjo Pub lico

SECçA0 PRIMEIRA

Procurador Geral do Estado
Art. 273. Compete ao Procurador Geral do Estado:
1) zelar pela exacta e uniformo observancia das leis e

regulamentos, em todos as jurisdicçoos do Estado;
2) exercitar a accao criminal nos casos da competencia

do Tribunal da Relaçao o do Tribunal Especial;
3) of ficiar, perante o Tribunal da Relaçao, nas appella-

cOes criminaes, nos processos do fiança e outros incidenteS
do processo criminal;

4) prornover o andarnento dos piocessos crirninaes;
5) dar aos prornotores do justiça a aos adjunctoS_ as

instrucçöes necossarias ao born desempenho das suas funccoes
6) informar as peticöes do indulto e do cornrnutacaO do

penas;
7) ordenar aos prornotores de justiça e aos adjunctoS qUO

requeiram as diligencias necessarias a descoberta do algun'
crime quo Ihe seja denunciado ou do qual tera conhecifle
to por outro meio;

8) ordenar ao promotor de justiça do urna das cofllar,
cas mais proximas quo exerça as suas funcçöes naqUe
la em que o respectivo 1 J'( )1t ( Si (( )nvenlentemen-
to faz(1-u;
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9) ordonar que os promotores interponham os recursos
legacs, nos casos em quo o reelamarem os interesses da
justi(,,e;

10) requisitar do Governo os serviços do quaesquer
I funecionarios, nas comareas do Estado, ondo sejarn exi-

giclos pelos interesses da justiça ou pela tranquillidade pu-
blica;

11) inspeccionar os servicos a cargo dos promotores,
adjunctos e mais funccionarios auxiliares da justiça;

12) roprosentar ao Governo sobro a conveniencia da
deniissãoou remoção dos promotores e da demissão dos
adjunctos, instruindo a representaçao corn os documentos quo
a comprovarern;

13) suscitar conflictos de jurisdicçào e opinar nos que
por outrem forem suscitados;

14) requerer habeas-corpus ao Tribunal da Relaçäo e
ordenar quo o requeiram aos juizos do direito os dernais re-
presentantes do Ministorio Publico;

15) reprosontar a Camara Criminal sobre a convenien-
Cia tie ser qualquer reu julgado fore do districto da culpa,
nos casos determinados em lei.

16) requerer ao Tribunal da Relação e oidenar que os
promotores do justica requeirarn aos juizes do direito a pre-
scripçao da aeção penal ou da condemnaçao;4

17) opinar nos procossos do extradiçao, de exocuçiio
de sentenças e cartas rogatorias, vindas çle outros Estados
ou do extrangeiro o nos demais easos em quo o Governo o
julgar conveniente;

18) dar parecer nas appellacoes civeis em quo forern
partes ou interessados o Estado, os monores, os interdictos,
Os ausentos e as associacoes pias, e rias quo versarein sobre
fallencias, disposiçoes do ultima vontade e nas intorpostas em
causas de nullidade ou annullaçao de casamento e desquite
Judicial;

19) dar parecer nos procossos do suspeiço de deseinbar-
gadores o do juizes de direito, nas reclamacoes sobre antigui-
dade e em quaesquer outros casos em quo o Tribunal da Re-
lação ou o relator do feito o reclarne;

20) opinar nos recursos interpostos dos actos das ca-
1naras munieipaes o das decisOes destas sobre o reconheci-
flhlento do poderes o annu11aço do diplomas ou do eleiçöes, e
Sempre quo a sua intervencão fOr ordenada pela legisla-

eleitoral;
21) responder consultas do Presidente do Estado, dos Se-cretarios o das camaras lnunicipaes;
22) l)IornOver a responsabilidade dos juizes e emprega-

dos da administraçao da justiça negligeijtes ou prevaricado-
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res, ou directainente, si o caso fOr do sua coinpetencia, ou
por intermedio dos seus inferiores hierarchicos;

23) promover a verificaçao da incapacidade physica ou
mental dos magistrados para exercicio das suas funcOes;

24) punir disciplinarinerito os membros do Ministei'io Pu-
blico, e lepresentar sobro a convenjeneja do sorern cassadas as
licencas que Pies foroin concedidas pelos juizes do direito;

25) requerer a convocaço do sessOes extraordinarfas do
Tribunal da Relação ou do qualquer das camaras, quan-
do o exigir o serviço publico;

26) requeror a prorogaco das sessöes ordinarias para
a decisão dos procossos quo näo puderein soffrer demora;

27) exercor as attribuiçoes que a lei federal iho conferir;
28) apresentar ao Govoino, no mez do maio do cada an-

no, urn relatorio circumstancjado sobre a adminisfracao da justica
no Estado, expondo as difficuldades e lacunas encontradas na exe-
cuço clas leis o regulamentos, assiin corno os erros, corrupto-
las, abusos o incoherencias quo encontrar no fôro e na juris-
prudeneja dos tribunaes.

Paragrapho unico. As Secrotarias de Estado facultaräo
so Procurador Geral o exame do todos os papeis e documen-
los quo posirn esclarecer o assumpt-o sobre quo for ouvido
on se liver do pronunciar, do qualqLlcr fórma.

SECçA0 SEGUNDA

Promolores de justiça

Art. 274. Compote aos promotores do justiça:
1) oxereer a acço criminal, na fórma das leis da Uniâo;
2) dar parecer em todos os terinos das acçOes intentadas

por queixa, e assumir a posiço do parte principal nas ml-
ciadas ex officio, logo quo dellas tiverern conhecimento;

3) prornovei o andamento dos processos criminaes, a
prisão dos culpados, as buscas e quaesquer diligoncias neces-
sarias Adescoberta dos crimes e suas circumstanejas;

4) dar parecer nosprocossos de fiança e outros iimcidenteS
dos procossos criminaes;

5) requeror habeas-corpus;
6) interpor os rocursos legaes nos proeessos crimiiiaes

e nas causas civeis, em quo houvorem intervindo, e arra-
zoal-os;

7) cumprir as ordons o instiuccoes do Procqrador Geral;
8) zelar pela exacta o uniforine observancil das leis e

regulaments, nas diversas jurisdiccOos da sua comarca;
9) dar instrucçOes aos seus adjunctos;
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10) inspaccionar o cLimprirnento dos deveres a cargo dos
empiegados da adiniaitiacio ca justiçc, e dar parte, so Pro-
curacloi Geral, dos erros, abusos e prevaricaçOes quo os mesmos
cometterem, propondo logo as accOes necessarias afim de ihes
fazei effectiva a responsabilidade

11) oxercer as suas funccOes em outra comarca, no caso
do artigo 273, n. 8;

12) dar parecer nas causas civeis, em quo forem partes
on interessados menores, interdictos, ausentes, associaçOes do
cari(Iado, nas do nullidacle do testanmento, do annullação on
nullidade do casamento, do desquite e do fallencia;

13) officiai mis acção do usocapiio e sobro a insciipcão
do inimoveis no Registro Torremis;

14) piornover as causas do nullidade do casamonto, na
fOrm a da legislaçiio federal;

15) velar pelas fundaçOes, fiscalizando o einprogo dcs
respectivos bens 0 OS actos dos orgãos estatutarios e promo-
vendo a amiullaçfio dos quo não estiverem de accôrdo coin os
fins a quo ollas se destinarorn, ou forem praticados sem
observancia dos estatutos;

16) promover a verificação do ser nociva pu impossi-
vol a mantença do qualquer fundação on do esar vencido o
prazo do sua existoncia, pars ser daclo ao patrirnonio o des-
tino legal;

17) approvar Os estatutos das fundaçOes e a sua reforma,
e promover a organização delles, nos teimos do arti(ro 1.287 do
Cocligo do Processo Civil;

18) officiar em todas as causas em quo as fundaç5es fo-
rein partes on interessadas;

19) promover a irnposicao das iiias a quo so reerem
Os artios 227 o 228 do Codigo Civil;

20) opinar nas causas do impedirnento do casarnento e de
dispensa do proclamas;

21) requerer curador especial ao menor sob patrio poder
quando os sous intoresses collidiram corn os do titular cia-
quello podor:

22) promover a suspenso do patrio poder, nos casos
do artigo 394 do Codigo Civil;

23) promover, nos tormos dos artigos 447 e 448 do Co-
digo Civil, a interdicçio dos sujoitos i curatola;

24) promnover a nomeaçiio do curador deausentes;
25) opinar sobre o destino dos fructos e rendimentos

quo devam ser capitalizados pelo successor provisorio;
26) promover a irmseripção e a especializaão da hypo-

theca legal dos incapazes e do offondido, e ser ouvido nos
espectivos processos, quando por outrem prom cv i(lO, nos
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termos dos artigos 840 e 842 do Codigo Civil e artigos 1.172
e 1.174 do Codigo do Processo Civil;

27) defender, em JUiZo, os interesses dos incapazes, para
o quo sero ouvidos em todos os actos judiciaes respectivos;

28) requerer a corivocaçäo do jury, em sessão extraordi-
naria, quando sobrevier algurn dos casos em quo a lei a
admitte;

29) tomar parto na revisão da lista geral de jurados,
interpor os recursos legaes dos actos da junta e assistir ao
sorteio dos jurados e supplentes;

30) fazer a accusação porante o jury;
31) inspeccionar mensalmente as prisöes, os asylos do

enfermos o alienados, casas do caridade e hospitaes, onde Os

houver, promovendo o quo for do justiça e o quo convier ao
regimen hygienico e aliinentai dos detentos ou internados e
deixando no livro proprio a menção da sua visita o da im-
pressão recebida;

32) solicitar ao Procurador Geral instrucçOes e conselho
nos casos duvidosos;

33) prvocar, no caso do justiça manifesta ou do utilidade
publica, o exercicio das attribuiçOes conferidas ao CongresSo
ou ao Presidente do Estado, acerca do perdio ou commU-
taçiio de penas;

34) exorcer as funcçöes conferidas pela le g islacão fede-
ral ao curador das masses fallidas;

35) interpor os recursos eleitoraes, nos casos e termos da Iei;
36) inspeccionar os livros do registro civil, exercendo

as funcçoes quo lies so hicumbidas na legislacao respectiva;
37) promover a nomeação do successores dos funcciOIa

riosvitalicios impedidos do exercer os seus officios, e official'
em todas as diligencias para a veiificaçao desse impedirneflto;

38) requerer que o julgamento so faca fOra do districto
da culpa, nos casos previstos em lei

39) enviar ao Procurador Geral, no mez do janeirO do
cada anno, urn relatorio circurnstanciado do estado da adml
nistraçäo da justica na comarca, no sO expondo as difficU
dades e lacunas encontradas na execuão das leis o regulanlen
tos, e Os orros, corruptelas, abusos e incoherencias quo nota
rem, corno fazendo inenção especial do:

a) o numero do feitos em quo, por excesso dos praZO5
legaes, se tenham tornado incoinpetentes para proferir as SUCS

decisOes as auctoridades judiciarias da comarca, o Os fl01fl05
destas;

b) o andamento do serviço forense do natureza ciVil,

parte rolativa aos modes por quo so salva(ruardados e gara"
ti(TOS OS iuteisses postos 501) 0 I utola doMiiistei'io PuhliC0

c) o registro civil, corn declaiacão das irregularidades
encontradas nos respectivos livros dos diversos districtos da
comarca, na inspeccão annual que fizerem;

d) o andamento de todo o servico criminal, devendo ser
mencionadas as providencias tornadas para a boa ordem e
expedicao dos processos e para a punicão dos criminosOs

e) o numero do summarioS em quo tiver havido execs-
so de prazo legal para a sua conclusão e dos que tenham cor-
rido a revelia do Ministerio Publico;

40) exercer qualquer outra attribuicAo que ihes for con-
fonda por lei federal ou estadual.

Art. 275. Na comarca da Capital, as attribuicOeS dos
us. 35, 36 e 37 do artigo antecedente seräo de exciusiva corn-
petencia do proinotor da 1.' vara; para o exercicio das dos
us. 29 e 30 do mesmo artigo, a competencia será alternada.

Paragrapho unico. As demais attnibuicOeS serão exerci-
das por distribuico, excepto nos feitos ja distribuidos aos
juizes das respectivaS varas.

sEccAo TERCEIRA

Adjunetos

Art. 276. Os adjunctos exercerão, em sons districtos, as
funcçöes do promotores de justiça, relativas a formacão da
culpa, preparo dos processos e fiscalizaVãO do registro civil,
observando as instruccOes quo dos promotores receberem.

Art. 277. Nos termos annexes, compete mais ao adjun-
eto da séde exerce', na ausericia do promotor, todas as func-
çOes civeis e criminaes destefuncCiOflario, excepto as do offe-
recer libello e de fazer a accusacãO perante o jury.

CAPITULO QUARTO

Represefltafltes do Estado e da Fazenda Estadual

SECcAO PIUMEIRA

Advogado Geral do Estado

Art. 278. Compete ao Advogado Geial:
1) representar o Estado on a Fazenda Estadual, como auctor

on como reu, em qualquer causa deritro ou fóra do Estado;
2) representar o Governo, sempro quo este o resolver,

em qualqucr acto, dentro ou fóra do Estado;
3) exercer temporaniameilte as funcçOes do promotor de

justica em qualquer comarca do Estado, em quo a sua presonça
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fOr reclamada pelos interesses da justiça ou da tranquilljd 0publica, a juizo do Governo;
4) interpor os recursos nas causas em que intervier;
5) apresentar ao Governo circumstancjado relatorjo so-bre as oceorrenejas havidas nas diligencias quo realizar fórada Capital, suas causas, pr000ssos quo intentar o decisOesre

spectivas, indicando as providenejas quo devain ainda sertomadas;
6) falar, na comarca da Capital, em todos os feItoantes da sentenca definitiva, para fisealizar o pagamonto 

desellos e impostos;
7) activar, nas causas e se

rviços em quo o fisco tenha
intorosse, a arrecadaço do sello, direitos e impost05 sobre le-
gados, horancas, doacoes o outros, solicitando aos juizos ou a
quem do direito todas as providoncias para a effectividade detaes pagalnentos o para o regular andamento dos inventarios;8) officiar, nos juizos da comarea da Capital, nos pro-cessos de desapropriaço por utilidado publica;

9) promover os processes do rernocao do juizes, por

officiar nelles;
convenieneja o neeessjdade da bOa administraçao da justiça ou

10) fisealizar o sorviço a cargo do Ajudante e delegar-
Ihe o exerciojo tomporaiio do qualquor de suas attribuiçoes, na
Capital on f6rf della;

11) exercer qualquer das attribuicoes do Consultor Ju-
ridico, do quo seja especialinento encarregado pelo Governo;

12) aprosentai ao Governo, em janoiio do cada anno, urn
relatorjo circumstafleiado

Para	 do todo o serviço a sen cargo.
grapho unico. Poderi o Governo conferir transi-toriarnente ao Consultoi. Juridjco ou a outro advogado qual-quer das attribuicoes do Advogado Geral.

SECçA0 SEGUNDA

Ajudante do A'dvogado Geral

Art. 279. Compete ao Ajudante do Advogado Geral:
1) accusar as citacOes e notificacoes o assistjr aos depoi-

mentos do testemunhas e mais dili gencias, em todas as cau-sas em quo fOr in terossaclo o Estacio ou a }'azonda Estadual,Si o Advo( 0
 Gera, ,do quizcr fazcl-o pcSsoalmento

2) fiscaflzai a execueSo (105 mandaclos judieies relatjvoss causis do Estc'o c it cobrança da sun divida activa;3) p
romover a cobranca da ciivjda activa cia FazendaEstaduai, na comal'ca da Capital;

4) roprosontar, em qua!quoi' comarca, por incumbencia
do Advo(yado Geral, o Est[Ido ou a Fazenda Estadun!, has
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causas em quo esta ou aquelle figurar como auctor, réu,
oppoento ou assistente;

5) preparar docurnentos necessarios it defesa do Estado
ou cia Fazenda Estadual;

(3) assistir its audiencias dos juizes estaduaes on federaos,
requerendo nellas o que f 6 deteirninado polo Advogado Geral;

7) fiscalizar o andamento das causas do Estado e da Fa-
zenda Estadual o promover o dos invontarios e arrecadaçOes,
na coinarca da Capital, tomando as medidas necossarias e corn-
municando ao Advogado Geral, por oscripto, as occorrericias
que possam ter importancia pain os interosses sob sua guarda;

8) auxiliar o Advogado Goral, cuinprindo as suas ordens
o instrucçOes;

9) organizar annualmente e apresontar ao Advogado Ge-
ral o mappa do movimento das causas em quo, per qualquor
titulo, tenha intervindo o Estado ou a Fazenda Estadual.

CAPITTJLO QUINTO

Empregados da Jusliça

sEccAo PBIMEIRA

Eserivcics

Art. 280. Os escrivães do notas ou tabelliães tero as
seguintes attribuiçOos, quo exercorito do conformidado corn os
seus regimentos:

1) lavrar escripturas no livio do notas
2) lavrar, em livro de notas, o testarnento publico, e ap-

provar, per instrumento, o testamento cerrado, lançando em
livro proprio a nota do logar, din, mez e anno em que o
tiverem approvado e entregado no testador;

3) registrar quaosquer documentos quo, para esse tim,
Ihes foremn apresentados;

4) tirar certidão, copia ou trsslado do qualquer docu-
mento;

5) clar instrumento de posse quo pela p,-ate fOr tornada,
em virtude do contrcto on acto judicial, no havonclo contes-
taçito;

6) lavrar procuraçOes;
7) reconhiecor lettia e firma;
8) authenticar quaesquer declaraçOos do vontado, per-

mittidas em direito;
9) tirar instrumento dos protestos do lettras de eambio e

do notas promissorias, do titulos e quncscmuer documentos;

4
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10) fiscalizar o pagamanto de impostoS 0 sellos nos actos
quo lavrarem ou quo existirem em sons cartorios;

11) propor ao juiz perante quem servirein a nomeaçäo de
urn on dois escreventes, conforme a necessidade do serviço;

12) communicar ex-officio ao official do Registro de Tm-
moveis a escriptura de dote, on laiiçarnento eni nota da rela,
çäo dos hens particulares da muiher nos termos do art. 839;
§ 1.°, do Cod. Civil.

Paragrapho unico. Os escrives do notas ou tabelliäes
usarâo do signal publico, quo remetterão a Secretaria do Inte-
rior o a da Relação, assim come aos escriväos das outras co-
marcas e do juizo federal do Estado.

Art. 281. Aos escrivães, em geral, compete e cumpre:

1) escrevor, em fóiina, Os processes, mandados, actos e
mais termos dos autos;

2) passar procuracOes apud aeta;
3) dar certidöes, textuaes ou abreviadas, do que não Con-

tiver segredo, scm dependencia do despacho, excepto de actos
ou termos do désciuite, de nullidade on annullação de casa
mento, cle quo sOmente poderao dar certidöes a requerilflefltO
do alguma 1as partes e mediante ordem judicial;

4) assistir as audiencias e as diligencias judiciaes a quo
o juiz estiver presente;

5) fazer citaçöos, intimaçOes e notificaçöes;
6) fazer o expodiente do juizo;
7) ter sob sua guarda o responsabilidade todos os autos,

livros e papeis quo ihes tocarem ou Ries forem entregUes
pelas partes, não podendo delles dispor, em tempo algum

8) fazer a sua custa os actos e diligencias que se repetl
rem por erro ou negligencia sua, sem prejuizo do outras
penas em que possam ter incorrido;

9) ter protocollo em que lancem os requerimefltos das
partes e o mais quo em audiencia se passar, conforme iheS
fOr ordenado, declarando o dia da audiencia e 0 nome do jU1

quo a ti'ver dado;
10) prestar as partes on aos seus representanteS inforlfla

çOes verbaes, quando as solicitarem, sobre o ostado e anda
monto dos feitos, salvo o caso do so procedor em segredo do
justiça;

11) dar as partes recibos, datados e assi(ynados, das custas
e papeis quo dollas receberern; 	 -

12) certificar, quando ihes for requerido, estar bu na
limpo on isento de qualquer vicio on defeito apparente o do:
cumento produzido em juizo P01 uma das partes, antes do tor
mo do vista a parte contraria;
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13) cobrar, ex officio, e scm depondencia de despacho, OS

autos quo, findos os prazos logaes, näo forein devolvidos a
cartorio pelos advo(yados, lido podendo, sob pena de multa,
do 100$000 juntar-ihes articulados ou razOeS, findos aquellos
prazos;

14) ter sous cartorios em ordom e, por inventarlo, todos
Os autos pendentes e findos, dividindo os autos 0 papolS em
classes e organizando cada uma destas chronO1Ogicamet0, e
segundo a data da distribuicão;

15) oxtrahir cartas do sentenca ou mandados exedutivoS,
quando as partes pedirem, sem dependencia do despachO, cor-
tificando em uinas e outros si a sentença transitbU em julgado

16) ter todos os livros exigidos per leis o regulamefltos
17) propor a noineação do urn on dois escrevefltes, con-

forme a necessidade do sorvico;
18) fiscalizar o pagarnento dos impostos e sellos dovido5

e expedir as necessarias guias;
19) fOra do termo da Capital, rubricar os livros dos corn-

merciantes, si fôrem designados polo respectivo juiz;
20) rernetter ex-officio ao official do Registro de Immo-

vois copia do termo de tutela ou curatela, lavrado em autos
a seu cargo, para o effeito do art. 841 do Cod. ivil;

21) registrar os testamentOS cerrados que ihes foi'ern dis-
tribuidos.

Paragrapho unico. Todos os autos civeis da competencia
dos juizes Ie direito edos municipaeS serão dis'ibuidos entre
os escrivães do judicial, cabendo, porOin, ao da acçãO a execU-
ção respectiva.

Art. 282. Aos escrivães do Tribunal da Relacão especial-
mente compete e cumpre

1) assistir, quando for necessario, as sessOes do Tribunal;
2) entregar, em sessão, os autos conclusos aos desembar-

gadorcs e corn vista ao I'rocurador Geral do Estado;
3) passar recibo, no livro da distribuicão, dos autos quo

lhos forem entregues, para desoncargo da Secretaria;
4) notar o andamento dos feitos o registrar as decisOes

respectivas;
5) organizar os indices dos livros de registro, sendo urn

por oidern da distribuicão e numnero dos autos e papeis, e
outro pela ordern alphabetica dos nomes das partes;

6) remetter para o archivo do Tribunal, cobrando recibo
do Secrotario, todos os livros e autos findos, quando já tive-
rem decorrido trinta annos, contados, quanto aos livrbs, da
data do ultimo termo on assento, o, quanto aos autos, da ulti-
ma sentenca passada em julgado on do ultimo despacho nelles
proferido, cabendo, porOrn, ao respoctivo serventuariO extrahir
certidOes e perceber os emolumentos a ellas referentes;
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7) fornecer ao Procurador Geial, scm dupcdoncj de des.pacho, quaesqier certiciöes oil papeis do quo elle precisai.para desempenho do seus doveres, independerifemeite do pa-gamento previo.
§ 1.0 Os autos CivoiS sero distrjbujdos conforme as classeentre Os dois escrivies, cabendo Os flUifleros impares ao dsoprirneiro Officio o Os pares ao do Segundo.
§ 2.° 0 escriv5o privativo do crime e do serviço eleitoral,

que serd o 3.° officio, ter!, alern das attribufcoes constantescleste artigo, a do passar, cX-O//0o alvars do soltuj• a a favor
dos reus presos, logo quo transitarem em julgaclo as sentençasdo absolviço flo estando dt j dos poe outro crime, e a favor
de todos quo, em imovirnonto do recurso, obtiverein ordein dehabeas- Corpus.

Art. 283. Aos escri y es do crime espociaJmeito com-pete o cumpro

1) funecionar em toclos os Processos crimiflaes, desde adonuncia, queixa ou portai'ia ex officio, ató o julgainentoperante o jury oil
 juiz do direito, praticando, nesse julga-mento, todos os actos do sell

2) funccjonai nos pr000ssos do habeas-coipu3, fianças emais incident dos processos criminaes:
3) escrever nos autos as act-as das sessöes dos julgamenos

perante o jury o no livvo Proprio as das Sessöes preparatorias;
4) preparar os processos criminaes para 0 julgainentodos recursos no instaneja superior;
5) funccjonar "as execucoes dos sentenas criininaes, do-C1sos do /iabectscoiu3 o do outros incidientes, praticando

nellas os actos deterjnjnacjos cm lei
6) preparar os processos eloitoroes para 0 julgamento

dos recursos do verificaco dos poderes de vereadores a jwzes
de paz e perdas de mandato;

7) funecionar nos pr000ssos das acçöes oxecutivas estaduaese rnunjcipaes
Paragrapho unico. No termo da Capital, o serviço cri-minal sera- distribuido entre os dois oscriväes, ate vaL:ar Urn

dos logares, quo ficarA ento supprirndo, do accord6i corn 0artigo 18'.

Art. 284. Aos escrivos do paz especialmcitc cumprc.
1) exercer asfunecoes deobol1iio, excopto no districto dasddo do terno;
2) fazer no registro civil a inscripçio d os nascimentos,

casamentos e obitos, ernancipaçao por outorga do poe ou da
mae, on pm sentença dojuiz, a ii]tordicäo dos loucos ou dos
surdos mudos a dos prodigos, e a sntença declaratoria daflUSPflCjfl
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) averbar:
a) as sentenças quo decidirem a nullidade ou a annu1laço

do casamento, o desquite o o restabelecimento da sociedade;
b) as sentenças quo julgarern illegitimos Os filhos jib-

gitimos, concebidos na constancia do rnatrirnonio, e dos quo
provarem a filiaçao legitirna;

c) os casamontos do cuja realizaçao resultar legitiniacao
dos filhos havidos ou concobidos anteriormente;

d) os actos judiciaes ou extra-judiciacs de reconhecirnen-
to do filhos illegitirnos;

e) as oscripturas do adopcao e dos actos quo a dissolverem;
f) rernotter monsalmente ao juiz do clireito da comarca

e ao collector das rendas estaduaes no rnunicipio, urna rela -
cão dos obitos rogistrados, corn referencia especial ao valor
dos bens ou haveres quo cada defuncto tenha deixado;

4) funccionnr nos processes preliininares do casaniento e
no cebebl'eno (leSte;

5) officiai no promotor do justiça e ao juiz do direito,
eominuiiicanclo a existencia, em sou districto, do orphaos scm
tutores, do loucos Cu deficientes scm curadores, do bens do
ausentes, e do espolios não inventariados

6) comiuunjcar ao juiz do di reito o ao do rncnorcs a exis-
tencia, em seu •districto, do menores abandonados

7) franquear o sell 	 a fiscalizaçao do prornotor do
Justiça;

8) rometter Os mappas do estatistica 6 Directoria Geral de
Estatistica na fOrma e tempo deterniinados pela legislacao federal;

9) fiscalizai o pagamento dos impostos o sollos nos actos
do sell officio.

Paragrapho unico. Os oscriväes do paz, excepto 0 do
districto ou districtos sCde do termo, usarão de signal publico,
quo romotteião a Secretaria do Interior, a do Relaçao e aos
tabelljãos da comarca.

SECçXO SEGUNDA

Officiaes do Registro de Immoveis

Pete Art. 285. Aos officiaos do Rogistro de Immoveis com-

1) a inscripção:
a) do instrumento publicode instituiçâo do bern de farnilia;
b) do instrumento publico das convençOes ante-nupciaes;
c) do doscobrirnento do minas;
d) da hypothoca do navios;
e) das hypothecas logaos ou convoncionaes;
f) dos emprestinios por obrigaçoes ao portador;
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g) das penhoras, arrestos e sequestros do immoveis;
h) das citaq6es do acçöes reaes ou pessoaes reipersecuto-

rias, relativas a immoveis;
2) a transcripão:
a) da sentenca do desquite o do nullidade ou annu1laco

do casamento, quando nas respectivas partilhas existirern im-
moveis ou direitos reaes sujeitos a transeripçäo;

b) do contracto do locação, no qual tenha sido consigna-
da a c!ausula de sua vigencia, no caso do alienação da cousa
locada;

c) dos titulos translativos da propriedade immovel, en-
tre vivos, para sua acquisicão e extincção

d) das sentencas pelas quaes, nas acçes divisorias, se
puzer termo a indivisão;

e) das sentencas quo, nos inventarios o partilhas, adjudi-
carom bens do raiz em pagamento das dividas da herança;

f) da arrernataçao e adjudicaçâo em hasta publica;
g) da sentença declaratoria da posse do immovel por

trinta annos, sern interrupçao nern opposição, para servir de
titulo ao adquirente por usucapião;

h) da sentença declaratoria da posse incontestada e con-
tinua do urna servidão apparente por dez ou vinte annos,
nos termos to artigo 698 do Codigo Civil, para servir do
titulo acquisitivo;

i) dos titulos transmissivejs ou dos actos renunciativos,
para a perda do dominio da propriedado immovel;

j) dos titulos ou a inscripção dos actos entro vivos, relati-
varnente aos direitos reaes sobre irninoveis, quer para a acqul-
sição do dominio, quer para a validado contra terceiros;

k) dos titulos das servidöes não apparentes, para a sua
constituição;

1) do usufructo e do uso sobre immoveis e da habitacãO,
quando nâo resultem do direito do familia;

in) das rendas constituidas ou vinculadas a immoveis por
disposicao do ultima vontade;

n) do contracto de penhor agricola;
3) a averbação:
a) da sentença do separacão de dote;
b) do julgado sobre o restabolecimonto da sociedado COTh

jugal.

SECçA0 SEGTJNDA

Officiaes do Regis fro de Titulos e Documentos

Art. 286. Aos officines do Reistro do Titulos c floCU

mentos compete e incumbe:
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1) a transcripção
a) dos instrumentos particulares, para a prova das obri-

gacöes convencionaes do qualquer valor, bern como da cessão
de ciedito e outros direitos por dies creados, para valor con-
tra tercoiros, o do pagamento corn subrogacão;

b) do penhor commurn sobro cousas moveis, feito por
instiumento particular;

c) da cauçäo do titulos do credito pessoal, e da divida
publica federal, estadual ou municipal, ou de bolsa, ao
portador;

d) do contracto, por instrumento particular, do penhor
de animaes, não cornprehendidos nas disposicöes do artigo
781, n. V, do Codigo Civil;

e) do contracto, per instrumento particular, do parceria
agricola on pecuaria;

f) do documentos, para sua conservacão;
2) a inscripçäo:
a) dos contractos, dos aetos constitutivos, estatutos ou

compromissos das sociedades elvis, religiosas, pias, mouaos,
scientificas on litterarias, das associacöes do ntilidade publica
o dasfundaçöos;

b) das sociedades civis que revestirem as frrnas estabe-
lecidas nas leis commerciaes;

3) a avorbacão:
a) da prorogação do contracto particular do penhor de

anirnaes
4) cumprir, na inscripcão, transcripcão e averbação, Os

preceitos e as solemnidades das leis e regulamentos, exercendo
todas as attribuicöes quo ihes forern confeildas;

5) quaesquer registros quo não estiverem on lido foreiii
attribuidos privativamente a outro funccionario do justiça

6) fiscalizar o pagamento dos irnpostos e sellos, nos actos
de seu officio;

7) propor ao juiz do direito a norneacão de urn ou dois
sub-officiaes, conforme a exigoncia do servico publico.

sEcçAo TERCEIRA

Esereventes

Art. 287. Aos escreventes do cartorio compete:
1) escrever, dentro do cartorio, todos os autos e termos,

subscrevendo-os os titulares do officio, e, fóra de cartorio,
cooperar nas diligencias e inquiricöes, lavrando e subscrevon-
do os autos, assentadas e dopoimentos, e escrever no protocoflo
das audiencias e perante o jury, sempre que auctorizados polo
juiz;
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2) escrever, no livro de notas, as escripturas, subsere.
vendo-as os escrivães, exceptuadas as que contiverem disposi .çOes testamentarias, as de doacao causa mortis e todas as quehouverem de ser lavradas fOra de cartorio;

3) exercer, no Registro do Ilnmovejs e no Registro deTitulos e Docurnentos, as funccoes que Ihes são attribuidaspolas respectivas leis, tornando o nome de sub-offjcjaes nos
terinos em que houver o provirnento privativo dos logares de
officiaes daquelles rogistros;

4) substjttijr os titulares dos offijos.

SECco QUARTA

Depositarios

Art. 288. Aos depositjo 5 compote e eurnpI'e:
1) ter em boa ordem o corn;ervacão os objoctos depositados;
2) requerei• a venda judicial dos objectos dopositados,

sujoitos a deterioracao;
3) requerer a venda judicial dos immoveis depositdos,

quando as dpesas para a sua conservacão forem excessivas,em relacão ao seu valor;
4) arrecadar os fructos e renci j inentos dos imlno vejS dc-positados;
5) entregar os bens sob sua guarda, 6 vista do ordem do

juiz que houver decretado o deposito, sob pena do prisilo
por tempo não excedente de urn anno e do resarcir os prejuizos;

6) consorvar em cofro os dinheiros, papeis do credito,
objectos do ouro ou plate e as pedras I)reciosas quo fororn
levados a deposito publico;

7) ter em ordem os livros do deposito o em dia a suaescripturacao, e franqueal . a a oxame, sempre quo pelo jUiZfor determjnado;
8) alugar, precedendo auctorizacao do juiz, Os immovelSdepositados quo costumam so]' postos em aluguer;9) fazer, medjante auctorizacao, as necessarias despesas

corn a consorvacao o adininistracao dos objectos dopositados;
10) entregar os objectos sob sua guardasomentopoi. rnan.

dado do juiz quo houver docretado o deposifo ou do queni 0subsfjtuir, não podendo, em caso algum, usar da cousa depo-
sitada nern empresfal-a

Paragrapho unico. Tratando-se do deposito do estabeleci-Inentos agricolas edo ernpresas industriaes, o juiz podera iiomeal
depositarjo particular, removendoo quando julgar con-en inte.
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SECçA0 QTJINTA

Partidor-contador e distribuidor

Art. 289. Ao partidor-contador e distribuidor compete
1) a partilha dos bens, nos processos do inventario, na for-

ma do despacho de deliberação, excepto no caso do arrolamen-
to, em que a partilha será foita polo proprio juiz, como deter-
mina o artigo 1.025 do Codigo do Processo Civil;

2) proceder ao ratoio, nos casos em quo a lei o determina;
3) contar os emolumentos e salarios dos juizes, escrivães e

mais empregados do justica;
4) contar o capital e juros de titulos;
5) glosar as cotas de salarios excossivos ou indevidos;
6) fazor o calculo para o pagamento dos impostos e sellos;
7) distribuir os feitos entro os escrivães, e, na comarca da

Capital, tambern entro os juizes das duas varas 0 OS promo-
toros, entre estes os feitos crirninaes, guardanclo a major
egualdado em cada uma das classes;

8) distribuir as escripturas ao escrivão quo a parto indicar;
9) distribuir o sorviço entro Os avaliadores;
10) distribuir, medianto metade dos emolumontos quo ihe

são taxados, os sorviços dos officiaes do registro do immoveis,
onde houver mais de urn, obsorvando a inaior egualdade por
classe, tondo em vista os valores dos actos e natureza destes.

Paragrapho unico. Nos districtos do paz, exorcerá as
funcçoes do contador o escrivão de paz, e, no Tribunal da Rola-
ção, o Secretario, quo accumulará tambom as do distribuidor.

SECçAO SEXTA

A valiadores
Art. 290. Aos avaliadores compote a deterrninaçao do valor

dos bens sujoitos a avaliação, seguindo as rogras estabeleci-
das no Codigo do Processo Civil.

sEcço SETIMA

Officiaes de juslica

Art. 291. Aos officiaos do justica compete e cumpre:
1) fazer citaçöes, prisOes e niais diligencias quo ihes fo-

rem ordenadas pelos juizes poranto quem sorvirem;
2) lavrar os autos o certidOes relativas áquellas diligencias;
3) convocar pessoas idoneas quo os auxiliern nas dill-

gencias, ou que tostemunhem actos do seu officio, quando a lei
0 exigir;

A. c.-5



886

4) exercer as funcçes de porteiro dos auditorios, e fazer
Os servicos de expediente determinados polo juiz, na primeira
instancia;

5) servir perante o jury, exercendo as funcçoes de porteiro
aquelle que fOr designado pelo presidente do tribunal e prati-
cando, urn e outro, as intirnaçOes, prisOes e mais diligencias
que lhes forern ordenadas, e impedindo cornrnunicaçoes do jury
do sentença corn pessoas extranhas;

6) passar certidOes de incommunicabilidade.

SECçA0 OITAVA

Poreiros do Tribunal da Relaç(7o e do .Palacio da Jusliça

Art. 292. Ao porteiro do Tribunal da iRelaçäo compete e
imcurnbe:

1) abrir e encerrar as sessOes e audiencias, quando lh'o
ordenar o Presidente do Tribunal ou 0 juiz sernanal;

2) apregoar as partes;
3) curnprir as ordens do Presidente do Tribunal ou

do juiz sernanal, relativas ao serviço, nas sessOes e au-
diencias;

4) exeer quaesquer outras attribuiçoes commettidas
por lei aos porteiros dos auditorios da primeira instancia;

5) exercer todas as att'ibuiçoes que lhe forem conferidas
pelo regimento da Secretaria do Tribunal.

Art. 293. Ao porteiro do Palacio da Justiça compete:
1) a guarda, consery açiio e assefo do edificio e de quaes-

quer moveis nelle existentes, excepto os que, pelo re(Yimento,
estiverem sob a guarda do porteiro do Tribunal;

2) velar pela conservação do jardim.

CAPITULO SEXTO

Disposiç(5es geraes

Art. 294. Ficam mantidos, coin os mesmos limites e desi-
gnacOes, Os districtos, terinos e cornarcas actuaes.

Art. 295. A instituição do juiz privativo de menores, na
Capital, so terá logar depois do regulamentada pelo Poder
Executivo a materia do sua competencia o creados os estabe-
lecimentos reformatorios indispensaveis.

Paragrapho unico. Emquanto não for provido o cargo
dejuiz de menores, exercerá asrespectivasfuncçoesojujz da Ca-
pital que for designado polo Presidente do Estado.

Art. 296. Os salarios e ernolurnentos devidos aos serven-
tuarios de justica devero ser cotados a margem dos instru-
rneptos respectivos, sob pena do fläo Os poderem receber.
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Art. 297. Pica extincta a Camara Eleitoral.
Art. 298. Ao Procurador Geral, ao Advogado Geral e

ao Chefe do Policia, quando terminadas as respectivas corn-
missOes, si forem juizes do direito do quadro, o Governo ihes
podera designar comarca do qualquer entrancia ou promo-
vol-os, por morecimento, para o Tribunal da Re1aço.

Art. 299. Aos accórdãos o sentencas finaes, nas causas
criminaes, poderão as partes oppor uina sO vez embargos de
declaraçao.

Art. 300. Aos juizes em disponibilidade, rernunerada ou
nao, contar-se-á, sórnento para percepcão dos 10 O/o, addicionaes
a vencimentos, o tempo daquella disponibilidade.

CAPITULO SETIMO

Disposiçdes transitorias

Art. 301. Do accordo corn as exigencias da presente lei
far-se-d, na primeira quinzena de janeiro vindouro, nova qua-
lificaçao goral do jurados, ficando sern effeito a actual.

Art. 302. Conservarão a categoria quo tiverem na data
desta lei, não obstante mantidos nas respectivas 'omarcas, os
juizes, quo: a) não contarern mais do cinco annos do exercicio
effectivo, e cujas comarcas tenham sido elevadas a segunda en-
trancia; b) não contarem mais de dez annos do exercicio ef-
fectivo e as respectivas comarcas tenham sido elevadas a
terceira entrancia.

Art. 303. A primeira nomeação do juiz do menores será
feita livremente pelo Presidente do Estado, independentemente
do qualquer formalidade.

Art. 304. Fica o governo auctorizado a abrir creditos no-
cessarios para o auginento de depesas consequentes desta lei.

Art. 305. Revogarn-se as disposicOes em contrario.

Sala das CommissOes, 16 do seleinbro de 1925.— Ignacio
Murta.—Olyntho Martins.



CO3IAIICAS SEDES TERMOS BE QUE SE
COMPöE1I

DtSTRICTOS

113 Bello TIori.'onte..............

17 Bocayuva......................
18 1 Bomlins.........................

19 !Boni
20 Brazopolis. ......... ...........
21 Cabo Verde....................
22	 Cacti..........................
23	 Caddas.........................

24 C.
25 Camponha .....................
26 Campo 8db...................
27 Carangola......................

28 Caratingo.......................

29 Carmo do Paranahybo.........

30 Carniodo Rio Claro...........
31	 Cassia.........................

32 Cataguazes ....................

33	 Christina ......................

31 ConceiçOo......................

.rvello.......................

nantina....................

a do Boa Esporança......
reRbos....................

e1lo do Sul ................

,j	 terros ....................... ..

41	 Formiga.......................
42	 Frontal ........................
43 lGrTio Mogol....................

44 jGuaidilles......................

45 Guaranesia.....................
46 Guoxupé .................... ...
47	 lndayi. ...................... ...

48	 Itabiro.........................

49 ItOjl]lrn........................
.90 Itomarandiba ..................
5tItopenerino ....................
52	 Itadna ...................... ...

53	 rtyutaba ................. .....
54	 .Tacuhy. .................. .....
55 Jagoary ...................... ..

56 Januaria.......................

57 Jequitinhonha..................
58 José Pedro.....................
59 Jaiz de FOra...................

601

61
	

1eopo1dina .................... ,

62 Lima Duane...................

63 Stanhado.......................

64 Manhuassi.....................

65 Mar de ilespanha..............

643 Morbanna......................

67 Minas Novas...................

68 Monte Carmelbo................
69 Monte Santo...................
70 MontesCiaros..................

71 Muriah ........................

72 Muzambinho..................

73	 Oliveira.......................

74	 OuroFino......................

', OurCure,Preto .....................

713	 Palma..........................
Palmyra........................

78 Pore do Minas..................

79 Paranatd.......................

-

0I.Q
a
=

.tbaetO.
2 ti.bre Campo.
3 Aguas Virtuosos	 .

.tlim Parahyba ................

6 Alto Rio Done.................
7 Alvinopolis.....................
8 Araguary.......................
9 Arassuahy......................

10	 Araxé..........................

11 Ayrnorés.......................

12 Ayuruóna......................
13 lBaependy......................

14 Bambuhy.......................
15 Barbacena.....................

2.a A.baetd..........................Abaetd ......................... .Abaeti e Morada Nova (N. S. do Loreto do)
l.a Abre Campo ................... .Abre Campo ................... .Abre Campo - Bicuiba, S bOo do Matipoó, Santo Antonio do MatipoO, Pedro Bonita e Itaporanga.
l.a Aguas Virtuosos ............... .Aguas Virtuosas ............... .Agisas \irtuosas-Lonibaryzinho e Conneiçoo do Rio Verde (Villa)Cainbuquirs. .................... .(Jombuquira.
2.a AIim Parahyba ................ .A1ei Piirahyba ................ .Alein i'oraliyba-Angustura, Sont'Anna do Pirapetinga, S. SebastiSo do Estrella, Volta Grande, S. Lola a AgUftViva.
2.a Alfenos ..........................- Alfeno ..........................Allenos-Borranco Alto, Serra Negro (S. Joaquim do) e Serronia.

Arcade ......................... .Aresdo. (Villa)
l.a Alto Rio Done ................. .Alto Rio Done ................. .Alto Rio Done-S. Coetano do Chopotó, D2res do Turvo, S. Dorningos do Monte Alegre o Rio Espera (Villa)l.a Alvinopolis. ................... .Alvinopolis ..................... .Alvinopolis-Soude, Fonseca e Sera Peixe.
2.a Araguary ....................... .Araguary ........................ ..iguarv-Sant'Aiina. do Rio dos Velhas, Pironahyba e Amonhece.
2.a Arassuahy ..................... .Arassuahy ..................... .Arassuahy-Lufa (Born ,Jesus (10), S. Domingos do Arassuohy, Boni 	 do Ponta], Itina Commerninho,

Itintiy, Itoobirn, S. Pedro do Jequitinhonha, Carahy (S. José de), Gravaté e Itaporé.
2.a AraxO ...........................Araxa ...........................Araxl-N. S. do CouneiçOo, Santa Juliana (D3res de), Tapyra, Argeulta, Ibiá (Villa), Santo Antonio do Pratinhe Tobaty.
1.1 1 AyrnJs ........................ .Ayrnoris.........................Ayrnores-Ttitailna, Penha do Capim, Alto (10 Capirn (S. Sehastilo (10) e Resplendor........	 .S. Manoel do Muturn....S. Manuel do Mutual, Oncidente, Roseiral. Centellario e S. Francisco do Iluinaytá.
l.a Ayuruóoa ...... ............ .... .Ayuruono ...................... .Ayuruóca-Carvalhos. Bocaijia, Passa Vinte, Liberdade e Serranos,
l.a Baependy.................. .... .Boependy .................. .... Iiaepeudy-S. Thonid das Letras e S. SebostiOo do Eucruzilliado.

Caxambil.. .................... .Cax;irnd e Soledade.
l. a Boinbuhy ...................... .Bambuhy ...................... .Ilainbuliv.

Ii:il.a jBarrm........................Barbacena ..................... .liarbacena-Santa Barbara do 'l'n
'
,.nrin flt,,.,.,. ,t M 11	 C

snedios, Santa Rita do Ibitipooi,Lj 'vrarnento (Sint'Annt dO), ' JIiii1c, Santo Antonio dalbertioga,Ressaquinlise Padre Britto.
MemOs ........................ ..Merck.
Carondahy ..................... .Carandahy, Caranahybo e Capella Nova dos Ddree.

Bello Horizonte ................ .Bello Horizonto............... 	
N

.Bello liorizoite (t.° e 2.° distrbcto s)_Veudo Nova, Conta"ein(JTjlla) CampanhO Ibireti e Neves.Santa Quitenia ................. .Santa Qiiterii, Capellaa ova e Betim.
Bocoyuva ...................... .Bocayu ya ...................... .Bocayiso-Olhos d'Aguo, Terra Bronco, Barreiros e Tayebos.

mBofim.........................Bombim........................ 	 rn.Boliin-Catnpo Alegre, Rio Manse, DomSilvenlo, Piedods do Gerocs, Sont'Anua do Paraopeba, Hello Valle, Porto
nsAlegre e Beuadinho.

Born Sucnesso ................. ..Born Suenesso ................. .Born Successo-Santo Antonio do Aniparo, Ibituruna, S. Thiago e Macaia.
Brazopolbs ...................... .Brazopolis ...................... .Brizopolis e Piranguinho.
Cabo Verde .................... .(Jibo Verde..................... .Cohn Verde-Barra e DPi-iso Nova.
Coeté............................Cacti .......................... .CactO-Morro Verinelho, Penha. Roças Novas, tjniOo, Taquarossil e Antonio dos Santos.
Caldas ......................... .Cildas ......................... .Caldas-Sinto Rita de Coldas, Ipuyuna e Ibitiuro.

Caiacol ......................... .CaracOl
Cambuhy ....................... .Cambuhy ...................... ..Cainbuhy-Born Retire e Born Jesus do (Jorrego.
Carnpsiih a ....	 Campaillia ..................... Cainpanha e Pont e Alto (N. S. do Coiineiçilo do).
Campo Bello.	 Campo Bello ................... .Campo Bello-Crystacs, N. S. dos Candeias, Porto de Mendes (S. SebostiCo do) e SantAnna do Janoni.
Coraugola.......................Carangobo ............... .......Ctringol- S. Francisco (10 Gloria, Divine do Carangola, Espeno Felie, Fanio Lemos, Annosol, Alvonada, S. JoSo

do Rio Preto CT onibos  (Villa).
Caratingo.. .................... .Corotingo ................... ...Ciritiiiga-IiiIipiin, Eitre Folhas, S. Antonio do Monhuassi, Veodinho, Horn Jesus do Goiho, Boanbé, Sont'Anna

do Irnbe, Itaiihonii (Villa), Fboresto, Cuieti, Lojito e Tarurninirn.
Carisio do Poranahyba ..........Carmo do Paraiiahyba ......... .Curio do Pironahyba.

S. Gothardo .................... .s. Gotliardlo, PoçSes (S. .Jeronyrno dos), S. José dos Perobos, Rio Panohihyba (Villa), Arapuá, Tiros (Villa), CanasirSa
(S. .Tos. do), Canlis e S. Gonçolo do AiaetJ.

Carno do Rio Clare .......... .Carmo do Rio Claro............Cariio rio Rio Claro , Apparecida (Conne i tlo do).
.COssia ..........................Cissiii-Delfinoioljs e Babylonia.Cossia.......................... 
I birany..........................Ibi i'iCV e Goriupo dos Carid-is.

Cataguozes ..................... .Cataguozes ..................... .Cstigiszes-Sant'Aiiiii de Cotaguozos, Porto de Santo Antonio, Itornaraty, Vista Alegre, Cataguanino, Laranjol, So-
reno C Astolplio Diitra.

?Iirahy ......................... ..Mirily e D3rcs do Victoria.
Christina ....................... .Christina ....................... .Christina e Maria do FO (Villa)

Pedro Branca .................. ..I'edri Bronco e S. José do Alegre.
Sylvestre Ferriz ................ .Sylvstre F,rraz c I). Viçoso

Conceiç)'io ...................... .Coliceiçibo ...................... .Coneeiçiio-Corregos, S. Dornirgos do Rio do Peixe, Morro do Pilar, Santo Antonio do Rio Abaixo, Tapera (Santo
Antonio do). Brejaubo (S. Jose do), Congonhas do Norte, S. SebastiOo do Rio Preto, Itambi, Paraéna,
Feohados, Pissa Bern (S. José do) e ViamOo.

Curvelbo ....................... .Curvello ........................ .Curvello-ltorro do Garçi, Silva Jardim, Piedade do B-gre, Trohyras, Para0na, Santa Rita do Cedno, Santo Antonio
di LsgOa, Ipiranga. Airnas, Conintho (Villa), Andrequicé, Santo Ilypolito, N. S. do Gloria e Contria.

PiraporTi ....................... .Pira pora-Lissiiic, Burityseiro e Giioicuhy.
Diainautina ...... . ............. .L)itiiiofltifla .................... .Diaiiiantiia-Extricçito, Rio Miisso, S . JoTto  do Chapada, Dattas, Gouveio, Inhishy, Febisberto Caldeira, Tijanal, Ca-

,	 labor, Cainpinas. Uisiiidi, Conseiheiro Matta, Buenopolis, Joaquirn Felinio e Curimatohy.
DInes do BOo Esperança ....... .1 )niS do Boa Esperança ....... .Dares di Eli Esperinço-Itocy, Ilicineo e Coqueinsl.
lfntre Rios ...................... .Entra Rios ..................... .}ti' Rios-Serra do Carnapuon, S. Braz do Suossuhy, S. Sebastilo do Gil, Desterro do Entre Rios, Rio do Peixe

C Laguinha.	 -
Estrella do Sal ..................Esirella do Sul ................. .Estrella do Sal, Santa Rita do Estrella, Casnaiho Rico o Grupiána.

['erros .......................... .Ferros .......................... .Ferros-S. Sebastiiio dos Ferreiros, Sete Cochoeiras, Joanesia, Calms, Santa Rita do Peixe, Itoiluinha, Mesquita (Villa)
e Sant'Anna do Paraiso.	 -

Formiga ....... ............. .... .Formiga ........................ .Formiga-Arcos, Pains e Porto Real do S. Francisco.
F'ructal ..........................Fructal ......................... .Fruutal-S . Francisco fle Sables e Commendador Gomes.

.................	 1110901 ......................Gribo iliogol-Crystolia, Itacambira, Riacbio dos Maclisdos, Gorutuba, Porteininha a Santo André.GrOo Mogol..... 

Guanhiles ...................... .Guanhiles ..................... .Guanliibes-DOres do Guanhibes, Brounos de Guonhiies, Fanias de Guonhibes, Porto de GuanhOes, Travessibo do
Guinhiles, Jequitil)a do GuanhOes, Sapunaia do Guoiih)ies.

Virginopolis .................... .Virginopolis,Di yino de GuanliOes e Gonzago do GuanhOes.
Guarinesbo ....... ...............Guariiiia ..................... .Guaranesia-S. Pedro do UniOo e Santo Cruz do Prom.
Guaxupé.........................Guixupe ...... . .............. ....Guaxupi.
lndayá ............ ..............Inlays .......................... .Indlaya .- Quartel Geral e Estrella.

Luz ..............................Luz, Corrego d'Anta e Esteins.
Itabiro ......................... .Itibira ......................... .Ital)irL-S. José do Lagda, Santa Maria, N. S. do Carmo e Alliança.

Antonio Dias ................... .Antonio Dias, Hemajita e Mello Vianna.
ItijuhC ......................... .Jtajtsbii .......................... .Itjibib-Piroiigussd e Soledade de Itajubé.
Itaniarindiba .................. .Itanoran dibo................... Itamarandibi-Barreiras,I'enha de Franca e Loreno.
Itipenerina ..................... .Itipecerica ..................... .Itapecerica-Camaclo, Pedra do IndayC, Desterro (N. S. do) e S. Sebastilbo do Corral.
Italna .................... ......Itauno .......................... .Itatina-Cirmo do (Jojurd, ltatiayussl, Itaguára e Serra Azul.

Divinopolis ..................... .Divinopolis e Santo Antonio dos Campus.
Ituyutobo ...................... .Ituyutaba ...................... .Ituyutobo o Santa Victoria.
Jonuhy ......................... .Jacuhy ......................... ..Tacuhy e Santa Cruz dos Areas.
Jouary ......................... .Jaguiry ......................... .Jaguary e Toledo (S. José de)

Extrerna ....................... ..Extrerno e Palmeiras.
Joisuania ....................... .Januaria ........................ .Jonuaria-Brejo do Amparo, Munambo, Janorl, Pedros de Maria do Cruz, Conego Maninho, Mango (Villa), Mathias

Cardoso e Japoré.
Jequitinhonha .................. .Jequitinhonho ................ ..Jequitinhonlii-S. .JoOo do Vigia, Salto Grande, Joahimo, Pedro Grande, Felisburgo e Rubim.
José Pedro ............... .......Jose Pedro ..................... .JosO Pedro-Taparuba, Passagein do José Pedro, Ponk-rane, S. Domiugos do José Pedro e Laginha do Chalet.
Juiz de Fdra ............. .......Juiz do Foro ................... .Juiz de FOra-Agua Limpa, Paula Limo, Rosario, S. Francisco de Paulo, Vorgem Grande, TorreSo, Porto das F16res,

Sirandy, Chacara, Mariano Procopbo, llemfina, Mathias Barbosa (Villa), S. Pedro do Aloantara a Sant'Anna do
Deserto.

Lavras ......................... .Lavras ......................... .Layras - Ijany, Itumirim, Iugohy, Luminanias, Itutinga, Carranoas (N. S. do Conneiçoo de) a Ribeir go Vermolho.
Nepornuceno ...... ..............Neponiuceno
PerdOos ................. ........PerlOes e Canna Verde.

-	 Joaquirn e Thebos.	 -

Pedro Teixeira.

2 - a Leopoldina ..................... .Leopoldina ..................... .Leopoldina-CampoLbmpo, ConneiçOo da BOa Vista, Pro yidonnio, Pionatubo, Argynita, Renreio, Santa lzabe, S.

I - a Limo Duarte ........ ............ .Lima Duarte ................... .Lima Duarte-ConceiçOo do Ibitipona, S. Domingos do Bonaina, Garambio (Sant'Anua do), Santo Antonio la tjlarias

l.° Machado ....................... .Machado ...................... ..Machado-Douradinho e Canna do Memo. 	 -
Gyminim ...................... ..Gym inini e Coinpestre (Villa).
Poraguassil ..................... .ParaguassO, I'aroinirina e Foma.

.a Manhuassil ..................... .Manhuassli ..................... .Manhuassil-Santa Morgarido, S. JoSo do Manhnassil, Amazonita, S. SiinOo, S. SebastiSo do Sacramento, Sant'Anna
do Manhuassil, Alegrio e Luizburgo.

Manhuminim .....................Manhumirirn, Presidente Soares e Dôres do José Pedro.
2.9, Mar do Hespanha .............. .Mar do Hespanha .............. .Mar do Hespanlia-Engenho Novo, Monte Verde, Aventureiro, Chbodor (Santo Antonio do), Penha Longa a Saudade.

Guororé ........................ .Guararé e Maripé.
Btoas ...........................Bicos, Santa Helena e Pequery.

2.11 Marianna ...................... .Marianna ...................... .Monianna-Possagem, Bindeirante, Sumidonro, Comargos, S. C aetano, Canhoeira do Brumado, Santa Rita DurOo, Fflr
quim, Acoyano, Claudio Manuel e Vasnonnehlos.

1.9 Minos Novas .................. .Minas Novas .....................Minas Novas-Chopacla, Sununtd, Berylbo, Turmalina, Veredinha a Caiçara.
Copelhinhi .................. ....Capelliiiha e Agua BOa.

	

1 - 1 Monte (Jarmello.................Monte Cormelbo ........ . ....... .Monte lJarmello-Aguo Suja (N. S. do Abbodia do), Irahy, Dorado ij 	e S. SebastiSo do Ponte Nova.
..................Monte Santo.....................Monte Sonto-Mblagres, Arneburgo (I illa) e Arary (Villa).2.0 Monte Santo....2.0 Montes Claros....................Montes Claros ................. .MonIes Cloros-Moi'rinhos, Juramento, Bella Vista e Brejo dos Almas (Villa).

Inoonlldenni ................... .In(oflhideneio, Borda do Rio e Jequitahy.
3.a Muniahé .......................	 rn..Muihé ........................Muriah	

hi
é-N. S. do Gloria, Santa Rita do Gloria, Santo Antonio do Gloria, Rosario do Limeiro, BOa Familia (S. Fran-

cisco do), Patroninio do Muria, Pinopaneina o Born Jesus do Caohoeira Alegre.
S. Monoel................ ..... .S. Manuel e Pinhotiba.

2.0 Muzainbinho ................... ..MuzOinhinho ............. ..... .Muzirnb hino-Monte Bello e Juruaba.
Nova Rezen.e ...................Nova Resende, Alptnopolis 0 BornJesus do Penha.

2. 1,	Oliveira ........................ . Oliveira ........................ 	 nd.Oliveira-Carmo do Motto, S. Frosco do Oliveira, JapOo, S. JoOo Baptista e Antonio Justiniano.
Claudio .........................Clan'lio e Itomembi.
i'ossa Tempo ...................Passa Tempo.

3. 1 OuroFiuo ....................... .
b

Ouro Fino ..................... .Caro Fino-Campo Mystino, Monte SiOo e Crysohia.
aacunga ...................... .Jacutinga.

21 Ouro Preto ..................... .Ouro Preto ..................... .Ouru Preto-Antonio Dios, S. Bortholomeu, Cinhoebra do Campo, Fehippe dos Santos, Coca Branca, Antonio Pereira,
Ouro Bronco, Arnaronte (S. Gonçabo do), Rio dos Pedras, S. JuhiCo, S. Gonçobo do Monte 8 Santo Antonio do Leite.

Itabinito ........................ .Itabinito, Baçoo, Moeda, S. José do Paroopeba e Arsnha.
,,a Palm-a........................... Palma............................Pobmo-Cysneiros, Itapirussib, Silveira Carvsbbho e Morro Alto.2.0 Palmyra ......................... mPalmyra........................ .Plmyro-5. Judo do Serra, Conceiçibo do Formoso, DInes do Parohybuna, BomlIm a Ewbank.
2.0 Pane do Minas ................. .Pa do Minas ..................Pure do Minas-S. José do Varginha, Igaratinga, Matheus Lome, S. Gonçalo do Pare, S. Joaquim do Bicas, Florestal,
l.	 oraco(......................	

Pequv (Villa) e Onço.
PtParanatib........................	 ..Parac-itil-Guardo Mlr, IJnohy, Lages e Garapuava.
JoaoPmheiro .................. .JoSo Pinheiro, Catinga, Conr.abra yo e Veredos.	 -	 -	 -	 --
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-	 I't,iit	 l'iriii. (	 Folliados, Coroinanddl (Villa)-ibii:i II M)ii:is Viriii,-!II:I.

1. Patrocinio.......................I	
i ......................1',itioi i i iii)-SiirrII do Sil itre (S. Sc bostião do), Cr LIZOI ro do Forta leza,	 eAbbadia do;

Dourailos.
2 • a Peçanha.........................[eçanha.........................Peçanha_SInta Th 	

Coroacy, Foiha Larga, S. José do Jacary, Ri-
ereza do Bonito, Siio Pedro do SuassuhY, Figneira,

maihete, Chenin, Santa Maria do Suassuhy (Villa), Poaia, Crystaes e Säo SebastiO do MarauhO.

S. Joso Evangelista ............ .s. Jodo Evangebsta, S. Sebiiatiiio dos Pintos e Columns.
.piranga.........................piriiiga_Piraguara, Bra-c Pires, CalambdO, Santo Antonio do pirapetinga, Porto Segaro, Guaraciabo e PinheirOs.
.Pitan	 __guy........................PitanguyCOnceicSo do Pare, Cercado, Maravilhas, Abbadia de Pitangu

2a Pitanguy....................... 	

y, Pornpdo a Papagalos.
I.'piranga......................... 

Boni 	 I)espacho e Moemil.

2. Piornhy .........................l'iumtiy................. 	
Piu

........jGujr,1nYt;V.

mnhy-Perobas Santo ililarlo, Pimenta e S. Roque.
Guape ......................... .Guapl, Manna e
poços de Caldas...............	

Ctmbdas. CapitOliO.

2. 0 Poços de Caldas.................
.P0(05 de

Botelhos.......................BoteIhOS e Palmneiral.

2. 0 Pomba ......................... . Pomba.... ......................
 Pont ba-TabOleirO, Silveiras e Piramiba.

Guarany .......................o
30 Ponte Nova.....................Ponte Nova....................Pot 	

--santa Cruz do EscalvadO, Amparo da Serra, Uruoania, Piedade da Pont; No ys, Rio D oce, OratOrl3d

Vau .Assit, Barra Longa,

Rapos	

Jequery (Villa), Grota e Pirraça.

2. 0
 PoasO Alegre....................Pouso Alegre ....................Pouso Alegre-_-Estiva, S. Jose do Congonhal, Borda da Matta 

(Villa), Silvianopolis (Villa) e Dourado.

lou'so Alto_Sant'Anna do Capivary, S. Lourenço, Itanhandml (Villa), S. José do Pied, Alagôa, e Virginia (Villa).

2.0 Ponso Alto......................Pouso Alto......................Passa QastrO. isco Xavier,passa Quatro....................prt,dosJ-S. Franc	 Dôres de Campos e Lagos Dourada (Villa).

I.'ps..........................Prados..........................Prntu1_um e Campuubo Verde.
1a Prata............................Quelu:-AIto MaranhdO, Santo AmaroQuebu	

, Casa Grande, Morro do Chapea, Cattas Altos do Noruego, [to y erava, Lai

2.0 Quelus ..........................c. ............. .............l Scares,

Novo-Pidu e Goyand.
Pardo-Serra Nova, S. JoSo d
Preto-BarreadO (S. Sebastido do), Santa B rbara doMonte Verde, Tabo

Christiano Ottoni e Congonhas do Campo.
Rio Branco-S. Geral do Guiricema, S. José do,	 BarrosO e Tuyutinga.

2.0 Rio Bronco.................... Rio C
.Rio Branco ......... .............Rio Cisca-S. Pedro de Ferros, Jurumirim e Santo Antonio do Gramma.

1 . 1 Rio Casca...................... Raul Soares....................
.-tsca .......... .............gau	 Vermelho Velho a Vermelho Novo.

.Rio
2a	 Rio Novo...................... R(rd0......................

.Rio Novo ........................Rio	
o Poraiso, Mao Quente (Sant'Anfla do) a Navarro.

1.	 Rio Pardo....................... 	 I	 .Rio	
ao, BoqneirO do Rio Preto e Santa Rita

1a Rio Preto.......................Rio Preto ......................de Jacutinga.
1Sabard-LaPii.	 os, Cuyabd, Nova Limo, (Villa), Rio Acirna a Piedade do Paraopeba.

2.0 Sabaré ..........................Stbmra.........................ISacramento_N0 	
Ponte, Desemboque e Serra da Civastra (S. JoSo Baptists da).

....IConquistaJ0lY e Guaxima.
1.	 Sacramento ................ . Conquista.......................Salinas__-AmPar0 do SitiO, Agua Vermeiha, Santa Cruz de Salinas a Tayobeiras.

Fortoleza........................nta flirbara-S. JoSo do Morro Grande, Cocaes, Floralia, Cattas Altos, S. Gonçalo do Rio Abaixo, ConQeiO 
do

1.	 Salinas ......................... .SalinaS......................... .
 Fortaleza e Cachoeiro do Pimjehmi.

2.0 Santa Barbara..................Santa Barbara.................Rio Acirna, Itaeté, Boni 	 do Amparo, Barra Feltz e Rio Plracicaba (Trilla)

Santa Luzia_L iigda Santa, Baldirn, Jaboticatubas, Riacho Fundo e Vespasiano.

2a Santa Luzia.................... Pedro LeopOIdo................ Santa Rit
..Pedro Leopoldo. MattosiuliOs. Fidalgo, Capimn Bronco, Vera Cruz a Prudente de Morse;.
Santa Luzil .................... .a do S-i pucahy-S. Sebdsi3o do Bella Vista, Careassd, Santa Catharina (Villa) a ConceiSo do Pedro.

2. 0
 Santa Rita do Sapmicahv.........SOnta Rita do Sapucahy....... . Santo Antonio do Monte-N. S. do Samide e LagOa di; Prata.

1 0 Santa Antonio do Monte
	 Santo Antonio do Monte	

S Do aim hos do I rat i-AlSO (S m tAnna do) DionislO Vargern Alegre Marimmiria JuirassO Jlheos do Prata a 
Ja

2.0 S. Domingos do Prata.......... 	 Vargern, Serra.S. DoniiniOS do I'rata .......... .rassmi.
S. FranciseO-M0m Conceildo do	

dos Araras, Urmichia, S. RomSo (Villa), Caplo Redondo, ArinO!.

1.0	 .....S. Francisco ............ ........Formnoso. J0 opoliseBur itys.Brasilia, S. Lourenço do Brasilia, Santo Antonio do Boa Vista, S. Joto do Pont;, Campo Redondo, 
IbiracatA

S. Francisco............... 
Brasilia .................... ......a tibahy.

S. Gomiçalo do

CrvaI, s.	

do Ouro

SapucahY_l1el1odo' a Retiro e Paredes do Sapucahy.

S. Gonçalo do Sapucahy........l. 	
S. Gonçalo do Sapucahy........S. GonçalodO Sapucahy........5 J5 d'ElReySamit0 Antonio do Rio dos Mortes, Ibitutingil, S. Al

ign l do Cajuid, Coneeiçe3O do Barra, N. S. do

111 S Joao 0 EbRey................2. 	 S . 
Jodo d'Bl-Rey................S. Joaod Il-Rey................Nazarittli, Caburd 	 y., S. SebastillO ds VictoriIi eS. Francisco d&Assis do Ona.

	

-	
S. .Toiio Nepornucono_D0Scort0 Tard-Assil, Carlos Alves, RochO e Itu

112 S Joso Nepornuceflo........... 2 . 0
 S. Job NepornucenO............S. Joio epOrnuceno............S. Sobastibo do Paraiso_GOYiimiitzes, Espirito Sinto do Prata, Cai,etinga,

	

	 Antonio do Itambe S Gonçal
Goordinha a S. Thomnaz do Aquino (Villa).

113 S Seba turn do 1 aralsO 	 2 ° S Sebastiso do Paramso	
S Stbastmao do P iromso	

Seiro-S into Antonio (10 Rio do Peme Mmlho \ erde (N S dos Pi ini res do) Santo 	
O do

114 Serro............................2.0 Serro............................Serro.............................Rio dos Pedras, Itapanl
ioacaflgo, N. S. Mbe dos liomeus do Tarvo e Rio VermeihO (N. S. do Pe.iha do).

Sabimiopolis, S. José dos Paulistas, QmmilomhO e Euxenita.
SObmflOpO,1i5.....................Sets Lagôas, Inhadma, JequitibC, Burity, Forun';, P:1 1

(Villa), Aroçb e	 ordisburgo.

115 Sets ogoa.......................gOae.....................Sete LIig)ms.....................Theophilo Ottoni-Potmi, type, Aguas Bellas, Urucd, Indiana, Concordia, Itombacury 
(Villa), Aran, Frei Seraphim,

L	 2° Sets La
Tirademmtes_BarrOso e Rezende Costa (Villa).

	cmri	
Matto Verde, S. Joito do Pernambuco. Garnelleiras eS. Joilo do Bonito.Theophilo Ottoni................ 2.0 Theopi	

,milO Ottoni................Tlieoidiilo Ottomii...................Igreja Nova Molacacheta ((Villa), Trindade, Set ubinha e Setubal.

..................................
	 - Si,,tO Antonio do

Tiradentes.......................l' 	 Tiradentes...................... ,i,,fl,,-. ............ ..- - -

118 Tremedal.......................1.	
Tremnedal.......................'lre!neilil........................EsPinosa - Santo Antonio das Manoonas e ttamirmm.

1',Spmi)OSi........ ...............TresCora'OeS.

119 Tres Coraç................... 1.0 Pros CoraçOes................ .Pros Csraç000....................roe Ior
i t'as_Sant'Aflfl b do Vargem

oes	

e Pont'mlete.

120 Tres Pontas..................... 1. 	'i'res Pontas.....................Trim l'OimtitS .....................Cam poe Genies, CorregCampopo do Mob.
Campos 0er5 .................'Turvo- S. Vicente Ferrer, Boni Jardimne Ca, Arantes e Cyanit'i.

121 'rurvo............................1.° Turvo...........................Turao............
	 as, Campo Formoso e Verissi...............UbO-Sipmi, Tocantins, RodeirO, Divino de Ubmi 0 Coiiceiloo do Turvo.

122
 Ijba.............................3.°' tJbmt.............................IJba.............................Uberaba_COnCeicao dos AlagômnO (S. Miguel 

(1 0)'

123 Uberaba.........................3a Uberaba........................Lberaba .........................UherabimihIm-Santa Maria e .jartinopolis.

124 Uberabmuha.....................2.° Uberabinha.................... 	 Alegre ...........
.berabmmihl.....................bonte Alegre.
Monte Al........Top acyguára e Matto Grosso.
Tupacyguar a .............. . . .... Varginlia e Carm o do Cachoeila.

125	
..Varginho........................Eloy Mendes.

Vargmnha....................... 	 2.0 Varginha ...................... 8floy lIei;tles ............. ........\TiçosII__H 	
Miguel do Araponga, Coimbra, Teixeiras (Santo Antonio dos), Pedro do Anta, S. Vicente do Gram-

121	 ......................	
.. 2a Vilosa......................... .Vi osa .................... . .. . .. .miii;, . MiguelS	 do A nts e Chaflaan.

Sandoval Soares A ze4'edo.

Ito.,.

atrociflio'

eçanha.

It 'irauga
'itanguy

'inmhv	 .

'oços do Caldas

0
	 E'ornba .........................

0
	 Ponte Nova....................

Ponso Alegre...................

12 Pouso Alto.....................

Prado; ........................ .
Prata...........................
Queluz .................... ....

6Rio BroncO.....................
Rio Cases......................

Rio Novo......................
gqRio Pardo......................

Rio Preto......................

.oL Sabard.........................
02 SacramentO.....................

LoaISalinas .........................
[04 Santa Barbara.................

Santa Luzia....................

106 Santa Rita doSapucahY........
107 Santo Antonio do Monte........
108 s DomingOS do Prata..........

109 IS. Francisco...................
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Desembargadores a .
Juizes de Direito de 4 entrancia a.......................
Juizes de Direito de 3 entrancia a......................
Juizes de Direito de 1' €ntrancia a ......................
Juizes de Direito de P entrancia a........................
Juizes Municipaes de 4 entrancia a......................
Juizes Municipaes de 3 entrancia a......................
Juizes Municipaes de 21 entrancia a ........................
Juizes Municipacs de termos annexos a ............ .....
Juiz de Menores ............... 	 ..................
Procurador Geral do Estado ..... ........................
Advogado Geral do Estado ....... ......................
Consultor Juridico do Etado............................
Ajudante do Advogado Geral ............................
Promotores de Justica de 4 entrancia a ............ ......
Promotores de Justica de 3 entrancia a .................
Promotores de Justica de 2 e V entrancia a..............

GratificacAo eventual aos Juizes de Direito de cornarcas de
mais de urn ternio, a titulo de indernnizaçAo de despe-
sas de viagens para presidencia de jury nos termos
annexos (150$000) por trimestre .......... ..........

Idern, idem aos Promotores de Jutica (120$00) por
trirnestre ........................................

EscrivAes do civel, na Relaco...........................
Escrivo do crime e eleitora!, na Relaço................
EscrivAo dojuizo de Menores............................
Escrives do crime de comarcas de 4 entrancia..........
EscrivAes do crime de comarcas de 3 entrancia..........
Escrives do crime de comarcas de 2 e V entrancia......

22:200$000
11:340$000
9:900$000
&460$000
7:800$000
7:000$000

:OOO$OOO
5:000$000
4:400$000

12:000$000
22:200$000
18:000$000
18:000$000
8:800$000
6:500$000
5:500$000
3:960$000

600$000

480$000
4:410$000
6:000$000
4:000$000
4:000$000
3:000$000
2:400$000

I
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Pareccr e redacço final do proje-
jecto n. 58

(9.0 legislatura)

iA cornmitssão dr Redaccao a9re-
SOnta coma final a do projecto n.
58, do accardo cam as emendas do
Sen ado ao :msm.o offierecida 5 e ac-
ceitas fela Camara:

0 Congnsso Legislativo do Es_
tado 4 Minas Geraes dacreta:

Art. 1.0 Somiente a Camara Cri-
minal do Tribunal da Reacão com-
pete cynhcer, par "habeas-corpus",
('a legalidade das prisöes decreta_
('as Lp&1OS Secretario dc Estardo e
Pelio Chefe d0 Poljcia.

Art. 2° Nào poderao funccio-
nar no m-e-smo, procosso adivogado e
proniotor de justiça quando .arn-
tes em gras prohibido ou sodas
d1 advocacia.

Art. 3. 1 Perdorá o cargo do pro_
rotor ide ju'stiça quo se associar a
aigum advogado do fôr&.

Art. 4. 1 ' suspeito para fun-
cciona'r no jicesso a juiz quo for
("evedor ou crodor de. alguma das
part0s ou dos advogados destas.

Art. 5. 1 Sempre que a attestado
dc doença, para fins d 0 licença re-
munerada, dispensa die jtirado au
reievacao dc multa for insufficien-
te houver presumpção dc' frau_
des . a juizo ida auctoridade que ti_
ver do aprectal-o, poderá asta ex-
gir nova exame par medico quo
designar, ou justificaçâo conforinc
for a caso, e decidirá coma ihe pa-
recor.

Art. 6. 1 E' vedado o exercicio
di advocacia aOs celegados do p0.

licia nos piocessos de fallencia e
cutros feitos em quo t°nham p055-
biiidade de intervir em razSo do
seu cargo.

Art. 7.° Substifee-se o art. U1
do Codigo do Processo Civil peio
seguinte:

Quando Se ilSo determinar cm
lei 0 term0 d0 qual a decisSo d± .-
v° ser proferida, o prazo será do
oito dias.

Art. 8.° Substitua-se a art.
965,e o seu paragrapho unic 0 do
C.idigo d0 Processo Civil pelos Se-
guintes: Na falta ou impedimento

de avaliadores judiciars, quo red-
piocamente se suhsttnam, a eSco.
(ha dos dols louvados scrá feita
pro pon'do o inventari ante, herdci-
ros legatarios universne.s ou do
quota incerta tres nomes, dos quaes
o represeimtante fiscal escolhcr
urn e propondo estes tres names,
dos quaes aquelles escolherão um.

§ 1.0 Quando Os interessados
divergirem na proposta on na es-
coiha, decidirá a maioria e, no Ca-
so de empate, prevaiecerão os vo-
tos quo representarem a maior
parte da Iierança; e, Si afEda hou-
Ver empate, decidirá o juiz.

§ 2.° Si o inventariante nAo for
meciro ou hencteiro, n5 0 tomarO
parte na iouvaçao.

Art. 9.'Substitta-s a art.
967 do Codigo d& Processo Civil
polo Seguinte: A norneaçO 0 do des-
cmpatador será feita pClo juiz, den-
tre dais names escclhidos nos
t(I rmos do art. 8.° e paragraphos
desta lei.

Art. 10. Substitua-se a § 2.° d.)
art. 992, do Cadigo do Procosso
Civil pel0 seguinte: Convin'do, por
petição e termo5 nos autos, todos
wz interessados, born coma o cura-
dor 0 lidie nomcado d0 menor no
caso d0 namer0 1, do art. 67, ('9
Codigo do Procesiso Civil, dovera
o juiz adijuddcar logo aos credores
as bons separados para pagamen-
to ('cues, salvo si Se tratar dc es_
polio em quo haja interossado me-
nor sob tutela.

Art. 11. 0 art. 995, do Codigo
do Process0 Cilvil fica assim redi-
gido: A requei;mento do in' cita-
riante, do representante da lazen-
da estadual eu por determinac51
j udicial,  ox-officio, serão vendidos
mi hasta publica bens pa'ra paga-
mento ('e impostos e custas do
processo, si nSo houver no monte
importancia sufficirote em dinhel-
ro cu Si aigum herdeiro nOo SO
PFOP;HZer a . tZer o pagamento.

Art. 12. 0 art. 1.021, do co-
dig,1 do Processo Civil flea assail
redigido: Verificaijd.o 0 juiz, par
todos as meios ao seu aicance, a
cxactidao d:as relacOes apresenta-

idas, mandarà autuar as papeis e
toillará o compromisSo ao invOnta-
riante, ordenando a citacão dos in-
teressados e do representaate fi s

-cal para dizerern, dentro do cm-
CO dias, sobre a descripcOo e va-
lor dado aos bens.

Art. 13. 0 paragrapho utoico id0
art. 1.021, do Codigo do Proce.sso
Civil fica assim rectigido: Diver-
gind0 a nraioria dos interessados
on o representante fiscal do valor
,6,-do aos bens polo inventariante,
app1icar-se-O 0 Copitu1 0 IV, Titu-
lu I Livro 111.

Alt. 14. Flea regovado 0 art.
1.027 d Codigo do Processo Ci-
vil.

Art. 15. Fica approvado a re-
gulamento do impot0 de trans-
iiss0c do oropriedade intcr_0v0

o causa-rn°rt's quo acompanha a
L'ecreto nurnero 6.944, de 17 d

goot0 d0 1925.
Art. 16. Nas comarcas do mais

de urn municipio em que existent
bens ndlles situados 5 ujeitoS a ava-
iiacao compete ao collector esta-
duo' da sOde do conirirca ntervr,
ita forma cIa iegislac5o em vgot,
nus nventariOs e arrolanientos, fl_
zer sobre o valor dada a esses bcns
idevendo informar-se do collector
estodual do municipio dec bes
sr-h i ' 0 quo convier aos iiteresses
i;SC.le5, sam preju'7 0 do andanleii-
to do prOCOSSO, revogad, ) 0 art.
6.' da lei numero 873, do 1924.

Art. 17. No iulg:-.rnentoS pe-
rirte o Tribunal da lelaçOr,. si 0

desembargador a quern conpita
nOc lavrar o accordOo ate a tereei_
ia sessao subsoquen'e, perder:
('1 a cimpeteiCia para con tinliar
i fuicciorar na cats 1, desinanco
o presidente do TribinI poro
suhstituil-o e escreVer a accordSo,
tim dos juizes vencedoreS, a quern
aqurile desenihargador passarO as
autos.

Art. 18. Fica ii Poder Executi-
vo auctorizado transfer, quan
do ju!gar opportuno, a séde do mu-
nicipiO or do comarca de Pous Al-
to para o povoado ou cstacão do
mesm0 name, situado n niosire

rnunicipio e districto de Pouso M,
to, corn a categOria de cidade.

Art. 19. 0 districto do Moru-
bOo, do municipio de ' Santa Maria
do Suassuhy, passará a denomi-
nor-se S5, 1 Sebastião do Mara-
r.hão.

Art. 20. 0 recurso da decisiio
sobre duvidas referentes a divisas
dc distlictoS on de municipios iiO.O
terá etfeito suspensivo e, rt pen-

a141cia id0 meSmo reculSo, o ga yer-
no poderO marcar da pal a ii1
stallacão.

Art. 21. A partir ('a data desta
lei, o Conselho Deliberativo da Ca-
pital se reunirá na prinleira quin-
zena ide outubro, para tornar co-
ohecimonto d0 rel'atorio le cantos
('0 Prefeito e ,cteliberar sobre o or
camento da receta a despesa mu-
nicipaes, scm pivjuizo do disposto
na lei numoro 763, de 10 do seteni-
bro do 1920.

Art 22. Revogarn-se as disposi-
cOts em contrariO.

Sala das commissOes, 16 de so-
tembro de 1925. - Ignacio Muta.
—Games Pereira.

Parecer e red°ccdo final do pro je-
do n. 65

(9." legislatura)

A comrnissOo de Redacc0o apre-
santa canto final a do projecto ii.
65, de accordo corn as emendas
do Scinado no mesmo offerecidas e
acceitas pe l a Camaro:

0 Congresso Legislativo do Es-
tad, do Minas Geraes decreta:

Art. 1 o Ficam approvadas as
instruccOeS para execucão da lei
tiu:flero 380, de 27 de jatiero ue
1925, a que se refere a decreto n.
6817, de 12 de marc 0 do 1925,
corn as seguintes modificacOes:

I. A concessOo coilsiatite do
art. 11, das referidas instrucç5eS,
sO serO deferida aos soc1os quo o
tiverern requericlo antes de I. , de
agost0 corrente, salv0 tratando-so
do hypotheca acitori or .o 27 do a-
:lcro de 1925.

11. Na terceira serie do artigo
12 ficim incluidos os funccionarios
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m actividado, solteiros, corn en-
cargo's do ascendentes, irmãs sol-
teiras ou vu'vas ou sobrinhos me-
nores. A casa obtida nossas condi-
cOos s'e'rá in'alienav, ernquanto
subsistirem essesoargos.

Art. 2.° Ficam revogados os ar-
tigos 1.0, 2. .o 3•0 da lei n. 720,
1e h7 de setembr0 d& 1918.

Art. 3.° Podem ser instituidbs
banoficiarios do peculio do SOcjO
1a Previdencia dos Servidores do
Estad0 os irmãos e flihos mesmo
maiore5 e ainda que nSo vivendo
sob o tect.o da casa paterna.

Paragraph0 unico. 0 socio so: -
tei:ro ou viuvo, sem descendeintes,
inscripto ao regimen da Caixa Be-
aeficen te dos Funccion arios, p0 cia-
rá iinstituir livremente os beneficia-
Tios do respective peculio.

Art. 4.° 0 President da Previ-
1enc1:a dos Servidores do Estado
scrá eleito por uma CommiSsão
coniposta do Presidente cia Re!?,-
0o e dos dictores das tres Se-
cretarias d0 Estado, das do Sena-
do a da Camara dos Deputados,
da Policia e Imprecisa Official, que
forem socios, mediante convoca-
ção ü dii'ecco do primeiro.

Paragrapho unico. Seu niandato
dunará tres annos, a contar de 1.0
do janeir0 de 1926, procedendo-se
A rospectiva eieiçao na prim'ra
quinreria do mez dc dozembro ou
quanido o cargo vagar, e poderá
ser ree'leito, quando expirar 0 pra-
zO de Suas funccOes.

Art. 50 0 governo do Estado
fscaiizará todas as deliberacOes
da sociedad 0 por pessoa do sun s-
colba, por cUe non eada e remune-
rada pelos cofres sociaes, podendo
vetar todas as soiucOes do Conso-
iho Administrativo contrarias as
leis d0 Estado e cia UniSo e nos
Estatutos e interesses da socie-
dade.

Paragrapho unico. 0 fiscal op-
porá o seu veto dentro de cinco
(5) ctias c delle haverá recurso fa-
cultativo para o Secretario das Fi_
nança.s, que proforirá sua decsSo
deotr 0 de dez (10) dias.

Art. 6. 0 Ao Presidente da So-
ciedade e a0 fiscal 'do Estado ca-
berSo, Corno remuneração exclusiva
dc seus servicos, respectivarnente,
sete a noVe e• cinco a sete por cen-
t0 sobre a renda liquida apu'rada
em cada ba:lanco do ConseIho Ad-
ininistrativ0 e approvacão do Sc-
cretan 0 das Finnncas.

Paragrapho unico. Essa remu-
neracão semestral nSo excederá de
18 e 12 contos d0 rciis, respectiva-
mente, ao presidente da sociedade
o no fiscal do Estaido.

Art. 70 Os funocionarios da Se.
cretaria cia Previdencia poderão
nella se inscrever come socios, nao
gosando, porém, das vantagens
constatntes do art. 2. 1 da let n.
SSO, do 27 do janeiro de 1925.

Art. 8.° Fica reduzido a 12 me-
zes o prazo a quo Ise refere o art.
92, dos estatutos cia Socieddd'e.

Art. 9.° Os funccionarios publ-
cos cuniprirão as instrecçOes e re-
quisiçOes de serviços, emanados da
administracão• cia Previdencta dos
Se rvidores d0 Estado, emquaut
esta fOr subvencionada e fiscaiiza-
da pelo memo, sob pena de sus-

ciisão, ate 30 •dias, que ihes son
imposta polo Secretario a cuj 0 do-
jar tamento estiverem subord in ados,
mediante representacao :da Previ-
dencia.

Art. 10. Os coliectores estaduaes
o escrivães podcrã0 gosar, annual-
mente, quinze dias dc ferias, em
mba qua não seja do arracadacOo.
cacla urn par sua vez, scm prejul-
ZO da porcentagem quo Hies couber
durante a ausencia do trabaiho.

Art. 11. Esta lei entrará em vi-
gor idesde já, revogadas as dispo
siçOes em contrario.

Sala das commissOes, 16 do se-
tombro de 1925. - igiiacio Murta.

Olyntho Martins. - Oom@S
Pereira.

Parecer e redacção final do proje-
cto n. 69

(9, Fegislatura)

A commissOo do RedacçSo alire
senta conic 'float a do proijecto fl.

9, de aecordo corn as eimendas do
Sena-do ao, eiesno offerecivas e
'aceeitas peia Camara:

'0 Congrosso Legisiativo do Es-
tado do Minas Coraos dcc rota:

Art. 1.0 Fica o governo auctor:i-
zado a contnibuir para a nenoviacSo
do material da Marinha do Guerra
Nacionail coma importainiciiai ate dez
mil contos do réis (10.000:000$),
dos saldos on-çamerntanios, em em
on mais oxercicios, na proporc5o
em quo contribuirem Os oiiftros Es-
tadios cia UniAo.

Art. 2.0 0 govemno abnird os ne-
cessarios credtos .para sor executa-
da a auctorização coostante do a:r-
tigo precedie ate.

Art. 30 Fica taimbem o gorvemo
auctonizado:

I - A reorganizar o service dos
torrenois diamnitinos, come julgar
mais convuniente, rovoigado o art.
7° da lei in. 287, die 13 de seteni-
bto do 1904, e mantida em Diamon-
tina a repartição ospecialImente en-
ca nrog.adia des8es terrenos.

IL - A einprestar as Camaras
Muniidrpaos a quantia do quo puder
dispor, do sad7 quo 11ar definitiva'.
monte aipur ado no correinitie exerci-
cia, mantidas as auctorizaçOes an-
terior, flare oxpressamente rove-
gadlais.

III - A ab rir o c redito niecessa-
rio ao ipagamonto, cia oontnibu:ição
do Estado do Miiaas Geracs porai a
edificacOo do Paiiacio dc Camaro
dos Deputados no Cengrasso Na
cional, no Rio do Janeiro.

Art. 40 Fica af'nda o governc
aactoriz ado a orgain'zrr a socioda-
do onioriyma die que t:ata o art. 2.'

cia lei ri. 881, do 27 de j a no:tro d
1925, pa na a fundacão de uiima us1
na sideru rgioa, firmando ajnste
ostilpUlirindo cond6c6cs tenidentes
resa:lvasr juiteresses do Estado.

.Paragrapihro unico. A coni:panhiu
organizaicia terá séde no Etado
não poderá ten mais dc tninta' po
cento (30 C/() do scu carpifai em p0
der fe extrangeiros; outroseni, fica
cá a&segurradia ao Estado a repro
sentacSo na duiirectoinia.

Art. 5. 1 Ficam irevogadas as an
ctonizaçOes LonStantes cia loi ii

870, de 23 de setenibro do 1924,
art. 2. 1, Jetras b e c, ielntivns a
Coionia Conreccional e no Palaclo
do Congiiesso Mine mo.

Art. 6.° Revogam-se as disposi-
çOes lem contra iiio.

Sata dais comrrtissOes, 16 die se-
temibro de 1925. - Fginacio Murta.
- Genies Pereira.

Parecer e redaccdo final do proje-
cto n. 76

(9.' Fegisiatuira)

A commissão dc Redacc5o, a quo
foi presente o projecto ui. 76, dOs-
ta Camara, com uma emen6ai do
Senadro, ncaei'ta poir esta Casa, é
de parecer q ne so adiopte conlo f I-
nail a seguinte nediaccão 'final!, dc
aecordo corn o veno do:

0 Congrestso Legisiartivo do Es-
tado die Minas Geracs dec rota:

Art. I .° Fica o govemno airctori_
zado a abrir o credito necessario
prra pa gasnonto dos eguintes ad-
diiicioaes, die accordo corn a lei ri.
425, do 1906:

- Do urn canto cento e tririta
o qunthro unit oitocentos e vinte e
sete rCis (1:134$827) ao dir. Fran-
cisco die Paula die MagadiSes Ge-
me's, lente cia Escoa Normal Mo-
dlo, din Carpitail, relatives no perlo-
do die 11 die abril do conreuite anne
ao Fm de die zembro die 1926.

II - Do urn conto oitocentos e
trinta e sieto mill e quinhentos rCis
(1 :837$500) a Au gusto Pereira Son-
pa , mestre das offcinas do Inipren-
sa Official, notativos ao penloiclo de
16 die do 1924 a 31 die
dozemb no do 1926.

III - De dois cantos q uatno'ccn
tos e setenta e quotro mil oitocen-
tos a trilnta e tries réis (2:474$833)
no bachacet Antonio Ferinandles Pin
to Ccctho, juiz die dneito cia comar-
ca do S. joao d'El'-Rei, relatives no
periodo die 23 die outuhiro do 1922
a 31 de dezmhro do comnente a,nno.

IV - Do sotecentios e setenta e
sete mil trezetitos e tirina e nos
rciis (777$339) a Manoel cia Siilva
Jorge, con tma-moetre das oifficiinas
do paotacAo cia Lnpnesisa Officiad
ne'latios jajo, ipeiriodo die 18 die niair-
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to do coiinncte amino ate 31 die de-
zernhro die 1926.

V De quinhentos e sessenta c
ds rnm:mI e ll iréi (562$100) a
iMargarimda Pmraxiedes Torres, chre-
ctctra do grupo mescotiar cia cidada
do, Rio Preto, ire1atiiios a'o peirimodo
die 31 die juinhodeste anna ao fimrn
die die z;e,rntb,ro die 1926.

VI - De qumnhientos e cincoenta
e urn mi!l oitocentos a tnta réis...
(551$830) a José Marcdil'li'no dc

Paula, senvente da Escola dc Phar-
macia die Ouro Pineto, Iiemlati,vos ama
pc'riodio die 25 die oumrub'ro de 1922
ao I urn dc 'dezemibro dc 1923.

VI! - Dc urn a onto a mn,oventa e
oito mi1 a semiscentos il........
(1:098$600) a Bcainardmo Augiusto
d'Ass'urnpcao, continua d'a Esoc!a dc
Pharmacia die Oomro Preto, ide 27 dc
novienybro d.c 1919 ama tim die dc-
zemb P3 die

Art. 2.0 Ravngam-oe ams
ç5es cm o'ntrario.

Sala dias cornmisaes, 16 de se-
t'emhro die 1625. - Ignacio Alm ,a,.
- Gornes Pore ira.

L'dias a po'stas em discussSo, suic-
cessivarnente, são, sam debate, ap-
prowadias as ire ter id as eadac ct5es
'que vao ser ,re'mettidas a sanccão.

Naida mais haiveindo que tratar, 0
Sr. Presidente duiz qua sendo ama-
'nhS o dia do oncerramento dos tra-
haihos do Camera designa a oirdcm
do cha regiimentaJ e

Levanmta-e a sessão.

44)0 SESSAO ORDINARIA, AOS
17 DE SETEMBRO DE 1925

Presidencia do sr. Enéas Camera

SUMMARIO: Chammada'. - Acta.
Resumo dos tiaba'1ho€. - En-
cerromeaito cia Cail

i.Ao meiio diia, feita at chamada,
achaim-se presentes os sirs. En62,s
C amiera, Camillo Chaves, Cl a.ode-
miiro ;Fieriieira, Oomes Pereira',
Adiofipho V,ianina, Argcmmimro die Re-
senidle, Agenoir Alves, Ceso Macha-
do, Aristides Cornhra, Viviano Cal-
diaLs, A'loo'so Marques, Paulo Meisi-
cascci, Euz'ebio idie Britto, Miguel

aptista, Goniies Freire, F,rancsco

Lessa, Bern amrdiino Vicira, £ delber-
to dc LeI1s, Pedro Dutra, Pcdu'o
Lahcirn'a, Martins Pirates, I gnacio
Maimrta, 1 gnmaaio . Bairrioso, LeSo die
Fiaria,, Joao Henriqme, Ageinoir Ca-
nedo, Om1ntho Martin, E1pdio
Cannafjramva, Laaro die Atmeida e
Riuhens Campos., fatlitan do corn cau-
sa pairticipada cs srs. mCordloyil
Pinto Cce3io e Mflilo Franco e, sem
eIãa, os niais senh ores.

Abire-se a sassAn.
Lida a aeta da amnitecediente e mao

havando peclarniaçOies é a rnesma
dada' iploir ampprovaida.

So ha inateria die expedmiente
sabre a mesa.

Não ha parereres dos coimmis-
s6es, nern pr.oj'ectos, requenmrnefltOS,
mimndmcaçOes,	 imnterpeiiacOes a
çöeLs.

0 Sr. Presidente diz qua sendo
esta a uiti,mma sessSo da Camara,
opresenta e maoda que se pubiique
no orgão official o sguinte:

RESUMO DOS TRAALHOS Pa
QUE sr oCCUPOU A CAMARA
DOS flPPITTAOI'JS nURANTE A
3. SESSAO DA 9. LEGISLA-
TURA

Pro posicöes do leis enviadas a San-
ccao

Palo Senado:
N. 12. de 1925 - Dispondo sa-

bre o livramento condicional. (liii-
ciada no Senado).Enviada S sanc00
Sanccionado. Lei n. 903, de 16 de
se tembro.

N. 45, de 1925 - Creando uma
medaiha militar destinada a recom-
pensar as seivicos de cficiae5 "
pracas da Forca Publica, na campa-
nha contra as rebeldes de 5 do JuI110
do 1924. (Iniciada na Camara).
Sanccionada. Lei n. 888, de 3 de
seterobro.

N .48, de 1925- Auctorizando 0

overno a prorogar té a dia 31
ce dezembro de 1926 a bonifcacão
nos vencimentos dos funcconarlos
pubicos dr Estado. (In i caia na
Camara). Sanccionada. Lei 8°6. dc

25 de jdbo.
N. 50, de 1925 - Disnondo de

niedidas sabre '	 va1oriicãQ

café. (Iniciada na Camara). Sancco
nada. Lei n. 887, de 19 de agosto.

N. 52, de 1925- Fixando a For-
ça Pimblica do Estado. para a future
exercicio do 1926. (Iniciada na Ca-
mara) Enviacla a sanccào. San-
ccionada. Lei n. 906, de 17 die se-
tembro.

N. 54 1 de 1925. - Approvando as
contas do exercicio do 1924. (Inicia-
'a na Camara). Enviada S sanccão.
Sanccionad°. Lei vi. 899, die 10 de
setembro.

N. 57, dc 1925 - Auctorizanda 0

governo a reorgafliZar as servic3S
da Secretania da Pclicia e das re-
particOes subordinadas, da Força
Publica e contendo outras providen-
cias. (Iniciada na Camara). Sanccio-
nada. Lei ii. 892, de 9 die setembro

N. 63, do 1925 - Elevando a
300:000$000 o lirnite dos empresti-
mos da carteira hypathecaria do
Banco do Credito Real de Minas
Ceracs. (Iniciada na Camara). San-
ccionada. Lei n. P90, dc 8 die so-
tembro.

N. 66, de 1925- ando aOS pro-
fessores normalistas e escolas ru-
raas districtaes urna gratificacão es
pecial. (lniciada na Camara). San
ccionada. Lei n. 891, de 8 de setern-
bro.

N. 67, de 1925 - Auctorizando a
governo a reorganizar o (ivmnasio
Mineiro de Bello Horizonte e Bar,
bacena, a Escola de Pharniacia uc
Ouro Preto e contendo outras pro
videncias. (Iniciada na Camara)
Sanccionada. Lei n. 895, de 10 do
seternbro.

N. 71, de 1925 - Dispondo sobrc
desapropriacSo de rnananciaes c
quedas para ahastecirnento d'agua
de urn municipio, quando sittiados
p-i mitre'. (Inicircla 'ii Camara)
Enviada a sanccão. Sanccionada.
Lei n. 900, die 10 de setembro.

Pela ('amara:
N. 40. cia 1925 - Disnondo sabre

a reforma judiciaria do Estado. (In
ria1a no Camaro). F.nviada san-
ccSo. Sanccionada. Lei n. 912, dc
22 de setembro.

N 47, do !95 - Auctorizando a
governo a crear urn cstabelecirnefl-
to balneorio em Agua Quente, mu

nicipio die Rio Pardo e contendo ou-
tras providencias. (Iniciada na Ca-
mara). Envada a sanccãO. San-
ccionada. Lei ii. 904, do 17 de Se-
tembro.

N. 49, de 1925. - Orçando a re-
ceita e fixando a despesa do Estado
para o futuro exerciclo de 1926
(Iniciada na Camara). Enviada a
sanccão. Sa.ccionada. Lei n. 902,
de 15 de setembrO.

N. 49 A, de 1925__Dispondo Sa-

bre credito para mudanca do cur-
so do rio Piauhy e contendo ou-
teas ;dispOSiçSeS (Resultatite das
emenctas do Senado ns. 2 , 3 , 6 8,
11 e 12 ao projacto n. 49). S,an-

cionada. Lei fl 896, de 16 de se-
ternhro.

N. 51, do 1925 - AuctorizlndO
abertuna d0 credito para paga-

menlo die grattficacão addiciofla hl dc
10 0 1 0 cIa jujz (10 direito cia cornar-
ca de Caeté, hacharel Luiz 'Couti-
nho da Silva Quimarães e conten-
do outras provide:ia9 (inicia-
da na Camara). Sanocionada. Lei
n 889, d 3 de sete.m'bro.

N. 56 , de 1925 - Estabelecendo
medidas relativas a secrctarja 'da.
Junta Commercial e contondo ou-
tras providenc ias (niciada na Ca-
mara). Enviada a sancçSo. Lei n.
901, de 15 de setembro.

N. 58 , do 192.5 - Dispando so-
hr0 competencia das auctonidades
pmlra conhecer par "habeas_corpus"
da legalidade das prisécs decreta-
das poles Secretaria de Estado
contendo outras provjdncias. (mi-
ciada na Camara). Enviada a san-
ccão. Sanaciconada. Lei n. 910, de
22 de setembro.

N. 60, d0 1925 - Declarando
quo as verbas diestinadas, em leis
anteriore. a Santa Casa dc Can-
dad0 de ltau'na de:stinam_se a Casa
do Caridade "Manoel Gonca'ves" 0

contenda outras providencias . (Ini-
ciada no Camaro). Sanccionada. Lei
n 894, die 10 de setembro.

N. 61, 'Ic 1925 - AuctOrizando
cl gov0rno a conciuir o edificio do
iliSpitill die S. Vicente de Paula,
d0-t Capitalcontendo outras
providoncias, (lnicjada Ila Cam-
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ra) Enviada i sacção. Sanccio-
naclo. Lei n. 905, de 17 die

N. 62, dc 1925 - Determinando
qu as decisSes a que so refere 0
art. 2.° da lei n. 837, de 26 dc
setemibro die 1922 , poderSo ser sem-
Pre rn:odificadas quando se verificar
engano ou contradiçao. (Injciada na
Caniara). Sanccionada. Lei n.
898, de 10 de setembro.

N. 65, de 1925 - Approvando,
corn restriccOes as instruccöes pa-
ra exercicio da ICi fl. 880, die

a quo Se refer o decreto n
6817 , de 13 d 5 marco dc 1925.
(Iniciada na Camara) . Enviada 'a
sanccSo. Sanccionada. Lei n.
911, do 22 do setembro.

N. 68, de 1925 - D0clara1ndo de
utiljdade •puhlica o Instituto Com-
mercial de Minas Gera-es , annexo
so colieglo Bello Horizonte e con-
tendo outra providencjas (Inicia-
da na Camara). Sanccionada. Lei
fl. 879 de IOeIc seteniibro.

N. 69 de. 1925 - Auctorizando
o governo a contrjbuir corn a im-
portancia dc 10.000:000$, dos sal-
do orcamentarios, para renovacao
do material da Marinha 1e Guerra
e contendo outras provjcIpncjas
(Iniciada na Camara). Enviada a
sancção. Sanccionada. Lei ii. 909,
dip 22 de setenthro.

N. 72, do 1925 - Auctorizanclo
o governo a installar dez comarcas
das qu0 foram creadas pela lei n.
879 d 0 1925 , e Confendo outras
provjdencias. (Iniciada na Cama-
ra). Sanccionada. Lei n. 893 do
10 de setembro.

N. 74, de 1925 - Auctoriza.ndo
o governo a subvpncionar urns em-
press idonea para 0 desenvolvimen.
to da cultura do bicho dc seda e
conten do outras providencias. (Ii-
dada na Camara). Enviada a San-
ccSo. Sancci.onada. Lei n. 907, de
17 de setembro.

N. 76, dc 1925 - Aucforjzando
o governo a abrir o credito neces-
sario Para o pagarn.ento da gratifi-
caçSo addicionali a que tern direito
o dr. Francisco de Paula Maga-
Uiaes Comes, len te da Escola Nor-

Mal Modelo, p outros serventuario
do Estado. (lnicjada na Camara).
EnMiada a sanccão. Sanccionada.
Lei n. 908, de 21 dc setenthro.

Pro jectos apresentados na sessdo
de 1925

N. 48. Auctorjzando o governo
a p'mrogar, ate o dia 31 de dezem-
boo do 1926 a bonificaçSo nos
vencimenrt.os dos funocionarios pu-
bJ'cs do Estado, dc que trata a
lei n. 876, de 23 de janeiro die
(Constituido da emenda n. 1, apre-
sentada, em 3. discussão, ao pro-
jecto n. 39, dc 1924). Approvada
D 'redacçSo final no dia 17 de juiho.
Envi.ad'o no Senado. Sanccion a do.
- Lei ci. 886, do 30 do julho de
1925.

N. 49. Orcancfo a receita e fi-
xa;ndo 'a despes'a do Estado p.a!ra 0
futuro oxercicio do 1926. Apresen-
tado noi di'a 7 de agosto. Approva-
do em I . discussSo no din 10.
Em 2. no dia 15. Em 3.' no dia
18, cm quo foi ta.mbem opprovada
a redacçäo final. Enviado ao Sena-
do. Vi do Sena-do, corn 24
emendas. D ellas 16 foram appro-
vadas; 6 foram retiradas Para con-
stituir projecto em, sopa:rad'o sob
nj 49-A, e uma vo'ltou a oomrnissSc.
A redaccSo final foi aipprovada no
dia 9 dc setembro. Enviado a
sancção. Sanccionado. Lei ci. 902,
de 15 de setembro.

N. 49-A. Dispondo sobre credi-
to para a mudanca do curso do rio
Piumliy e contendo o'uras prov-
dencias. (Rcsu.1tanto das eme:ndas
2, 3, 6, 8, 11 c 12 ap4-esenfodas PC

lo Senado e acceitas peia Camara
ao projecto ci. 49). A redaccSo fi-
nal toiapprovada 'no diai 9 die

 Enrvladio a sancçSo. San-
ccinnado. - Lei n. 896, de 10 de

•N. 50. Disipondo de medidas so-
bre a valorizacão do proço doi ca-
M. Apresc'ntado no djiai 7 dc agos-
to. Appoovado cm I.' discussCo no
din 10. Em 2.' no dia 12. Em 3.'
no dia 13. A redacção final foi ap-
provada no mesmo dia. Erwiado
no Senado. Tendo side approvado
err todas ais 3 disoussöes, fol en-

vtado A sa'nccSo ont 19 do aglosto.
Sancci.omado. - Lei n. 887, de 19
do agosto.

I'J. 51. A'uctorizan do a abertura
die credito para pagagnemto de ad-
dccionacs aos vencimentos do juiz
do direito da oo'marca dc Cacté.
LuLz Coutinho da Silva GuimarSes,
no inspector regional Raymundo
Tavares e ac, director do grupo es-
colar die S. João Evangelista, Jon-
quirn Etecto e outros e cointendo
outras proivi.dencias. Apresentado
no dia 8 do agosto. Approwado em
1.' discsissão no di 12 de agosto.
Em 2. 1 no din 18. Em 3. no din
21, em que foi tamb em approvada
a redatccão final . Enviado no Se-
siado. VoLtou do Sen ado em 1.
dc setembro corn uma emenda, que
fi app rovada no dia 2. A reda-
ccSo final foi approvada no inca-
mo dia. Envi.aidioi a sanccão. San-
ccionodo. - Lei n. 889, de 3 do
sete mbro.

N. 52. Fixando a forca publica
do Estado Para o futuro exercicio
die Apresentado no dia 8 do
agosto. Approvado em 1. discus-
são no1ia 10. Em 2.' no dia 17.
Em 3.' no dia 20. A redacção fi-
nal ioi approvada no dia 21, em
que foi ceniettidia no Sercado. Em
viado a sancção. Sanccionado. Lei
a. 906, ido 17 de setenbro.

N. 53. Conceden do dois annos
do iioenca, patra tratar dc snude,
no cidadão Mario Netto, escr.ivão
do 2.° officio do terimo dc Pouso
Alto. Apreseiatado no din 2 de
agosto. Approvado em 1.' disous
são ii dia 19. - Pen-de do parecer
Para, 2.'

N. 54 - Approvando as contas
do exercicio do 1924. Apresentado
no dia 12 de agosto. Approvado en'
1.' disctlssSO, no dia 14. Em 2.'
no dia 17. Em 3.', no dia 19. A re-
daccSo final foi approvada no dia
21, em quo foi enviado ao Senado
Envindo a sancção. Sanccionado.
Lei fl. 899, ide 10 dc setembro.

N. 55. Traçando as divisas entre
os municipios de Aguas Virtuosas e
Santa Cathamina. Apresentado no
dia 18 de agosto. Pende do 1.' dis

N. 56. - Estabelecendo medida
relativas ac, pessoal da Secretaria
da Junta Commercial e contendo ou..
tras pmovidencias. Apresentado no
dia 19 de agosto. Approvado em 1.'
discussSo, no dia 20. Em 2.', no dia
22. Em 3.', no dia 24. A redaccão fi-
nal foi approvada no mesmo dia.
Enviado ao Senado. Voitcu corn 6
ernendas, que foram acceitas. A re•
daccao final foi approvada no dia
12 de setembro. Enviado 4 sanCçal)
Sat ccionado. Lei n. 901, de 15
do setembro.

N. 57 - Auctorizando o govern:)
a reorganizar as seavicos da Secre
tans da Policia •e das repartic4es
ubordinadas, da Forca Publics e

contendo outras providencas. Apre-
sentado no dia 19 de agosto. Appmo-
vado em I. discussão no dia 21. Em
2.', no dia 24. Em 3.', no dia 26. A
redacção final foi approvada no
mesmo dia. Enviado ao Senado. En
viado a sancçSo. Sanccionado. Lei
n. 892, dc 10 do se%mbro.

N. 58 - Dispondo sobre a corn-
petencia das auctoridades porn co-
nhecer, por "habeas-coi,;us", da le.
tegalidade das prisôes decretadas pe.
los Secretar:as c.e Estaja e con met-
do outras p- v;dencias. Apreenta-

to dia 19 uc aosa Animovaci)
em I.' discuss50 no d1a 20. em 2.'
no dia 29. Em 3.', no dia 2 dc se
tembro. A redacção final foi anpro-
vada no dia 3. Enviado a) Smado.
Voltou do Senado com 9 emendas,
sendo prejudicada a de n. 1, por
já constar a matenia da de n. 15,
offerecida ao projecto n .48, e as
demais acceitas. A redacçSo final
foi ap provada no dia 16 die

 Enviado a sanccSo. Sanccio-
nado. Let n. 910, de 22 do setem-
bro.

N. 59. - Altemando diversas dis-
postçOes da ConstituiçSo do Estado.
Apresentad0 no dia 19 de agosto.
Approvado em 1. discussSo do 1.0

turno, no dia 21. Reiundido no de
n. 75. Vide projecto n. 75.

N. 60 - Declarando que as ver..
has consignadas em leis antoriores,
a Santa Casa de Caridade de Itad.
na, destinam-se a Casa de Caridade
"Manoel Gonçalves". ApresentadQ
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no dia 19 de agosto. Approvado em
l . a discussão no dia 20. Em 2., nn
dia 22. Em 3., no dia 24. A reda-
ccão final foi approvada no mesmo
dia. Enviado ao Senado. Voitou d
Camara, em 4 do setembro, corn
ama enicnda. Approvado no dia 5.
A rQdaccão final foi approvada no
dia 7. Enviado a sanccão. Sancio-
nado. Lin. 894, de 10 do setem-
bra.

N 61 - Auclorizando o govrno
a concluir 0 edificio do hospital d
S. Vicente de Paula, desta Capital
Apresentado no dia 19 de agosto.
Approvado em 1." discussão, no dia
21. Em 2.", no dia 22. Em 3.', no
dia 25. A redaccSo final foi appro-
'ada no mesmo Wa. Enviado ao Sc-

nado. Vcltou do Senado corn unie
emenda, que foi acceita pelr
Camara. A redacçao final foi ap-
nrovad no dia 15 de sctem
bro. Enviado a sancção. Sanccio-
nado. Lei ii. 905, de 17 de setem-
bro.

N. 62 - eterrninando que as
decisws a quo Se refere 0 art. 2.°
da lei n. 837, de 26 de setembro
de 1922 poderão ser modificadas
SemPre qu 0 s0 verificar contradi-
ção ou engano. Apresenlado no dia
19 d 0 agosto. Approvado em 1.'
discussão no dja 21. Em. 2.' no da
22. Em 3." no dia 25. A redaccão
final fol approvada no mesmo dia.
Enviada ao Senado. VolIcu a Ca-
mara corn 2 ernendas a do n• 1 fo•i
approvada, a de n. 2 destacada pa-.
r constituir projecto em separado,
sob n. 77. Enviado a sanccão. San-
cc ionado. Lei n. 898, dc 10 de, S0-

te mb ro.
N. 63 - Elevando a 300;000$,

o ljmito dos 'emprestimos da car-
teira do Banco de Credito Real de
Minas. Approvado no dia 19 de
agosto. Approvado em 1.' discus-
São no dia 20 . Em 2." no dia 22.
Em 3." no dia 24. A nc'daccao f i

-nal foj approvada no mesmo dia.
Enviado ao Senado. Sanccjonado.
Lei n. 890 6e 8 de set0mbro.

N. 64 - Dispondo sobr0 0
exercicio do mandato do memibros
do Congresso Mineiro. Apresenta-
do no dia 19 de agosto. Apprva-

d0 em 1. 1 discussãono dia.21! Em
2.' no dja 22. iPende dio parecer
Para 3.' djscussdo.

N. 65 - Approvando , corn mc,-
dificaçoes as instrucçdes Para ex-
ercicio da lei n. 880, de 27 de ja-
neiro de 1925 e a que refere o
decreto n. 6.817, do 13 d 0 mar-
co dc 1925. Apresentado no dia 19
d0 marco. Approvado em 1 . " dis-
cussSo no dia 21. Em 2.' no dia
25. Em 3.' no dia 28. A redaccao
final foi approvada no dia 2 dc, Se-
tembro. Enviado ao Senado. Vol-
too corn 3 emmendas qu 0 foram ac-
ceitas. A redaccão final foi appro-
'ada no dia 16. Enviado a sanccão.
Sancdonado. Lei a. 911, A, do 22
dc sotembro.

N. 66 - Dando aos professore
normialistas de escolas ruraes djs-
trictaes uma gratificacao especial.
Apresentade no dia 20 4 agosto.
Approvado em 1. discussão no dia
22. Em 2." no dia 14. Em 3.' no
dia 26. A redaccSo final 101 apprO-
vada no mesm,o dia. Enviado aO
Senado. Sanccionado. Lei. n. 891,
de 8 do seternbro.

N. 67 - Auctorjzando o -over-
no a reorganizar o Gymnasio Mi-
neiro de Bello Horizonte e Barba-
cen a , a Escola dc Pharmacia do
Ouro Preto e contendo outras p ro-
vi&ncias. Apresentado no dia 20
d 0 ngosto. Approvado em 1.' di's-
cussão no dia 21. Em 2.' no dja
22. Em 3.' no dia 25. A redaccão
foi approvada no mesrno dia. En-
viada ao Senado. Sanccionado. Lei
n. 895, d0, 10 do setembro.

N. 68 - Declarando do utilida
do publica o Instituto Commercial
dc Minas Qernes annexo ao Colle-
gio. Belle Horizonte. Apresentado
no dia 21 d 0 agosto. Approvado
cm 1." discussão no dia 22 . Em
2.' no dia 24. Em 3.' no dia 26.
A redaccão final foi approvada no
mesmo dia. Enviado ao Senado.
Voltou do Sen ado corn urna omen-
da que foi accejta pela ,Camara.
A redacção final foi approvada no
dia 9 de se'tembro. Enviado a san-
ccãc. Sanccionado. Lei 0. 897, de
10 de setmbro.

N. 69 - Auctrizando O gvor-
no a contribuir comm a importancia
d1  10 . 000:000$, dos saldos orca-
mentarjos, Para renevacSo do ma-
terial da Marinha do Guerra. Apre-
senfado no dia 21 de agosto. Ap-
provado em 1.' diScusSão no dia
27. Em 2.' discussão -no dia 28.
Em 3 . " no dia 2 de setembro. A
redacçSo final foi approvad no
Wa 4, em quo fi rernettido ao Se-
nado. Volta 'do Senado corn 5 e m e 1i-
das que foram a cce i tas. A redacçao
fin a l foi approvada no dia 16 de
setembro. Enviado a sancção. Pen-
de de sancção.

N. 70 - Dispondo, sobre limi-
tes 'do districto do S. José da La-
goa , do municipio de ltabira. Apre-.
Sentado no dia 24 de agosto. Pon-
d0 de 1.' discussSo

N. 71. Dispoiicfo sobre desaipr;o-
pniaçao do ma'nanciacs e quedas
par-a, abastecimen,to, d'agua dc tim
mu'nicpio qua'ndo em ontro. Apre-
sentado no din 25 do agosto. Ap-
provado em I .' 'd'iscussSo no dia
26. Em 2." no dia 2 do setembro.
Em 3.' no dia 4. A red:acçao final
for approvada no niesmo Wa. En-
via'do no Sena-do. Envjaido i san-
ccSo. Sancciomnado. Lei n. 900, de
10 de setembro.

N. 72. Auctorizanido o governo
a insta:il'ar dez corrrarcas das que
fora,mcreada,s pefa lei n. 879 e
contenide o1u tras Pro videii'cias.
(Constftuido dos ac-tigos 10, 11, 12
o 13 destacados em 3." diseussão
do prodecto fl. 6-9). A iledaccao Ii-
naJ foi approvada no Wa 25. En-
siado no Senad'o. Ve iitou a Carna-
no corn ama emmendia elm 4 de setem-
bro e app r'o'vada no Wa 6. A reda-
ccão final Foi approvada no din 7.
Eoviaidio a saincçSo. Sanecronado.
- Led a. 893, do 10 dc s'eter-nbro.

N. 73. Conten:do o regirnenfo do
c'ustas judiciaria's. Apiresentado no
Wa 26 dc 'agos4e. Approvado em
1 .' discussSo no din 9 dc setenibro
- Penide dc parecer par 2." ddS-
cussã'o.

N. 74. Auctorizand'o o governo
a subveneiooar uma enlpnesa ido-
flea pam o desetwolvimeimto dai cal-
turo do biclto ide soda e contendo,

outras prorvidencias. A.presentd do
no dia 26 de agosto. Approvado
em I.' di'scussdo no dia 27. Em
2.' no Wa 29. Em 3.' no dia 3 de
s'etombro. A redaiccão ui'natl foi aip-
prosada no mcsmo cPa. Enviiado
no Seinado. Voiltou a Camaira corn
6 e'mo'ndas dos qu aes as dc ns. 5 e
6 foram destacada's ipara consitituir
projecito's em separado, sob as. 80
e 81. As demais foraim appro'var
dos. A iredaccao final foi approva-
da no Wa 15 die setembro. Envia'do
a saiicçSo Sanecionado. n.
907, de 17 de setembro.

N. 75. Reiar'man'do a' Cornstitui-
çSo do Estado (vide pro'j'eeto ri.
9). Aprcsentado no Wa 3 de se-

ternbr'o. App roy ado em 1." cPs'cus-
são, do I. * temno, no diai 5. Em
2." no Wa' 7. Em 3." 'no Wa 9. A
redruccão final tel approvada 110
rnesmo 'diia. Enviado no Seniado.
Vo'Itou do Senado em 16 do s'etem-
bro. - Pende das discussöes do
2.° tumno.

N. 76. Auctorizarrjo o governo
a abirir o credito necessario pa,r'a
pagamenito da grati'fi'cacão addiei'o-
nal ai que tern d reit'o :Q professor
Francisco do Paula Ma.gai!iães 00-
mes, da Escola Normal Modelo e
outros. Apresentado no din 4 do
setemibro . Approvad0 em 1.' dis-.
cussSo no dia 5. Em no clia 7.
Em 3.' no duia 9. A red'accSo final
foi approvada no mesmo dia. Envia-
do a0 Senado. Voltou corn 2 omen-
das quo foram acceitas pela Cama-
ra. A redaccão final 101 approvada
no din 16 de setembro. Enviado ii
sanccão. Sanccionacio. Lei n. 909,
de 22 do setembro.

N. 77. Dispando quo Os nvmni-
cipios cre,a:dos pea -lei a. 843, do
7 dc sete'mbr'o do 1923, corn todos
os seus distnictos do paz, farSo
par-to dos circumiscripçOes eiFeito_
noes a q tie periteincern suas sédes.
(C'onstrtiai 'do da emenda n. 2 apre-
senitada polo Sena,do no projecto
ri. 62). Destacad;o no din 7 de so-
tembro. - Pende ide 1.' discus-
são.

N. 78. Auctorizando 0 governO
a dispor, peLt rnaineirai niais con-
veiniente, do 'tenrenos que foram do
piropriodade particular e não aipr



ebtados para demarcaçao da
piital. Apresentadrj no diia 10 d

Ca
e
t-

setemtna. - Pende de 1. discus-
S50.

. 79. Auctorizando, o gnverno
bri r o cr'edi4o nelcessarjo paIr a 0

pagarne'n.to ao sr. Mancel da S1-
via Jorge, conitra-,mestre das off ci-
nas do paultação da lniprensa Of-
ficia, do aiddci;onaI de quo trata a
Joel n. 425, do 1906. Apresentado
io dia II de setembro. Apipeovado
em I.' discussSo no dia 14. -
Pende do palrecer para 2.' discus-
S50. Materja identica CoflsJta do
projecto a. 76, dc accordo corn
ii.ma omen do do Senado.

N. 80. Mudando as denomina-
cOos dos districtos de Felippe dos
Santos, no mu;nicipio de Ouro Pre-
to, paina Lobe Leite, e de Indayá
para Dores do Indayá. (Constitui-
do da ernenda In. 5, do Sonade, no

rojecto a. 74, da Camara). Ap-
provado em I.' discussSo no d:ia
15 do setembro. - Pende de pare-
cer para 2.'0

N. 81 - Auctorizando o governo
a conceder auxilio pecuniarlo pars
a representaçSo do Estado no 2°
Congresso Odontologico Latino-
Americano, a reunir-s em Buenos
Aires. (Ccnstituido da ernenda n
6, do Senado, ao projecto n. 74, da
Camara). Approvado, em 1.' dis-
cussSo, no din 15 de setembro. Pen-
de de parecer para 2.'.

N. 82 - Mudando a denomina-
çSo do districto de São Lourenço,
municipio de Brasilia, para a de
Sandoval de Azevedo. Apresentado
no dia 16 de setembro. Pende dv I.'
disc ussSo.

Pro jeclo apresenlado em 1912 e em
andamento em 1925

IN. 82, de 1912 - Dispondo sobre
auxilio a bancos ruraes, quo se fun.
dar no Estado. Apresentado em 1912,
quando teve a sua 1.' discussão
Pende dv 2.' discussão.

Projecto opresentado em 1914 e em
andamento cm 1925

N. 138, de 1914 - Dispondo so-
brt credito agricola. Apresentado

em 1914, quando soffreu 1. a discus.
sao. Pende de 2.' discussão.

Pro jecto apresentado na sessdo or.
dinaria de 1924 e que teve anda.
mento em 1925.

N. 39, de 1924 - Auctorizando o
governo a doar a UniSo terrenos pa-
ra serem fundados estabelecimentos
agricolas. Apresentado em 1924,
quando soffreu 1.' e 2.' discussOes.
pprovado em 3.' no din 17 de juiho.

Pende de redaccão final.

Pro jectos apresentczdos na sessão
ext raor4rnaria dv dezembro de
1924 e que tiveram andamento
em 1925.

N. 40, de 1925. - Reformando a
orianizaçSo judiciaria do Estado.
Apresentado 110 dia 3 de janeiro
(sessão extraordinari a), approvado
em 1.' discussão, no din 15. Em 2.',
no din 5 de setembro. Em 3. 1, no
Wa 7. A redacçao final foi appro-
vada no din 8. Enviado ao Senado.
Voltou do Sena-do com 46 emendas.
Todas foram acceitas, menos as d
n.s 38 e 41, que voltaram a corn-
missão. A redaccao final foi appro-

acf a no dfta 16 die seternibro. San-
coionado. Lei. n. 912 de 22 de Se-
tembro.

N. 46, de 1925 (janeiro) -
Creando uma medalha destinada a
recompensar Os serviços dos offi-
ciacs e praças da Força Publica, na
campanha contra os rebeldes, na re-
volta do 5 de julho de 1924. Apre-
sentado na sossSo extraordinaria,
em Janeiro, quando teve a sun 1.'
dscussSo. Apprcvado em 2. 1, no dia
19. Em 3.', no dia 21. A redaccSo
final foi approvada no mesmo din.
Enviado ao Senado. Enviado a San-
ccão. Sanccionado. Lei ii. 888, d 3
de setembro.

N. 47, de 1925. - Aucforizando 0
governo a manda.r construir um €S•

tabelecinento balneario no Jogar
denominado "Agua Quente", muni
cipio de Rio Pardo. Apresentado no
mez de janeiro do corrente annO,
quando foi approvado, em I.' diS
cussSo. Em 2.', no din 3 de setenl
bro. Em 3.', no dia 6. A redaccão
foi approvada no mesmo dia..

Enviado ao Senado. Voitou a Ca-
mara corn una emenda, que foi ac-
aceita no dia 7. A redacção final
foi approvada no din 15 .Enviado a
sanccão. Sanocionado. Lei tn. 904,
de 17 Ide setenbro.

Pro jecto do Senado enviado a Ca-
mara, em 1925

N. 12 - Dispondo sobre o livra-
mento condicional. Enviado a Ca-
mara no dia 4 do setembro. Appro-
vado em 1.' discussão no dia 5. Em
2.' no dia 9. Em 3.1, no dia 12. A re-
daccão final, fol approvada no mes-
mo dia. Devolvido ao Senado, corn
uma emenda, que foi acceita. En-
vado a sanccão. Sanocioaado. Lei
a. 903, dc 16 dc setembro.

Pro jectos do Senado, da sessão cx-
traordinaria de 1924 e em anda-
inento na ordinceria de 1925

N. 8, do Senado, de 1924. - Au-
ctorizando o governo a erigir numa
das praças da Capital um monumen-
to a memoria do dr. Raul Soares.
Apresentado

'
em 1924. Foi approva-

do em I.' discussãO, em 1924. Pende
do 2. 1 discussão.

N. 9, do Senado. - Dando nova
denominacãO ao districto de Tor-
redo, do inunicipio de Juiz de Fóra.
Apresentado na sessSo de janeiro
quando soffreu a sun 1.' discussão.
Ponde de 2.' discussão.

Pareceres apresentados em 1925

N. 98 - Da commissSo de Legis-
laçãc*' reconhecendo e proclamando
deputado pela b.' circurnscrpcão
eleitoral do Estado, 0 Sr. Euzebio
Thomaz de Carvalho Britto. Ape-
sentado no dia 13 de julho. Appro-
vado no dia 14.

N. 99 - Da mesma commissão,
reconhecendo e proeiamand:O depu'
tado pela 2.' circumscripcão eleito-
ral do Estado 0 sr. Augusto Gomes
Freire de Andrade. Apresentado no
diai 13 de juiho. Approvadio no
dia 14.

N. 100 - Da niesma commissão,
reconhecendo e proclamando depu-
tado pela 3.' circumscriPcãO eleito-
ral do Estado, o sr. Antonio Augus-

A. c.-57

to Junqueira. Apresentado no di
13. Approvado no dia 14.

N. 101 - Da mesma comrnissão,
reconhecendo e proclamando depu-
tado pela 5.' circurnscripção cli-
toral do Estado 0 Sr. Miguel Ba-
ptista Vioira. Apresentado no dirt
13 de julho. Approvado no dia 14.

N. 102 - Da mesma commissã',
reconhecendo e proclamando depu-
tado pela 10.' circunscripcão elei-.
toral do Estado 0 Sr. joão Hvnri-
quo Sampaio Vieira da Silva. Apra-.
sentado no dia 13 do julho. Appro-
vado no dia 14.

N. 103 - Da mesma commissão.
reconhecendo e proclaniando dopu.
tado pela 12.' circurnscripcão dci-

toral do Estado o sr. José Martio
Pi'ates. Apresentado no din 13 dc
julho. Approvado no din 14.

N. 104 - Da commissSo dv Peti-
çOes, indeferindo o requermento de
Americo Brasileiro Fivury, escrivão
do 2.° officio do judicial e notas de
Uberaba, so!icitandp tres annos dv
licenca, para tratar dsaudv. Apre
sentado no dia II dc agosto. Appro-
vado no dia 13.

N. 105 - Da mesma commissão
no sontido de ser indeferido um pc
dido, dc accordo corn as informa-
çOes prestadas pela Secretaria do
Interior, dv Gercino Coutinho, escri-
'ão dc paz do districto de Nossa

Senhora da Conceicão, municipio dv
Araxã, pedindo dois annos do licen-
ça, para tratar die negocios. Apre
sentado no dia 11 de agosto. Ap

-provado no dia 13.
N. 106 - Da mesrna cornrnissão,

pedindo o indeferimento, de accord
corn as informacOes prestadas pe!a
Secretaria do Interior, do requer-
mento de Francisco Grassano, escri-
vSo de execucOes crirninoes da co-
marca de Monte Santo, solicitando
urn anno de Iicenca, para tratar dv
negocios. Apresentado no dia 11 de
agosto. Approvado no dia 13.

N. 107 - Da mesma commissão,
opinando pelo indcferimento de urn
requerimento de Benevenuto Ro-
mualdo da Silva, escrivão de paz do
districto da séde do Pyranga, pc-
dindo dois annos de licenca, para
tratar de negocios. Apresentado no
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dia Ii de agosto. Approvado n.
dia 13.

N. 108 - Da mesrna cornrnissão
solicitando infcrrnacöes do govern)
corn relação ao pedido de Iicenca,
Para tratar de negocios, feito pc!o
€scrivSo de Paz do districto de Es-
trella do Sul, Aristids Monte Ale-
gre. Apresentado no dia 12 do agos-
to. Approvado no dia 14.

N. 109 - Da mesma commissãO,
opinando pelo archivamento do re-
queriniento do escrivão do 2.° offi-
cio do judicial e ndtas de Montes
Claros, bacharel Pedro Soares Uui
marSs, solicitando dos ann-os do
licença Para tratar dc negocios.
Apresentado no dia 12 de agoslo.
Approvado no dia 14.

N. 110 - Do cotnrnissSo de Or-
çarnento, pedindo o archivamento
dos pecas protocolladas sob ns. 380,
383, 428 e 450. Apresentado no d;a
13 de agosto. Approvado no dia 28.

N. 111 - Da mesma cornniissão,
no sentido de ser enviado ao gover-
no urn requerinento de Luiz Carlos
Peres, pedino pagamento de cus-
tas ludiciarias. Apresentado no dia
13 de agosto. Approvado no dia 26.

N. 112 - Da mesnia cornrnissão.
opinando pelo archivamento das pe_
ças protocolladas sob ns. 455, 454,
457 e .292. Apresentado no dia 13
de agosto. Approvado no dia 26.

N. ; 113 - Da cornrnissão de Pc-
tic&ef, opinando pelo indeferirnento
do requerimento do sr. Galdino
ANanches, escrivão do 2.° ofncio
do judicial e notas da cornarca d
Barbacena, solicitando 8 inozes de
Iicenca , Para tratar de negocios.
Apresentado no dia 13 de agosto.
Approvado no dia 26.

N. 114 - Da mesma comrnissão,
pedindo o archivarnentO, de accordo
corn a inforrnacão prestada pela SP-

cretaria do Interior, do requerirnento
'em que JoSo :da Costa Lima, escri-
van do 1." officio de Banibuhy, pede
8 mezes de licenca Para tratar de
saude. Apresentado no dia 13 de
agosto. Approvado no dia 26.

N. 115 - Da comrnissão de Or-
çamento, opinando polo archivarn-on
to das pecas protocolladas sob ns.
312 e 351. Apresentado no dia 13
de agosto. Approvado no dia 14.

N. 116 - Da commissão de Pefi-
çöes, no sentido de ser indeferido,
em vista das informacOcS prestadas
p1a Secretaria do Interior, o requ.
rimento de Henrique Resende Cam
p.dlo, escrivão do 2.° officio de Ca-
rangola, pedindo 5 annos de iicença,
Para tratar de negocios. Apresenta-
do no dia 13 do agosto. Approvado
no dia 26.

N. 117 - Da commissão do Or-
çarnento, conclui'ndo polo arch;va
mento da peca protocollada sob a.
409. Apresentado no dia 13 de
agosto. Approvado no dia 26.

N. 118 - Da comniissSo do Pe-
tiçOes, opinand'o polo indeferimuntO
do urn requerimentO cm quo An-
tonio Ernesto de Campos Azevcdo,
2.' escrivão do judicial e notas do
termo de Prados. pede 18 mezes de
licenca, Para . tratar do negocios
Apresentado no .dia 14 de agosto
Approvado no dia 26.

N. 119 - Da commissão do Or
camento, pedindo o archivamento da
peca protocollada sob n. 449. Apre
sentado no dia 14 do agosto. Ap-
provado no dia 26.

N. 120 - Da mesma cornrnissão,
opinando pelo archivarnento da peca
protocollada sob n. 477. Apresenta-
do no, dia 14 de agosto. Approvado
am 26.

N. 121 - Da mesma comrnissSO,
opinando pelo archivamento do re-
quorirnento do sr. Jayrne CysneirO
do Amaral Albuquerque, pedindo
urn auxilio de 3:000$000 Para publi-
cacao do seu livro "Coro-a e 010-
rias de Minas Oeraes". Aprsentad0
no dia 14 de agosto. Approvado no
dia 26.

N. 122 - Da mesma commissão,
inandando &chivar a peca protocol
lada sob n. 427, sobre diversos pC

didos de augmento de custas jud
ciarias. Apresentado no dia 14 die
agosto. Approvado no .dia 26.

N. 123 - Da inesnia conimissão,
opinando polo archivaniento das P
ças protocolladas sob ns. 360 e 382.
Apresentado no dia 14 do agosto.
Approvado no dia 26.

N. 124 - Do cornrnissão de Or-
çarnento pedindo o archivarnentO
das peças protocolladas 'sob ns.

426 e 462. Apresentado no dia 13
de agosto. Approvado no dia 26.

N. 125 - Da rncma cornrnissdo,
opinando pelo archivarnento do uma
repnesentacão da "Federacdo Ope-
iaria Mineira", do juiz de Fóra, pe_
lindo auxilio Para construccão do
sua séde social. Apresentado no dia
15 de agosto. Approvado no dia 26.

N. 126 - Da mesma cornmissãu,
padindo inforrnacOes ao governo re-
lativarnente a urn pdido do equipa-
raçdo do vencimentos, f-eito pelo pro-
fessor de desenho do Oymnasio Mi-
aeiro, Alberto André Deipin-o. Apre-
s ritado no dia 17 do acsto. Ap-
provado a 26.

N. 127 -- Da ccmrnissSo CIL Pc-
dçOes, opinando que o peticionarlo
Ca'etano Poggiali, escrivSo de Paz e
official do registro civil do districto
da cidade do Pouso Alto, candidato
a 2 annos de licenca, Para tratai
de negocios, se dirija ao governo.
Apresentado no dia IS do agosto.
Approvado no dia 26.

N. 128 - Da mesma commissão,
no sent;do do - peticioiiario Mizael
Infante Vieira, fiscal das rendas do
Estado, se dirigir ao poder cornpe.
tente sobre o s-eu pedido de Iicença
do 2 ;an-nos, para tratar do sajade.
Apresen'tad.o no dia 18 idie agosto.

- '-	
i I 	 J10	 hO 26.

N. 129 - Da co-narnjssão de Or-
carnento, opinand'o polio airchi varnon-
to das pecas protocolladas sob ins.
384, 453 e 473. Apresentado no
dia 18 de agosto. Approvado no
dia 26.

N. 130 - Da niosrna conamis-

A
no sentido de ser achivada

ça protocollada sob n. 478. Apre-
sentado no -dia 18 do agosito. Ap-
provado no Idia 26.

N. 131 - Da mesma, commissão,
opinando polo jndeforimento do pe_
di-do dc augniento de vencimonto
foito pelo5 funccionario's do fôro da
conaarca d0 Abre -Campo. ApreSen'
tado no dia 22 do agosto. Appro-
v-ado no dia 26.

N. 132 - Da m0srna comm-is-
sSo, pedindo o in1efermiento da
potjcão dos func-cionarios do fore
da Comarca de Santa Rita do Sa.pu-
cahy, pedundo augm'ento do venci-

rncn'fos. Apresen'tado no dia 22 die
agosto. A;ppro-vado iflO di a 26.

N. 133 - Da mesmia comrn-issão,
o sentido do sor indeferido 0 r-
luerimento dos funccionarjos do
Oro de Campanha, -solicitando au-
rnento de vencimeintos. Apreson-
ado no dia 22 'do agosto. Appro-
rado no dia 26.

N. 134 - Dee mesma comm-Is-
;ão opinando- pe'0 indeforimento
dia' etjcSo dos oifiiciiaes do justici
da coma'rca' do Po'naba, pod:indio sic
'Ihes I ixe onlenaidio men-sal. Apre-
sentado- ino dia 22 dc ago.sto. Ap-
provado no -Wa 26.

N. 135 - Da icomim:iss5o, die Le-
gisi'acao, naa nidando airchivair a pc-
ça ,prot000illl'ada sob in. 431. Aprie-
son taidlo'nodli'a 22 die ago6to. Aip-
pr-ovadio- no duia 26.

N. 136 - Da mesma cornm-
são, ped-ind io o archivaim'einto do cc-
querjmento do 2.° sargento Maxi-
miano d0 Britto Barncho, pedindo
contagem de tempo, pars effeito do
sea -reform-a. Aprose-taid-o no Wa
22 d0 agosto. Approvado no dia
26.

N. 137 - Da mesma commis-
São, opinando polo 'archivamento do
requerim'ento -da Camara Municipal
de Otl-hlnhães podjndo inco-rporacao
do districto judiciario de Patos de
(IuanihSes ei-que11a oorma'rca. Aiprre
sentadio no dPai 22 die agost-o.
pro'v-ado no d'iia 26.

N. 138 - Do oomim-issão de
Obiias Pub'lioas, cipiniando pela ap-
-provaçOo do 'ind'i-ca'ção in. 4. Apre-
son'tado no dfa 24 dc agosto. Ap-

- nroyado no din 26.
-N. 139 - Da' conm-is'ão do Sau-

die Public-a, poid-indo o airdhi'vamen-
to do pedidio be Lau'd'e4ji'no dc Pau-

ilia, Machado, offorec-onidlo ao govor-
no 'do Bstadio se,u services Para
evitar propagacâo do rnorphéa.
Apires.eiiitadfo 111 10 dis 25 die agosto.
A-ppr'ovaido no 'tha 28.

N. 140 - Da mesma OOrflmis-
são, no s0nti'do de ser archivado um
offiiciio dia "Sociedaide Idle -Pharnaa-
cia e OhimJoa" 'de S. Paulo; da A&-
soci'açk Brais'ilieira do Ph:armeiceu-
tikos, do 'Rio die Janeiro, e "Asso-
ci'acão Minoi-ra die- 'Phar,maiceutj_



cos", de Bello Horizonte, pilotestain-
do contra at lei n. 867. Aipresentar
do no dñia 25 do agosto. Aipprorra-
do no di a 28.

IN. 141 Da mesma corntnissão,
iopinando clue se fpeçam infornna-
cOos ao governo sobre a indioação
ii. 3. Apresentado no dia 26 de

gcYsto. Aipprovado no d'ia 28.
N. 142 - Da cornmiSSã0 do Pe-.

ticOos indelerindo urn requerimento
do Aristides MonteAiegre, escrtvão
d 0 paz do districto do Estrella do
Sul, pedindo dais annos de licenca
para tratar de negociOs. Apresen-
tado no di n 27 de agosto. Appro-
vado no dia 28.

N. 143 Da mesma commis-
sOo, mandando quo se peca no P-0-
der excutivo informaçOes sabre urn
requerimento do sr. Luiz Paoiiello,
escrivão do I. , officio de Muzam-
binho, pdindo dais annos de licen-
ça para frataniento de saude. Apre-
sentado no dia 27 d0 agosto. Ap-
provado no dia 28.

N. 144 —a rnesrna commis-
são opinando que Se peçam ao po-
der txecutivo informnçOes relativas
ao pedido d0 Francisco Stockier de
Mello, eScrivão do 1.0 officio do
judicial e not a s de Ca ssia, pedindo
3 anna 5 de licença para tratar de
negocio. Aprosentado no dia 28 de
agosto. Approvado no dia 2 &
tomb ro.

N. 145 - Da oornmsSo Je Le-
gsiacao, ie,m que pede in,fortmacOes
ao gcverno sabre urn requerimen-
to d Leonidas Antonio Rosa, rela-
tivamente a recebiniento de venci-
montos deixados pela sua fallecida
oposa. Apresentado no dia 1.0 de
setombro. Approva&Io no dia 2.

N. 146 - Da mesma commis-
são, ii.conhecondo o proclarnando
deputaido ipolla 1. 1 ciircumscripcSo
eici,tora! do Estado o sr. Alonso
Marques. Apresentado no dia 2 de
setenibro e approvado no mescno
dia.

N. 147 - Da commissão do Or-
came n to, opin ando polo arch iva-
mento das pecas proIocolla.das sob
os. 448, 461 e 487. Apresentado
no d:a 3 do stenlbro. Approvado
no dia 5.
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N. 148 - Da niesma ccsnans-
são, detenninondo o archivamento
ide uma ircpvosentacao do Jerony-
nio Gedes Fernandes, director do
Institu4a do pornicOltura da "Cha-
cara ida Gonoeicão", soi cita ndlo
subvenção. Apresentado no dIla 3
de setenbro. Pipp r'ovadn no da 5.

N. 149 - Da cominissão dc In-
siruccão Publica, pedindo o archi-
varnento da peca protocolla-
da sob n. 498. Apresenta'cbo no dia
3 de setembro. Appriova'do no dia
5.

N. 150 - Da comrnissão do Or-
çarnento, opinando pelo archiva-
Inento da peca fprotOCOlirada, sob n.
485. Apresentado no dia 4 do Se-

setembro. Approvado no dia 5.
N. 151 - Da mesma commis-

sSo, opinlando polo indoferirnonto
do accordo corn as inforrnacOes
prestadas pela Soaretaria do Inte-
rior, de orna ipeticAo ide id. Ottilia
OalI lLotl, pedindo revallidação da
prescripcSo do dirvida a favor do
Estado. Apresentado no dia 4 do
setembro. Approvado no dia.

N. 152 - Da oomrnissão do Pe-
tiçOes. no sentido do sr enviadO
no governo, para ilnfoulm,ar, em no
quenisaento protocidiliado sob n.
513. Apnesentad10 no dia 6. Ap-
peovado ino. dia 7.

N. .153. - Da nesna comu( IS-

são, opinando seja tambem onvia-
da ao govorno, para ilnionfliar, urna
peticAo do Sr. Antonio Orsini, ins-
pector tech nico region 1, solicita Ii-
do 2 annos do licenca paria tratar
da negocios. Apresentado no dia
6. de setem'bro. Approvado no dia
7.

N. 154 - Da rnesrna ccAmfllS-
São, conoluindla peo archivarmento
do urn pedido do 2 annos ide licon-
ca, para tratar do sa,Octe, tito polo
sr. Luiz PaoIliallo, 1.° escrLivão do
judicial te notas do' teimo do Mu
zambinho. Apresenhiado no dia 7.
Approvado no dia 8.

N. 155 - Da comnhissão do Or-
camento, opinando .ejam indeferi-
dos Os .pedidos do favores solicita
dos par Magriavacca & Ethos 0

P au a S (non I, industri aes estabI'e
cidos nesta Capital. Apresentado

cai

no dia 10 do setembro. Approva-
do no dia 11.

N. 156 - Da melarna comiflis-
sao, pedindo informaçOes iao, go-
verno id1a,tivatnento (a Urn pdido
feito por Elias Reis sabre lavores
da "Previldencia dos Servikfores do
Estado". Apresentado no dia 10 de
setenibro. Approuaido no idia 11.

N. 157. - Da me'sm'a comms-
são, solititando infonrnaç6os so
govea'n'o relativais a 'urn podido do
Antonio Clementino Perei'ra, pro-
fessor publico em Santo Antonio
do's Campus, rnunicpio de Divi-
nopolis, sobro incdtcsão do seu no-
me na Vista dos proessores nor-
inalistas. Apresontado no dia 10
do sotembro. Approvado ino dia
11.

N. 158 - Da commissão de Le-
gisdacão, mandando archivar as
peps	 profocciladas sob ns. 44,
115, 148, 180, 214, 259, 244 265,
266, 303, 308, 318, 327. 333, 440,
481, 491, 572 e 606. Apresantado
no dia 10 o setambro. Approvado
no dia 11.

iN. 159 - Da mc-sma commis-
sSo, opinando pcia approvação da
indicaçao n. 5. Apresaitado e
approvado no dia 10 ce netembro.

N. 160 - Da comrnissão de Or-
çamento,pdindo a archivamento
do requerimento de Jorge Couri,
relativamente 6 modifieaçSo da ta-
xa do iniposto da exportacão sobre
o algodão. Apesentado no dia 12
de setembro. Approvado no dia
14.

N. 161 - Do commissão do
PJiçOes, opinando palo archiva-
mento do um requerimento do
Francisco Stoider de Mello, escri-
vão do 1.0 officio de termo do
Cassia, pedindo 2 annos dc been-
ça para tratar do negocios, visto
poder ainda recorrer-se ao poder
executivo. Apresentado no •dia 14
do setembo. Approvado no dia 15.

N. 162 - Da nnesma cornmissão,
pedincto o archivaniento das pe-
cas protocolladas sob ns. 441,
442, 443, 444, 467, e 480. Apresen-
tado no dia 15 do setembro. Ap-.
provado to dia 16.

N. 163 - Da commissão do Or-
çaminto, opinando palo archiva-
unento das peps protocoiladas sob
os. 251 e 438. Apresentado no dia
15 do setembro. Approvado no din
16.

N. 164. Da commissão de Obras
Publicas e Viação, concluindo pela
approvacSo da Indicacão n'. 6.
Apresentacilo no .dia 15 de setembro.
Approvado no dia 16.

Parocer cia sessão extaordinaria
de 1924 e que (eve andamento
em 1925
N. 97 - Da commissão do Le-

gislacão, opinando pelo archiva-
mento das peps protocoilacas sob
os. 402, 403, 407, 414, 418 e 422.
Apresentado no cia 16 de janiro
dc 1925. Approvado no din 10 do
agosto.

Indica çdcs apresentadas em 1925

N. 3 - Do Sr. Edelberto de
Lellis e outros no sntido de, par
interniedio da Mesa,': representar
au governo federal sabre a neces-
sidade imperiosa do Se fundar urn
posto do prophylaxia rural, corn
hospital regional, na zona compre-
l'cndida entre os grands rios Doce
e ,Piracicaba, no municipio de São
Domingos do Prata. Apresentada
no dia 7 do agosto. - Vide pare-
cer n. 141.

N. 4 - Do sr. Argemiro dc Re-
zende e outros, solicitando a inter-
fe p ncia da Camara junta no go-
verno federal, no sentido do pro-.
longamento cia Estrada do Ferro
Central do Brasil ate 'Cachoeira
Orande, no rio Paracatu'. Apre-
sentada no din 12 de agosto. Ap-
provada no dia 26.	 z

N. 5 - Do sr. João Beraldo, no
senticfo do ser prorogada a s. ssão
actual do Congresso. Apresentada
o approvada no dia! l0 de setembro.
Enviada ao Senado e por dIe ap-
provada em 12.

N. 6 - Do sr. Gomes Pereira
C outros, pedinolo quo a governo do
Estado consign do fedeal o :proion-
gamenfo urgente da E. F. Central
do Brasil, de Santa Barbara a ci.
dade d Itabira. Apresentada no
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dia I  die 	 Appovada no
ia 16.

Recapitulacao

Projectos apreentados em 1925
(tendo 49-A), 36.

Projectos de annos anteriores, 6.
Projecto do Senado, d 1925, 1.
Pr.cj€cto5 do Senado, da sessão

extraordina:ria, 2.
Pareceres apr:sentados em 1925,

67.
.Parecer de anno anterior, 1.
lndicaçOes apresentadas em 1925,

'Prop•osiçoes de le-is enviadas
sanccão, sendo 11 pelo Ssnado
16 pla Camara 27.

Directori:a do Serviço das Se-
ss, 17 dc setemtro de 1925. -
o 'ector, Alexandre de Souza
Coutinho.

Em seguida, convida 0•s srs. die-
putados presents par.a a sessSo
do enc.rramento do Congresso,
amanhã, a Lra regimental.

Na fórma do art. 72, paragrapho
unico, o Reginiento, é lida e appro_
vadla a presente acta e

Levanta-se a sessSo.

SESSAO SOLEMNE DE ENCIER-
RAMENTO, :AOS 18 DE SE
TEMBRO DE 1925

Presc1c',wia do sr. Diogo de Vas.
con cellos

(P residente do Senado)

A's 13 horas, acham_se presen-
t-es os srs. Dlogo de. Vaaconce1
los, Euler Co€rho, Camille Chaye,
Ol3lmpio MourSo, Claurlemiro Fer-
i ira, Gome Pereira, Adoipho Vi-
anna, Argemiro de Rezende. Elpi-
do Cannabrava, Olyntho Martins,
E.néis Camera, Agenor Alves, Ccl-
so Machado, Aristides Coimbra,
Viva.no Cal dais, Alon so Marq ues,
Paulo Menicucci, Euzbio do Brit-
t :, Miguel Baptista, Gom. Freire.
Francisco Lessa, Bernardino Viel-
ra , Edeberto do Le11i 4 , Pedro Du_
tra, Pedro Laborne, Martins Pra-
tes, Ignacio. Murla, ignacio Barro_
o, LeAo d4 Farla, Agenor Cane_

do, Joo Henrique, Lauo 4e AL!

meida, Ferreira Pires, Odilon Bra-
ga, Mario Mattos, Ribeiro da Luz,
Gabriel Santos, J . Montandon, Si-
mao da Cunha., Xavier Rolim, Vi-
etra Marques, Pric1es de Mendon_
ça, Couto e Silva, Ribeiro de Oli-
veira, Modestino Goncalves, Alfre-
do Catão, Moreira daRocha, Vall.
dares Ribeiro, Alfredo Bacta, Mi-
guel de Lanna, JoSo Plo, Lovindo
Coho e Rbena Campos.

0 Sr. Presi'2ente dlz que o tim
la presnte sessão é o encerrarnen
to do Co.ngresso, 'pelo que, levan-
tando-se, no quo 16 acompanliado
por todos cs presentes, declara
"ESTA' ENCERRADA A 3. SES..
STfl ORDINARIA DA 9. 1 LEGIS-
IA TURA DO CONORES:SO Ml-
NE JR 0".

Em seguida. na forms do art.
14 do Regimento 'Commum, é lida
e approvada a, prpsent acta.

Levanta-se a se5sSo.

DISCIJRSO PRDNUN'CIADO NA
SESSAO DE 17 DE JULHO

O SR. ENEAS CAMERA: - Sr.
Pzesi,cte,nte, na qieaI!dadle die repre-
senThnte dia 4. 1 cii,rictimscripqAo dlei-
tonal die Estactb, oalbe-me a dki!kaim-
so incunthenofa die trazer :a,o coinlie-
ciniento desta Caisiat a taiste nioticila)
do nf,austo passanenito do aOsSO
saudioso ex-coillega croieooiell Fran-
disco die Thauf'a Rietito Junilor.

ReMio juniloir, taliilaeo die nas
men to, tilainsfothu-se icorn sua famh-

a, 1mil.9 i.tio cecto, pava 0 nrasso Esta-
db - fix'anido sua tisidenciIai no
mnrOlpo die Guairairã. Ahi, corn-
canio a vdla comb siin'aIes caiixei-
ro die cc'ni,mer.cio, no cstii!eto (t*
Maaipd, toes ias suas qoaIdiaIdes die
C21:iaicter, a sl!laalctiIvidlaide, ia sUa
grancte ce7csid1aidie que Retto Jii
nor foil, subndlo pouco a' poudo at
ccnq utair a ctiefia, (b casa.
01cm feta, ctiiiando-se A vtdla PU-
hfca, Reldo junlilor consogulilu a 110
cneação die todlos or cairgots j,mfpor-
tantes do niuniciipiio e ocouipou tarn-
berm aqu&!ces qoe eIlam die ele1lcA0.

0 illius toe rnerto foii ispector e-
colar diistnctal e Inluinidipuaul; 0ie011

patr o oaaigo 'die delegade dk, p4cilm;

foil vereakbr da OaMaflia MnjniciPal
die ClisanairA dieupos die tier sidib p re-
sidlenite do Counsbho Dstrictall die
Mainpá; fi,naAmonte, Cou o car-
go die presidentie dia Canial pa die
Guarará, a qte pllesit)OU rel ievan tee
servçOs.

Todos cs metUioriatnten:tOS die
OtsanairA - itlstalbacão die agua pe-
taa1, gruipo ecsJt1sa', praiaS, 11r-
dims - tudic, emrnfirn, quainto se re-
leciona corn 0 peognO daque1le
nutniol...o, enoonteolu em Retto Ju-.
n&iir um (Jos sieiu niioiies piiopiifi-
sores, urn dos seus p,rlindipaes fa-
etoiles.

mConseiguundb diia a dia naailloir in-
fluencia poliliut a, elm dais egis-
abui1as paesada, o ifflusitrie, morto

foi cievado no cargo de deputado
esta,duall pea' 4.* oci1msCr2cã0 e
do seu voter come partanientair 10-
dienios aferir petia lciitu,la dos An-
nees, ende ha tiiabalhos sieus 1mm-
portaintes, qtter no, sale the dñfferen-
ties COOtITtISSOS qumer saa trihunhia.
(Apoiados; flnhitO bern)

TintaedD-Se, sr. Thresidiente, die
urn coPega ifiustre, cequlediro a V.

enc. qne se consnitie A Casa si Coil-
corde elm se inisira on octa die
nOSSOS tr'totlhos die hoje nil rortio

die pesar pelo sen taliiechiThoIltO.
e que requei ro.

(Muito bern; muito bern!)
0 sr. Presidente: - Imntenpre-

tando Os sentiinienlIOis d'a Casa
mandare' consigner an actam o VOtO

die pesar proposto.

DISCURSO PRONUNCIADO NA
SESSAO DE 19 DE AGOSTO,

'	 FOR OCCASIAO DA APRESEN-
TAçA0 DE PROJECTOS.

0 SR. MARIO MATTOS - As
medidlas que se endei:xam no :proje-
oto quo, dia'qui a pouco, terei a han-
ra de for a Camara dos serihores
dicputad(YS consuitam Os rflaiS altos
interesSeS publicoS do •noSsO Estado

Per isso, sr. Presidente juigo qu
Mo die merecer o applause e a
approvacäo desta casa.

Como e notorio, acaba o governe
federal die modificar os moldes err
qt	 sellainiStrarn ensini) secunda

rio e superior no paiz, corn o decre-
to de 13 de janeiro deste anno.

Esta ref orma tern provocadio viva
discussão pela iniprenSa, e das cr1-
tcas que Se d&. tern feito se cothe a
certeza die que exinte nei'ia muita
modificacão salutar e efficiente, a
par de naturees deslizeS e iac,m:aS
inev j,rav'es.

So a rem,or,2bda expeidenCia, depots
die apagadd.s as chammas dos :inte_
resses contrariadio S e dams paix&es
politicas, tics ha de demonstrar
ir l ecorrivelmetite a excellence c IS
deteitoS dessa relorma, que, naG ha
cluvida, foi iispirade pel 0 sO tntuito
cc, attendendo aoS reclarnOS dma opi-
fluj ão escianecidia do paiZ, dotar 0
BrasiI do normas ediu,cativaS maiS
consentalleas corn o espirito e corn
as conquistas intelleCtUaes da fl°S
epoca, neste sentido.
o Etado die Minas, que sabe zelar

corn desveiO patriotico a causa do
ensino näo póde permaflecer dii-
ferente ou aiheio a 14tle movimeflto
que se verifica no sentid de me-
Ihorar cs proCessos dlidactieos nas
escolas superioreS.

E' aissim q'ue o projeeto qtse te-
nho o prazer do apresesitar a Ca-
m autouceza o govieliflO a reorgaiii-
zar os gymnaSiOS de5ta capital e da
culta cidadle die Barb acen a, come
tasrcbefli a esedl a. die pharinaieia de
Ouro Preto, adaptando esses 'insti-
tutos de ensimi) a refolikL er em vi-
gor polo decreto federal a que Ia
ne ireferi.

Para aicançar este him, o gomverno
poderA lundir, desdobra'r on crear
eacie.iras c expedir novos regulanien-
tos pain itnstiitutos die ensino osta-
dual., corn a approvacAo do Congries-
so.

0 provirnento das cadeiras desdo
hcaica ou creadas Seri facto ,mi-A[iiain,
te concurSO.

Aql'ai!es orofessoceS que, em vir-
tilde, da reforma, foreni postos em
disnonihilidade serSo desirn;idOS.
pe!o governo, eara regerem atgumaS
das no.vs ccdeiras, o que é die inte-
ra e curial justiça.
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Essas Esco!as representam urna
prova magnifica do nosso cspirito
(Ic organizacao, da nossa capacida-
de intellectual da nossa indiscutivel
Cu! tura.

Bello Horizonte é urn dos mais
brilliantes centros intellectuaes do
paiz e pelas suas condiçoes está
faciada, em proximo future, a ser
sima dos nucleos dominadlores do
Brash.

E' indispensavel que o governo
de aecordo corn o alvitre e corn o
criterio dorninante na direcçSo
dos nossos academicos., p:cure
coordenar e systernatiza r esas
intituiçöes, dand- Ihes major sob-
dariedade, flialor efficiencie e mais
homogemmeidade, un i ficando-as nu-
ma Universidade.

Temos morivo para assegurar
que e est0 0 pensament i do illustre
rnineiro, que era clirig Mnas (ic-
Taos. Devernos, pois, in em favor doa
seus desejos, dotando esta linda
e esplendida Capital de urna Urmi-
versidaije calcada em moldes ma-
demos 0 ca.paz de assignalar a
major esplendor da intoli'cctualida-
do do nossa hella terra.

0 meu projecto, Sr. Presidente,
está redigido nos seguintes ter-
nics. (Ld).

(Muito bern ! Muito bern 1)

DISCURSO PRONUNCIADO NA
SESSAO DE 21 DE AOOSTO DE
1925, POR OCCASIAO DA 2.
DISCUSSAO DO PROJECTO N.
40, SOBRE REFORMA JUDICIA-
RIA.

SR. (JOMES PEREIRA—Sr. pre-
sidente, pedi a pa!avra par sub-
mettei' a consideraç5 0 da casa aL
gumas emendas ao projecto da or-
ganisaçb 0 judiciaria, era em deba-
te, o quo face, corn 0 é natural, timi-
damente dada a importaacia do pro-
prio project0 magistralrnente orga-
nisad 0 P°r urn dos melhores e rnais
acatados ju i zes d0 nosso Estado e
que, Para honra do nossa magistra-
turn é actualmente ministro d 0 Su-
premo Tribunal da Republica , pro-
jecto e s te, sr. Presd€iate, que mere_

ceu da competente Comrniss5 3 de
Legislacbo e Justca o mais cuidado-
o estud 0 e cujo parecer é, sern 0

menor favor, urn trabalho complete
o brilhasite que honra sobrernodo o
seu illustre autor - a nosso distin-
ct0 collega, dr. Odilon Braga, cuje
nome declin 0 corn a necessaria ye-
nia.

Assumpto, entretanto. do mais
elevad 0 interesse para todos nbs,
pals, trata elie do meic e do modo
mais propri 0 e efficiente de appa-
reihar a justiça para a sua melhor
o mais completa applicação, ma 0 p0-
doria eu, muito einbora, desde ha
rnuit0 afastado da vida forenso, dci-
xar do vir a tribuna trazer a meu
fraco concurso, deixar do dar as
razöes que me levaram a forniular
as ernendas que renho a honra do
oflerecer e, quo, despidas de todo
trilhr', primam, entl'etanto, pela sin-
cem idade e pela justica que encer-
ram.

NSa t:ago. sr. Presente, eienhu-
ma inovaçbo para OS debates de re..
forma, nias tao somente memas su-
gestOes que a Camara no seu zelo e
elevado interesse quo tern demons-
trado na apreciacSo deste magno
assumpto, dana o devid0 valor.

A prirneira emenda é a seguinte:
(lê) "Aonde coovier: Ficam eleva-
das a 2.' entrancias as comarcas de
1' entranmcia: Borntim e Santa Lu-
zia".

Esta emenda dispensa qualquer
jtstificacã0 tal a justica da preten-
çao uma voz que, essas duas cc'

-marcas, tao proximas da Capital,
tern todos OS requisitos e elomentos
:ecessarios para conseguirem o que
al mej am.

A segunda omenda prende-se a
ncrneacao dos desembargadores e
ccncehida neste termos: (lb) "Ao
art. 13 ido cap. 2° do Sec.1.'. A no-
meaçS 0 dos desembargadores será
feita pelo Presidente d 0 Estado, p°r
rereciment0 e antiguidado, em uma

lista urmica, dentro de juize 5 de di-
reit0 em exercici 0 mo Estado, ex-
cluidos somente OS que se acharern
em d isponibilidade..	 -
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Sr. Prcsicnte, v. cxc. snbc que, o regulamento definitive des.a in..
n•ão ha muito, foj retirado da bellaj strucça•o do ensino.
ciidade do Barbacena on6e v. exc. Precisamos. r. Presktente, dat
dlinige, coni elevaclo descortino 'a o ma jor surto possive'l a este actodo
sabia politca da justica e do ta_ actuall govewno, em virtu'de do quo!
baiho, corn o apoio, os applausos, a 0 Estadlo fcu possuindo urn insti-
estima e a a'dm'iracao dc tod!os seus tuto d'e rnlusiea, lacuna pIl(Yfuflda qiie,
eonterrajneos patriotas, o collego ha muitos alnnos, se aotava, corn pe-
militar, causando este facto, que 1n- za'r, na suai 4cla cultural.
dependeu da vcntac!e 'le v. exc. e fi D0 sabedor de latim e musica eta
fliedida dc interesse da Fedcraçao o rnifleir0 ufano, e diss0 corria, porserio pesar entre os barbacenenses todos 0s Estados do Brasil, a fama

E' justo, pcs, que Barbacena Sc- merecida
ja conipensada, tant.o mais quonto Aban.d'onarnos, nos gymnasios, 0esta com.pensacao Sc pcde effcctuar pendor para a lingua rigida, mascorn 'uma 'mcdida de 1nqu,estiraiiavel harmoniosa, em que Virgilio ensi-
utiilidlade ipub lji,ca.	 nou .ao mundo a beileza imitavel das

Pen-an-do deste mode, redi g i 0 descripçoes. A 1tsica, entire as
art. 2.° do'met projecto da maneira ossas preferencias estheticas , jáseguinte:—"Fica convertjdo em in- r50 merece o culdado antigo e 0
ternaito o actual Externato do. Uyrn_ enthusLasmo unanirne.
naoio Mineiro, de Barbacena, o q:ual N0 emtanto, quantas vecoçöes
passará .a funecionar no predio do .nonymas na0 mureham ahi peloctincto Col!e,gio Militar daqulIa ci- interior e mesmo pelas cidades niais
dade, podendo, para esse Fim, serem populosas e eultas, a mm gua
expedjdo5 reianientos 'id ref i'ren- estirnulo, deante (Ia irnpossihilidudedam do C.cngrsso, e aberros ne IOLsuperavel de ipoder iniciar o s es-
•reditos necessarios. 	 tudos primord.ae'

Ningu.e,m 'desoonhece in,o Estado	 A creaç50 do lnstitut0 de Mu-
do Minas, os services dealta impor_ sica &sta 'Capital virá obviar a
ancia moral iute'iectul qu.e osses males e será maid urn attesto-

preston a ncocj'cade nlineira o an- do da nossa cuitura e do nosso
tigo iinter,n,ao Jcarbacenens,e. Al: adeantamento.

De quo era urna necessidadese Tormararn	 rand,es espiritos
is	 rnad,iaie , a prova temol_ no nu-'

ri,an &rssimas lflt..igencas, q cc mere avultadissimo dc m atri c uI s,
nlais tarde. conquistaram pastes dc verificado logo nos primeiros dias
ea'lc em todas as activid.a.des.	 da abertura da bell instituiçb..o.0 in'teriat0 d Gyrnnas::j Bar-

b	 Finalmenfe' pd 0 projecto que oraaee'nense rnarcou epoca e possu apresent
0 a cOnsideraçao dos se-

Pelo projecto que ora apresent
ohres trathçocs.	 nhores deputeos, poderá o go-

o vern0 crear, nesta Capital umaa Camara reataremos o lie a essas un'iversidade, 
entrando em accor-tradicoes one e n grandecem, 0 000IC do corn Os es tabelec j mentos de en-da nossa terra.	

sino superior existenfes, abrindoOutro pona, pars o qua'l chamo creditos n eciessaricts, C xied'indoa attcnção CPQS meus ocilagas: - regularnento, que sorá submettido
per 'este projeto, feará 'rpprova. a approvac50 do Congresso.(Ic o regulamento ex pedido peFe A creaçb 0 de I!ma lJnjversidade
iecreto n 6.828, dc 17 dc marco em Bello Horizonte, n50 precisa de

de 1925, corn que o governo hene- justificativa
mEnlo do sir. dr Fernando Mailo 	 A Capital mineira possue hoje.
Vianna creon e erganizeu o lnstituto ir.sti.tuiçes de quasi todas as disci-
de Musica desita Capital, antorizar 	 plinas que figuram ma cathegoria do
do-ssi tambern o executivo a expedir ensino superior.1	 I 	 -
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I.°—Esta lista será felta dentre
,-s quinze juizes quo so tiverern sali-
entado pela sua rectidão e saber,es-
coihidos pelo Tribunal da RelacAo,
para cada vaga, dentre todos do que
estiverem em exerciclo no Estado,
sendo nomeado o mais antigo des-
tes.

§ 2. 1—Esta liSta Será organisada
dtro de irinta dias, depois da-
queUe em que a vaga se der, deven-
do a nonieacä0 ser feita dentre de
dez dias, contados do recebimento
da mesma lista".

Penso, sr. Presidente, quo é no
accesso, felto sob a garantia do mats
elevad0 criterio e born senso que
está 0 grande segred0 para conse-
guirmos Utifl a magistratura capaz
do prehencher os SOUS nobres mis-
teres.

Para tanto, Sr. presidente, diver-.
sos criterios tern sido adoptados:
I do nomeação livre, tendo--se
em vista o 1pereuimento exclusivo;
2 0 o da alltiguidado absoluta Ou
rentva: 3.°—o mi:sto, em quo são
combinados o merecimento ea anti-
guidade, dosados em varias propor-
çöes.

Sob o ponto de vista da maj or ga-
rantia pessoal d0 juiz, parece fóra
(lie :iuvidia quo o cniteiiiio -dial anti gui-.
dade absoluta seria o mais aconse-
Ihado, e mesm 0 o mais justo, mas
esta não deve ser a major preoccu-
pncão d0 legislador, principalmente
quando esse systema traz consigo
grandes incovenjentes, corn 0 muito
brilhantemente salietntou o substan-
C:OSo parecer da Commissâo.

0 criterlo d0 merecimento exclu-
sivo, o do que for meihor juiz que
suba rnais dopressa - como o quer
P doutor Joao Monteir 0 e polo qual
a commissã 0 do Legislação e Justiça
dp Camera tern accentuada prefe_
renCia - comquant0 pareca mass
capaz da melhor soluçao em provei-
to da justic.a flOS leva, entrotanto, a
graindes duvidas e incertezas que
poderemos condensar nas duas se-
gurtes initer r'c!icöe s quo in

monte, a nosso ver, não poderão ser
respondidas de urn mod 0 seguro e
satisfactorio a nos induir a optar

por este ultimo systema: 1.4 ha rn
criteri 0 seguro e unico Para saber-
mos o que seja urn born juiz e urn
mel 0 capaz de nos garantir a esco-
Iha deli 0 dentre Os mais ? 2.° resol-
vida do urn mod0 satisfectorio essa
pergunta—transposto esse obsta-
cub, qual a garantia de que essa so-
ftcão fosse respeitada—de que o
meihor juiz fosse o escGlhido—o no-
meado?

E' fóra de duvida que por esse
systerna poderiamos seleccionar a
magistratura, rnas tambem é fóra
do duvida quo por esse systema p0-
deriam ser praticadas fraudes de
toda oriom. 0 10 cr,it0rio—o misto,
pelo mod 0 em que é elle executtido
em mada ctiltene die cniterio do me tie-.
cime1rto exclusivo, urn'a vez que na
ista d0 antiguidade figurarn quinz
ji zes e destes C escolhid0 o rnais
cornpetente—o qu' mais convern-
lo 6g0 de antigudabe sO existe o ro-
tub.

A antiguidade é uma cousa posi-
tiva, independ'ente de apreciacão,
portanto, sujeflal-a aO arbitrio de
terceir0 é inteiramente disvi rtual-a.
Para solucão d0 quo acirna ficou di-
to lembrei-me de trazer a conside-
ração da Casa a seguinte emenda
(ld)

0 criterio do merecimentO
C, naturalmente, o quo leva mais es-
timuLo a 0 juiz, tornando-o cada vez
rnais applictido, mais trabaihadOr,
niais zeloso e que corn rnaior crite-
rio e assiduidade procura solucionar
as questOes que tho são affeCtas,0fl
tretanto, era precise, Para isso que
o seu esforco fosse respeitado sa-
graamenteque elle confiasse na for-.
co d 0 seu direjto e IiãO, conio geral-
meii'te so dá em que ye o seu esforco
despresado, 0 seu direito b urlad0 e
cite desanimado, descrente ndo p0-

dora mas Ser o orgão vivo da jus-
tica.

Deste modo, o systema rnelhor
uiaiS viavel é, justarnente, aquelle
quo pela sua feuibilidad 0 é que be-
"a o juiz a descrer da justica a at
'nesm 0 quasi a so desinteressar pOr
ella.

0 systenla d 0 merecimento e di.
antiguidade, adoptado em urna lista

unica, corn0 propuz na emenda, e
organisada corn quinze nomes dos
mais illustres e cornpetentes da ma-
gistratura mineira e a ininguem cu-
hen do 0 arbitri0 do a seu criterio
escoiher dentre elles SeflãO o rnais
veiho dos quinze, esta nomeação Se-
rd indubitavoulmente ma's juSta, Ca-
eaz do restabelecer a confianca ne.
magistratura , Per e' 1 a então será
uma recornpensa ao insomeado e urn
estimulo áquelles que so dedicam a
sante causa da justica.

A O  § 2.0 do artigo em questAo,
tambern 0lfereço urna aulteracão, ele-
vando a trinta (30) dias o prazo pa-
ra Tribunal da Relacão orgenisar
a liSta dos quinze juizes. E isto C
consequencia do accrescirno que
propuz na lista, porquanto a
do merecimento consta actuaimeete
do cinco nomes e tern o proso do dez
dias para ser organisada, logo, sen-
do ella truplicada 0 pras0 Para a
sua organisaç5 0 deve, eguelmente,
stir ebevado na mesma proporcão.

Diz	 artgo 85 d 0 projecto. (IC)
"Artiio 85. Os jurados quo fab-

tarem as sossães sem motive juti-
ficado, soffrerSo a niulta die dez a
vinte mill rCis, quo Flies sera imposta
pOlo president0 d0 tribunal, corn re-
curs0 volunttirio vara o presidevi+e
da Relacão. interposto dentro do
praso de cjflc0 dies, a coritar do en-
cerramento da sesSo do jury".

Offereco a oste artigo a seguin-
t0 emenda OC)..." Ao art. 85: Em
vez de dez a vinte mil réis diga-se-
de vinte a cern nil rCls".

O porecer da CornmissSo faz so-
lire a instituicSo d0 jury varias coi
sderacOes, emittind0 vaiesos con-
ceitos a respeito, tendentes todos a
rnclhorar as suas condicöes e ole-
var, sobretudo, o niveb intellectual e
moral dos bementos que entrain na
sua composiçãO.

E' cie bern var, sir. presidonte, qve
parla issue at cornnaiss5o prepae
varias med:d:as quo cease é natu-
ral, arm niais, roiativrirnente, incul-
to. vae sohoecarregar aquePes qus
estão cia aitura do hem des-empe-
iihar ea ismportasite inissAo, por-
tanto, a aFteração quo proponbio ao

art. 85 C de molde a auxiliar 0
ccrnpaeiecimento dos ju rados ou,
eintào, ecs qu'e forem reFapsos, ism
nieio rnais pesado do punição.

Ao art. 223:
"Depois do 50$000, accrescente-

se: para caida termo".
Parece dc justica, sr. presidente,

quo essa quuaintia do 50$000, a tittu-
Fe do indemnização do despesas die
v;uagem pita a presidencia do jury
dies termos annexes, deverá ser pa-
ta cada termo, porque será na
proporção die augmento do traba-
the, que tera eada juiz do direito
cia comarca die dois eu mais temmos
annexos.

"Art. 225.
Depois die 40$000, accirescenute-

se: paura cada terio".
As raz6es quo apresentei patra a

aIteraçSo do art. 223, se enqua-
drain perfeitanieinte nua do artig&o
225.

"Ao artigo 230 Fi 1 1 . code con-
vi'er:— non aos fa'ceridos pela
bei n. 772 do 14 de setembro do
1920".

"Ao art. 252 paragrapho uniico-
acorescente-se in fine :—começn'do
desa data a correr 0 ;)razO".

Otile coovier:
"Os muagistrados em pessados no

regimen anterior ao da Fei ii. 10,
ad diciorraI, dc 14 do so tembro do
1920 terSe as suas auposentadotlilas
regidas polo lei; n. 7 de 14 die
agosto do 1909, art. 1.° In. 8 cor-
respondente ao art. 109 § 70 do
Consti tuição do Estaido"

As condicOes contidas desde o
art. 259 a 262, nãe se podiem en-
tender corn os m;agistrados empos-
sados no regimen anierior 'an da
lei n 10 addicaiai do 14 do setem-
hoe do 1920. Estes (Cm direito ad-
quirido e se iregem 2e1as dsposi-
cöes muas favnrav'eis cia ioi n. 7
te 14 due agosto do 1909 art. 1.•
'1. S corresnondente ao art. 109
7 cia ConstituiçAo dn Estado. As-

m as&ste-Ihes o dieeito, come o
demo ast ra cabal men te u son ado
Mello Franco, a se apasentarern oUr
nuvalidez presurn4a ans 65 aunnds
cu contando 35 ancos de service
i:ndependente die exaine medico 0
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ccrn todos as veneinientos, aos ter-
nios do art. 57 § 1.0 da Consdtui-
cão Federal, que comprehende a
magistratura dos Estados. E isto,
a meu ver, nSio mais depende do
lei nova, nias tao sarnente é ques-
ISo de interpretaçSo, que deveri.a
ficar esciarec'jda na reforma para
'evitar ques16es futuras.

Não póde a Cunstituiçao do E.
tadu contilapor_sa ao conceto de
dreto odqurido, estabelecido
pe10 Cod. Civ i l, lntraduicqAa 3. §
1.0. Este, ensna Galba, iSo se con
funde corn o acto juridico perfeito,
sendo eoindção esoncia1 do sua
ex1str1o;a quc ná .reJ'I realizado
om tcdos as seus cffitcs. E', pods,
da essen cia do d ire to adq u undo
que esteja lainda em actuiação, nSa
podendo decidr-se pets li nova...

o Sr. R'beiro da Luz - NSo ha
d.reitos adquirdcs.

o Sr. Gauzes Pereira - Atnda
loora 'ia Camara Federal nos de-
bates da rerma da nossa lei Ma-
gna esse assampto tern merecicto a
maiaraticncSo 'dn; nossos legi.slo-
does c é, peek) que se deprehende
dos debates, questSo pacifi.ca qtte
se dave re.;peitar 150 Si) OS

adquirudos, cmos Fanibeni as sinip!cs
€spectat 'cs c r d reto.

o sr. Duque de Mesquita - 0
dlesleimbargador ConNnent,fno jS dk-
rnandcu sobr:e isso e a Trihunad cia
Re1açao dieci±u o co.nitrario.

o Sr. Ribeiro da Luz - A
da que a ilitestre collega apresentou
é rnnnifestamj	 ncoinstiru,ciona

o Sr. Gomes Pereira - Equipa-
Lado o Estado aci. cidadSo, coma

COnroeitua a 'thao'a aoceita p€lo 'nos-
so codfgo, a ecinsequencia é impor-

thecir.a contnactuai entr1e
aquelle e o futnoozoioajd,o publitCo,
comb peinsam Ruy Barbeesa e tztnpos
outros. Mesmo, porérn, para as qtce
115o a cco'ftam essa do'u tn na, fo rç.oso
thee f.o4 conciuur que cx'uste sempre
urn nTe&u obrigacan,a que umpOc ao
Etido o rospeto a essos dneitos.
Ncn,hum,a •±es .condicOes dos direi-
toe adqcdnidos faltano Casio re'rten-
to. E' eslzudta a niter'etacSa daz
a ptliaura poderd da Ileti n. 7

tuito dc facultor ao OOv..:no a,p.a
sentar quem qunzer e negar s mnes-
moe podenes aos outros, par s
isto donthrarjo ao funicFamento Cori.
stituiciional qne ziSo, admitte tratar
deecguaSmienite pessoas qiue se en-
ccnitracii em ddeinficas cond,: cOos.
l.sto é sómen:tie quanta ac magietna-
do quo paderá requerer cu oSo a
aposen tadoria.

NSo disip'ondo o Ptder Judiciario
da •r.iqueza pullica, new da, forca.
p:zieieu'sa	 eninsip1r-s.e dc garaintias
pans a sua nld.epesndencia e aucto-
rid.ad'e, 'time' vez que, é a poder ma-
detractor par exceiqencia.

Anda outra emen do quero apre.
sentar iao projecto (!e).

"Oad'c ccn'vier:
o j.uz dc duIneVoi que presidirao

jury da CiapitaF passa'rS .i'mmedia-
t'oole'fl Ic o p reparo do tcdbs as
fetos cves a scu cargo, assim co-
mo todee os des'pachos e sontencas
de caracter urgente no sen collega
da cutra yarn".

EstS baseath nnOanionte iia
boa or:dern do serviço.

Quandn ha sessão do jury cmii
Beo Hclrzonte é uma verdaldiera
nn,airchi'a qua,ndo a juiz tern dc da;
despachas. 0 servuço do jury 0

altrapah a par cam p Iota, a ccasiO-
nando isso gra ode atr0zo as par.
tee.	 .	 I 	 I

A conlonda, portanto, resolve 0
caso.

OuFra emende (lê):
"Quote convier:
As ceJucs do accordãoC pars a

publicacao annual da jurisprudoncia
dza RelaçSo oSo paiderSo ser feitas
senSo depcs de I inciozs as respect:-
vos proceseos."

Geraniente qurntdo so trata, quaIl-
die qoor qua 1 quon coisa do Tn-
bun:1 do Re:cao, estSo sernor OS

Emp:c:dc.n oecuJadoa na tr,anscr:-
pcSo do' jurirarudanca e as partes
uicarn pnejudi:oadas.

São ostos, sr. presdconte, as omen
doe quo t--rho a hozira dc offerer
cer a ooinsideraqAo da casa.

(Muito bern ! Muito bern !)

1°ISCIJRSO PRONUNCIADO NA
SESSAO DE 24 DE AGOSTO
DE 1925, POR OCCASIAO DA
2. DISCUSSAQ DO PROJECTO
N. 40, SOBRE REFORMA JUDI-
Cl AR IA.

0 SR. EUSEBIO DE BRITTO:-
Na0 é meu intuito, sn presidente,

corn as emendas quo you ter a hon-
ra do submetter a apreciaçã0 da Ca-
mara, penturbar a marcia trium-
phal do majestoso project 0 do revi-
são judiciaria d0 Estado, ora em
dtscussão ,- Porque sera isso urn
crime de !esia._hornenagem sos cI'lus_

ts ca1c ' quo a otaboiraram e
refunidtrairn, depots do Lao go e zen-
nod'o estucto.

As minhas enaend'as vialm, a pni-
mei,na—:a mnais q mlpcintante e a quo
ligo parFc otar in te resse_, me Fin-
i-ar a categlonia dc ahgumais coman-
cas pertence'ntes S zonaquc mats
di pectamente tenho a henna do ret-
presentar nesta Casa, ao passo que
as outnais Inatarn do matoln.i'a que no-
pa to tam born dc maxima retcvanoi:S
e do granide iii tcresc'e para facto ict
Esiado.

E' asstrn, sr. pnesidente, que pro,
-ponho a etevacSo S categana die

gunda oritrancia das ontigas cc-
inarcas do Sobc:S, Santa Barbara,
Itrhna e CosieeicSo, quo, na ante-
-OT organ':zaçSo judosiaria, no tern,
no dci exiLstenci'a dora quatro entrain-
cias, já eram de segunda, sendo par
iss'o dc icloira justiça ojue, na actual
revisS a, sej am el!:as 'reintegradas
o a' caletgcda a quie penteneem. Alérn
desta cinc.umstaneia, rniiita em fa--
v:o)r  cia me'dda clime ajlvitmio o desein-
vodvimieirito sompne onescente da

0 pu laç So, doe I PanlelaicçO cc corn
merciaes e, ipso facto, cia vida to-
nense deosas comarcas, o quo lies
do direito S iprozilocSo prapasta.

O Sr. Adolpfzo Vianna:—Ernerda
just:ss!rna, festa. dc s. exc. Ainicta
mats quo cião' se justifies hoje a
rcducçSo saffrida par lestas caniar
cas ai quo se nefere.

o Sr. Eusebio de Britto:—Agra-
deco niu 'ita o spade do 'meu cmi-
acute coilega, que v ,-, m corroborar

915

o q ue aca ho dc a I Fir mar e cinrina n.
roe na diefesia do que pretenido obter.

Mui'to die puopasito, sir. presiden-
to, dc ixei pairs, iretcefo-me de nmo4do
particular S comarcadeFerras, tam,
hem ciagi'ddiaita a pmiamaçSo die so-
guinda enitrainciaL Feinros, ci bern
que re:lla,tiivaimcnte rncvvai, possue ox-
ternoscy terrtainio e I ôro biastainte mo
v:wenta dip, quetir quanta tao civel,
quetr qoatito no cthne.

O Sr. Adoipho Vianna.'—E tern
doze disLricras.

o sr. Eusebio de Britto:—Per.
dSo, tern nave, mae Fades o'ies ba;s
tan te Jmportaintets, taindo q ue open as
dais deMos cicnstitucrn a villa die
Mosquito'. Gilarnide par'te da corniarca
t otrov'esaadh peta estrada dc ferno
Victoria ai Mina e sierviida pair di-
vc,rsaos esta'çOes dessa ferrovia, 0
quo the tern dada forte ilnIorernein-
to.

Na segandia ernenda, sr. presi
diem Fe, pn'aipoinho a revagaçSo dos
§ § l.°, 2.°, 30, 40 e 4° dlo airt.
420 do Reg. n. 4.561, idie 24 die
ogosto die 1916. Na nteu obscuro
ciicdo die en teinidr, a reetniccão
cmonrttda, no's cit pomsiçbes que penso
dc venom sio;r coinrigidas, alSm die
cer':renmr a Libondaidie in,iivi dlLmai, con-
s urvan do irocius :ai o cidlaidãco q ue mic-

a absciviçSo die seas pales-,
nrperta em extranho dcsprcstigio
as defiheraçOes do jury. En:tienld;o
qua as d(s'p esitfvas a quo .me retina
constituom anna Linquidaidie, pois
nao so comprehende que, ama vez
ahsotvido a rho, fique cIte preso a
espena 'die que a a:ppe:ltaçSco seja jul-
,.-ado, a quc pOde demorar side 010
ma's meze's, coiifonme a sua ca.mamn-
ca seja mais on manes dktaintc d.a
captal doi Est-ado, stde do Tdhu-
cci da ReiagSo. Aincta mats aigona,
q : jnI tomois 'moa,n tado na Cap i-
tail Fcdornall a inisti4,uta do jutgalmen-
to oaindiciional, quo a setnS tamrnhe'm
ens 110S ISo Estodio, - nSa cc justfica
eo rigor d's Id. Nern so digs quo
1 jtzstica pecisa piecavel'-se CUi1

a ma j) r o'savei In go do in tunes-
sodo. perque am indvidu'o, quo cc
aubmetto'u a jiilgaimenlo	 b-foi s
SC ilvido , 'nSa cc aireceara dc dc-
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rkntLr-e ij'ovannte coin OS rn-
prentanMes da jistñça.

Apresento tanibem, sr. pre.siden-
tie, vina tiaheihia de VClnCfltO5 dos
jti'izes de diieito, juzies niurnicilpaies
C pnomotores (lê). Nesta tabeIOa,
qujparo us vesncm,enfos dos pro-

motores aos dos juizes mu;nhictpases,
ois njj vejo razão pana que este

penLielb rn rneThooes estiipcndiios do
que aquCVes, tancto miaiis quie os jui-
zes mu'uiucjpaes conijaim cool a ru-
bia ios ivros commorcia,es nas
cmanaas do intienior. Outrsini, a
niinh.a emendia supprime as cutas
que ihes cram ab•onadns.

o Sr. Adoipho Vianna:—A
ida d v. exc. é nia1s ampla e exp1-
6da do que a por :fljfll aprsentadia
a Casa.

O sr. Eusebio de Britto:-4Real
mente, ai ernenda apresentiadai poit
V. exc. iizárai venoimentoLs quie re-
puto miito Cxiiguos a miaistriatwia.

o Sr. Pedro Duira: - Estu do
accordo cam a ccmenda, nia pane
neativa at en•eiunontsos, poirém
diiscoro CbV e1iimiiaç5io das cus-
Ilas.

o sr. Adoipho Via,ma: -
acho que era essa a falha do
niha eniendia.

o Sr. Eusebjo de Brilto: - En-.
lien.do, sr. presidieinte, quie as sap-
pressao da8 custiats é ama niiedi,dia
qac se impOe. Não atcho nCm rnesmo
ceirirccto que os escr:ilvães, ao ieva-
ilern autos aos j ui5zes Para diespi-
tho, levem tam bern urn envefloppe
coii uma rnigaihia die dn1heiiio.

Pnopon ho tambom urn puqueno
augmonto para os escnivães de cii-
m, pois é ffnuito razoavc4 que
tsnsa vez augmentacros os veoci-
mentos dos juizes e dos promo-to- I
ties, no iiquiem ecuecidos os es-
crivbes.

iFiiniabmente, prppanlh o q ue, oia
etna D, Jo, art. 8°, em vex die -
"urn distribuiidor, contador e pariti-

se diga :—'um diistnibuidlor,
nm ctointiaidor e am parntidksr".

arnaindo as irndus die V. cxc., sir.
presdlente, aS oiiiinhas emondas,
peço piara cHats toda a benievdlon-
cia cIa commssbjo die Legisbacão e
Jiustça, estrelta die pnirneiira grain-

dzn, qoc, corn extaor:1inianio bri-
Iiho e sngtiar clarividenci,a tern it-
turn rra/jn a dlirseussão do memo ra-
vel pr;ojecto da riefo(nma judiciaria
do Estaidio.

(Muito bern! Muito bern !)

DISCURSO PRONUNCIADO PE-
LO DEPUTADO EUZEBIO DE
J3RITTO, EM SESSAO DO i)1A
26 DE AGOSTO DE 1925

O SR. EUZEBIO DE BR1TTO:
Permittarn-me, sr. Presiderite e

meus prezados collegas, quo aidi-
clone ligeiras e despreterciosas
consideracbes ao parceer que aca-
ba de sea submettido a apreciacão
da Camara.
Posto que tardiarnente - alias

entendo que nunca e tarde para se
cumprir corn urn dever - venho
agradecer aos illustres collegas
desta Casa a escoiha do rneu obs-
euro nome, logo após rninha entra-
da a tornar parte nas deliberacöes
desta nobre assembléa, para a
cornrnissão de Viacao e Obras Pu-
blicas, urna das de mais responsa-
bilidades, por tea de cuidar de urn
dos rarnos mais importantes da
administração do Estado.

Bern inspirado andou o nosso
eminente collega, cujo norne peco
venia para declinar, o sr. deputa-
do Argemiro de Rezende, ao agi-
tar perante a Camara assumpto
do tao grande relevancia, qual 0

que notivou o referido parec
justamente nesta hora felix, cm
que todas tfs energias dos niOS
estadistas convergern para ete
ponto da adrninistracão, procuran-
do incrementar a construcção de
estradas de ferro e de rodagern e
a navegacão fluvial. Ainda ha
pouco, o benemerito Presidente de
Minas, no louvavel intuito de as-
senhorar-se de vez do complexO
problerna las vias do communica-
ção do Estado e afim de auscultd.r
pessoalmente as necessidade do po-
vo, emprehendeu essa longa, peflO
sa viagorn ao rio S. Francisco,
afim, tanihern, de verificar do viSV

as decantadas possibilidades prQ

ductoras daquella riquissima re-
gião.

Os resultados dessa benefica ex-
cursão ja se annunciarn, pois 0
.servico de navegaçao do S. Fran-
cisco já está sendo reorganizado,
estando a sua frente distinctissjmo
official da Marinha, por inspirada
designaçao do Sr. Presidente do
Estado, - isto sem me referir a
acquisição de vapores de grande
calado para a navegaçäo desse pro-
digioso curso d'agua.

Grande messe de beneficios pro-
mette esse arroj ado emprehendi.
monto, levado a felix termo pelo
Sr. Presidente do Estado, porquan-
to ninguom ignora que as terras
niarginacs do São Francisco e em
geral de toda aquella região, são
ainda em grande parte cobertas de
mattas virgens e que essas terras,
alias de assonibrosa fertilidade, se
conservarn ate agora, quasi abso-
lutamente incultas o abandonadas,
por falta exciusiva de urn servico
regular de transporte.

Para major efficacia do servico
de navegacão no rio, mandou o
exmo. sr . Presidente do Estado
fazer estudos de tres estradas do
rodagern: a de Mathias Cardoso a
Espinosa, urn dos nossos mais ricos,
florescentes e futurosos rnunicipios
do Norte do Estado; a da cidade
de São Francisco a Brasilia e a da
cidade de Januaria a Posse, —sen-
do quo a primeira já está iniciada,
devendo sea atacada a construecão
das outras, apenas se concluarn cs
respectivos estudos.

Corn o novo e vivificante mere-
mento qua vae ser dado a navega-
cAo do São Francisco, procura o
sr. Presidente do Estado, corn essa
orientacão clarividente quo singu-
lariza o typo exacto do adrninistra-
dor, valorizar os elernentos daquel-
Ia vasta zona, a começar polo do-

mento-hornem - seguido a pro-
pria expressão do s. exc. a quem
elie vae em primeiro logar da- sau-
de, saneando a região, afirn do pro-
porcionar aquelle povo trabaiha-
dor e born os mejos legitimos de
haurir da terra a recompensa con-on-

fortante do seu insano trabaiho.
verdadeirarnente anirnador, sr.
Presidente e meus caros coilegas,
u alentado surto quo tern tornado a
construccão de estradas de ferro e
do rodagem, ligando, entre si, pon-
tos longinquos do nosso prospero
Estado. E' asshn que so cuida, no
momento, do Araxá a Uberaba, no
Triangulo Mineiro, de Lavras a
Tres Coracoes, no Oéste, de Macha-
do a Aifenas na Rêde Sul-Mineirr.,
do Marianna a Ponte Nova, na
Central e de tantas outras quo ion.
go seria enumerar.

Tudo isto, Sr. Presidente, me
facilita chegar ao ponto quo dese-
Jo ferir directarnente, isto é, a re-
ferencia quo so me irnpöe fazer, a
zona quo mais directamente tenho
a honra de rOpresentar nosta casa
o que é constituida, entre outros,
peios municipios de Itabira e For-
ros e, a seguir, Guanhães e Peça-
nha, zona feracissirna e riquissi-
ma, de solido futuro econornico,
cujo destino nefastol)só Ihe tern
proporcionado, ate hoje, asporos
carninhos de tropa, por onde se faz
mediocrernente todo o seu corn-
mercio.

E' urn erro, Sr. Presidente, qui-
çá urn crime, deixar-se em tal aban-
dono terra tao fertil, rogião tao
rica. Itabira, corn urna grande
populacão ordeira e laboriosa, corn
a industria bastanto desenvoivida,
lavoura muito adeantada, pocua-
na invejavel e corn as suas phan,
tasticas rnontanhas do ferro, que,
no affirmar de urn technico, toni
capacidade para fornecer o precio-
so e nobre metal ao mundo inteiro,
durante Cerca do 200 annos; Ita,
bira, sr. Presidente, ciarna pela es-
trada de forro a dezenas de annos.

o Sr. Adoipho Vianna: - Muito
bc-rn.

o sr. Euzebjo de Brjtto: - For.
ros, rnunicipio de grande extensão
territorial, que vae polo rio Santo
Antonio abaixo, ate as margens
do rio Doco, muito so resente da
falta do vias do communicacão C
Ye, corn tristeza, o seu progresso
entorpecido.
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Concluindo, dirijo urna place sam fazer a felicidade do paiz
muito fervorosa ao Arbitro dos nos tornar urn povo forte e feliz.
flosses destinos, para que el!e, da
excellencia da sua misericordia, (Muito bent! Muito bern! 0 orc-
continue a illumjnar os nossos ho- dor é muito cumprimentado pelo,
mens de governo, afjm de que pos- Seus cotlegas pr.entes).

Guanhães, São João Evangelis-
ta e Pecanha, municipios de irn-
pressionante uberdade, de urna pro-
ducção admiravel, verdadeiros eel-
leiros de generos de primeira ne-
cessidade de grande parte do Esta-
do - anceiarn pela deinorada estra-
da de ferro, para intensificar-ihe o
comrnercio, lavoura e industria.

o sr. Gcmes Pereira: - Muito
bern!

o Sr. Euzebio de Britto: - Tal
é a fula e difficuldade de trans-
portes naquclia região, sr. Presi-
dente, que urna em presa organiza-
da para, num arrojo de onthusias-
mo e patrioisrno, illurninar a lu:
electrica a cidade de Ferros, tern
luctado corn tocla a sore de impo-
cilhos para fazer corn quo alli che-
guem as suas machinas.

Entretanto, Sr. Presideue, f as
parte do piano da Central do Bra-
sil o prolongamento do suns linhas
do Santa Barbara a Pecanha, atra-
vessando, cleste modo, Itabira a
Ferros, cujo• territorios, em gran-
de partc, cortaria.

Mas, infclizrnente, nao se cogita
dessa construccao e lá contintia a
minha estromecida zona a dormir
o somno secular do esquecirnento.

No erntanto, sr. Pros idente, a
Estrada (IC Ferro Victoria a Mi
nas vem extendendo as suns linhas
em grande trato da terra mineira,
atravessando Os municipios do Ay
mores, Pecanha, Guanhães, Ferros
e Antonio Dias, em ciemanda do
Itabira.

Precisarnente hoj e, sr. Presiden-
te, so inaugura rnais uma estacão
dessa Estrada, tno municipio de
Antonio Dias.

Parece illogico, meus cares colle-
gas, o rneu raciocinio, quando digo
que a ininha zona mcta corn falta
do vias de cornrnunicacao, ao mes-
mo tempo em quo declaro que a Vi.
etoria a Minas está avancando iia
quella região. E' justamonte pam
este facto quo ehanio a preciosa
atteneão dos prezados collegas:
(lUe 0 tracado daquelia ferrovia torn
outra orientação - procura levar
todo o cornmercio dos municipios

por ella atravessados para o Es..
tado do Espirito Santo, para Vi-
ctoria, o quo fatalmente Se realiza.
rá, si nao se fizer a comrnunicação
dessa zona corn o centre do nosso
Estado.

o Sr. Martins Prates: - As
obras so foram suspensas por ab-
soluta necessidade.

o Sr. Euzebio do Britto:—Agra
deco muito ao rneu distincto e pre-
zado collega a honra de seu aparte.
Pereiitta-uo, porérn, quo ihe digs
quo as obra3 nern siquer foram en-
cetecias; ha apcnns estudos do tra-
cado.

Não levo a minha ciedicacao C
minha rogião no ponto do desejar
quo sórnento ella seja benoficiada,
mae clesejo quo Minas Se ligue a
Minas, corn o entroncarnento da
Central a Victoria a Minas.

Mas C justo, Sr. Presidente, quo
esquecamos o passado o quo con-
fiernos na efficioncia dos esforcos
dos 5105505 actuaes homens de go-
Verne, quer do Estado, quer da
iJnião. La está na direccão Supre-
ma do paiz urn ostadista de incon-
fundivel envergadura, amigo do-.
votado do Minas, o exmo, sr. dr.
Arthur Bernardes, cercado de iois
auriliares erninentes, tambem mi-
neiros, o Sr. dr. Affonso Penna a
O Sr. dr. Francisco Sá, que ciii-
clam serepre, corn part i cu l ar inte-

as grandcs neco63idades do
nosso Estado.

o Sr. Martins Prates: -- Quo
tern tide a nselhor boa vontade,
principalmente no tocante ao nor-
to do Minas.

o Sr. Euzebio de Brio- - B
para felicidado nossa, occupa a
presiclencia do Est-ado urn adnil-
nistrador da mais pora tempos r,
republicana, de singular capacida-
do dc trabalho e do uma boa von-
tade a toda prova em a t tender ao
reclamos do seu povo. Para ma's
fundamentar 0 nosso optimismo,
basta attentarmos na e-;carcida
cool petencia dos dignos auxil areS
do nosso eminente ehefe de go-
verno.

A. c.-5S
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do Estado junto ao Governo Federal afirn de que seja
prolongada a E. F. Central, de Santa Barbara a ltabira,
759,789e............................................
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VI

Da Comm jsão de Cons filuiçao, Legislaçao e Jastiça:
N. 97, de 1 924—Requerendo o	 ro-pecaspedarchivamento

tocoladas, 360 e ....... .....................................N. 98 - Reconhecendo deputado pela 11 circumscripço o
dr. Euzebio Thoniaz de Carvalho Britto 4 e...........

N. 99 - Reconhecendo deputado pela 2.a circumscripco o
dr. Augusto Gornes Freire de Andrade, 5e............

N. 4 00 — Reconhecendo deputado pela 3•a circurnscripcao o
dr. Antonto Augusto Junqueira, 6 e ...................

N. 101 - Reconhecendo deputado pela 5. 1 circunlscripçAo o
dr. Miguel Baptista Vieira, 6 e ..........................

N. 102 - Reconhecendo deputado pela 10 a circurnscripço
o dr. Joao Henrique Sampaio Viejra da Silva, 7 e ........

N. 103 - Reconhecendo deputado pela 12. circunlscripçao 0
dr. José Martins Prates. 8 e ..........................

N. 135 -	 ecapmauedOpinando pelo arcilivamento	 proto-
collada, 533 e........................................

N. 136	 Opinando pelo archivarnento de uma petiço de
Maxirniano de Brito Baracho, 534 e......................

N. 137 - Opinando pelo archivaniento de urna representaço
da Camara Municipal de Guanhes, 534 e..............

N. 145 - Solicitando informaces sobre urn	 edentorequerim
Leonidas Rosa, 638 e.....................................

N. 146 -. Refonhecendo deputado pela I - a icrcumscripco odr. Alon	 Marques Ferreira, 640 e ......................
N. 158 - Requerendo o archivaniento de

	

	 ro-diversas pecas p
tocolladas, 731 e........................................

N. 159 - Opinando pela approvacao da indicaçso Ii. 5......
Da Comm issão de Orcamen/) e Contas:

N. 110— Opinando pelo archivarnetito 	 ide dversas petiçOes,
390 e ......................................

N. 111 - Enviando ao governo urn	 Car-CzuiLedentorequerirn
los Peres, 390 e ......... ..... ........................

N. 112 - Opinando	 ipelo archivarnento de dversas peticoes,
390 e................................................N. 115 — Opinando pelo archivarnento de pecas protocolla-
das, 391 e .........................................

N. 117— Requerendo o	 colladapreçapearchivarnento doto,
391e...............................................

N. 119 - Opinando pelo archivaniento 	 .	 ,419e.................................. d.a... p......
etiçao

.. n... .. 4.49..
N. 120 - Opinando que seja ouvido o 	 epaobresogovern-tiçio fl. 477, 419 e.....................................
N. 121 - Opinando pelo archivarnenjo de urna 	 epetiçao d

Jayme Amaral Albuquerque, 420 e......................
N. 122 - Opinando pelo archivarnento de urna represenfaco

de funccionarios do fôro de l4onte Alegre, 420 e........N. 123—Opinanclo pelo archivarnento de peças protocolla-
das, 420 e .............................................

N. 124 - Opinando pelo archivarnento de duas petiçOes, 422 e
N. 125 - Opinando pelo archivamento de urna representaco

da FederaçAo Operaria Mineira, de Juiz de Fdra, 423 e...
N. 126— Solicitando inforrnaçes sobre urn	 rimentrequeo deAlberto André Delpino, 445 e ................................

VII
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N. 129 - Requerendo o archivamento de pecas protocolla-
das, 457 e ............................... .....................

N. 130 Opinando pelo archivamento de urna peca proto-
collada, 457 e.........................................

N. 131	 lndeferindo urn pedido dos funccionarios do fôro
da Comarca de Abre Campo, 533 e.....................

N. 132 - Indeferindo urn pedido dos funccionarios do fôro
da cornarca de Santa Rita do Sapucahy, 533 e ..........

N. 133 - Indeferindo urn pedido dos funccionarios do fôro
da Campanha, 533 e ... ....... ........................

N. 134—lndeferjndo urn peddo dos officiaes de justiça do
fôro do Poniba-533 e.................................

N. 147—Opinando pelo archivamento de urn pedido de Jero-
nymo Guedes Fernandes, 646 e.........................

N. 148—Opinando peo archivaniento de diversos pedido3 pro-
tocollados, 646 e.......................................

N. 150—Opinando elo archivzrnento de urna peça proto-
collada, 656e

N 151—lndeferino urn requerirnento de d. Otilia Galotti
656 e ..............................................

N. 155—Indeferindo requerimentos d e Magnavacca & FiIlio
e Paulo Sinioni, 720 e...	 ............... .... ..........

N. 16—Solicitando inforniaçoes do Governo a rcspeito de
urn requerirnento de Elias dos Reis, 730 e ...............

N. 157—Solicitaiido inforniaçio do Governo sobre urn requ-
riinento de Antonio Clernentjiio Pereira, 730 e..........

N 160—Mandar.do archivar urna petiçao do dr. Jorge Coury
768e...............................................

N. 163 -Requerendo o archivamento de pecas proocolladas,
788 e....................................................

Da Cop mjssão de Represent acoes e Peliçôes

N. 104—lndferindo urn requerirnento de Americo Brasileiro
Fleury, 369 e .................	 ... ... .............. ..

N. 105 - - Indeferindo urn	 ,requerirnento de Gercino Coutinho
369 e.....................................................

N. 106—Indeferindo urn requerimento de Francisco Grasano,
369 e .....................	 .	 ..................................

N. 107-1ndefcrindo urn requerimento de Benevenuto Ro.
mualdo da Silva, 369 e ...........................

N. 108—Solicitando inforrnaçoes sobre urn requerirnento de
Aristides Monte Alegre, 378 e ...........................

N. 109—Mandando archivar urn requerirnento do Bacharel
Pedro Soares GuimarAes, 377 e..........................

N. 113—Indelerindo urn requerimento do dr. Galdino Abran-
ches,	 391 e .................	 ..........................

N. 114—Indeferindo as peti çOes de Joo da Costa Lima e
Joao Luiz Versiani, 3W e..............................

N. 116 . - Indferindo urn requerimento de Henrique deRezen.
de Campello, 391 e.......................................

N. 118-- ludeferindo urn requerimento de Antonio Ernesto de
Campos Azevedo, 419 e.................................

N. 127—Enviando ao Poder Executivo uma petiço de Quin.
tino Poggiali, 457 e.....................................

N. 128 —Enviando ao Poder Executivo uma petiço de Misael
Infante Vieira, 457 e ...................................
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N. 142—Opinando pelo archivarnento de uma petiço de Aris-
tides Monte Alegre, 628 e..............................

N. 143 —Solicitando inforrnaçOes do Poder Executivo a res-
peito de urn requerirr. ento de Luiz Paolieio, 628 e........

N. 144—Solicitando informaçOes sobre urn requerirnnto de
Francisco Stockier de Mello. 631, 638e..................

N. 452— Solicitando informacOes sobre urn requerirnento pro-
toçollado, 705 e ..... ...... ...... ...............

N. 153--Solicitando informaçoes sobre urn requerimento de
Antonio Orsini, 705 e .......................... .........

N. 154—Mandando archivar urn requerirnento de Luiz Pao-
lielo, 713 e ............................. ..............

N. 161—Indeferindo urn requerirnento de Francisco Stockier
de Mello, 783 e .........................................

N. 162— Requerendo o archivamento de pecas protocolladas,
788 e .........	 .........................................

Da corn missão de Obras Pblicas e Via cáo:

N. 138—Opinando pela approvaço da Indicaco n. 4-576 e
N. 164—Opinando pela approvacAo da Indicaço n 6, 789 e

Da Cammis9do de Saude Publica:

N. 139—Opinando pelo archivarnento de urna peticAo de Lau-
delino de Paula Machado, 589 e.. ...... ........... ...

N. 140-- inando pelo archivarnento de officios da Socieda-
de de harniacia e Chirnica de S. Paulo e outras Asso-
ciaçoes, 589 e..........................................

N. 141—Opinando que se ouça o Governo a proposito do as-
sumpto contido na indicaco n. 3-597 e................

Da Commissaa de Instrucçao Publica

N. 149—Opinando pelo archivarnento de unia peca protocol-

	

lada, 646 e.............................................	 709

I'rojectos da Camara -

(DE 4925)

N. 48— (ProrogacAo do prazo da bonificaçao provisoria sobre os veil-
cimentos dos funccionarios do Estado).

.—Constituido pela ernendu n. 1, apreseniada, em 3.' di9cussdo, ao
pro]edo a. 39, de 1924.

RedacçAo final.............................................
N. 49—(Orcarnento do Estado)

Apresentacao ..............................................
l . a discussAo-360 e........................................
2.'	 ,'	 —380, 32 e...................................
3a —440e ................... ....................
Redacco final ...........................................
Ernendas do Senado, 702 e..................................
Redacço final, 722 e ........................ ..............
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N. 49 A—(Mudanca do curso do Rio Piumhy; reforma dos
serviços da Imprensa Official, etc).

Constituido de emendas offerecidas pelo Senado ao projecto
n. 49.

Redacço final, 726 e......................................
N. 50—(Defesa do preço do café).
Apresentaç10...............................................
1.' discussAo, 360 e........................................
2. a	 —362, 369 e ........................... ........
3 S 	—334,e .......................................
Redacçofinal..............................................

N. 51—(Abertura de creditos).
Apresentaco..............................................
1 . 8 discussäo ...............................................

—420,e ......................... ..............
3.' —485e .......................................
Redacço final .............................................
Emendas do Senado, 635 e ................................
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N. 52—(Força Publica)
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—380, 421 e.................................
3.'	 —448e .......................................
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N. 53 - Concessâo de licenca a Mario Netto)
Apresentaçao...............................................
•a discusslo...............................................

2.a

N. 54—(ApprovaçAo das contas do exercicio de 1924)
Apresentaço .............................................
I.' discus sAo...............................................
2.a	 31	 - . 423 e........................................
3 • a	 31	 --.'57e

RedacçAo final-484 e ..................... ..................
N. 53—(Divisas dos municipios de Aguas Virtuosas e Santa
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ApresentacAo...............................................

N. 56 (Designaçao do pessoal da Secretaria da Junta Com-
mercial, etc).

Apresenta c o .............................................
l.a djscussão...............................................
2. —508e.........................................
3. "	 —55ve ................ .........................
Redacco final ............................................
Eniendas do Senado-718 e .................................
Redacço final-737 e.......................................

N. 57—(Re organ izaco dos servlços da Secretaria da Policia e
das repartiçOes subordwadas)

Apresentaco..............................................
l.a discussAo...............................................
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2. 11 discnssão-554 e	 .
3 • a discusso-589 e	 .
Redacçofinal..............................................

N. 58— (Competencia das autoridades para conhecer, par
habeas-corpus, da Jegalidade das pris6es decretadas pelos
Secretarios de Estado e pelo Chefe de Policia).

Apresentaço..............................................
1.' discusso ..............................................
2.	 —532, 555, 630 e...............................
3 a ' —636 e.......................................
Redacco final-645 e.......................................
Emendas do Senado-776 e.................................
RedaccAo final-892 e ... ...................................

N. 59— (Reforma Constitucional).
Apresentaçflo..............................................
1.' disctsso..............................................
2.' —590c.........................................

N. 60— (Verbas consignadas a Casa de Caridade de Itadna).
Apresentac5o ...............................................
I., discuss5o...............................................
2.	 —509e........................................
3$ g —554 e.......................................
RedacçAonal.............................................
Emendas do Senado-656 e.................................
Redaccao final-711 e ......................................
N. 61— (Autorizaco do governo para concluir o edificio

do Hospital de S. Vicente de Paulo, da Capital).
Apresentaço..............................................
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2.	 '	 —532e........................................
3. a 575 e ..........................................
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Emenda do Senado-721, 761, 769 e ..................... ...
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Apreentaçao .................	 ..........................	 ..
1.	 discussAo ..............................................
2.	 —533 e.......................................
3.' —577e ............................ ................
Redaccofinal-595 e........................................
Emendas do Senado-697 e ............................ ....
Redacco final-711 e.......................................

N. 63—(Elevacao do limife dos emprestimos da Carteira
1-lypothecaria do Banco de Credito Real de Minas
Oeraes).

ApresentacAo ......... ............................... .....
1 1 discusso...............................................
2.	 -509e........................................
3.	 --555e ........................................
Redaccofinal........................ ......................
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N. 64—(DisposicOes relativas ao exercicio do mandato dos
membros do Congresso).
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N. 67 - (Reorganizaco do Gymnasio Mineiro de Bello Ho-

rizonte e de Barbacena e da Escola de Pharmacio de,
Ouro Preto).

Apresentaço ..............................................
Ia discusso....................................................2•a	 C	 532 e..................................................
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Itena,no

Resumo dos trabaiho; da Camara 	 .

C $M ô e

Sesses preparaforias, 3.a
SessAo de installaçao do Congresso..........................
Sesses extraordinarias, 553, 588, 659 e.......................
esso de encerramento do Congresso.......................

Or.
Adol1,lzo Vianni:

--Requerendo que seja transcripta, nos Annaes, a carla di-
rigida pelo dr. Arthur Bernardes ao dr. 	 reRaul Soas e lida
noSenado Nacional..................................

—Orcamento do Estado, 424 e.............................
--Organizaço judiciaria, 503 e.............................

Argemiro de Resende:
—Prolongamento da E. de F. Central do Brasil ate Cachoeira

Grande, no Rio Paracatti................................
—Organiz o judiciaria..............................................
- Livrame o condiejonal...................................

.1 nsf ides Coimbra:
—Orcamento do Estado ..................... ..............
--Organizaçao judiciaria ...................................

Bernardino Vieira:

--Voto de congratulaç6es ...................................
Bias Fortes (Presidente):

--Agradecendo sua reeleiçao para o posto de Presidente da
Camara..................................................
Celso Machad

Orçamentodo Estado.......................................
Claudemjro Ferreira:

---Orcamento do Estado....................................
Prorogacao de	 r-

.
praso para ahabilitaçao dos praticos de pha

macia ....	 ...................	 .............................
---Mudança de denorninaço do districto de S. Lourcnço, mu-

nicipio do Brazjija....................................
1)uque dc Mesquita:

—Orçamento do Estado ...................... ...............
—Defesa do preço do café..................................

Edelberto de Lellis:

Fundaço de urn posto de prophylaxia rural, corn urn hospi-
tal regional, no municipio de S. 	 rataDoniingos do P....

—Orçarnento do Estado...............................
—AutorizaçAo ao governo para concluir o ediiicio do Hospital

de S. Vicente de Paulo, da Capital......................

Enéas Camera:

—Voto de pesar pelo fallecimento do ex-deputado Francisco
de Paula Retto Junior..................................

—Orcamento do Estado....................................
—Agradecendo sua eleico para Presidente da Camara......

Eurico Dutra:
	S 	 —Nomeaço do urna Commisso para representar a Camara

	

10	 nas homenagens prestadas a mernoria do dr. Raul Soares.

	

702	 —Orçamento do Estado----394—.............................

	

908	 —Approvaço das instrucç6es expedidas para a exeduçâo da
lei n. 880, de 27 de janeiro de 1925.....................

—Nomeaço de uma commissao para assistir a posse do dr.
Bias Fortes, na Camara Federal..........................

Euzebio de Bnitlo:
—Voto de pesar pelo fallecirnento do dr. Antonio Olyntho

dosSantos Pires ........................... ...........
—Enviando a Mesa uma representaçao das cDamas de Can-

dade do Sagrado CoracAo de Jesus da Villa Rio Piraci-
caba...................................................

—Orçarnento do Estado-403...............................
—Reconhecimento da utilidade publica do Instituto Commer-

cialde Minas Geraes...................................
—Organizaçao judiciania ................................
—Prolongarnento da E. de F. Central do Brasil..........

Ferreira Pires:
—Requerendo que seja inserido nos cAnnaes, urn discurso

pronunciado pelo sr. Presidente Mello Vianna..........

Francisco Lessa:

—Manifestaçao ao dr. Mello Vianna, Presidente do Estado...
—Orcamento do Estado....................................
—Defesa do preco do café.................................
—DisposicOes relativas ao exercicio do mandato dos membros

doCongresso...........................................
—Organizaço judiciaria....................................
—Desenvolvimento da sericicultura ... .......................

Gomes Freire:
—Voto de pesar pelo fallecimento do desembargador Francis-

co de Paula Fernandes Rabello ................ ........
—Prolongamento da E. F. Central - de Santa Barbara a Ha-

bira....................................................

Gomes Pereira
—Orçamento do Estado ........................... .........
—Auctorizaçao ao gOverno para contribuir para a renovacAo

do material da maninha de guerra nacional..............
—Organizaçao judiciaria...................................

Ignacio Barroso:

—Gratificaçao aos professores normalistas que regerem esco-
las ruraes e districtaes ..... ...........................

—Organizaco judiciaria....................................
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Ign(lcio	 1rta

—Voto de Asar pIo fallcjrncnto do dr. Alvaro di Matta
Machaclo..... .......... ...............................

—Orçament do Estado ....................... .............
—Construcc5o de urn estabelecimenjo balneario para apro-

veitamento das aguas medicinaes do rnunicipio do Rio
Pardo.................................................

—Organizaçao judiciaria ...................... ........... ...
baa Beraldo:

—Reforrna constitucional 470...............................
—ConvocaçAo de sessOes nocturnas.........................
—Exigencia da prova de casamento fito no regimen de Se-

paraço de hens.........................................
—Eleiçocs municipaes ..... .................................
—Prorogaço da actual sesso legislativa ................ ....

foao Hetirique:
—Successos de Uberaba ....................................
—Orçaniento do Eslado 397.................................
—Elevaçao do lliflt dos eniprestinios da Carteira Hypothe-

caria do Banco de Credito Real de Minas Geraes........
—Organizaço judiciaria...................................

Lauro de Alme Ida:
.--Voto dep sr polo fali

a
ecirnento do dr. Josino 6 e Arauo..

	

—Declaraç	 de voto....................................
—Voto de-pesar pelo fallecimento do dr. José Pereira dos...

Santos....................................................
—Orçamento do Estado....................................
—1eorganizaço dos serviçcs da Secretarja da Policia e das

repartiçoes subordinadas ..................... .........
Ledo de Faria:

—Organizaço judiciaria...................................
—AvaliaçAo em inventarios.................................
—Emendas do Sea0o ao projecto n. 56....................
—Prorogaço de prazo para a habilitaçao dos praticos de

pharmacia 761 ............................................
Maria Maltos:

—Reorganizaçjo de estabelecimentO3 de ensino..............
Ms riles P-ales:

—Orcamento do Estado....................................
—Defesa do rreco do café....................................
—Organizacao jLidiciaria...................................
--Declaraçio de voto ..................................

Miguel tiaptisla
—Orçamento do Estado ....................................
—Prorogaço de prazo para a habi1itaço dos praticos de

pharmacia...................................................
Odilan Braga:

—Dirigindo a Camara urn appello afini de que seja niais fre-
quentada a tribuna parlamentar.........................

—Orcamento do Estado 402......................................
—Orgnizaçao judiciaria...................................

• Olyetho Martirs:
—Voto de pesar pelo fallecimento do senador Oetulio de Ca

vaiho e do dr. Nuno da Cunha Mello...................
—Transmjttindo a Camara os agradecimentos do deputac

Manoel Fulgencio e farnijia, pelas homenagens prestath
a niemorja do dr. Nuno Mello........................

— Orcamento do Estado.....................................
•	 —Designaçao do pessoal da Secretaria da Junta Commercial

Paulo Meniccuci:
—Orcaniento do Estado.....................................
—Prorogaçao de prazo para a	 eli.bilitaço dos praticos d

pharmacia..........................................
Pedro Dutra:

—Orcamento do Estado....................................
—EleiçOes municipaes ..............................................

Pinlzeiro Chagas:

—Defesa do preço do café 369..............................
—Orçarnento do Estado....................................
—Abertura de credjtos 49.......................................

Ribeiro da Luz:

—Orcamento do Estado...................................
Viviano Celdas:

—Cratificaço aos profossores normalistas 	 colque regerem esss
rur:•es e distrietses 580.....................................
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